
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

klasa IV-V 

 

 
Podstawowy 

 
Uczeń realizuje program edukacji szkolnej w klasach IV oraz 

V „Słowa na start” (wydawnictwo Nowa Era) dostosowany 

do jego możliwości. Uczeń realizuje program dopuszczony 

do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły, który został 

dostosowany do jego potrzeb i możliwości.   

• Należy dać więcej czasu uczniowi na czytanie tekstów, 

poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy.   

• Czytanie lektur szkolnych należy rozkładać w czasie, a 

także pozwalać na korzystanie z audiobooków.   

• Częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić 

sposób poprawiania błędów, czuwać nad postępem. 

• W czasie trudności przy redagowaniu wypowiedzi 

pisemnych, uczyć tworzenia schematów pracy. 

• Nie obniżać ocen za błędy graficzne i ortograficzne w 

wypracowaniach. 

•  W tekstach podkreślać słowa – klucze, zakreślać 

najważniejsze fragmenty itp. 

• Sprawdzać, czy uczeń zrozumiał kierowane do niego 

pytania i polecenia. 

• Usprawniać zaburzone funkcje. 

• Zmniejszać liczby zadań do wykonania na rzecz liczby 

ćwiczeń i powtórzeń. 

• Omawiać błędy ucznia, podnosić świadomość 

ortograficzną i utrwalać nawyk autokorekty. 

• W miarę możliwości powiększać tekst, który został 

przygotowany przez nauczyciela, a na którym pracuje uczeń. 

• Korzystać z materiałów atrakcyjnych dla ucznia, które 

zwrócą uwagę na omawiany materiał. 

• Kontrolować pracę ucznia na zajęciach języka 

polskiego. W razie potrzeby skupiać jego uwagę na 

wykonywanym zadaniu. 

• Należy robić krótkie przerwy w czasie trwania lekcji. 

• Korzystać z ciekawych gier oraz pomocy 

dydaktycznych, które pozwolą uczniowi lepiej i szybciej 

opanować nowy zasób wiadomości.  
 



 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

klasa VIII 

 

 

 

Poziom wymagań Wymagania edukacyjne 

Edukacja polonistyczna 

Podstawowy 

 
Uczeń realizuje program edukacji szkolnej w klasie VIII 

„Myśli i słowa” (wydawnictwo WSiP) dostosowany do jego 

możliwości. Uczeń realizuje program dopuszczony do użytku 

szkolnego przez Dyrektora Szkoły, który został dostosowany 

do jego potrzeb i możliwości.   

• Należy dać więcej czasu uczniowi na czytanie tekstów, 

poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy.   

• Czytanie lektur szkolnych należy rozkładać w czasie, a 

także pozwalać na korzystanie z audiobooków.   

• Częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić 

sposób poprawiania błędów, czuwać nad postępem. 

• Organizować dyktanda sprawdzające znajomość zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych. 

• W czasie trudności przy redagowaniu wypowiedzi 

pisemnych, uczyć tworzenia schematów pracy. 

• Nie obniżać ocen za błędy graficzne i ortograficzne w 

wypracowaniach. 

• Pozwolić na zapisywanie notatek drukowanymi 

literami. 

•  W tekstach podkreślać słowa – klucze, zakreślać 

najważniejsze fragmenty itp. 

• Sprawdzać, czy uczeń zrozumiał kierowane do niego 

pytania i polecenia. 

• Usprawniać zaburzone funkcje. 

• Zmniejszać liczby zadań do wykonania na rzecz liczby 

ćwiczeń i powtórzeń. 

• Indywidualnie omawiać błędy ucznia , podnosić 

świadomość ortograficzną i utrwalać nawyk autokorekty. 



• Akceptować brak części notatek z lekcji z 

równoczesnym mobilizowaniem ucznia do uzupełnienia 

niektórych fragmentów w domu. 

• Nie oceniać ucznia za charakter i estetykę pisma. 

• W przypadku nieczytelnych zapisów lub prac uczeń ma 

obowiązek głośnego ich odczytania, jeżeli uczeń nie jest w 

stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje 0 punktów za 

nieczytelne odpowiedzi udzielone na sprawdzianie/teście lub 

ocenę niedostateczną w przypadku nieczytelnych 

wypracowań, wypowiedzi pisemnych. 

• Sprawdzać zdobytą wiedzę poprzez większa ilość 

wypowiedzi ustnych. 

• Uatrakcyjniać lekcje poprzez dobór opdowiednich 

materiałów, dzięki którym uczniowie szybciej zapamiętają 

nowy materiał. 

• Postępy w nauce, systematyczność pracy oraz 

zaangażowanie w pokonywanie oraz niwelowanie w/w 

dysfunkcji wpływa na ocenę semestralną/roczną. 
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nauczyciele:  

Lidia Salawa; Sebastian Zadęcki 

 

 

Rok szkolny 2021/ 2022 

 

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy czwartej 

 

 

Prezentowane wymagania edukacyjne, oparte na podstawie programowej, są zintegrowane z planem wynikowym do historii 

dla klasy 4 do programu nauczania  Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego. 

Dają możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów danej klasy. 
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Roczny plan pracy z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś” (edycja 2020-2022) 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

*Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej 

Temat lekcji Zagadnienia 
Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 1. Z historią na Ty 

1. Historia – 
nauka o 
przeszłości  
 

– historia jako nauka o 

przeszłości; 

– historia a baśnie i 

legendy; 

– efekty pracy 

historyków i 

archeologów; 

– źródła historyczne, ich 
przykłady oraz podział. 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: 
współczesność, 
przeszłość, historia, 
legenda, baśń; 
– rozróżnia przeszłość od 
współczesności; 
– potrafi krótko 

scharakteryzować, 

czym zajmują się 

historycy. 

– poprawnie posługuje się 
terminami: archeologia, 
źródła historyczne; 
– rozróżnia pracę 
historyków i archeologów; 
– potrafi podać przykłady 
postaci legendarnych i 
historycznych; 
– wyjaśnia, czym są 
przyczyny i skutki; 
– dokonuje podstawowego 

podziału źródeł 

historycznych. 

 

– wskazuje różne 
przykłady materialnych 
źródeł pisanych i 
niepisanych. 

– omawia rolę źródeł 
historycznych w 
procesie poznawania 
dziejów. 

– potrafi zaproponować 
podział źródeł pisanych 
bądź niepisanych na 
podkategorie; 
– ocenia wiarygodność 

różnego rodzaju źródeł 

pisanych. 

2. Historia 
wokół nas  

 

– znaczenie pamiątek 

rodzinnych; 

– drzewo genealogiczne 

– sposób przedstawienia 

historii rodziny; 

– „wielka” i „mała” 

ojczyzna; 

– patriotyzm jako miłość 

do ojczyzny; 

– sposoby wyrażania 

patriotyzmu; 

– przy pomocy nauczycie-
la poprawnie posługuje 
się terminami: ojczyzna, 
patriotyzm; 
– podaje przykłady 
pamiątek rodzinnych. 

– poprawnie posługuje się 
terminami: ród, drzewo 
genealogiczne; 
– przygotowuje drzewo 
genealogiczne najbliższej 
rodziny; 
– podaje przykłady postaw i 
zachowań patriotycznych. 

– poprawnie posługuje 
się terminem tradycja; 
– podaje przykłady 
regionalnych tradycji. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminem „mała 
ojczyzna”; 
– tworzy przewodnik po 
własnej miejscowości. 
 

– wskazuje wybitne 
postaci w dziejach 
regionu. 
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– „małe ojczyzny” i ich 

tradycje; 

– znaczenie terminów: 

tradycja, drzewo 

genealogiczne, ojczyzna, 

mała ojczyzna, 

patriotyzm. 

 

3. Mieszkamy w 
Polsce 

– państwo polskie i jego 

krainy historyczne; 

– mój region częścią 

Polski; 

– naród polski jako 

zbiorowość posługująca 

się tym samym 

językiem, mająca 

wspólną przeszłość i 

zamieszkująca to samo 

terytorium; 

– dziedzictwo 

narodowe; 

– polskie symbole 

narodowe; 

– polskie święta 

państwowe ; 

– znaczenie terminów: 
kraina historyczna, 
naród, symbole 
narodowe, Polonia. 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminem symbole 
narodowe; 
– wskazuje na mapie 
państwo polskie i jego 
granice. 
 

– poprawnie posługuje się 
terminem naród; 
– przedstawia polskie 
symbole narodowe; 
– przedstawia 
najważniejsze święta 
państwowe; 
– wskazuje na mapie stolicę 
państwa. 

– poprawnie posługuje 
się terminem region; 
– wskazuje na mapie 
główne krainy 
historyczne Polski oraz 
największe miasta; 
– przedstawia genezę 
najważniejszych świąt 
państwowych. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminem Polonia; 
– podaje przykłady 
dziedzictwa 
narodowego Polaków. 

– omawia genezę 
polskich symboli 
narodowych; 
– tworzy przewodnik po 

własnym regionie. 
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4. Czas w 
historii 
  
 

– chronologia i 

przedmiot jej badań; 

– oś czasu i sposób 

umieszczania na niej 

dat; 

– podstawowe 

określenia czasu 

historycznego (data, 

okres p.n.e. i n.e., 

tysiąclecie, wiek); 

– cyfry rzymskie oraz ich 

arabskie odpowiedniki; 

– epoki historyczne: 

starożytność, 

średniowiecze, 

nowożytność, 

współczesność oraz ich 

daty graniczne. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela używa 
terminów chronolo-
gicznych: tysiąclecie, 
wiek; 
– umieszcza daty na osi 
czasu. 

– poprawnie posługuje się 
terminami: chronologia, 
okres p.n.e. i n.e 
– zamienia cyfry arabskie 
na rzymskie; 
– porządkuje fakty i epoki 
historyczne oraz umieszcza 
je w czasie. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: era, 
epoka historyczna; 
– podaje cezury 
czasowe epok 
historycznych. 

 

– wyjaśnia okoliczności 
ustanowienia roku 1 i 
podziału na dwie ery; 
– podaje przykłady 
innych rachub 
mierzenia czasu. 

– charakteryzuje główne 

epoki historyczne. 

 

5. Obliczanie 
czasu w historii 
 

– obliczanie upływu 

czasu między 

poszczególnymi 

wydarzeniami; 

– określanie, w którym 

wieku doszło do danego 

wydarzenia; 

– podział czasu na wieki 
i półwiecza. 

– przy pomocy 
nauczyciela określa, w 
którym wieku miało 
miejsce dane wydarzenie; 
– oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami w 
ramach jednej ery. 

– poprawnie wskazuje 
wydarzenie wcześniejsze w 
czasach p.n.e; 
– oblicza upływ czasu 

między wydarzeniami w 

ramach obu er. 

 

– określa początek i 
koniec wieku; 
 – poprawnie 
umiejscawia wydarzenia 
z obu er na osi czasu. 

– oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami, 
w tym na przełomie obu 
er. 
 

– przyporządkowuje 
wydarzenia do epok 
historycznych. 
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6. Czytamy 
mapę i plan 

– podobieństwa  

i różnice między mapą  

a planem; 

– znaczenie mapy 

 w pracy historyka; 

– odczytywanie 

informacji z planu  

i mapy historycznej; 

– najstarsze mapy 
świata. 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: mapa, plan; 
– dostrzega różnice 
między mapą a planem. 

– poprawnie posługuje się 
terminami: legenda, 
symbol; 
– objaśnia symbole legendy 
mapy; 
– odczytuje z mapy podsta-
wowe informacje. 
 

– wyjaśnia, czym jest 
kartografia; 
– przygotowuje proste 
plany miejscowe. 

 

– rozróżnia mapę 
geograficzną, 
polityczną, historyczną.  

– wyjaśnia zasadę 
działania i rolę GPS-u we 
współczesnej lokalizacji 
przestrzennej. 

Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów 

1. Mieszko I i 
chrzest Polski 

– słowiańskie 

pochodzenie Polaków; 

– legendarne początki 

państwa polskiego; 

– książę Mieszko I 

pierwszym historycznym 

władcą Polski; 

– małżeństwo Mieszka I 

z Dobrawą; 

– chrzest Mieszka I i jego 

znaczenie 

– znaczenie terminów: 

plemię, Słowianie, 

Piastowie. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: plemię, 
dynastia; 
– wie, kto był pierwszym 
historycznym władcą 
Polski. 

– poprawnie posługuje 
się terminem Piastowie; 
– wyjaśnia pochodzenie 
nazwy „Polska”. 
 

– poprawnie posługuje się 
terminami: Słowianie, 
poganin; 
– zna wydarzenia związane 

z data 966. 

 

– przytacza przykłady 
legend o początkach 
państwa polskiego; 
– wyjaśnia okoliczności 
zawarcia małżeństwa z 
Dobrawą oraz przyjęcia 
chrztu przez Mieszka; 
– przedstawia 

najważniejsze 

konsekwencje przyjęcia 

chrztu. 

 
 

– wskazuje na mapie 
rozmieszczenie plemion 
słowiańskich na 
ziemiach polskich; 
– charakteryzuje 
znaczenie przyjęcia 
chrześcijaństwa dla 
państwa polskiego. 

2. Bolesław 
Chrobry – 
pierwszy król 
Polski  

 

– misja świętego 

Wojciecha u Prusów; 

– zjazd gnieźnieński  

i pielgrzymka cesarza 

Ottona III; 

– wojny Bolesława 

Chrobrego z sąsiadami  

i przyłączenie nowych 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: cesarz, 
koronacja, wojowie; 
– wie, kto był pierwszym 
królem Polski. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: relikwie, 
gród, drużyna; 
– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1000, 1025; 
– charakteryzuje misję 
św. Wojciecha. 

– poprawnie posługuje się 
terminami: biskupstwo, 
arcybiskupstwo; 
– przedstawia przyczyny  
i skutki zjazdu gnieźnień-
skiego. 
 

– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1002–1018; 
– wskazuje na mapie 

terytoria podbite przez 

Bolesława Chrobrego; 

– wyjaśnia znaczenie 

koronacji Bolesława 

– ocenia skutki polityki 
wewnętrznej i 
zagranicznej Bolesława 
dla państwa polskiego. 
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ziem; 

– koronacja Bolesława 

Chrobrego na króla 

Polski; 

– znaczenie terminów: 
misja, relikwie, cesarz, 
arcybiskupstwo, 
biskupstwo, koronacja, 
gród, drużyna, wojowie. 

 Chrobrego. 

*W 

średniowieczny

m klasztorze 

– zakony 

chrześcijańskie; 

– życie w klasztorze; 

– wpływ zakonów na 

rozwój 

średniowiecznego 

rolnictwa; 

– rola zakonów  

w rozwoju wiedzy 

i średniowiecznego 

piśmiennictwa; 

– najstarsze zakony na 

ziemiach polskich i ich 

znaczenie; 

– znaczenie terminów: 

duchowieństwo, zakon, 

mnich, klasztor. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: 
duchowieństwo, zakon, 
mnich, klasztor; 
– opisuje 

podstawowe zajęcia 

duchowieństwa 

zakonnego  

w średniowieczu. 

– podaje przykłady 
średniowiecznych 
zakonów; 
– opisuje życie 

wewnątrz klasztoru.  

– wyjaśnia, w jaki sposób 

zakony przyczyniły się do 

rozwoju rolnictwa na 

ziemiach polskich. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: reguła 
zakonna, skryptorium; 
 – charakteryzuje wkład 
duchowieństwa w 
średniowieczną kulturę. 

– podaje przykłady 
współczesnych zakonów 
chrześcijańskich. 
 

3. Polska 
Kazimierza 
Wielkiego  
 

– Kazimierz Wielki 

ostatnim królem  

z dynastii Piastów; 

– reformy Kazimierza 

Wielkiego; 

– zjazd monarchów w 

Krakowie – uczta u 

Wierzynka; 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminem: uniwersytet, 
żak; 
– wyjaśnia, dlaczego 
historycy nadali królowi 
Kazimierzowi przydomek 
„Wielki”. 

– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1364, 1370; 
– wyjaśnia powiedzenie: 
Zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił 
murowaną. 

– wymienia główne 
reformy Kazimierza 
Wielkiego; 
– wyjaśnia cele założenia 
oraz znaczenie utworzenia 
Akademii Krakowskiej; 
– wskazuje na mapie ziemie 
przyłączone do Polski za 

– poprawnie posługuje 
się terminem uczta u 
Wierzynka; 
– opisuje zjazd 
monarchów w 
Krakowie. 
 

– porównuje politykę 
prowadzoną przez 
Bolesława Chrobrego i 
Kazimierza Wielkiego. 
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– umocnienie granic 

państwa (Zastał Polskę 

drewnianą, a zostawił 

murowaną); 

– utworzenie Akademii 

Krakowskiej; 

– znaczenie terminu: 

żak, uniwersytet. 

 

panowania Kazimierza 
Wielkiego. 

*Rycerze i 

zamki  

– średniowieczni rycerze 

i ich rola; 

– funkcje i wygląd 

zamków; 

– od pazia do rycerza; 

– uzbrojenie rycerskie; 

– turnieje rycerskie; 

– kodeks rycerski; 

– znaczenie terminów: 
rycerz, zamek, paź, 
giermek, pasowanie, 
herb, kopia, fosa. 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: rycerz, fosa, 
kopia, zamek; 
– opisuje wygląd średnio-
wiecznego rycerza  
i zamku. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: 
pasowanie, paź, 
giermek; 
– wyjaśnia, kto i w jaki 
sposób mógł zostać 
rycerzem. 
 

– poprawnie posługuje się 
terminami: herb, 
dziedziniec, zbrojownia, 

baszta; 
– charakteryzuje kodeks 
rycerski. 

– podaje przykłady 
zachowanych zamków 
średniowiecznych  
w Polsce i w regionie. 

– przedstawia przykłady 
wzorców rycerskich 
utrwalonych w 
literaturze i legendach. 

4. Jadwiga i 
Jagiełło – unia 
polsko-litewska 

 

– objęcie władzy przez 

Jadwigę; 

– zasługi Jadwigi dla 

polskiej kultury, nauki  

i sztuki; 

– przyczyny zawarcia 

unii polsko-litewskiej  

w Krewie; 

– okoliczności objęcia 

władzy w Polsce przez 

Władysława Jagiełłę; 

– skutki zawarcia unii 

polsko-litewskiej; 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem 
Jagiellonowie; 
– charakteryzuje postać 

Jadwigi i Władysława 

Jagiełły. 

 

 

– poprawnie posługuje 
się terminem unia; 
– zna wydarzenia 
związane z datą 1385; 
– wskazuje na mapie 

Królestwo Polskie oraz 

obszar Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. 

 

 

– przedstawia okoliczności 
zawiązania unii polsko-
litewskiej; 
– wymienia postanowienia 
unii w Krewie. 

– opisuje sytuację 

związaną z objęciem 

tronu polskiego po 

wygaśnięciu dynastii 

Piastów. 

 

– poprawnie posługuje 

się terminem 

Andegawenowie; 

– omawia zagrożenie ze 

strony zakonu 

krzyżackiego dla Polski  

i Litwy. 
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– zagrożenie ze strony 

Krzyżaków; 

– znaczenie terminów: 

unia, Jagiellonowie. 

 

5. Zawisza 
Czarny i bitwa 
pod 
Grunwaldem 

– postać Zawiszy 

Czarnego; 

– bitwa pod 

Grunwaldem i biorący w 

niej udział rycerze. 

 

– charakteryzuje postać 
Zawiszy Czarnego. 
 

– zna wydarzenia 
związane z datą 1410; 
– wyjaśnia powiedzenie: 
polegać jak na Zawiszy. 

– przedstawia przyczyny 
wielkiej wojny z zakonem 
krzyżackim; 
– opisuje przebieg bitwy 
pod Grunwaldem. 

– charakteryzuje postać 
Ulricha von Jungingena. 

– przedstawia skutki 
bitwy pod Grunwaldem 
oraz postanowienie 
pokoju toruńskiego. 

6. Mikołaj 
Kopernik  – 
wielki 
astronom 

– Mikołaj Kopernik i jego 

życie; 

– odkrycie Mikołaja 

Kopernika i powiedzenie 

Wstrzymał Słońce i 

ruszył Ziemię; 

– dokonania Kopernika 

spoza dziedziny 

astronomii; 

– znaczenie terminu: 

astronomia. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem 
astronomia; 
– wie, kim był Mikołaj 
Kopernik. 

– wyjaśnia powiedzenie: 
wstrzymał Słońce i 
ruszył Ziemię; 
 

– wie, gdzie urodził się 
Mikołaj Kopernik oraz gdzie 
znajduje się jego grób; 
– przedstawia poglądy na 

temat Ziemi i Układu Sło-

necznego przed odkryciem 

Kopernika. 

 

– poprawnie posługuje 
się terminem: teoria 
heliocentryczna; 
– przedstawia inne 
dokonania  
i zainteresowania 
Mikołaja Kopernika; 
 

– wyjaśnia, dlaczego 
najważniejsze dzieło 
Kopernika zostało 
potępione przez Kościół. 

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej 

1. Jan Zamoyski  
i złoty wiek 
Polski 

– złoty wiek Polski; 

– kariera polityczna  

i wojskowa Jana 

Zamoyskiego; 

– Zamość – miasto 

renesansowe; 

– znaczenie terminów: 

szlachta, kanclerz, 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem: 
szlachta; 
– zna królów Polski: 

Zygmunta I Starego, 

Zygmunta II Augusta i 

– poprawnie posługuje 
się terminami: kanclerz, 
hetman; 
– charakteryzuje postać 
i dokonania Jana 
Zamoyskiego. 

– poprawnie posługuje się 
terminem złoty wiek; 
– charakteryzuje zabudowę 
i układ Zamościa; 
– wskazuje na mapie 

Zamość. 

 

– wyjaśnia słowa 

Zamoyskiego: Takie 

będą Rzeczypospolite, 

jakie ich młodzieży 

chowanie; 

 

– charakteryzuje 
Zamość, jako przykład 
miasta renesansowego. 
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hetman. 

 

Stefana Batorego. 

 

2. XVII wiek – 
stulecie wojen 

– potop szwedzki, rola 

Stefana Czarnieckiego; 

– obrona Jasnej Góry  

i rola przeora Augustyna 

Kordeckiego; 

– król Jan III Sobieski  

i jego zwycięstwa nad 

Turkami; 

– rola husarii w polskich 

sukcesach militarnych; 

– znaczenie terminów: 

potop szwedzki, husaria, 

wielki wezyr, odsiecz. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem 
potop szwedzki; 
– wskazuje na mapie 
granice Rzeczypospolitej. 

– wskazuje na mapie 

sąsiadów 

Rzeczypospolitej; 

– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1655–1660, 1683; 
 

– poprawnie posługuje się 
terminem: wojna 
podjazdowa, odsiecz 
wiedeńska; 
– opisuje wygląd  
i uzbrojenie husarii; 
– zna postaci: Augustyn 

Kordecki, Stefan Czarniecki, 

Jan III Sobieski, oraz ich 

dokonania. 

 

– poprawnie posługuje 
się terminami: husaria, 
wielki wezyr; 
– przedstawia przebieg 
potopu szwedzkiego  
i przełomowej obrony 
Jasnej Góry; 
– przedstawia przebieg 

odsieczy wiedeńskiej. 

 

 

 

– wymienia skutki 
wojen Rzeczypospolitej 
w XVII w. 

*Czasy 

stanisławowski

e 

– ideały epoki 

oświecenia; 

– dokonania króla 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego; 

–  ustanowienie Komisji 

Edukacji Narodowej i jej 

znaczenie; 

–  kultura doby 

stanisławowskiej oraz jej 

przedstawiciele; 

–  zabytki budownictwa  

i architektury polskiej  

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: obiady 
czwartkowe, Szkoła 
Rycerska, kadet. 

– poprawnie posługuje 
się terminem mecenas; 
– wyjaśnia, dlaczego 
Dzień Edukacji 
Narodowej jest 
współcześnie 
obchodzony 14 
października. 

– wymienia zasługi króla 
Stanisława Augusta Ponia-
towskiego; 
– wyjaśnia, dlaczego 
oświecenie było nazywane 
„wiekiem rozumu”. 
 

– przedstawia najwybit-
niejszych twórców doby 
stanisławowskiej oraz 
ich dokonania; 
 

– wyjaśnia kontrowersje 
w ocenie panowania 
króla Stanisława 
Augusta Ponia-
towskiego. 
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2 poł. XVIII w.; 

– znaczenie terminów: 

Szkoła Rycerska, kadet, 

mecenas, obiady 

czwartkowe; 

 

3. Tadeusz 
Kościuszko na 
czele powstania  

– sytuacja 

Rzeczypospolitej  

w XVIII w.; 

– Konstytucja 3 maja; 

– rozbiory 

Rzeczypospolitej 

dokonane przez Rosję, 

Prusy i Austrię; 

– dowództwo Tadeusza  

Kościuszki w powstaniu 

w 1794 r.; 

– bitwa pod Racławicami 

i rola kosynierów; 

– klęska powstania i III 

rozbiór 

Rzeczypospolitej; 

– znaczenie terminów: 
rozbiory, konstytucja, 
powstanie, kosynierzy 

– przy pomocy nauczycie-
la poprawnie posługuje 
się terminami: zaborcy, 
powstanie; 
– wymienia państwa, 
które dokonały 
rozbiorów; 
– przedstawia cel 
powstania 
kościuszkowskiego. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: 
konstytucja, kosynierzy; 
– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1772, 3 maja 1791 r., 
1794, 1795; 
 

– przedstawia znaczenie 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja; 
– charakteryzuje postać i 

dokonania Tadeusza 

Kościuszki. 

– opisuje przebieg 
powstania 
kościuszkowskiego. 

– przedstawia znaczenie 

uchwalenia Konstytucji 

3 Maja; 

 

– wyjaśnia czym był 
Uniwersał Połaniecki; 
– wskazuje na mapie 
rozbiory Polski; 
– wyjaśnia przyczyny 
kryzysu Rzeczypospolitej 
szlacheckiej; 
 

4. Legiony 
Polskie i hymn 
narodowy 

– losy Polaków po 

upadku 

Rzeczypospolitej; 

– Legiony Polskie we 

Włoszech i panujące  

w nich zasady; 

– generał Jan Henryk 

Dąbrowski i jego rola  

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem 
hymn państwowy; 
– zna imię i nazwisko 
autora hymnu 
państwowego; 
– zna słowa hymnu Polski. 

– poprawnie posługuje 
się terminem emigracja; 
– przedstawia sytuację 
narodu polskiego po III 
rozbiorze; 
– zna wydarzenia 
związane z datą: 1797; 
– charakteryzuje postaci 
gen. Jana Henryka 

– opisuje Legiony Polskie 
we Włoszech oraz panujące 
w nich zasady. 
 

– wie, kiedy Mazurek 
Dąbrowskiego został 
polskim hymnem 
narodowym; 
– wyjaśnia, dlaczego 
Polacy zaczęli tworzyć 
legiony polskie u boku 
Napoleona. 

– charakteryzuje postać 
Napoleona Bonaparte; 
– wie, o jakich 

wydarzeniach mówią 

słowa Mazurka 

Dąbrowskiego. 
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w stworzeniu Legionów 

Polskich; 

– Józef Wybicki – autor 

Mazurka Dąbrowskiego; 

– znaczenie słów 

Mazurka Dąbrowskiego; 

– Mazurek 

Dąbrowskiego hymnem 

Polski; 

– znaczenie terminów: 

emigracja, hymn 

państwowy. 

 

Dąbrowskiego i Józefa 
Wybickiego. 

5. Romuald 
Traugutt i 
powstanie 
styczniowe 

– branka i wybuch 

powstania 

styczniowego; 

– wojna partyzancka; 

– Romuald Traugutt 

dyktatorem powstania; 

– represje po upadku 

powstania 

styczniowego; 

– znaczenie terminów: 

zabór rosyjski, 

działalność 

konspiracyjna, branka, 

wojna partyzancka, 

dyktator, Syberia. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminami: 
zabór rosyjski, Syberia; 
– wyjaśnia, dlaczego 
Polacy zorganizowali 
powstanie. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminami: branka, 
dyktator; 
– charakteryzuje postać  
Romualda Traugutta; 
– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1863–1864. 
 

– poprawnie posługuje się 
terminem działalność 
konspiracyjna; 
– wyjaśnia, dlaczego Polacy 
prowadzili działalność 
konspiracyjną. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminami: wojna 
partyzancka; 
– opisuje charakter, 
przebieg  i skutki 
powstania 
styczniowego. 
 

 

– wyjaśnia, dlaczego 
powstanie styczniowe 
upadło. 
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6. Maria 
Skłodowska-
Curie – polska 
noblistka 

– edukacja Marii 

Skłodowskiej-Curie na 

ziemiach polskich; 

– tajne nauczanie  

i Latający Uniwersytet; 

– kariera naukowa Marii 

Skłodowskiej-Curie; 

– Nagrody Nobla 

przyznane Marii 

Skłodowskiej-Curie; 

– polscy nobliści; 

– znaczenie terminów: 

tajne nauczanie, 

Nagroda Nobla, laureat. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminami: 
tajne nauczanie, laureat; 
– wyjaśnia, dlaczego 
Maria Skłodowska-Curie 
musiała wyjechać do 
Francji. 
 

 

 

– charakteryzuje postać 
Marii Skłodowskiej-
Curie; 
– wymienia, za jakie 
dokonania Maria 
Skłodowska-Curie 
otrzymała Nagrodę 
Nobla. 

– przedstawia dokonania 
M. Skłodowskiej-Curie  
i wyjaśnia, za co została 
uhonorowana Nagrodą 
Nobla . 

– poprawnie posługuje 
się terminami: Nagroda 
Nobla, Uniwersytet 
Latający; 
– wymienia innych 
polskich laureatów 
Nagrody Nobla. 
 

– opisuje działalność 
Marii Skłodowskiej-
Curie podczas I wojny 
światowej. 

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce 

1. Józef 

Piłsudski i 

niepodległa 

Polska 

– wybuch I wojny 

światowej; 

– udział Legionów 

Polskich i Józefa 

Piłsudskiego w 

działaniach zbrojnych 

podczas I wojny 

światowej; 

– odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę; 

– Józef Piłsudski 

Naczelnikiem Państwa; 

– walki o ustalenie 

granic II 

Rzeczypospolitej i Bitwa 

Warszawska; 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem: I 
wojna światowa, II 
Rzeczpospolita; 
– wskazuje na mapie 
obszar II RP; 
– wyjaśnia, dlaczego 
dzień 11 listopada został 
ogłoszony świętem 
państwowym. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminem Naczelnik 
Państwa; 
– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1914–1918; 11 li-
stopada 1918 r. 
 

– przedstawia udział Legio-
nów Polskich w działaniach 
zbrojnych podczas I wojny 
światowej; 
– wyjaśnia rolę Józefa 

Piłsudskiego w odzyskaniu 

niepodległości i budowie 

państwa polskiego. 

– poprawnie posługuje 
się terminem orlęta 
lwowskie; 
– wymienia obszary, o 

które Polacy toczyli 

walki w latach 1918- 

1921 r. 

 

– opisuje przebieg walk 

o granice II 

Rzeczpospolitej. 
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– Narodowe Święto 

Niepodległości; 

– znaczenie terminów:  

I wojna światowa,  

II Rzeczpospolita, 

Naczelnik Państwa, 

orlęta lwowskie. 

 

*Bitwa 

Warszawska 

– Rosja Sowiecka i 

komunizm; 

– wojna polsko-

bolszewicka; 

– Bitwa Warszawska i jej 

legenda; 

– 15 sierpnia – Święto 

Wojska Polskiego. 

 

– zna wydarzenie 
związane z datą: 15 
sierpnia 1920 r.; 
– odpowiada, jaki był 
wynik Bitwy 
Warszawskiej; 
– wskazuje na mapie 

miejsce Bitwy 

Warszawskiej. 

 

– poprawnie posługuje 
się terminami: front, 
komunizm, bolszewicy; 
– wyjaśnia, dlaczego  
15 sierpnia obchodzone 
jest Święto Wojska 
Polskiego. 

– omawia przebieg wojny 
polsko-bolszewickiej. 
 

– wyjaśnia, jakie 
czynniki złożyły się na 
sukces wojsk polskich  
w wojnie z Rosją 
Sowiecką. 

– poprawnie posługuje 

się terminem „cud nad 

Wisłą”; 

– charakteryzuje mit 

„cudu nad Wisłą”. 

 

2. Eugeniusz 

Kwiatkowski i 

budowa Gdyni 

– problemy odrodzonej 

Polski; 

– zasługi Eugeniusza 

Kwiatkowskiego na polu 

gospodarczym – 

budowa portu w Gdyni, 

Centralny Okręg 

Przemysłowy; 

– Gdynia polskim oknem 

na świat; 

– znaczenie terminów: 

Wolne Miasto Gdańsk, 

bezrobocie, import, 

eksport, minister. 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminami: 
Wolne Miasto Gdańsk, 
bezrobocie; 
– wskazuje na mapie 
Polski Gdynię. 
 

– wyjaśnia, dlaczego 

Gdynia stała się polskim 

„oknem na świat”. 

– opisuje trudności 
gospodarcze i ustrojowe  
w odbudowie państwa 
polskiego. 
 

– charakteryzuje  

i wskazuje na mapie 

obszar Centralnego 

Okręgu Przemysłowego. 

– poprawnie posługuje 

się terminami: minister, 

eksport, import. 
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3. Zośka, Alek  

i Rudy – 

bohaterscy 

harcerze 

– wybuch II wojny 

światowej; 

– sytuacja 

społeczeństwa polskiego 

pod niemiecką okupacją; 

– Szare Szeregi (Zośka, 

Alek, Rudy); 

– akcja pod Arsenałem; 

– powstanie 

warszawskie jako wyraz 

patriotyzmu młodego 

pokolenia; 

– znaczenie terminów: 

okupacja, Armia 

Krajowa, Szare Szeregi. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem: 
okupacja; 
– zna wydarzenia 
związane z datą 
1 września 1939 r.; 
– opisuje sytuację narodu 

polskiego pod niemiecką 

okupacją. 

– poprawnie posługuje 
się terminami: Armia 
Krajowa, Szare Szeregi; 
– zna wydarzenia 
związane z datą  
1 sierpnia 1944 r.; 
– charakteryzuje postaci 

Zośki, Alka i Rudego. 

– wie, dlaczego wybuchło 

powstanie warszawskie; 
– opisuje najważniejsze 

akcje Szarych Szeregów,  
w tym akcję pod 
Arsenałem. 

– poprawnie posługuje 

się terminami: Związek 

Sowiecki, powstanie 

warszawskie; 

– charakteryzuje 

działalność Polskiego 

Państwa Podziemnego. 

 

– przedstawia przebieg 

powstania 

warszawskiego. 

4. „Żołnierze 

niezłomni” 

– przejęcie władzy w 

powojennej Polsce przez 

komunistów; 

– polityka komunistów 

wobec polskiego 

podziemia; 

– działalność wojenna i 

powojenna Witolda 

Pileckiego; 

– postawa Danuty 

Siedzikówny, ps. Inka  

– znaczenie terminów: 

opozycja 

antykomunistyczna, 

„żołnierze niezłomni”. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem: 
„żołnierze niezłomni”; 
– opisuje politykę 
komunistów wobec 
ludności polskiej. 
 

– poprawnie posługuje 
się terminem: „żołnierze 
niezłomni”; 
– rozwija skrót PRL; 

 

– wyjaśnia, kto objął rządy 
w państwie polskim po 
zakończeniu II wojny 
światowej; 
– opisuje represje komuni-
stów wobec zwolenników 
prawowitych władz 
polskich. 
 

– charakteryzuje postaci 
Witolda Pileckiego i 
Danuty Siedzikówny. 
 

– wie, kiedy 

obchodzony jest 

Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. 
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5. Jan Paweł II – 

papież 

pielgrzym 

– dzieciństwo i początek 

kapłaństwa Karola 

Wojtyły; 

– opozycyjna rola 

Kościoła w czasach 

komunizmu; 

– wybór Karola Wojtyły 

na papieża; 

– pielgrzymki papieża do 

ojczyzny (Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi. Tej ziemi!); 

– wsparcie Kościoła dla 

opozycji; 

– Jan Paweł II jako 

papież pielgrzym; 

– znaczenie terminów: 

papież, teologia, 

pielgrzymka, konklawe, 

kardynał, prymas, 

pontyfikat. 

 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminem: 
papież 
– wie, kim był Karol 
Wojtyła; 
– podaje miasto, w 

którym urodził się Karol 

Wojtyła. 

– poprawnie posługuje 

się terminami: papież, 

teologia, pielgrzymka; 

– wymienia nazwy 

kontynentów, które 

odwiedził Jan Paweł II. 

 

– charakteryzuje rolę 

Kościoła katolickiego  

w czasach komunizmu; 

– charakteryzuje rolę 

papieża jako przywódcy 

Kościoła katolickiego oraz 

jako autorytetu moralnego 

dla chrześcijan. 

 

– wyjaśnia znaczenie 

słów Jana Pawła II: 

Niech zstąpi Duch Twój  

i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!; 

– wyjaśnia znaczenie 

pierwszej pielgrzymki 

Jana Pawła II do kraju 

dla społeczeństwa 

polskiego. 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

konklawe, kardynał, 

pontyfikat; 

– wie, dlaczego Stefan 

Wyszyński nazywany 

jest Prymasem 

Tysiąclecia; 

– charakteryzuje krótką 

biografię Jana Pawła II. 

 

6. „Solidarność” 

i jej 

bohaterowie 

– życie codzienne w 

okresie PRL.; 

– działalność 

opozycyjna; 

– strajki robotnicze  

i powstanie NSZZ 

„Solidarność”; 

– bohaterowie 

„Solidarności”: Lech 

Wałęsa i Anna 

Walentynowicz; 

– wprowadzenie stanu 

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminami: 
demokracja, strajk, 
solidarność, związek 
zawodowy; 
– wie, jak się nazywał 

pierwszy przywódca 

związku zawodowego 

„Solidarność” i późniejszy 

prezydent. 

– wyjaśnia, dlaczego w 
1980 r. doszło do 
masowych strajków 
robotniczych; 
– opisuje okoliczności 
zawiązania związku 
zawodowego 
„Solidarność”. 
 

– zna wydarzenia związane 
z datami: sierpień 1980, 
1989; 
– zna głównych bohaterów 

„Solidarności” – Lecha Wa-

łęsę i Annę Walentynowicz. 

 

– poprawnie posługuje 

się terminami: stan 

wojenny, Okrągły Stół; 

– wymienia 
ograniczenia, z jakimi 
wiązało się wprowa-
dzenie stanu 
wojennego; 
– wyjaśnia skutki 

rozmów Okrągłego 

Stołu. 

– wskazuje różnice 
polityczne między 
czasami komunizmu  
a wolną Polską. 
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wojennego i represje 

przeciwko opozycji; 

– przełom 1989 r.  

i upadek komunizmu; 

– znaczenie terminów: 

strajk, związek 

zawodowy, solidarność, 

stan wojenny, Okrągły 

Stół. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Indywidualny program wychowawczy 

 dla kl. Id 

W oparciu o zadania wychowawcze zawarte w:  

Szkolnym Programie Wychowawczym, 

 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły. 

 

Plan realizacji zadań wychowawczych 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CELE DZIAŁANIA TERMIN 

INTEGROWANIE 

ZESPOŁU KLASOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

Włączenie się w realizację kalendarza imprez szkolnych(np. Ślubowanie ) 

Stwarzanie okazji do współpracy w grupie; 

Ukazywanie wartości kontaktów rodzinnych i przyjacielskich; 

Rozmowa:zasady kulturalnego obcowania z drugim człowiekiem np. 

„Kultura języka, stroju i zachowania”, „Jak porozumiewać się z innymi”; 

Rozmowa na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji i pracy 

z tekstem, „Poznajemy się”, „Wybieramy samorząd klasowy”, „Zasady 
współpracy w naszej klasie; 

Poznawanie norm zachowania poprzez teksty literackie i komentowanie 

własnych doświadczeń; 

Budzenie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, koleżeńskiej, 

społeczności lokalnej; 

Rozwiązywanie konfliktów bez agresji; 

Ulotki edukacyjne, gazetki, plakaty, oglądanie filmów na temat właściwych 

relacji w grupie; 

Poznanie praw i obowiązków ucznia; 

Troska o ład, porządek, estetykę klasy; 

Poszanowanie sprzętów i pomocy; 

Troska o wspólną własność; 
Poszanowanie własności osobistej; 

Pomoc słabszenu koledze w klasie; 

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolny 

„Wolontariat”. Rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości i bezinteresowności.  

 

cały rok szkolny 

 

 

 

Wycieczki krajoznawcze cały rok szkolny 

Wyjazd do kina, teatru. 

Poznawanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach 

komunikacji oraz miejscach publicznych, stosowny ubiór (szkoła, sklep, 

poczta); 

zależnie od potrzeb 

Uzgadnianie z klasą i realizacja form pomocy koleżeńskiej zależnie od potrzeb 

KSZTAŁTOWANIE   

POSTAW  

PATRIOTYCZNYCH 

i OBYWATELSKICH 

Udział w projekcie  

„Z kulturą mi do twarzy” 

Uczestniczenie w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy 

Konstytucji 3 Maja 

listopad 

maj 

Kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych 

państwowych i szkolnych 
cały rok szkolny 

Uwrażliwianie na piękno naszego regionu wycieczki szkolne 

Kontynuowanie tradycji związanych z obrzędami ludowymi. 
grudzień 

kwiecień 

Złożenie kwiatów na grobach i zapalenie zniczy - uczczenie pamięci zmarłych listopad 

Przekazywanie uczniom  wartości jak tolerancja i szacunek wobec wszystkich 

ludzi 
okazjonalnie 

Rozwiązywanie problemów o charakterze etycznym i społecznym związanych 

z lekturą, wydarzeniami klasowymi i szkolnymi 

zgodnie z planem 

dydaktycznym klasy 

i kalendarzem imprez 

szkolnych 

Wzbudzanie szacunku dla wybitnych Polaków. 

 

 

Cały rok szkolny 

ROZWIJANIE 

SAMORZĄDNOŚCI 

UCZNIÓW 

Demokratyczny wybór samorządu klasowego wrzesień 

Udział w organizowaniu klasowych imprez Cały rok szkolny 

Organizacja dyżurów klasowych cały rok szkolny 

Troska uczniów o porządek oraz wystrój klasy i szkoły cały rok szkolny 



PRZECIWDZIAŁANIE 

AGRESJI 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów z innymi 

dziećmi oraz z dorosłymi 
okazjonalnie 

Rozwiązywanie problemów o charakterze emocjonalnym poprzez odgrywanie, 

przeżywanie i analizowanie emocji 

 

 

Kształtowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych okazjonalnie 

 

 

 

 

 
Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

Ustalenie regulaminu zachowania klasy i jego przestrzeganie wrzesień 

Samoocena własnego zachowania 

Integracja zespołu klasowego-gry, zabawy w sali zabaw, na boisku 

szkolnym; 

Zajęcia integracyjne - klasowe i szkolne; 

Programy artystyczne organizowane w naszej szkole z okazji różnych 

świąt, uroczystości 

Wycieczki, wyjścia do przedszkola na zajęcia muzyczne; 
Pogadanka na temat niepełnosprawności; 

Akceptacja indywidualności innych; 

Dbanie o zdrowie własne i innych; 

Wpływ naszego zachowania na uczucia innych; 

Okazywanie i nazywanie różnych uczuć u siebie i innych; 

Kontrolowanie swoich reakcji; 

Prezentacja zainteresowań uczniów (np.wystawki); 

Gazetki ścienne i plakaty dotyczące szkolnych i pozaszkolnych form 

spędzania czasu wolnego; 

Prowadzenie kół zainteresowań: spotkania czytelnicze                w 

bibliotece szkolnej; 
Organizacja konkursów klasowych i szkolnych; 

Rozmowy na temat kulturalnego zachowania się w kazdym miejscu. 

cały rok szkolny 

Monitorowanie zmiany obuwia i spóźnień do szkoły codziennie 

Kultura spożywania posiłków codziennie 

Ocena zachowania bohaterów literackich i filmowych 
zgodnie z planem 

dydaktycznym klasy 

KSZTAŁTOWANIE 

WŁAŚCIWEGO 

STOSUNKU    DO PRAWA 

I MIENIA SZKOLNEGO 

Przypomnienie regulaminów szkolnych oraz praw i obowiązków ucznia wrzesień 

Przestrzeganie zasad norm i reguł panujących w szkole cały rok szkolny 

Wdrażanie do właściwego zachowania się w różnych miejscach w szkole 

(szkolna stołówka, biblioteka itd.) i poza nią np. basen 
cały rok szkolny 



Bezpieczeństwo - 
profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROMOWANIE 

ZDROWEGO      

I BEZPIECZNEGO STYLU 

ŻYCIA 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych 

(obserwacja ruchu drogowego,nauka przechodzenia przez jezdnię, 
utrwalenie  podstawowych znaków drogowych ) 

Poznanie szkoły i terenu wokół niej – wycieczka; 

Powtórzenie znaczenia znaków ewakuacyjnych; 

Rozmowa o bezpiecznym zachowaniu się w czasie zajęć, przerw, na boisku 

szkolnym, w świetlicy, stołówce, toalecie, bibliotece; podczas pobytu na 

basenie 

Rozmowa o zagrożeniach w ruchu drogowym, inspirowana utworami 

literackimi oraz doświadczeniami dzieci; 

Poznanie rodzajów służb ratowniczych; 

Utrwalenie numerów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowiai 

ogólnego numeru alarmowego; 

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i wezwania 
pomocy; 

Spotkanie z policjantem; 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu; 

Rozmowy, ulotki edukacyjne, gazetki, plakaty, oglądanie filmów na temat 

kulturalnego i bezpiecznego zachowaniaw domu i w miejscach publicznych na 

podstawie własnych doświadczeń,obserwacji i pracy z tekstem, wystawki prac 

,podział obowiązków, dyżurni klasowi 

 

cały rok szkolny 

Rozmowy na temat właściwego i bezpiecznego zachowania podczas przerw 

międzylekcyjnych. 
cały rok szkolny 

Higiena pracy i odpoczynku(odpowiednie warunki do odrabiania lekcji 
,prawidłowy plan dnia ,rozwijanie własnych zainteresowań) 

cały rok szkolny 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw cały rok szkolny 

Ukazanie znaczenia zabaw ruchowych do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu 

wrzesień 

styczeń 

Właściwa organizacja ćwiczeń śródlekcyjnych codziennie 

Organizowanie zajęć poświęconych profilaktyce zdrowotnej Pogadanki na 

tematy zdrowia i zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; 

Fluoryzacja zębów; 

Rozwijanie sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego; 

Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia; 

Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji 

zdrowia; 

Zorganizowanie wspólnych śniadań w szkole; 

Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu 

wśród najmłodszych poprzez pogadanki; 

Pogadanka na temat niepełnosprawności, higieny na co dzień ,właściwego 
odżywiania; 

Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia; 

Praca z tekstem, gazetki tematyczne, plakaty, wystawki prac; 

Wycieczki piesze; 

Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające ruch na świeżym powietrzu; 

Zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne; 

Respektowanie przepisów BHP na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

Zapoznanie uczniów z przepisami, rozporządzeniami związanymi z 

pandemią Covit-19 obowiązującymi w szkole, o zagrożeniach. 

 

cały rok szkolny 

PROMOWANIE 

EKOLOGICZNEGO 

STYLU ŻYCIA  

Organizowanie zajęć poświęconym tematyce ekologicznej, pogadanki, 

plakaty, itp. 

Udział w ekologicznych akcjach typu: „Sprzątanie świata”, „Dzień bez 

samochodu”; „Zbiórka zakrętek” 

Obchody „Dni Ziemi”- cztery żywioły 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO  

W SIECI  

Udział w projekcie Asy Internetu w ramach projektu dowiemy się m. inn. 

jak:  

 udostępniać z głową treści i informacje o sobie 

 nie dać się nabrać internetowym oszustom 

 chronić swoje sekrety używając silnych haseł 

 być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów 

 rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w internecie na coś 

niepokojącego 

 

Przez okres trwania 

projektu  

ROZWIJANIE WIĘZI 

Z RODZINĄ 

Przyswajanie umiejętności posługiwania się własnym nazwiskiem 

i znajomości dokładnego adresu zamieszkania 
grudzień 

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców, dziadków, 

przyjacielskich, serdecznych stosunków z rodzeństwem i opiekuńczego 

zachowania się wobec młodszych 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie 
i wykonywanie prac domowych 

codziennie 

WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI 

Systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami 

 

zgodnie z planem 

pracy szkoły 

Zachęcenie rodziców do współpracy. Wybór trójki klasowej 

 
wrzesień 

Zapoznanie rodziców z procedurami, przepisami i rozporządzeniami 
związanymi z pandemią COVIT -19 obowiązującymi na terenie szkoły. 

 

wrzesień 

Zapewnienie opieki podczas wyjazdów do kin, teatrów, wycieczek oraz 

basenu. 
zależnie od potrzeb 

Zapoznanie rodziców z istotą i podstawowymi zasadami edukacji 

zintegrowanej 
wrzesień 

Indywidualne kontakty z rodzicami, wzajemna wymiana informacji o dziecku zależnie od potrzeb 

Zaproszenie rodziców na uroczystości szkolne 
zgodnie 

z kalendarzem imprez 

Przeprowadzanie pedagogizacji /rozmów z rodzicami- 

różna tematyka w zależności od potrzeb 

Zebrania      z 

rodzicami 

Włączanie rodziców w organizację uroczystości i imprez szkolnych 
zgodnie 

z kalendarzem imprez 

   

 

Ze względu na panującą pandemie Covit -19 plan wychowawczy może ulec zmianie. 

 

 

 

 

Wychowawca mgr Edyta Kamińska 

 



 

 

 

 

 

 

Indywidualny program wychowawczy dla kl. I e 

w oparciu o zadania wychowawcze zawarte w:  

Szkolnym Programie Wychowawczym, 

 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły. 
 

Plan realizacji zadań wychowawczych 

 

 

 

 



 

 

Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie. 

 

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane efekty Okres 

realizacji 

Realizatorzy 
(osoby 

odpowiedzialne) 

Sposoby 

ewaluacji 

 

1. Poznanie grup, do 

których należymy: 

rodzina, szkoła, 

społeczność lokalna, 

region, państwo oraz 

zasad dobrego 

wychowania. 

Uświadomienie sobie 

swojego miejsca i roli w 

poszczególnych grupach  

( rodzina, szkoła, region, 

państwo). 

Rozmowy zgodnie z programem 

nauczania wokół kręgów 

tematycznych. 

Udział w Projekcie Edukacyjnym 

„Piękna nasza Polska cała”. 

 

 

Udział w apelach okolicznościowych. 

Udział w uroczystościach klasowych. 

Pomoc koleżeńska, tolerancja.  

 

Uczeń rozumie znaczenie rodziny w życiu 

człowieka. Zna swoją rolę i miejsce w 

domu, szkole, regionie i państwie. Zna 

symbole narodowe i wie jak się wobec nich 

zachowywać.  

 

Przestrzega zasad dobrego wychowania. 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

Wywiązywa-

nie się z 

obowiązków, 

obserwacja 

uczniów przez 

nauczyciela i 

rodziców. 

 

2. Umiejętne 

stosowanie umów, 

zasad i norm 

dobrego wychowania 

przyjętych w szkole, 

rodzinie i miejscach 

publicznych. 

Uświadomienie uczniom 

ważności przestrzegania 

zasad dobrego 

wychowania. 

 

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 

zachowania się w szkole, na terenie 

klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 

Kodeksu Klasowego. 

Poznanie zasad odpowiedniego 

zachowania się poza terenem szkoły   

(wycieczki, wyjścia). 

Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 

Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja 

n/ t obejrzanych filmów, przeczytanych 

lektur. 

Przyjęcie nowego ucznia do zespołu 

klasowego. 

 

 

 

Uczeń zna i respektuje umowy, normy i 

zasady panujące w szkole, w klasie i 

rodzinie. Szanuje dorosłych, młodszych i 

rówieśników. Okazuje im to w słowach i 

działaniach. 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów przez 

społeczność 

klasy, 

rodziców, 

nauczycieli. 

Ankieta 

diagnozująca 

dla rodziców. 



 

 

 

3. Uczenie uczniów 

samorządności 

Uświadomienie uczniom 

istoty podejmowania 

decyzji w systemie 

demokratycznym. 

Wybory do Samorządu  Klasowego i 

Uczniowskiego, podejmowanie decyzji 

o przebiegu i organizacji imprez 

klasowych i szkolnych.  

Uczeń zna i przestrzega zasad demokracji 

przy organizowaniu samorządności szkolnej 

 

 

 

Cały rok 

MS i jego 

opiekun, 

wychowawcy, 

wszyscy 

uczący. 

Obserwacja 

zachowań i 

działań 

uczniów przez 

opiekuna SU, 
wychowaw- 

ców, 

nauczycieli. 
 

4. Wdrażanie do 

przestrzegania 

bezpieczeństwa 

Kształtowanie nawyku 

bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania 

się na drodze i w 

środkach komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny System 

Przeciwdziałania 

Przemocy i agresji. 

Omawianie sytuacji zagrażających 

życiu i zdrowiu np. w drodze do 

szkoły, podczas zabaw zimowych i 

letnich. Zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach i szkole. 

Przypomnienie poznanych znaków 

drogowych oraz Kodeksu Drogowego. 

Przedstawianie scenek sytuacyjnych. 

Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 

szacunku i otwartego dialogu. 

Zgodna i bezpieczna współpraca w 

zespole. 

 

Respektowanie norm społecznych. 

Omówienie zasad obowiązujących w 

szkole zapoznanie z Procedurą 

Bezpieczeństwa Covid -19 oraz 

sposobach radzenia sobie z agresją i 

przemocą w klasie i szkole. 

Uczeń zna zasady i przepisy dotyczące 

poruszania się po drodze, chodniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna zasady Kodeksu „Szkoła bez 

przemocy”. 

Uczeń potrafi przyjąć postawę asertywną, 

radzi sobie problemami i stresem, 

rozwiązuje konflikty. 

 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

 

 

 

Dzień 

Szkoły bez 

przemocy 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, 

uczeń, 

pedagog 

szkolny, 

rodzice, 

policja, straż 

miejska. 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów przez 

społeczność 

klasy, 

rodziców, 

nauczycieli. 

 

 

 

Ankieta,  

Obserwacja 

zachowań i 

działań. 

Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych. 

 

1. Kształtowanie u 

ucznia umiejętnego 

planowania i 

przewidywania 

efektów oraz 

Planujemy swój czas 

pracy, wypoczynek. 

Racjonalnie 

gospodarujemy 

czasem z 

uwzględnieniem 

czynnego 

Planowanie czasu wolnego i zajęć w 

tygodniu. Wyznaczanie sobie 

krótkoterminowych planów dnia i 

tygodnia. Wdrażanie do wspólnego, 

aktywnego wypoczynku. 

 

Uczeń potrafi planować czas 

pracy i wypoczynku, 

obiektywnie i krytycznie 

ocenia efekty swojej pracy i 

zachowania.  

 

 

 

     Cały rok 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

 

Uczeń 

 

 

 

Obserwacja 

kontrolowana 



organizowania czasu 

wolnego. 

 

Planowanie wyjść i 

wycieczek z klasą 

 

 

Zachęcanie do 

różnorodnych form 

spędzania czasu 

wolnego. 

 

Odkrywanie 

możliwości i 

umiejętności 

manualnych dziecka, 

ukierunkowanie na 

rozwijanie talentów. 

wypoczynku, zajęć 

sportowych, 

racjonalnego 

odżywiania. 

 

Planowanie wyjść i 

wycieczek z klasą. 

 

Pogadanka n/ t 

„W jaki sposób 

powinniśmy spędzać 

wolny czas”.  

 

 

 

Wyjścia z klasą na wartościowe 

przedstawienia teatralne i seanse 

filmowe, wycieczki krajoznawcze.  

 

Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia do 

muzeum, kina, ciekawych miejsc. 

 

Zachęcenie dzieci do udziału w kołach 

zainteresowań prowadzonych w szkole 

oraz w pobliskich Domach Kultury. 

Udział w konkursach: ZUCH, 

KANGUREK,LEON. 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i 

upowszechnianie czytelnictwa. 

Udział w Projektach : „Czytam z klasą”, 

„Z kulturą mi do twarzy”. 

 

Uczeń korzysta z 

różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

Uczeń bierze aktywny 

udział w zajęciach 

pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole i 

poza nią. 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

     

 

 

 

Nauczyciel, uczeń, rodzice 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, rodzic, uczeń 

2. Pomaganie w 

dokonywaniu 

samooceny i 

samokontroli 

Poznanie sposobów 

oceniania prac, 

umiejętne ich 

stosowanie. 

Kształtowanie 

umiejętności 

samooceny swojego 

zachowania i 

wdrażanie ucznia do 

samokontroli. 

Ocena swojej pracy – samoocena, 

autopoprawka sprawdzianów.  

Wdrożenie systemu motywującego. 

Ocena prac plastycznych, recytacji 

wierszy, czytania wg podanych 

kryteriów. 

Ocena swojego zachowania przy 

pomocy kryteriów obowiązujących w 

szkole i w klasie. 

Uczeń potrafi obiektywnie i 

krytycznie ocenić efekty 

swojej pracy i zachowania. 

 

 

X - VI 

Uczeń, nauczyciel, rodzic 

 

 

 

 

 

Uczeń 

Obserwacja 

własnych 

dokonań  

( pedagog, 

wychowawca). 

3. Pomaganie w 

orientacji etycznej i 

hierarchizacji 

wartości. 

Ukazywanie 

pozytywnego 

bohatera w filmie, 

książce i w życiu 

codziennym. 

Wzorowanie i 

odwoływanie się do 

autorytetów. 

Wykorzystanie lektur i filmów. 

Rozmowy na podstawie tekstów 

literackich. 

Uczeń potrafi wskazać 

autorytety, które uznaje i 

uzasadnić ich wybór.  

 

 

 

Cały rok 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja, 

ankieta dla 

uczniów 

4. Uświadomienie 

uczniom ważności 

prowadzenia 

 

Wdrażanie do dbania 

o higienę osobistą 

oraz kształtowanie 

Udział uczniów w programie 

profilaktycznym „Promocja 

zdrowia”.dział w Tygodniu Zdrowia. 

 

Uczeń wie jak dbać o swoje 

zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja 

kontrolowana 



zdrowego trybu życia 

i dbałości o swoje 

zdrowie. 

 

 

nawyku zdrowego 

trybu życia.  

Oglądanie filmów edukacyjnych  i 

udział w konkursach promujących 

zdrowy tryb życia, prezentacjach. 

zapoznanie z Procedurą Bezpieczeństwa 

Covid -19. 

Zgodnie z 

programem 

Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia. 

1. Postrzeganie 

ucznia, jako 

podmiotu w jego 

rozwoju osobowym. 

Poznanie sytuacji 

środowiskowej 

ucznia, jego mocnych 

i słabych stron. 

 

Dostrzeganie i 

odkrywanie 

indywidualności 

każdego ucznia, jego 

odrębności, inności. 

 

Rozwijanie u dzieci 

wewnętrznej 

motywacji uczenia się 

oraz kształtowanie 

autonomii i 

samodzielności 

dziecka. 

Obserwacja uczniów podczas zajęć, 

występów, wycieczek, imprez 

klasowych i szkolnych, rozmowa z 

uczniem i rodzicami. 

 

Analiza prac plastycznych, sposobów 

zachowania się w różnych sytuacjach. 

Pomoc uczniom dyslektycznym i 

mającym trudności w nauce. 

 

 

 

Organizowanie dzieciom takiego 

środowiska edukacyjnego, które będzie 

sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi 

dziecka zwłaszcza rozwijaniu 

umiejętności matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych. 

 

 

 

Indywidualne podejście do 

ucznia, rozwijanie jego 

mocnych stron, 

wyrównywanie braków. 

 

 

 

 

 

Motywowanie ucznia do 

pracy poprzez stosowanie 

różnorodnych form pracy. 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, uczniowie,  

Rodzice. 

Obserwacja 

prowadzona 

przez pedagoga, 

wychowawców, 

rodziców. 

Ankieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz 

programu 

artystycznego 

2. Stwarzanie 

uczniom warunków 

do myślenia, 

działania, 

przeżywania, 

doświadczania, 

samodzielnego 

rozwiązywania 

problemów. 

Udział w imprezach 

kulturalnych. 

Stwarzanie okazji do 

przeżywania, 

odkrywania wartości 

wzruszeń, 

wyzwalania empatii i 

wrażliwości. 

Prezentacja prac uczniów w klasie i na 

terenie szkoły. 

Udział w konkursach szkolnych, 

klasowych i pozaszkolnych. 

Udział w kołach zainteresowań. 

Pomoc w dekorowaniu klasy.  

Korzystanie z biblioteki szkolnej. 

Wykorzystywanie tekstów czytanek do 

pogadanek na temat osób chorych w 

domu, rodzinie, osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

Uczniowie osiągają sukcesy 

na miarę swoich 

możliwości, prezentują 

postawę kreatywną, 

wrażliwą i otwartą na 

otaczający świat (wizja 

Absolwenta Roku) 

 

Udział w Projekcie 

„Uczymy dzieci 

programować”. 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Zgodnie z     

Programem     

 Nauczania 

 

Uczeń, nauczyciel 

 

Uczeń    

 

 

Uczeń  

 

 

 

 

Obserwacja i 

ocena z 

zachowania. 

Analiza prac i 

dokonań 

uczniów. 

 

 

 

 



 Bibliotekarz, nauczyciel, 

uczeń 

 

3. Kultywowanie 

tradycji i zwyczajów. 

Poznanie dziedzictwa 

kultury narodowej 

postrzeganej w 

perspektywie kultury 

europejskiej. 

Uświadomienie 

znaczenia i wartości 

tradycji rodzinnych, 

szkoły, miasta, 

regionu, państwa. 

Udział w obchodach rocznicy 100-lecie 

odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Uczestnictwo w apelach.  

i uroczystościach organizowanych na 

terenie klasy i szkoły. 

Rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę,  Mikołajki, 

Wigilia klasowa, Powitanie wiosny, 

Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto 

Patronki Szkoły, Poranek z Janem 

Pawłem II. 

Wykorzystanie treści czytanek objętych 

programem. 

 

Uczniowie znają tradycje 

rodzinne, szkolne. Szanują 

tradycje państwowe i 

doceniają ich wartość. 

 

Uczniowie biorą aktywny 

udział w przygotowywaniu 

uroczystości szkolnych. 

 

Cały rok 

 

 

 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

Uczeń, nauczyciel 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

Obserwacja 

przez dyrekcję 

szkoły. 

Prezentacje 

tematyczne, 

przegląd 

dokumentacji. 

4. Przygotowanie do 

czynnego życia 

zawodowego i 

społecznego. 

Poznanie technik 

uczenia się. 

Dostrzeganie 

celowości i 

użyteczności 

poszczególnych zajęć 

szkolnych. 

Zwracanie uwagi na życiową 

użyteczność poszczególnych 

umiejętności (czytanie, pisanie, liczenie, 

technologia informatyczna). 

Dostrzeganie celowości i 

użyteczności 

poszczególnych zajęć 

szkolnych. 

 

Cały rok 

Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa 

Kształtowanie postaw dialogu. 

1. Uczenie mówienia 

o uczuciach i 

rozumienia uczuć 

innych. 

Umiejętne stosowanie 

komunikatu „JA” w 

sytuacjach trudnych. 

 

Doskonalenie 

umiejętnego 

odczytywania mowy 

ciała. 

Nauczanie uczniów posługiwaniem się 

komunikatem „JA”. 

 

Ćwiczenia w umiejętnym odczytywaniu 

„mowy ciała”. 

Wychowanie ucznia 

potrafiącego posługiwać się 

komunikatem „JA” w 

sytuacjach trudnych, 

odznaczającego się 

asertywnością i wysoką 

kulturą osobistą. 

Wyrażanie emocji przez 

uczniów. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, pedagog 

 

Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 

2. Uczenie 

aktywnego słuchania. 

 

Doskonalenie techniki 

aktywnego słuchania, 

odzwierciedlanie 

uczuć, 

Gry i zabawy pobudzające do aktywnego 

słuchania i zapamiętywania. 

 

 

Uczeń potrafi aktywnie 

słuchać. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, uczniowie 

Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 



 

 

 

 

 

 

 

Dowartościowywanie, 

objaśnianie.  

Pomoc uczniom w  

koncentrowaniu 

swojej uwagi. 

Ćwiczenia rozwijające pamięć, mowę 

oraz spontaniczność. 

Wdrażanie do uważnego słuchania 

nauczyciela i kolegów oraz do słuchania 

siebie nawzajem w grupie. Ćwiczenia 

skupiające uwagę- realizacja kampanii 

społecznej poprzez rozwijanie 

czytelnictwa wśród dzieci w ramach 

Programu„Czytam z klasą”. 

Udział w warsztatach teatralnych. 

3. Uczenie wyrażania 

próśb, sądów i 

oczekiwań. 

Wyrażanie swojego 

zdania przez 

symulację sytuacji 

domowych i 

szkolnych. 

Kształcenie 

umiejętności 

wyrażania i obrony 

swoich praw. 

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 

dramy. 

Uczeń potrafi bronić, 

argumentować i uzasadniać 

swoje zdanie. 

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia. 

1. Zebrania, 

szkolenia, spotkania 

indywidualne. 

Pedagogizacja 

rodziców. 

Przypomnienie 

Konwencji Praw 

Dziecka. 

Pedagogizacja 

rodziców.  

Wspólne planowanie 

życia kulturalnego 

klasy i szkoły 

Uświadomienie roli 

rodziców, jako 

pierwszych 

wychowawców. 

 

Ukazywanie i 

propagowanie postaw 

rodzicielskich 

sprzyjających 

aktywnemu spędzaniu 

czasu wolnego w 

rodzinie. 

Kształtowanie wspólnego języka działań 

wychowawczych – zebrania, warsztaty, 

spotkania indywidualne. Rozwiązywanie 

problemów wychowawczych w klasie. 

 

Wspólne oglądanie wartościowych 

programów edukacyjnych i rozmowa na 

ich temat. Rodzinne wyjścia do kina, 

teatru, na wystawy. 

 

Współtworzenie programu 

wychowawczego, ustalanie kalendarza 

imprez klasowych, planowanie 

wyjazdów i wycieczek i zielonej szkoły. 

Wspólne spędzanie wolnego czasu 

podczas Dnia Dziecka, pomoc w 

organizowaniu uroczystości szkolnych. 

 

Wspólne podejmowanie 

działań wychowawczych, 

skuteczna współpraca z 

rodzicami. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, rodzice 

Ankieta wśród 

rodziców, 

obserwacja 

dziecka. 

 

 

Rozmowa. 



(wyjazdy, wycieczki, 

wyjścia, wydatki) 

 

 

Zaangażowanie rodziców do pracy na 

rzecz klasy i szkoły. 

2. Uczestnictwo 

rodziców w pracach 

wychowawcy klasy, 

zebrania z 

rodzicami. 

Kształtowanie 

wspólnego języka 

działań 

wychowawczych.  

Włączanie rodziców 

w proces planowania 

pracy wychowawczej. 

Ukazywanie, jaki 

wpływ ma rodzina na 

zachowanie i 

zainteresowania 

uczniów w młodszym 

wieku szkolnym. 

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 

programowymi, kryteriami oceny 

zachowania, planem wyjść i wycieczek, 

planem imprez klasowych, kryteriami 

zachowania w szkole ,Szkolnym 

Systemem Przeciwdziałania Przemocy i 

Agresji oraz zapoznanie z Procedurą 

Bezpieczeństwa Covid -19. 

Zapewnienie opieki podczas wyjazdów 

do kin, teatrów, wycieczek. 

Spotkania indywidualne z rodzicami w 

razie wynikłych kłopotów dydaktyczno-  

wychowawczych z uczniem. 

Świadome wybieranie przez rodziców 

wzorców aktywnego i wspólnego 

wypoczynku z dzieckiem. 

 

Wspólne podejmowanie 

działań wychowawczych 

mających na celu dobro 

dziecka. 

 

Współorganizacja imprez 

klasowych i uroczystości 

szkolnych.  

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Rodzice, nauczyciel, 

pedagog. 

 

 

 

Obserwacja 

ucznia. 

3. Organizowanie 

Dni Otwartych dla 

rodziców wraz z 

dziećmi. 

Prezentacja 

osiągnięć uczniów na 

forum rodziców i 

społeczności 

szkolnej. 

Organizowanie 

spotkań z 

przedstawicielami 

instytucji 

wspierających 

Szukanie skutecznych 

sposobów wzajemnej 

pomocy, wsparcia w 

rozwój dziecka, 

współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi ten 

rozwój. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami. 

Wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno- 

wychowawczych dziecka. 

 

 

 

 

Wystawka prac plastycznych uczniów, 

apele, przedstawienia i uroczystości dla 

rodziców, prelekcje, dyskusje. 

Pokazanie efektów współpracy w grupie. 

Praca z e-dziennikiem. 

 

 

 

 

Zachęcenie rodziców do współpracy. 

Wybór trójki klasowej. 

Skuteczna współpraca z 

rodzicami oraz instytucjami 

wspierającymi rozwój 

dziecka. 

W zależności 

od potrzeb w 

trakcie roku 

szkolnego. 

 

 

 

 

Nauczyciel, uczniowie, 

rodzice, dyrekcja, pedagog. 

Ankieta 

skierowana do 

rodziców  



 
 

 
                                                                                                                                                                                                        mgr Katarzyna Putaj 

 

 

rozwój dzieci i 

młodzieży. 

Pomoc w organizowaniu uroczystości 

klasowych. 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie 

wspólnego języka 

działań 

wychowawczych. 

Ukazywanie, jaki 

wpływ ma rodzina na 

zachowania i 

zainteresowania 

uczniów w młodszym 

wieku szkolnym. 

Pogadanki. 

 

Kultywowanie tradycji i zwyczajów- 

zwrócenie uwagi na aktywny 

wypoczynek, świętowanie niedzieli. 

Pedagogizacja Rodziców. 

Świadome wybieranie przez 

rodziców wzorców 

aktywnego i wspólnego 

wypoczynku z dzieckiem. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, rodzice, 

uczniowie, dyrekcja, 

pedagog. 

Wychowawca 

na podstawie 

obserwacji 

ucznia. 



Indywidualny program wychowawczy dla kl. III b
w oparciu o zadania wychowawcze zawarte w

Szkolnym Programie Wychowawczym,
 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły.

Plan realizacji zadan wychowawczych

Opracowała Katarzyna Kerep



Przygotowanie do życia 
w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie.

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane
efekty

Okres realizacji Osoby
odpowiedzialne

Sposoby
ewaluacji

1. Poznanie grup, do 
których należymy: 
rodzina, szkoła, 
społeczność lokalna, 
region, państwo oraz 
zasad dobrego 
wychowania.

Uświadomienie sobie 
swojego miejsca i roli 
w poszczególnych grupach
(rodzina, szkoła, region, 
państwo).

Rozmowy zgodnie z programem 
nauczania wokół kręgów 
tematycznych.
Udział w Projekcie Edukacyjnym 
„Z kulturą mi do twarzy”.

Udział w apelach okolicznościowych.
Udział w uroczystościach klasowych.
Pomoc koleżeńska, tolerancja. 

Uczeń rozumie 
znaczenie 
rodziny w życiu
człowieka. Zna 
swoją rolę 
i miejsce w 
domu, szkole, 
regionie i 
państwie. Zna 
symbole 
narodowe i wie 
jak się wobec 
nich 
zachowywać. 

Przestrzega 
zasad dobrego 
wychowania.

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Wywiązywa-
nie się z

obowiązków,
obserwacja

uczniów przez
nauczyciela 
i rodziców.

2. Umiejętne 
stosowanie umów, 
zasad i norm 
dobrego wychowania
przyjętych w szkole, 
rodzinie i miejscach 
publicznych.

Uświadomienie uczniom 
ważności przestrzegania 
zasad dobrego 
wychowania.

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 
zachowania się w szkole, na terenie 
klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 
Kodeksu Klasowego.
Poznanie zasad odpowiedniego 
zachowania się poza terenem szkoły  
(wycieczki, wyjścia).
Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 
Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja
n/ t obejrzanych filmów, 
przeczytanych lektur.
Przyjęcie nowego ucznia do zespołu 
klasowego.

Uczeń zna 
i respektuje 
umowy, normy 
i zasady 
panujące 
w szkole, 
w klasie 
i rodzinie. 
Szanuje 
dorosłych, 
młodszych 
i rówieśników. 
Okazuje im to 
w słowach 

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.
Ankieta 
diagnozująca 
dla rodziców.



i działaniach.

3. Uczenie uczniów 
samorządności

Uświadomienie uczniom 
istoty podejmowania 
decyzji w systemie 
demokratycznym.

Wybory do Samorządu  Klasowego 
i Uczniowskiego, podejmowanie 
decyzji o przebiegu i organizacji 
imprez klasowych i szkolnych. 

Uczeń zna 
i przestrzega 
zasad 
demokracji przy
organizowaniu 
samorządności 
szkolnej

Cały rok

MS i jego 
opiekun, 
wychowawcy, 
wszyscy uczący.

Obserwacja 
zachowań 
i działań 
uczniów przez 
opiekuna SU, 
wychowaw-
ców, 
nauczycieli.

4. Wdrażanie do 
przestrzegania 
bezpieczeństwa

Kształtowanie nawyku 
bezpiecznego 
i kulturalnego zachowania 
się na drodze i w środkach 
komunikacji.

Szkolny System 
Przeciwdziałania 
Przemocy i agresji.

Omawianie sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu np. w drodze do 
szkoły, podczas zabaw zimowych 
i letnich. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i szkole.
Przypomnienie poznanych znaków 
drogowych oraz Kodeksu 
Drogowego.
Przedstawianie scenek sytuacyjnych.
Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 
szacunku i otwartego dialogu.
Zgodna i bezpieczna współpraca w 
zespole.

Respektowanie norm społecznych.
Omówienie zasad obowiązujących 
w szkole oraz jak radzić sobie z 
agresją i przemocą w klasie i szkole.

Uczeń zna 
zasady 
i przepisy 
dotyczące 
poruszania się 
po drodze, 
chodniku.

Uczeń zna 
zasady Kodeksu
„Szkoła bez 
przemocy”.
Uczeń potrafi 
przyjąć postawę
asertywną, radzi
sobie 
problemami 
i stresem, 
rozwiązuje 
konflikty.

Zgodnie z programem
nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel,
uczeń,
pedagog szkolny, 
rodzice, policja, 
straż miejska.

Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.

Ankieta, 
Obserwacja 
zachowań 
i działań.



Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych.

1. Kształtowanie u 
ucznia umiejętnego 
planowania i 
przewidywania 
efektów oraz 
organizowania czasu 
wolnego.

Planowanie wyjść i 
wycieczek z klasą

Zachęcanie do 
różnorodnych form 
spędzania czasu 
wolnego.

Odkrywanie 
możliwości i 
umiejętności 
manualnych dziecka,
ukierunkowanie na 
rozwijanie talentów.

Planujemy swój czas 
pracy, wypoczynek. 
Racjonalnie 
gospodarujemy czasem 
z uwzględnieniem 
czynnego wypoczynku, 
zajęć sportowych, 
racjonalnego odżywiania.

Planowanie wyjść 
i wycieczek z klasą.

Pogadanka n/ t
„W jaki sposób 
powinniśmy spędzać 
wolny czas”. 

Planowanie czasu wolnego i zajęć 
w tygodniu. Wyznaczanie sobie 
krótkoterminowych planów dnia 
i tygodnia. Wdrażanie do 
wspólnego, aktywnego 
wypoczynku.

Wyjścia z klasą na wartościowe 
przedstawienia teatralne i seanse 
filmowe, wycieczki krajoznawcze. 

Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia 
do muzeum, kina, ciekawych 
miejsc.

Zachęcenie dzieci do udziału 
w kołach zainteresowań 
prowadzonych w szkole oraz 
w pobliskich Domach Kultury. 
Udział w konkursach: LEON, 
ZUCH, KANGUREK.
Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i upowszechnianie 
czytelnictwa.

Uczeń potrafi 
planować czas 
pracy i 
wypoczynku, 
obiektywnie i 
krytycznie ocenia
efekty swojej 
pracy i 
zachowania. 

Uczeń korzysta 
z różnorodnych 
form spędzania 
wolnego czasu.

Uczeń bierze 
aktywny udział 
w zajęciach 
pozalekcyjnych 
organizowanych 
w szkole i poza 
nią.

 Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
    

Nauczyciel, uczeń

Uczeń

Nauczyciel, uczeń, rodzice

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel, rodzic, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

2. Pomaganie w 
dokonywaniu 
samooceny i 
samokontroli

Poznanie sposobów 
oceniania prac, umiejętne 
ich stosowanie.
Kształtowanie 
umiejętności samooceny 
swojego zachowania 
i wdrażanie ucznia do 

Ocena swojej pracy – samoocena, 
autopoprawka sprawdzianów. 
Wdrożenie systemu motywującego.
Ocena prac plastycznych, recytacji 
wierszy, czytania wg podanych 
kryteriów.
Ocena swojego zachowania przy 

Uczeń potrafi 
obiektywnie 
i krytycznie 
ocenić efekty 
swojej pracy 
i zachowania.

X - VI

Uczeń, nauczyciel, rodzic

Uczeń

Obserwacja 
własnych 
dokonań 
( pedagog, 
wychowawca).



samokontroli. pomocy kryteriów obowiązujących 
w szkole i w klasie.

3. Pomaganie w 
orientacji etycznej i 
hierarchizacji 
wartości.

Ukazywanie pozytywnego 
bohatera w filmie, książce 
i w życiu codziennym. 
Wzorowanie 
i odwoływanie się do 
autorytetów.

Wykorzystanie lektur i filmów.
Rozmowy na podstawie tekstów 
literackich.

Uczeń potrafi 
wskazać 
autorytety, które 
uznaje i 
uzasadnić ich 
wybór. 

Cały rok
Nauczyciel, uczeń

Obserwacja, 
ankieta dla 
uczniów

4. Uświadomienie 
uczniom ważności 
prowadzenia 
zdrowego trybu życia
i dbałości o swoje 
zdrowie.

Wdrażanie do dbania o 
higienę osobistą oraz 
kształtowanie nawyku 
zdrowego trybu życia. 

Udział uczniów  w Tygodniu 
Zdrowia.
Oglądanie filmów edukacyjnych  
i udział w konkursach promujących
zdrowy tryb życia, prezentacjach. 

Uczeń wie jak 
dbać o swoje 
zdrowie. Zgodnie z programem Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia.
1. Postrzeganie 
ucznia, jako 
podmiotu w jego 
rozwoju osobowym.

Poznanie sytuacji 
środowiskowej ucznia, 
jego mocnych i słabych 
stron.

Dostrzeganie i odkrywanie 
indywidualności każdego 
ucznia, jego odrębności, 
inności.

Rozwijanie u dzieci 
wewnętrznej motywacji 
uczenia się oraz 
kształtowanie autonomii 
i samodzielności dziecka.

Obserwacja uczniów podczas zajęć,
występów, wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych, rozmowa 
z uczniem i rodzicami.

Analiza prac plastycznych, 
sposobów zachowania się w 
różnych sytuacjach.
Pomoc uczniom dyslektycznym 
i mającym trudności w nauce.

Organizowanie dzieciom takiego 
środowiska edukacyjnego, które 
będzie sprzyjać wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka zwłaszcza 
rozwijaniu umiejętności 
matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych.

Indywidualne 
podejście do 
ucznia, 
rozwijanie jego 
mocnych stron, 
wyrównywanie 
braków.

Motywowanie 
ucznia do pracy 
poprzez 
stosowanie 
różnorodnych 
form pracy.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Nauczyciel, uczniowie, 
Rodzice.

Obserwacja 
prowadzona 
przez pedagoga,
wychowawców,
rodziców. 
Ankieta.

Pokaz programu
artystycznego



2. Stwarzanie 
uczniom warunków 
do myślenia, 
działania, 
przeżywania, 
doświadczania, 
samodzielnego 
rozwiązywania 
problemów.

Udział w imprezach 
kulturalnych.
Stwarzanie okazji do 
przeżywania, odkrywania 
wartości wzruszeń, 
wyzwalania empatii 
i wrażliwości.

Prezentacja prac uczniów w klasie 
i na terenie szkoły.
Udział w konkursach szkolnych, 
klasowych i pozaszkolnych.
Pomoc w dekorowaniu klasy. 
Korzystanie z biblioteki szkolnej.
Wykorzystywanie tekstów czytanek
do pogadanek na temat osób 
chorych w domu, rodzinie, osób 
starszych, niepełnosprawnych.

Uczniowie 
osiągają sukcesy 
na miarę swoich 
możliwości, 
prezentują 
postawę 
kreatywną, 
wrażliwą 
i otwartą na 
otaczający świat 
(wizja 
Absolwenta 
Roku)

Cały rok 

Zgodnie z    
Programem    
 Nauczania

Uczeń, nauczyciel

Uczeń   

Uczeń 

Bibliotekarz, nauczyciel, 
uczeń

Obserwacja 
i ocena z 
zachowania. 
Analiza prac 
i dokonań 
uczniów.

3. Kultywowanie 
tradycji i zwyczajów.
Poznanie dziedzictwa
kultury narodowej 
postrzeganej w 
perspektywie kultury
europejskiej.

Uświadomienie znaczenia 
i wartości tradycji 
rodzinnych, szkoły, miasta,
regionu, państwa.

Udział w obchodach rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.
Uczestnictwo w apelach. 
i uroczystościach organizowanych 
na terenie klasy i szkoły.
Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, 11 listopada,  Mikołajki,
Wigilia klasowa, Powitanie wiosny,
Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto 
Patronki Szkoły.
Wykorzystanie treści czytanek 
objętych programem.

Uczniowie znają 
tradycje rodzinne,
szkolne. Szanują 
tradycje 
państwowe i 
doceniają ich 
wartość.

Uczniowie biorą 
aktywny udział w
przygotowywaniu
uroczystości 
szkolnych.

Cały rok

Zgodnie z programem 
nauczania

Uczeń, nauczyciel

Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
przez dyrekcję 
szkoły.
Prezentacje 
tematyczne, 
przegląd 
dokumentacji.

4. Przygotowanie do 
czynnego życia 
zawodowego i 
społecznego.

Poznanie technik uczenia 
się. Dostrzeganie 
celowości i użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych.

Zwracanie uwagi na życiową 
użyteczność poszczególnych 
umiejętności (czytanie, pisanie, 
liczenie, technologia 
informatyczna).

Dostrzeganie 
celowości i 
użyteczności 
poszczególnych 
zajęć szkolnych.

Cały rok
Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa

Kształtowanie postaw dialogu.
1. Uczenie mówienia 
o uczuciach i 
rozumienia uczuć 
innych.

Umiejętne stosowanie 
komunikatu „JA” w 
sytuacjach trudnych.

Nauczanie uczniów posługiwaniem 
się komunikatem „JA”.

Ćwiczenia w umiejętnym 

Wychowanie 
ucznia 
potrafiącego 
posługiwać się 

Cały rok Nauczyciel, pedagog Obserwacja 
zachowania 
uczniów.



Doskonalenie umiejętnego 
odczytywania mowy ciała.

odczytywaniu „mowy ciała”. komunikatem 
„JA” w 
sytuacjach 
trudnych, 
odznaczającego 
się asertywnością 
i wysoką kulturą 
osobistą

2. Uczenie 
aktywnego słuchania.

Doskonalenie techniki 
aktywnego słuchania, 
odzwierciedlanie uczuć,
Dowartościowywanie, 
objaśnianie. Pomoc 
uczniom w 

koncentrowaniu swojej 
uwagi.

Gry i zabawy pobudzające do 
aktywnego słuchania 
i zapamiętywania.

Ćwiczenia rozwijające pamięć, 
mowę oraz spontaniczność.

Wdrażanie do uważnego słuchania 
nauczyciela i kolegów oraz do 
słuchania siebie nawzajem 
w grupie. Ćwiczenia skupiające 
uwagę- realizacja kampanii 
społecznej poprzez rozwijanie 
czytelnictwa wśród dzieci 
w ramach Programu „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Uczeń potrafi 
aktywnie słuchać. Cały rok Nauczyciel, uczniowie

Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

3. Uczenie wyrażania
próśb, sądów i 
oczekiwań.

Wyrażanie swojego zdania 
przez symulację sytuacji 
domowych i szkolnych.
Kształcenie umiejętności 
wyrażania i obrony swoich
praw.

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 
dramy.

Uczeń potrafi 
bronić, 
argumentować 
i uzasadniać 
swoje zdanie.

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia.
1. Zebrania, 
szkolenia, spotkania 
indywidualne.
Pedagogizacja 
rodziców.
Przypomnienie 
Konwencji Praw 

Uświadomienie roli 
rodziców, jako pierwszych 
wychowawców.

Ukazywanie 
i propagowanie postaw 
rodzicielskich 

Kształtowanie wspólnego języka 
działań wychowawczych – 
zebrania, warsztaty, spotkania 
indywidualne. Rozwiązywanie 
problemów wychowawczych w 
klasie.

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych,
skuteczna 
współpraca z 
rodzicami.

Cały rok Nauczyciel, rodzice
Ankieta wśród 
rodziców, 
obserwacja 
dziecka.

Rozmowa.



Dziecka.
Pedagogizacja 
rodziców. 
Wspólne planowanie 
życia kulturalnego 
klasy i szkoły 
(wyjazdy, wycieczki, 
wyjścia, wydatki)

sprzyjających aktywnemu 
spędzaniu czasu wolnego 
w rodzinie.

Wspólne oglądanie wartościowych 
programów edukacyjnych 
i rozmowa na ich temat. Rodzinne 
wyjścia do kina, teatru, na 
wystawy.

Współtworzenie programu 
wychowawczego, ustalanie 
kalendarza imprez klasowych, 
planowanie wyjazdów i wycieczek i
 zielonej szkoły.
Wspólne spędzanie wolnego czasu 
podczas Dnia Dziecka, pomoc w 
organizowaniu uroczystości 
szkolnych.

Zaangażowanie rodziców do pracy 
na rzecz klasy i szkoły.

2. Uczestnictwo 
rodziców w pracach 
wychowawcy klasy, 
zebrania z 
rodzicami.

Kształtowanie wspólnego 
języka działań 
wychowawczych. 
Włączanie rodziców 
w proces planowania pracy
wychowawczej. 
Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowanie 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 
programowymi, kryteriami oceny 
zachowania, planem wyjść 
i wycieczek, planem imprez 
klasowych, kryteriami zachowania 
w szkole oraz Szkolnym Systemem 
Przeciwdziałania Przemocy 
i Agresji.
Zapoznanie rodziców z 
procedurami, przepisami i 
rozporządzeniami związanymi 
z pandemią COVID-19, 
obowiązującymi na terenie szkoły.
Zapewnienie opieki podczas 
wyjazdów do kin, teatrów, 
wycieczek.
Spotkania indywidualne 
z rodzicami w razie wynikłych 
kłopotów dydaktyczno-  
wychowawczych z uczniem.
Świadome wybieranie przez 
rodziców wzorców aktywnego 

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych 
mających na celu 
dobro dziecka.

Współorganizacja
imprez 
klasowych i 
uroczystości 
szkolnych. 

Cały rok
Rodzice, nauczyciel, 
pedagog.

Obserwacja 
ucznia.



i wspólnego wypoczynku 
z dzieckiem.

3. Organizowanie 
Dni Otwartych dla 
rodziców wraz z 
dziećmi.
Prezentacja 
osiągnięć uczniów na
forum rodziców i 
społeczności 
szkolnej.
Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji 
wspierających 
rozwój dzieci i 
młodzieży.

Szukanie skutecznych 
sposobów wzajemnej 
pomocy, wsparcia 
w rozwój dziecka, 
współpraca z instytucjami 
wspierającymi ten rozwój.

Indywidualne rozmowy 
z rodzicami.
Wspieranie i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno- wychowawczych 
dziecka.

Wystawka prac plastycznych 
uczniów, apele, przedstawienia 
i uroczystości dla rodziców, 
prelekcje, dyskusje.
Pokazanie efektów współpracy 
w grupie.
Praca z e-dziennikiem.

Zachęcenie rodziców do 
współpracy. Wybór trójki klasowej.
Pomoc w organizowaniu 
uroczystości klasowych.

Skuteczna 
współpraca 
z rodzicami oraz 
instytucjami 
wspierającymi 
rozwój dziecka.

W zależności od potrzeb 
w trakcie roku szkolnego.

Nauczyciel, uczniowie, 
rodzice, dyrekcja, pedagog.

Ankieta 
skierowana do 
rodziców 

4. Kształtowanie 
wspólnego języka 
działań 
wychowawczych.

Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowania 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Pogadanki.

Kultywowanie tradycji 
i zwyczajów- zwrócenie uwagi na 
aktywny wypoczynek, świętowanie
niedzieli.

Świadome 
wybieranie przez 
rodziców 
wzorców 
aktywnego 
i wspólnego 

Cały rok Nauczyciel, rodzice, 
uczniowie, dyrekcja, 
pedagog.

Wychowawca 
na podstawie 
obserwacji 
ucznia.



Pedagogizacja Rodziców. wypoczynku 
z dzieckiem.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 plan wychowawczy może ulec zmianie.
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U
św

iadom
ienie sobie 

sw
ojego m

iejsca i roli w
 

poszczególnych grupach 
(rodzina, szkoła, region,

państw
o).

R
ozm

ow
y zgodnie z program

em
 

nauczania w
okół kręgów

 
tem

atycznych.

U
dział w

 P
rojekcie E

dukacyjnym
 „Z

 
kulturą m

i do tw
arzy”.

U
dział w

 apelach okolicznościow
ych.

U
dział w

 uroczystościach klasow
ych.

P
om

oc koleżeńska, tolerancja. 

U
czeń rozum

ie znaczenie rodziny w
 życiu 

człow
ieka. Z

na sw
oją rolę i m

iejsce w
 

dom
u, szkole, regionie i państw

ie. Z
na 

sym
bole narodow

e i w
ie jak się w

obec nich 
zachow

yw
ać. 

P
rzestrzega zasad dobrego w

ychow
ania.
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em

 
nauczania

C
ały rok

N
auczyciel, 

uczeń
W

yw
iązyw

a-
nie się z

obow
iązków

,
obserw

acja
uczniów

 przez
nauczyciela i

rodziców
.
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w

ażności przestrzegania 
zasad dobrego 
w

ychow
ania.

P
rzestrzeganie zasad odpow

iedniego 
zachow

ania się w
 szkole, na terenie 

klasy, w
 św

ietlicy szkolnej, ustalenie 
K

odeksu K
lasow

ego.
P

oznanie zasad odpow
iedniego 

zachow
ania się poza terenem

 szkoły  
(w

ycieczki, w
yjścia).

G
ry i zabaw

y, dram
y, scenki, quizy. 

C
zytanie „ S

avoir – vivre ”. D
yskusja 

n/ t obejrzanych film
ów

, przeczytanych
lektur.
R

ealizacja P
rojektu ”Z

 kulturą m
i do 

tw
arzy”.

U
czeń zna i respektuje um

ow
y, norm

y i 
zasady panujące w

 szkole, w
 klasie i 

rodzinie. S
zanuje dorosłych, m

łodszych i 
rów

ieśników
. O

kazuje im
 to w

 słow
ach i 

działaniach.

Z
godnie z 

program
em

 
nauczania

C
ały rok

N
auczyciel, 

uczeń
O

bserw
acja 

zachow
ań 

uczniów
 przez

społeczność 
klasy, 
rodziców

, 
nauczycieli.
A

nkieta 
diagnozująca 
dla rodziców

.



3. U
czen

ie
 u

czn
ió

w
 

sa
m

o
rzą

d
n

o
ści

U
św

iadom
ienie uczniom

 
istoty podejm

ow
ania 

decyzji w
 system

ie 
dem

okratycznym
.

W
ybory do S

am
orządu  K

lasow
ego i 

U
czniow

skiego, podejm
ow

anie decyzji
o przebiegu i organizacji im

prez 
klasow

ych i szkolnych. 

U
czeń zna i przestrzega zasad dem

okracji 
przy organizow

aniu sam
orządności szkolnej

C
ały rok

M
S

 i jego 
opiekun, 
w

ychow
aw

cy, 
w

szyscy 
uczący.

O
bserw

acja 
zachow

ań i 
działań 
uczniów

 przez
opiekuna S

U
, 

w
ychow

aw
-

ców
, 

nauczycieli.

4. W
d

ra
ża

n
ie d

o
 

p
rzestrzeg

a
n

ia
 

b
ezp

ieczeń
stw

a

K
ształtow

anie naw
yku 

bezpiecznego i 
kulturalnego zachow

ania
się na drodze i w

 
środkach kom

unikacji.

S
zkolny S

ystem
 

P
rzeciw

działania 
P

rzem
ocy i agresji.

P
rocedury covidow

e

O
m

aw
ianie sytuacji zagrażających 

życiu i zdrow
iu np. w

 drodze do 
szkoły, podczas zabaw

 zim
ow

ych i 
letnich. Z

asady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i w

 szkole.
P

rzypom
nienie poznanych znaków

 
drogow

ych oraz K
odeksu D

rogow
ego.

P
rzedstaw

ianie scenek sytuacyjnych.
B

udow
anie klim

atu bezpieczeństw
a, 

szacunku i otw
artego dialogu.

Z
godna i bezpieczna w

spółpraca w
 

zespole.

R
espektow

anie norm
 społecznych.

O
m

ów
ienie zasad obow

iązujących w
 

szkole oraz jak radzić sobie z agresją i 
przem

ocą w
 klasie i szkole.

Z
apoznanie z procedurą 

bezpieczeństw
a covid -19.

U
czeń zna zasady i przepisy dotyczące 

poruszania się po drodze, chodniku.

U
czeń zna zasady K

odeksu „S
zkoła bez 

przem
ocy”.

U
czeń potrafi przyjąć postaw

ę asertyw
ną, 

radzi sobie problem
am

i i stresem
, 

rozw
iązuje konflikty.

U
czeń zna procedury covidow

e-nosi 
m

aseczki, dezynfekuje ręce.

Z
godnie z 

program
em

nauczania

D
zień 

S
zkoły bez 

przem
ocy

C
ały rok

w
 czasie 

pandem
ii

N
auczyciel, 

uczeń

N
auczyciel,

uczeń,
pedagog 
szkolny, 
rodzice, 
policja, straż 
m

iejska.

U
czeń, 

nauczyciel

O
bserw

acja 
zachow

ań 
uczniów

 przez
społeczność 
klasy, 
rodziców

, 
nauczycieli.

A
nkieta, 

O
bserw

acja 
zachow

ań i 
działań.

O
bserw

acja 
zachow

ań i 
przestrzegani
a procedur.



W
y
c
h

o
w

a
n

ie
 u

c
z
n

ia
 o

d
p

o
w

ie
d

z
ia

ln
e
g

o
 z

a
 s

ie
b

ie
 i in

n
y
c
h

.

1. K
szta

łto
w

a
n

ie u
 

u
czn

ia
 u

m
iejętn

eg
o

 

p
la

n
o
w

a
n

ia
 i 

p
rzew

id
y
w

a
n

ia
 

efek
tó

w
 o

ra
z 

o
rg

a
n

izo
w

a
n

ia
 cza

su
 

w
o
ln

eg
o
.

P
la

n
o
w

a
n

ie w
y
jść i 

w
y
cieczek

 z k
la

są

Z
a
ch

ęca
n

ie d
o
 

ró
żn

o
ro

d
n

y
ch

 fo
rm

 

sp
ęd

za
n

ia
 cza

su
 

w
o
ln

eg
o
.

O
d

k
ry

w
a
n

ie 

m
o
żliw

o
ści i 

u
m

iejętn
o
ści 

m
a
n

u
a
ln

y
ch

 d
zieck

a
,

u
k

ieru
n

k
o
w

a
n

ie n
a
 

ro
zw

ija
n

ie ta
len

tó
w

.

P
lanujem

y sw
ój czas 

pracy, w
ypoczynek. 

R
acjonalnie 

gospodarujem
y 

czasem
 z 

uw
zględnieniem

 
czynnego 
w

ypoczynku, zajęć 
sportow

ych, 
racjonalnego 
odżyw

iania.

P
lanow

anie w
yjść i 

w
ycieczek z klasą.

P
ogadanka n/ t

„W
 jaki sposób 

pow
inniśm

y spędzać 
w

olny czas”. 

P
lanow

anie czasu w
olnego i zajęć w

 
tygodniu. W

yznaczanie sobie 
krótkoterm

inow
ych planów

 dnia i 
tygodnia. W

drażanie do w
spólnego, 

aktyw
nego w

ypoczynku.

W
yjścia z klasą na w

artościow
e 

przedstaw
ienia teatralne i seanse 

film
ow

e, w
ycieczki krajoznaw

cze. 

W
yjazd na zieloną szkołę. W

yjścia do 
m

uzeum
, kina, ciekaw

ych m
iejsc.

Z
achęcenie dzieci do udziału w

 kołach 
zainteresow

ań prow
adzonych w

 szkole 
oraz w

 pobliskich D
om

ach K
ultury. 

U
dział w

 konkursach: Z
U

C
H

, 
K

A
N

G
U

R
E

K
, L

E
O

N
.

R
ozw

ijanie kom
petencji czytelniczych i 

upow
szechnianie czytelnictw

a.
U

dział w
 P

rojektach  „C
ała P

olska czyta 
dzieciom

”, M
iędzynarodow

ym
 P

rojekcie
E

dukacyjnym
 „K

reatyw
ne prace 

plastyczne”.

U
czeń potrafi planow

ać czas
pracy i w

ypoczynku, 
obiektyw

nie i krytycznie 
ocenia efekty sw

ojej pracy i 
zachow

ania. 

U
czeń korzysta z 

różnorodnych form
 

spędzania w
olnego czasu.

U
czeń bierze aktyw

ny 
udział w

 zajęciach 
pozalekcyjnych 
organizow

anych w
 szkole i 

poza nią.

     C
ały rok

C
ały rok

C
ały rok

C
ały rok

    

N
auczyciel, uczeń

U
czeń

N
auczyciel, uczeń, rodzice

N
auczyciel, uczeń

N
auczyciel, rodzic, uczeń

O
bserw

acja 
kontrolow

ana

2. P
o
m

a
g
a
n

ie w
 

d
o
k

o
n

y
w

a
n

iu
 

sa
m

o
o
cen

y
 i 

sa
m

o
k

o
n

tro
li

P
oznanie sposobów

 
oceniania prac, 
um

iejętne ich 
stosow

anie.
K

ształtow
anie 

um
iejętności 

sam
ooceny sw

ojego 
zachow

ania i 
w

drażanie ucznia do 
sam

okontroli.

O
cena sw

ojej pracy – sam
oocena, 

autopopraw
ka spraw

dzianów
. 

W
drożenie system

u m
otyw

ującego.
O

cena prac plastycznych, recytacji 
w

ierszy, czytania w
g podanych 

kryteriów
.

O
cena sw

ojego zachow
ania przy 

pom
ocy kryteriów

 obow
iązujących w

 
szkole i w

 klasie.

U
czeń potrafi obiektyw

nie i 
krytycznie ocenić efekty 
sw

ojej pracy i zachow
ania.

X
 - V

I

U
czeń, nauczyciel, rodzic

U
czeń

O
bserw

acja 
w

łasnych 
dokonań 
( pedagog, 
w

ychow
aw

ca).



3. P
o
m

a
g
a
n

ie w
 

o
rien

ta
cji ety

czn
ej i 

h
iera

rch
iza

cji 

w
a
rto

ści.

U
kazyw

anie 
pozytyw

nego 
bohatera w

 film
ie, 

książce i w
 życiu 

codziennym
. 

W
zorow

anie i 
odw

oływ
anie się do 

autorytetów
.

W
ykorzystanie lektur i film

ów
.

R
ozm

ow
y na podstaw

ie tekstów
 

literackich.

U
czeń potrafi w

skazać 
autorytety, które uznaje i 
uzasadnić ich w

ybór. 
C

ały rok
N

auczyciel, uczeń

O
bserw

acja, 
ankieta dla 
uczniów

4. U
św

ia
d

o
m

ien
ie 

u
czn

io
m

 w
a
żn

o
ści 

p
ro

w
a
d

zen
ia

 

zd
ro

w
eg

o
 try

b
u

 ży
cia

i d
b

a
ło

ści o
 sw

o
je 

zd
ro

w
ie.

W
drażanie do dbania 

o higienę osobistą 
oraz kształtow

anie 
naw

yku zdrow
ego 

trybu życia. 

U
dział w

 T
ygodniu Z

drow
ia. P

rom
ocja 

zdrow
ia.

U
dział w

 program
ie „M

leko i ow
oce w

 
szkole”, „R

atujem
y i uczym

y ratow
ać”, 

„D
bam

 o higienę osobistą i zdrow
y 

uśm
iech”.

O
glądanie film

ów
 edukacyjnych  i 

udział w
 konkursach prom

ujących 
zdrow

y tryb życia, prezentacjach. 
Z

apoznanie uczniów
 z regulam

inem
 

dotyczącym
 bezpieczeństw

a 
covidow

ego.
U

dział w
 projekcie „A

sy internetu” 
zw

iązanego z bezpieczeństw
em

 w
 sieci. 

 

U
czeń w

ie jak dbać o sw
oje 

zdrow
ie.

U
czeń w

ie jak bezpiecznie 
korzystać z m

ultim
ediów

.

Z
godnie z 

program
em

N
auczyciel, pielęgniarka 

szkolna, stom
atolog, 

rodzice, uczeń

O
bserw

acja 
kontrolow

ana

K
s
z
ta

łto
w

a
n

ie
 ro

z
w

o
ju

 o
s
o

b
o

w
e
g

o
 u

c
z
n

ia
.



1. P
o
strzeg

a
n

ie
 

u
czn

ia
, ja

k
o
 

p
o
d

m
io

tu
 w

 jeg
o
 

ro
zw

o
ju

 o
so

b
o
w

y
m

.

P
oznanie sytuacji 

środow
iskow

ej 
ucznia, jego m

ocnych 
i słabych stron.

D
ostrzeganie i 

odkryw
anie 

indyw
idualności 

każdego ucznia, jego 
odrębności, inności.

R
ozw

ijanie u dzieci 
w

ew
nętrznej 

m
otyw

acji uczenia się
oraz kształtow

anie 
autonom

ii i 
sam

odzielności 
dziecka.

O
bserw

acja uczniów
 podczas zajęć, 

w
ystępów

, w
ycieczek, im

prez 
klasow

ych i szkolnych, rozm
ow

a z 
uczniem

 i rodzicam
i.

A
naliza prac plastycznych, sposobów

 
zachow

ania się w
 różnych sytuacjach.

P
om

oc uczniom
 dyslektycznym

 i 
m

ającym
 trudności w

 nauce.

O
rganizow

anie dzieciom
 takiego 

środow
iska edukacyjnego, które będzie 

sprzyjać w
szechstronnem

u rozw
ojow

i 
dziecka zw

łaszcza rozw
ijaniu 

um
iejętności m

atem
atycznych, 

przyrodniczych, inform
atycznych.

Indyw
idualne podejście do 

ucznia, rozw
ijanie jego 

m
ocnych stron, 

w
yrów

nyw
anie braków

.

M
otyw

ow
anie ucznia do 

pracy poprzez stosow
anie 

różnorodnych form
 pracy.

C
ały rok

C
ały rok

C
ały rok

C
ały rok

N
auczyciel, uczniow

ie, 
R

odzice.
O

bserw
acja 

prow
adzona 

przez pedagoga,
w

ychow
aw

ców
,

rodziców
. 

A
nkieta.

P
okaz 

program
u 

artystycznego

2
. S

tw
a
rza

n
ie 

u
czn

io
m

 w
a
ru

n
k

ó
w

 

d
o
 m

y
ślen

ia
, 

d
zia

ła
n

ia
, 

p
rzeży

w
a
n

ia
, 

d
o
św

ia
d

cza
n

ia
, 

sa
m

o
d

zieln
eg

o
 

ro
zw

ią
zy

w
a
n

ia
 

p
ro

b
lem

ó
w

.

U
dział w

 im
prezach 

kulturalnych.
S

tw
arzanie okazji do 

przeżyw
ania, 

odkryw
ania w

artości 
w

zruszeń, 
w

yzw
alania em

patii i 
w

rażliw
ości.

Z
dalne nauczanie. 

P
rezentacja prac uczniów

 w
 klasie i na 

terenie szkoły.
U

dział w
 konkursach szkolnych, 

klasow
ych i pozaszkolnych.

U
dział w

 kołach zainteresow
ań.

P
om

oc w
 dekorow

aniu klasy. 
K

orzystanie z biblioteki szkolnej.
W

ykorzystyw
anie tekstów

 czytanek do 
pogadanek na tem

at osób chorych w
 

dom
u, rodzinie, osób starszych, 

niepełnospraw
nych.

N
auka sam

odzielnej pracy zdalnej.

U
czniow

ie osiągają sukcesy
na m

iarę sw
oich 

m
ożliw

ości, prezentują 
postaw

ę kreatyw
ną, 

w
rażliw

ą i otw
artą na 

otaczający św
iat.

U
czniow

ie w
 ram

ach nauki 
zdalnej starają się osiągać 
sukcesy w

 okresie pandem
ii 

i radzić sobie z zaistniałą 
sytuacją.

C
ały rok 

Z
godnie z    

P
rogram

em
    

 N
auczania

U
czeń, nauczyciel

U
czeń   

U
czeń 

B
ibliotekarz, nauczyciel, 

uczeń

U
czeń, nauczyciel

O
bserw

acja i 
ocena z 
zachow

ania. 
A

naliza prac i 
dokonań 
uczniów

.



3. K
u

lty
w

o
w

a
n

ie 

tra
d

y
cji i zw

y
cza

jó
w

.

P
o
zn

a
n

ie d
zied

zictw
a

k
u

ltu
ry

 n
a
ro

d
o
w

ej 

p
o
strzeg

a
n

ej w
 

p
ersp

ek
ty

w
ie k

u
ltu

ry

eu
ro

p
ejsk

iej.

U
św

iadom
ienie 

znaczenia i w
artości 

tradycji rodzinnych, 
szkoły, m

iasta, 
regionu, państw

a.

U
dział w

 obchodach  odzyskania 
N

iepodległości przez P
olskę.

U
czestnictw

o w
 apelach. 

i uroczystościach organizow
anych na 

terenie klasy i szkoły.
R

ozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego,  D

zień C
hłopaka, M

ikołajki, 
W

igilia klasow
a, P

ow
itanie w

iosny, 
W

ielkanoc, D
zień D

ziecka, Ś
w

ięto 
P

atronki S
zkoły, P

oranek z Janem
 

P
aw

łem
 II, P

olska w
 U

nii E
uropejskiej,

W
ykorzystanie treści czytanek objętych 

program
em

.

U
czniow

ie znają tradycje 
rodzinne, szkolne. S

zanują 
tradycje państw

ow
e i 

doceniają ich w
artość.

U
czniow

ie biorą aktyw
ny 

udział w
 przygotow

yw
aniu 

uroczystości szkolnych.

C
ały rok

Z
godnie z 

program
em

 
nauczania

U
czeń, nauczyciel

N
auczyciel, uczeń

O
bserw

acja 
przez dyrekcję 
szkoły.
P

rezentacje 
tem

atyczne, 
przegląd 
dokum

entacji.

4. P
rzy

g
o
to

w
a
n

ie
 d

o
 

czy
n

n
eg

o
 ży

cia
 

za
w

o
d

o
w

eg
o

 i 

sp
o
łeczn

eg
o
.

P
oznanie technik 

uczenia się. 
D

ostrzeganie 
celow

ości i 
użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych.

Z
w

racanie uw
agi na życiow

ą 
użyteczność poszczególnych 
um

iejętności (czytanie, pisanie, liczenie, 
technologia inform

atyczna).

D
ostrzeganie celow

ości i 
użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych.

C
ały rok

N
auczyciel, uczeń

O
cena opisow

a

K
s
z
ta

łto
w

a
n

ie
 p

o
s
ta

w
 d

ia
lo

g
u

.

1. U
czen

ie
 m

ó
w

ien
ia

 

o
 u

czu
cia

ch
 i 

ro
zu

m
ien

ia
 u

czu
ć 

in
n

y
ch

.

U
m

iejętne stosow
anie

kom
unikatu „JA

” w
 

sytuacjach trudnych.

D
oskonalenie 

um
iejętnego 

odczytyw
ania m

ow
y 

ciała.

N
auczanie uczniów

 posługiw
aniem

 się 
kom

unikatem
 „JA

”.

Ć
w

iczenia w
 um

iejętnym
 odczytyw

aniu 
„m

ow
y ciała”.

R
ozpoznaw

anie em
ocji i uczenie 

radzenia sobie z em
ocjam

i , Z
achow

anie 
w

 sposób adekw
atny do sytuacji.

D
banie o bezpieczeństw

o dzieci w
 

szkole i poza szkołą.

W
ychow

anie ucznia 
potrafiącego posługiw

ać się 
kom

unikatem
 „JA

” w
 

sytuacjach trudnych, 
odznaczającego się 
asertyw

nością i w
ysoką 

kulturą osobistą.
W

yrażanie em
ocji przez 

uczniów
.

P
rzestrzeganie zasad 

bezpieczeństw
a i stosow

anie
się do regulam

inów
 

pracow
ni oraz zasad 

K
odeksu K

lasow
ego.

C
ały rok

N
auczyciel, pedagog

O
bserw

acja 
zachow

ania 
uczniów

.



2. U
czen

ie
 

a
k

ty
w

n
eg

o
 słu

ch
a
n

ia
.

D
oskonalenie techniki

aktyw
nego słuchania, 

odzw
ierciedlanie 

uczuć,
D

ow
artościow

yw
anie,

objaśnianie. 
P

om
oc uczniom

 w
 

koncentrow
aniu 

sw
ojej uw

agi.

G
ry i zabaw

y pobudzające do aktyw
nego

słuchania i zapam
iętyw

ania.
Ć

w
iczenia rozw

ijające pam
ięć, m

ow
ę 

oraz spontaniczność.
W

drażanie do uw
ażnego słuchania 

nauczyciela i kolegów
 oraz do słuchania 

siebie naw
zajem

 w
 grupie. Ć

w
iczenia 

skupiające uw
agę- realizacja kam

panii 
społecznej poprzez rozw

ijanie 
czytelnictw

a w
śród dzieci w

 ram
ach 

P
rogram

u „C
ała P

olska czyta dzieciom
”.

U
dział w

 w
arsztatach teatralnych.

U
czeń potrafi aktyw

nie 
słuchać.

C
ały rok

N
auczyciel, uczniow

ie
O

bserw
acja 

zachow
ania 

uczniów
.

3. U
czen

ie
 w

y
ra

ża
n

ia

p
ró

śb
, są

d
ó
w

 i 

o
czek

iw
a
ń

.

W
yrażanie sw

ojego 
zdania przez 
sym

ulację sytuacji 
dom

ow
ych i 

szkolnych.
K

ształcenie 
um

iejętności 
w

yrażania i obrony 
sw

oich praw
.

S
cenki rodzajow

e, film
y, dyskusje, 

dram
y.

U
czeń potrafi bronić, 

argum
entow

ać i uzasadniać 
sw

oje zdanie.

C
ały rok

N
auczyciel, uczeń

O
bserw

acja 
zachow

ania 
uczniów

.

R
o

d
z
ic

e
 w

s
p

ó
ło

d
p

o
w

ie
d

z
ia

ln
i z

a
 w

y
c
h

o
w

a
n

ie
 u

c
z
n

ia
.

1
. Z

eb
ra

n
ia

, 

szk
o
len

ia
, sp

o
tk

a
n

ia
 

in
d

y
w

id
u

a
ln

e.

P
ed

a
g
o
g
iza

cja
 

ro
d

zicó
w

.

P
rzy

p
o
m

n
ien

ie 

K
o
n

w
en

cji P
ra

w
 

D
zieck

a
.

P
ed

a
g
o
g
iza

cja
 

ro
d

zicó
w

. 

W
sp

ó
ln

e p
la

n
o
w

a
n

ie 

U
św

iadom
ienie roli 

rodziców
, jako 

pierw
szych 

w
ychow

aw
ców

.

U
kazyw

anie i 
propagow

anie postaw
 

rodzicielskich 
sprzyjających 
aktyw

nem
u spędzaniu

czasu w
olnego w

 
rodzinie.

K
ształtow

anie w
spólnego języka działań

w
ychow

aw
czych – zebrania, w

arsztaty, 
spotkania indyw

idualne. R
ozw

iązyw
anie

problem
ów

 w
ychow

aw
czych w

 klasie.

W
spólne oglądanie w

artościow
ych 

program
ów

 edukacyjnych i rozm
ow

a na 
ich tem

at. R
odzinne w

yjścia do kina, 
teatru, na w

ystaw
y.

U
stalanie kalendarza im

prez klasow
ych, 

planow
anie w

yjazdów
 i w

ycieczek i 
zielonej szkoły.
W

spólne spędzanie w
olnego czasu 

podczas D
nia D

ziecka, pom
oc w

 
organizow

aniu uroczystości szkolnych.

W
spólne podejm

ow
anie 

działań w
ychow

aw
czych, 

skuteczna w
spółpraca z 

rodzicam
i.

C
ały rok

N
auczyciel, rodzice

A
nkieta w

śród 
rodziców

, 
obserw

acja 
dziecka.

R
ozm

ow
a.



ży
cia

 k
u

ltu
ra

ln
eg

o
 

k
la

sy
 i szk

o
ły

 

(w
y
ja

zd
y
, w

y
cieczk

i, 

w
y
jścia

, w
y
d

a
tk

i)

Z
aangażow

anie rodziców
 do pracy na 

rzecz klasy i szkoły.

2
. U

czestn
ictw

o
 

ro
d

zicó
w

 w
 p

ra
ca

ch
 

w
y
ch

o
w

a
w

cy
 k

la
sy

, 

zeb
ra

n
ia

 z 

ro
d

zica
m

i.

K
ształtow

anie 
w

spólnego języka 
działań 
w

ychow
aw

czych. 
W

łączanie rodziców
 

w
 proces planow

ania 
pracy w

ychow
aw

czej.
U

kazyw
anie, jaki 

w
pływ

 m
a rodzina na 

zachow
anie i 

zainteresow
ania 

uczniów
 w

 m
łodszym

w
ieku szkolnym

.

Z
apoznanie z indyw

idualnym
 planem

 
w

ychow
aw

czo-profilaktycznym
, ze 

S
S

O
, w

ym
aganiam

i program
ow

ym
i, 

kryteriam
i oceny zachow

ania, planem
 

w
yjść i w

ycieczek, planem
 im

prez 
klasow

ych, S
zkolnym

 S
ystem

em
 

P
rzeciw

działania P
rzem

ocy i A
gresji.

Z
apew

nienie opieki podczas w
yjazdów

 
do kin, teatrów

, w
ycieczek.

S
potkania indyw

idualne z rodzicam
i w

 
razie w

ynikłych kłopotów
 dydaktyczno- 

w
ychow

aw
czych z uczniem

.
Ś

w
iadom

e w
ybieranie przez rodziców

 
w

zorców
 aktyw

nego i w
spólnego 

w
ypoczynku z dzieckiem

.

W
spólne podejm

ow
anie 

działań w
ychow

aw
czych 

m
ających na celu dobro 

dziecka.

W
spółorganizacja im

prez 
klasow

ych i uroczystości 
szkolnych. 

C
ały rok

R
odzice, nauczyciel, 

pedagog.
O

bserw
acja 

ucznia.

3
. O

rg
a
n

izo
w

a
n

ie 

D
n

i O
tw

a
rty

ch
 d

la
 

ro
d

zicó
w

 w
ra

z z 

d
ziećm

i.

P
rezen

ta
cja

 

o
sią

g
n

ięć u
czn

ió
w

 n
a

fo
ru

m
 ro

d
zicó

w
 i 

sp
o
łeczn

o
ści 

szk
o
ln

ej.

O
rg

a
n

izo
w

a
n

ie 

sp
o
tk

a
ń

 z 

p
rzed

sta
w

iciela
m

i 

in
sty

tu
cji 

S
zukanie skutecznych

sposobów
 w

zajem
nej 

pom
ocy, w

sparcia w
 

rozw
ój dziecka, 

w
spółpraca z 

instytucjam
i 

w
spierającym

i ten 
rozw

ój.

Indyw
idualne rozm

ow
y z rodzicam

i.
W

spieranie i pom
oc w

 rozw
iązyw

aniu 
problem

ów
 dydaktyczno- 

w
ychow

aw
czych dziecka.

W
ystaw

ka prac plastycznych uczniów
, 

apele, przedstaw
ienia i uroczystości dla 

rodziców
, prelekcje, dyskusje.

P
okazanie efektów

 w
spółpracy w

 grupie.
P

raca z e-dziennikiem
.

S
kuteczna w

spółpraca z 
rodzicam

i oraz instytucjam
i 

w
spierającym

i rozw
ój 

dziecka.

W
 zależności 

od potrzeb w
 

trakcie roku 
szkolnego.

N
auczyciel, uczniow

ie, 
rodzice, dyrekcja, pedagog.

A
nkieta 

skierow
ana do 

rodziców
 



w
sp

iera
ją

cy
ch

 

ro
zw

ó
j d

zieci i 

m
ło

d
zieży

.

Z
achęcenie rodziców

 do w
spółpracy. 

W
ybór trójki klasow

ej.
P

om
oc w

 organizow
aniu uroczystości 

klasow
ych.

W
spółpraca z P

oradnią P
edagogiczno- 

P
sychologiczną.

4
. K

szta
łto

w
a
n

ie 

w
sp

ó
ln

eg
o

 języ
k

a
 

d
zia

ła
ń

 

w
y
ch

o
w

a
w

czy
ch

.

U
kazyw

anie, jaki 
w

pływ
 m

a rodzina na 
zachow

ania i 
zainteresow

ania 
uczniów

 w
 m

łodszym
w

ieku szkolnym
.

P
ogadanki.

K
ultyw

ow
anie tradycji i zw

yczajów
- 

zw
rócenie uw

agi na aktyw
ny 

w
ypoczynek, św

iętow
anie niedzieli.

P
edagogizacja R

odziców
.

Ś
w

iadom
e w

ybieranie przez
rodziców

 w
zorców

 
aktyw

nego i w
spólnego 

w
ypoczynku z dzieckiem

.

C
ały rok

N
auczyciel, rodzice, 

uczniow
ie, dyrekcja, 

pedagog.

W
ychow

aw
ca 

na podstaw
ie 

obserw
acji 

ucznia.

                                                                                                                                                                                                        m
gr R

enata T
ylek- B

ebej



 

 

Indywidualny program wychowawczy dla kl. I b 

w oparciu o zadania wychowawcze zawarte w: Szkolnym Programie 

Wychowawczym, Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły. 

 

Plan realizacji zadań wychowawczych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała mgr Iwona Kargulewicz 



Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie. 

 

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane efekty Okres 

realizacji 

Realizatorzy 
(osoby 

odpowiedzialne) 

Sposoby 

ewaluacji 

 

1. Poznanie grup, do 

których należymy: 

rodzina, szkoła, 

społeczność lokalna, 

region, państwo oraz 

zasad dobrego 

wychowania. 

Uświadomienie sobie 

swojego miejsca i roli w 

poszczególnych grupach  

( rodzina, szkoła, region, 

państwo). 

Rozmowy zgodnie z programem 

nauczania wokół kręgów 

tematycznych. 

Udział w Projekcie Edukacyjnym 

„Piękna nasza Polska cała”. 

 

 

Udział w apelach okolicznościowych. 

Udział w uroczystościach klasowych. 

Pomoc koleżeńska, tolerancja.  

 

Uczeń rozumie znaczenie rodziny w życiu 

człowieka. Zna swoją rolę i miejsce w 

domu, szkole, regionie i państwie. Zna 

symbole narodowe i wie jak się wobec nich 

zachowywać.  

 

Przestrzega zasad dobrego wychowania. 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

Wywiązywanie 

się z 

obowiązków, 

obserwacja 

uczniów przez 

nauczyciela i 

rodziców. 

 

2. Umiejętne 

stosowanie umów, 

zasad i norm 

dobrego wychowania 

przyjętych w szkole, 

rodzinie i miejscach 

publicznych. 
 

 

Uświadomienie uczniom 

ważności przestrzegania 

zasad dobrego 

wychowania. 

 

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 

zachowania się w szkole, na terenie 

klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 

Kodeksu Klasowego. 

Poznanie zasad odpowiedniego 

zachowania się poza terenem szkoły   

(wycieczki, wyjścia). 

Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 

Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja 

n/ t obejrzanych filmów, przeczytanych 

lektur. 

Przyjęcie nowego ucznia do zespołu 

klasowego. 

 

Uczeń zna i respektuje umowy, normy i 

zasady panujące w szkole, w klasie i 

rodzinie. Szanuje dorosłych, młodszych i 

rówieśników. Okazuje im to w słowach i 

działaniach. 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów przez 

społeczność 

klasy, rodziców, 

nauczycieli. 

Ankieta 

diagnozująca dla 

rodziców. 

 

3. Uczenie uczniów 

samorządności 

Uświadomienie uczniom 

istoty podejmowania 

decyzji w systemie 

demokratycznym. 

Wybory do Samorządu  Klasowego i 

Uczniowskiego, podejmowanie decyzji 

o przebiegu i organizacji imprez 

klasowych i szkolnych. 

Uczeń zna i przestrzega zasad demokracji 

przy organizowaniu samorządności szkolnej 

 

 

 

Cały rok 

MS i jego 

opiekun, 

wychowawcy, 

wszyscy 

uczący. 

Obserwacja 

zachowań i 

działań uczniów 

przez opiekuna 

SU, wychowaw- 

ców, 



nauczycieli. 
 

4. Wdrażanie do 

przestrzegania 

bezpieczeństwa 

Kształtowanie nawyku 

bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania 

się na drodze i w 

środkach komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny System 

Przeciwdziałania 

Przemocy i agresji. 

Omawianie sytuacji zagrażających 

życiu i zdrowiu np. w drodze do 

szkoły, podczas zabaw zimowych i 

letnich.Zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach i szkole. 

Przypomnienie poznanych znaków 

drogowych oraz Kodeksu Drogowego. 

Przedstawianie scenek sytuacyjnych. 

Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 

szacunku i otwartego dialogu. 

Zgodna i bezpieczna współpraca w 

zespole. 

 

Respektowanie norm społecznych. 

Omówienie zasad obowiązujących w 

szkole oraz jak radzić sobie z agresją i 

przemocą w klasie i szkole. 

Uczeń zna zasady i przepisy dotyczące 

poruszania się po drodze, chodniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna zasady Kodeksu „Szkoła bez 

przemocy”. 

Uczeń potrafi przyjąć postawę asertywną, 

radzi sobie problemami i stresem, 

rozwiązuje konflikty. 

 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

 

 

 

 

 

Dzień 

Szkoły bez 

przemocy 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

uczeń 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, 

uczeń, 

pedagog 

szkolny, 

rodzice, 

policja, straż 

miejska. 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów przez 

społeczność 

klasy, rodziców, 

nauczycieli. 

 

 

 

Ankieta,  

Obserwacja 

zachowań i 

działań. 

Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych. 

 

1. Kształtowanie u 

ucznia umiejętnego 

planowania i 

przewidywania 

efektów oraz 

organizowania czasu 

wolnego. 

 

Planowanie wyjść i 

wycieczek z klasą 

 

 

Zachęcanie do 

różnorodnych form 

spędzania czasu 

wolnego. 

Planujemy swój czas 

pracy, wypoczynek. 

Racjonalnie 

gospodarujemy 

czasem z 

uwzględnieniem 

czynnego 

wypoczynku, zajęć 

sportowych, 

racjonalnego 

odżywiania. 

 

Planowanie wyjść i 

wycieczek z klasą. 

 

Pogadanka n/ t 

„W jaki sposób 

powinniśmy spędzać 

Planowanie czasu wolnego i zajęć w 

tygodniu. Wyznaczanie sobie 

krótkoterminowych planów dnia i 

tygodnia. Wdrażanie do wspólnego, 

aktywnego wypoczynku. 

 

Wyjścia z klasą na wartościowe 

przedstawienia teatralne i seanse 

filmowe, wycieczki krajoznawcze. 

 

Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia do 

muzeum, kina, ciekawych miejsc. 

 

Zachęcenie dzieci do udziału w kołach 

zainteresowań prowadzonych w szkole 

oraz w pobliskich Domach Kultury. 

Udział w konkursach: ZUCH, 

KANGUREK. 

Uczeń potrafi planować 

czas pracy i wypoczynku, 

obiektywnie i krytycznie 

ocenia efekty swojej pracy i 

zachowania.  

 

 

Uczeń korzysta z 

różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

Uczeń bierze aktywny 

udział w zajęciach 

pozalekcyjnych 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

 

Uczeń 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, uczeń, rodzice 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

 

 

 

 

Obserwacja 

kontrolowana 



 

Odkrywanie 

możliwości i 

umiejętności 

manualnych dziecka, 

ukierunkowanie na 

rozwijanie talentów. 

wolny czas”. 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i 

upowszechnianie czytelnictwa. 

Udział w Projektach ‘Klimatyczna 

klasa”, Piękna nasza Polska cała”. 

 

organizowanych w szkole i 

poza nią. 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Nauczyciel, rodzic, uczeń 

2. Pomaganie w 

dokonywaniu 

samooceny i 

samokontroli 

Poznanie sposobów 

oceniania prac, 

umiejętne ich 

stosowanie. 

Kształtowanie 

umiejętności 

samooceny swojego 

zachowania i 

wdrażanie ucznia do 

samokontroli. 

Ocena swojej pracy – samoocena, 

autopoprawka sprawdzianów. 

Wdrożenie systemu motywującego. 

Ocena prac plastycznych, recytacji 

wierszy, czytania wg podanych 

kryteriów. 

Ocena swojego zachowania przy 

pomocy kryteriów obowiązujących w 

szkole i w klasie. 

Uczeń potrafi obiektywnie i 

krytycznie ocenić efekty 

swojej pracy i zachowania. 

 

 

X - VI 

Uczeń, nauczyciel, rodzic 

 

 

 

 

 

Uczeń 

Obserwacja 

własnych dokonań  

( pedagog, 

wychowawca). 

3.Pomaganie w 

orientacji etycznej i 

hierarchizacji 

wartości. 

Ukazywanie 

pozytywnego 

bohatera w filmie, 

książce i w życiu 

codziennym. 

Wzorowanie i 

odwoływanie się do 

autorytetów. 

Wykorzystanie lektur i filmów. 

Rozmowy na podstawie tekstów 

literackich. 

Uczeń potrafi wskazać 

autorytety, które uznaje i 

uzasadnić ich wybór.  

 

 

 

Cały rok 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja, 

ankieta dla 

uczniów 

4. Uświadomienie 

uczniom ważności 

prowadzenia 

zdrowego trybu życia 

i dbałości o swoje 

zdrowie. 

 

 

 

Wdrażanie do dbania 

o higienę osobistą 

oraz kształtowanie 

nawyku zdrowego 

trybu życia.  

Udział uczniów w programie 

profilaktycznym „Wiem co jem, bo 

zdrowo się odżywiam”. Udział w 

Tygodniu Zdrowia. 

Oglądanie filmów edukacyjnych  i 

udział w konkursach promujących 

zdrowy tryb życia, prezentacjach. 

 

Uczeń wie jak dbać o swoje 

zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

programem 

 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja 

kontrolowana 



Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia. 

1.Postrzeganie 

ucznia, jako 

podmiotu w jego 

rozwoju osobowym. 

Poznanie sytuacji 

środowiskowej 

ucznia, jego mocnych 

i słabych stron. 

 

Dostrzeganie i 

odkrywanie 

indywidualności 

każdego ucznia, jego 

odrębności, inności. 

 

Rozwijanie u dzieci 

wewnętrznej 

motywacji uczenia się 

oraz kształtowanie 

autonomii i 

samodzielności 

dziecka. 

Obserwacja uczniów podczas zajęć, 

występów, wycieczek, imprez 

klasowych i szkolnych, rozmowa z 

uczniem i rodzicami. 

 

Analiza prac plastycznych, sposobów 

zachowania się w różnych sytuacjach. 

Pomoc uczniom dyslektycznym i 

mającym trudności w nauce. 

 

 

 

Organizowanie dzieciom takiego 

środowiska edukacyjnego, które będzie 

sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi 

dziecka zwłaszcza rozwijaniu 

umiejętności matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych. 

 

 

 

Indywidualne podejście do 

ucznia, rozwijanie jego 

mocnych stron, 

wyrównywanie braków. 

 

 

 

 

 

Motywowanie ucznia do 

pracy poprzez stosowanie 

różnorodnych form pracy. 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, uczniowie,  

Rodzice. 

Obserwacja 

prowadzona przez 

pedagoga, 

wychowawców, 

rodziców. 

Ankieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz programu 

artystycznego 

2. Stwarzanie 

uczniom warunków 

do myślenia, 

działania, 

przeżywania, 

doświadczania, 

samodzielnego 

rozwiązywania 

problemów. 

 

Udział w imprezach 

kulturalnych. 

Stwarzanie okazji do 

przeżywania, 

odkrywania wartości 

wzruszeń, 

wyzwalania empatii i 

wrażliwości. 

Udział w projektach 

edukacyjnych. 

Prezentacja prac uczniów w klasie i na 

terenie szkoły. 

Udział w konkursach szkolnych, 

klasowych i pozaszkolnych. 

Udział w kołach zainteresowań. 

Pomoc w dekorowaniu klasy.  

Korzystanie z biblioteki szkolnej. 

Wykorzystywanie tekstów czytanek do 

pogadanek na temat osób chorych w 

domu, rodzinie, osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

 

 

Uczniowie osiągają sukcesy 

na miarę swoich 

możliwości, prezentują 

postawę kreatywną, 

wrażliwą i otwartą na 

otaczający świat (wizja 

Absolwenta Roku) 

 

Udział w Projektach 

edukacyjnych „Uczymy 

dzieci programować”, „ Asy 

internetu”, „ Z kulturą mi do 

twarzy”.  

 

Cały rok  

 

 

 

 

Zgodnie z     

Programem     

Nauczania 

 

Uczeń, nauczyciel 

 

Uczeń    

 

 

Uczeń  

 

 

 

Bibliotekarz, nauczyciel, 

uczeń 

 

Obserwacja i 

ocena z 

zachowania. 

Analiza prac i 

dokonań uczniów. 

 

 

 

 

 



3. Kultywowanie 

tradycji i zwyczajów. 

Poznanie dziedzictwa 

kultury narodowej 

postrzeganej w 

perspektywie kultury 

europejskiej. 

Uświadomienie 

znaczenia i wartości 

tradycji rodzinnych, 

szkoły, miasta, 

regionu, państwa. 

Udział w obchodach rocznicy 100-lecie 

odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Uczestnictwo w apelach.  

i uroczystościach organizowanych na 

terenie klasy i szkoły. 

Rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę,  Mikołajki, 

Wigilia klasowa, Powitanie wiosny, 

Wielkanoc,Dzień Dziecka, Święto 

Patronki Szkoły, Poranek z Janem 

Pawłem II. 

Wykorzystanie treści czytanek objętych 

programem. 

 

Uczniowie znają tradycje 

rodzinne, szkolne. Szanują 

tradycje państwowe i 

doceniają ich wartość. 

 

Uczniowie biorą aktywny 

udział w przygotowywaniu 

uroczystości szkolnych. 

 

Cały rok 

 

 

 

Zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

Uczeń, nauczyciel 

 

 

Nauczyciel, uczeń 

 

Obserwacja przez 

dyrekcję szkoły. 

Prezentacje 

tematyczne, 

przegląd 

dokumentacji. 

4. Przygotowanie do 

czynnego życia 

zawodowego i 

społecznego. 

Poznanie technik 

uczenia się. 

Dostrzeganie 

celowości i 

użyteczności 

poszczególnych zajęć 

szkolnych. 

Zwracanie uwagi na życiową 

użyteczność poszczególnych 

umiejętności (czytanie, pisanie, liczenie, 

technologia informatyczna). 

Dostrzeganie celowości i 

użyteczności 

poszczególnych zajęć 

szkolnych. 

 

Cały rok 

Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa 

Kształtowanie postaw dialogu. 

1.Uczenie mówienia 

o uczuciach i 

rozumienia uczuć 

innych. 

Umiejętne stosowanie 

komunikatu „JA” w 

sytuacjach trudnych. 

 

Doskonalenie 

umiejętnego 

odczytywania mowy 

ciała. 

Nauczanie uczniów posługiwaniem się 

komunikatem „JA”. 

 

Ćwiczenia w umiejętnym odczytywaniu 

„mowy ciała”. 

Wychowanie ucznia 

potrafiącego posługiwać się 

komunikatem „JA” w 

sytuacjach trudnych, 

odznaczającego się 

asertywnością i wysoką 

kulturą osobistą. 

Wyrażanie emocji przez 

uczniów. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, pedagog 

 

Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 

2. Uczenie 

aktywnego słuchania. 

 

 

 

Doskonalenie techniki 

aktywnego słuchania, 

odzwierciedlanie 

uczuć, 

Dowartościowywanie, 

objaśnianie.  

Gry i zabawy pobudzające do aktywnego 

słuchania i zapamiętywania. 

 

 

Ćwiczenia rozwijające pamięć, mowę 

oraz spontaniczność. 

Uczeń potrafi aktywnie 

słuchać. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, uczniowie 

Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 



 

 

 

 

 

Pomoc uczniom w  

koncentrowaniu 

swojej uwagi. 

Wdrażanie do uważnego słuchania 

nauczyciela i kolegów oraz do słuchania 

siebie nawzajem w grupie. Ćwiczenia 

skupiające uwagę- realizacja kampanii 

społecznej poprzez rozwijanie 

czytelnictwa wśród dzieci w ramach 

Programu „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Udział w warsztatach teatralnych. 

3. Uczenie wyrażania 

próśb, sądów i 

oczekiwań. 

Wyrażanie swojego 

zdania przez 

symulację sytuacji 

domowych i 

szkolnych. 

Kształcenie 

umiejętności 

wyrażania i obrony 

swoich praw. 

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 

dramy. 

Uczeń potrafi bronić, 

argumentować i uzasadniać 

swoje zdanie. 

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 

zachowania 

uczniów. 

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia. 

1.Zebrania, 

szkolenia, spotkania 

indywidualne. 

Pedagogizacja 

rodziców. 

Przypomnienie 

Konwencji Praw 

Dziecka. 

Pedagogizacja 

rodziców.  

Wspólne planowanie 

życia kulturalnego 

klasy i 

szkoły(wyjazdy, 

wycieczki, wyjścia, 

Uświadomienie roli 

rodziców, jako 

pierwszych 

wychowawców. 

 

Ukazywanie i 

propagowanie postaw 

rodzicielskich 

sprzyjających 

aktywnemu spędzaniu 

czasu wolnego w 

rodzinie. 

Kształtowanie wspólnego języka działań 

wychowawczych – zebrania, warsztaty, 

spotkania indywidualne. Rozwiązywanie 

problemów wychowawczych w klasie. 

 

Wspólne oglądanie wartościowych 

programów edukacyjnych i rozmowa na 

ich temat. Rodzinne wyjścia do kina, 

teatru, na wystawy. 

 

Współtworzenie programu 

wychowawczego, ustalanie kalendarza 

imprez klasowych, planowanie 

wyjazdów i wycieczek i zielonej szkoły. 

Wspólne spędzanie wolnego czasu 

podczas Dnia Dziecka, pomoc w 

organizowaniu uroczystości szkolnych. 

 

Zaangażowanie rodziców do pracy na 

rzecz klasy i szkoły. 

Wspólne podejmowanie 

działań wychowawczych, 

skuteczna współpraca z 

rodzicami. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, rodzice 

Ankieta wśród 

rodziców, 

obserwacja 

dziecka. 

 

 

Rozmowa. 



wydatki) 

 

 

2.Uczestnictwo 

rodziców w pracach 

wychowawcy klasy, 

zebrania z 

rodzicami. 

Kształtowanie 

wspólnego języka 

działań 

wychowawczych.  

Włączanie rodziców 

w proces planowania 

pracy wychowawczej. 

Ukazywanie, jaki 

wpływ ma rodzina na 

zachowanie i 

zainteresowania 

uczniów w młodszym 

wieku szkolnym. 

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 

programowymi, kryteriami oceny 

zachowania, planem wyjść i wycieczek, 

planem imprez klasowych, kryteriami 

zachowania w szkole oraz Szkolnym 

Systemem Przeciwdziałania Przemocy i 

Agresji. 

Zapewnienie opieki podczas wyjazdów 

do kin, teatrów, wycieczek. 

Spotkania indywidualne z rodzicami w 

razie wynikłych kłopotów dydaktyczno-  

wychowawczych z uczniem. 

Świadome wybieranie przez rodziców 

wzorców aktywnego i wspólnego 

wypoczynku z dzieckiem. 

 

Wspólne podejmowanie 

działań wychowawczych 

mających na celu dobro 

dziecka. 

 

Współorganizacja imprez 

klasowych i uroczystości 

szkolnych.  

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Rodzice, nauczyciel, 

pedagog. 

 

 

 

Obserwacja 

ucznia. 

3. Organizowanie 

Dni Otwartych dla 

rodziców wrazz 

dziećmi. 

Prezentacja 

osiągnięć uczniów na 

forum rodziców i 

społeczności 

szkolnej. 

Organizowanie 

spotkań z 

przedstawicielami 

instytucji 

wspierających 

rozwój dzieci i 

młodzieży. 

Szukanie skutecznych 

sposobów wzajemnej 

pomocy, wsparcia w 

rozwój dziecka, 

współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi ten 

rozwój. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami. 

Wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno- 

wychowawczych dziecka. 

 

 

 

 

Wystawka prac plastycznych uczniów, 

apele, przedstawienia i uroczystości dla 

rodziców, prelekcje, dyskusje. 

Pokazanie efektów współpracy w grupie. 

Praca z e-dziennikiem. 

 

 

 

 

Zachęcenie rodziców do współpracy. 

Wybór trójki klasowej. 

Pomoc w organizowaniu uroczystości 

klasowych. 

Skuteczna współpraca z 

rodzicami oraz instytucjami 

wspierającymi rozwój 

dziecka. 

W zależności 

od potrzeb w 

trakcie roku 

szkolnego. 

 

 

 

 

Nauczyciel, uczniowie, 

rodzice, dyrekcja, pedagog. 

Ankieta 

skierowana do 

rodziców  



 
 

 

mgr Iwona Krgulewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie 

wspólnego języka 

działań 

wychowawczych. 

Ukazywanie, jaki 

wpływ ma rodzina na 

zachowania i 

zainteresowania 

uczniów w młodszym 

wieku szkolnym. 

Pogadanki. 

 

Kultywowanie tradycji i zwyczajów- 

zwrócenie uwagi na aktywny 

wypoczynek, świętowanie niedzieli. 

Pedagogizacja Rodziców. 

Świadome wybieranie przez 

rodziców wzorców 

aktywnego i wspólnego 

wypoczynku z dzieckiem. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciel, rodzice, 

uczniowie, dyrekcja, 

pedagog. 

Wychowawca na 

podstawie 

obserwacji ucznia. 



 
 
 
 
 
 

Indywidualny program wychowawczy dla kl. II b 
W oparciu o zadania wychowawcze zawarte w:  

Szkolnym Programie Wychowawczym, 
 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły. 

 

Plan realizacji zadań wychowawczych 
 
 
 
 
 

Ewa Miłaszewska 



 

Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie. 
 

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane efekty Okres 
realizacji 

Realizatorzy 
(osoby 

odpowiedzialne) 

Sposoby 
ewaluacji 

 
1. Poznanie grup, do 
których należymy: 
rodzina, szkoła, 
społeczność lokalna, 
region, państwo oraz 
zasad dobrego 
wychowania. 

Uświadomienie sobie 
swojego miejsca i roli w 
poszczególnych grupach  
( rodzina, szkoła, region, 

państwo). 

Rozmowy zgodnie z programem 
nauczania wokół kręgów 
tematycznych:  
„Ja i moi rówieśnicy”, Razem żyje się 
lepiej, „Pomagamy potrzebującym” 
 
Udział w apelach okolicznościowych. 
Udział w uroczystościach klasowych. 
Pomoc koleżeńska, tolerancja.  

 

Uczeń rozumie znaczenie rodziny w życiu 
człowieka. Zna swoją rolę i miejsce w 
domu, szkole, regionie i państwie. Zna 
symbole narodowe i wie jak się wobec nich 
zachowywać. Przestrzega zasad dobrego 
wychowania. 

Zgodnie z 
programem 
nauczania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 

Nauczyciel, 
uczeń 

 

Wywiązywa-
nie się z 

obowiązków, 
obserwacja 

uczniów przez 
nauczyciela i 

rodziców. 

 
2. Umiejętne 
stosowanie umów, 
zasad i norm 
dobrego wychowania 
przyjętych w szkole, 
rodzinie i miejscach 
publicznych. 

Uświadomienie uczniom 
ważności przestrzegania 
zasad dobrego 
wychowania. 
 

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 
zachowania się w szkole, na terenie 
klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 
Kodeksu Klasowego. 
Poznanie zasad odpowiedniego 
zachowania się poza terenem szkoły   
(wycieczki, wyjścia). 
Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 
Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja 
n/ t obejrzanych filmów, przeczytanych 
lektur. 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna i respektuje umowy, normy i 
zasady panujące w szkole, w klasie i 
rodzinie. Szanuje dorosłych, młodszych i 
rówieśników. Okazuje im to w słowach i 
działaniach. 

Zgodnie z 
programem 
nauczania 
 
 
 
Cały rok 

Nauczyciel, 
uczeń 
 

Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli. 
Ankieta 
diagnozująca 
dla rodziców. 

 Uświadomienie uczniom Wybory do Samorządu  Klasowego i Uczeń zna i przestrzega zasad demokracji  MS i jego Obserwacja 



3. Uczenie uczniów 
samorządności 

istoty podejmowania 
decyzji w systemie 
demokratycznym. 

Uczniowskiego, podejmowanie decyzji 
o przebiegu i organizacji imprez 
klasowych i szkolnych. 

przy organizowaniu samorządności szkolnej  
 
Cały rok 

opiekun, 
wychowawcy, 
wszyscy 
uczący. 

zachowań i 
działań 
uczniów przez 
opiekuna 
SU,wychowa
w- 
ców, 
nauczycieli. 

 
4. Wdrażanie do 
przestrzegania 
bezpieczeństwa 

Kształtowanie nawyku 
bezpiecznego i 
kulturalnego zachowania 
się na drodze i w 
środkach komunikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolny System 
Przeciwdziałania 
Przemocy i agresji. 

Omawianie sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu np. w drodze do 
szkoły, podczas zabaw zimowych i 
letnich. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i szkole. 
Przypomnienie poznanych znaków 
drogowych oraz Kodeksu Drogowego. 
Przedstawianie scenek sytuacyjnych. 
Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 
szacunku i otwartego dialogu. 
Zgodna i bezpieczna współpraca w 
zespole oraz podczas nauki zdalnej. 
 
Respektowanie norm społecznych. 
Omówienie zasad obowiązujących w 
szkole oraz jak radzić sobie z agresją i 
przemocą w klasie i szkole. 

Uczeń zna zasady i przepisy dotyczące 
poruszania się po drodze, chodniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń zna zasady Kodeksu „Szkoła bez 
przemocy”. 
Uczeń potrafi przyjąć postawę asertywną, 
radzi sobie problemami i stresem, 
rozwiązuje konflikty. 

 
Zgodnie z 
programem 
nauczania 
 
 
 
 
 
 
Dzień 
Szkoły bez 
przemocy 
 
Cały rok 

Nauczyciel, 
uczeń 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel, 
uczeń, 
pedagog 
szkolny, 
rodzice, 
policja, straż 
miejska. 

Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli. 
 
 
 
Ankieta,  
Obserwacja 
zachowań i 
działań. 

Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych. 
 

1. Kształtowanie u 
ucznia umiejętnego 
planowania i 
przewidywania 
efektów oraz 
organizowania czasu 
wolnego. 
 
Planowanie wyjść i 
wycieczek z klasą 

Planujemy swój czas 
pracy, wypoczynek. 
Racjonalnie 
gospodarujemy 
czasem z 
uwzględnieniem 
czynnego 
wypoczynku, zajęć 
sportowych, 
racjonalnego 
odżywiania. 

Planowanie czasu wolnego i zajęć w 
tygodniu. Wyznaczanie sobie 
krótkoterminowych planów dnia i 
tygodnia. Wdrażanie do wspólnego, 
aktywnego wypoczynku. 
 
Wyjścia z klasą na wartościowe 
przedstawienia teatralne i seanse 
filmowe, wycieczki krajoznawcze. 
 
Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia do 

Uczeń potrafi planować 
czas pracy i wypoczynku, 
obiektywnie i krytycznie 
ocenia efekty swojej pracy i 
zachowania.  
 
 
Uczeń korzysta z 
różnorodnych form 
spędzania wolnego czasu. 
 

 

X 
 
 

 

Cały rok 
 

Nauczyciel, uczeń 
 
 
Uczeń 
 
 
 
 
 
Nauczyciel, uczeń, rodzice 
 

Obserwacja 
kontrolowana 



 
 
Zachęcanie do 
różnorodnych form 
spędzania czasu 
wolnego. 
 
Odkrywanie 
możliwości i 
umiejętności 
manualnych dziecka, 
ukierunkowanie na 
rozwijanie talentów. 

 
Planowanie wyjść i 
wycieczek z klasą. 
 
Pogadanka n/ t 
„W jaki sposób 
powinniśmy spędzać 
wolny czas”. 
 
 
 

muzeum, kina, ciekawych miejsc. 
 
Zachęcenie dzieci do udziału w 
zajęciach rozwijających prowadzonych 
w szkole oraz w pobliskich Domach 
Kultury. Udział w konkursach: ZUCH, 
KANGUREK. 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i 
upowszechnianie czytelnictwa. 
 

 
 
 
 
Uczeń bierze aktywny 
udział w zajęciach 
pozalekcyjnych 
organizowanych w szkole i 
poza nią. 
 
 

 
 
 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
 

 

 
Nauczyciel, uczeń 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel, rodzic, uczeń 

2. Pomaganie w 
dokonywaniu 
samooceny i 
samokontroli 

Poznanie sposobów 
oceniania prac, 
umiejętne ich 
stosowanie. 
Kształtowanie 
umiejętności 
samooceny swojego 
zachowania i 
wdrażanie ucznia do 
samokontroli. 

Ocena swojej pracy – samoocena, 
autopoprawka sprawdzianów. 
Wdrożenie systemu motywującego. 
Ocena prac plastycznych, recytacji 
wierszy, czytania wg podanych 
kryteriów. 
Ocena swojego zachowania przy 
pomocy kryteriów obowiązujących w 
szkole. 

Uczeń potrafi obiektywnie i 
krytycznie ocenić efekty 
swojej pracy i zachowania. 

 
 

X - VI 

Uczeń, nauczyciel, rodzic 
 
 
 
 
 
Uczeń 

Obserwacja 
własnych 
dokonań  
( pedagog, 
wychowawca). 

3.Pomaganie w 
orientacji etycznej i 
hierarchizacji 
wartości. 

Ukazywanie 
pozytywnego 
bohatera w filmie, 
książce i w życiu 
codziennym. 
Wzorowanie i 
odwoływanie się do 
autorytetów. 

Wykorzystanie lektur i filmów. 
Rozmowy na podstawie tekstów 
literackich. 

Uczeń potrafi wskazać 
autorytety, które uznaje i 
uzasadnić ich wybór.  

 
 
 

Cały rok 

 
 
Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja, 
ankieta dla 
uczniów 

4. Uświadomienie 
uczniom ważności 
prowadzenia 
zdrowego trybu życia 
i dbałości o swoje 
zdrowie. 
 

 
Wdrażanie do dbania 
o higienę osobistą 
oraz kształtowanie 
nawyku zdrowego 
trybu życia.  

Udział uczniów szkolnym programie 
Promocja zdrowia. Udział w Tygodniu 
Zdrowia. 
Oglądanie filmów edukacyjnych  i 
udział w konkursach promujących 
zdrowy tryb życia, prezentacjach. 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
Covid-19 podczas pobytu  w szkole. 

 
Uczeń wie jak dbać o swoje 
zdrowie. 

 
 
 
Zgodnie z 
programem 

 
 
 
Nauczyciel, uczeń 

Obserwacja 
kontrolowana 



 

Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia. 

1.Postrzeganie 
ucznia, jako 
podmiotu w jego 
rozwoju osobowym. 

Poznanie sytuacji 
środowiskowej 
ucznia, jego mocnych 
i słabych stron. 
 
Dostrzeganie i 
odkrywanie 
indywidualności 
każdego ucznia, jego 
odrębności, inności. 
 
Rozwijanie u dzieci 
wewnętrznej 
motywacji uczenia się 
oraz kształtowanie 
autonomii i 
samodzielności 
dziecka. 

Obserwacja uczniów podczas zajęć, 
występów, wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych, rozmowa z 
uczniem i rodzicami. 
 
Analiza prac plastycznych, sposobów 
zachowania się w różnych sytuacjach. 
Pomoc uczniom dyslektycznym i 
mającym trudności w nauce. 
 
 
 
Organizowanie dzieciom takiego 
środowiska edukacyjnego, które będzie 
sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi 
dziecka zwłaszcza rozwijaniu 
umiejętności matematycznych i 
przyrodniczych. 

 
 
 
Indywidualne podejście do 
ucznia, rozwijanie jego 
mocnych stron, 
wyrównywanie braków. 
 
 
 
 
 
Motywowanie ucznia do 
pracy poprzez stosowanie 
różnorodnych form pracy. 

 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 

Nauczyciel, uczniowie,  
Rodzice. 

Obserwacja 
prowadzona 
przez pedagoga, 
wychowawców, 
rodziców. 
Ankieta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz 
programu 
artystycznego 

2. Stwarzanie 
uczniom warunków 
do myślenia, 
działania, 
przeżywania, 
doświadczania, 
samodzielnego 
rozwiązywania 
problemów. 

Udział w imprezach 
kulturalnych. 
Stwarzanie okazji do 
przeżywania, 
odkrywania wartości 
wzruszeń, 
wyzwalania empatii i 
wrażliwości. 

Prezentacja prac uczniów w klasie i na 
terenie szkoły. 
Udział w konkursach szkolnych, 
klasowych i pozaszkolnych. 
Udział w kołach zainteresowań. 
Pomoc w dekorowaniu klasy.  
Korzystanie z biblioteki szkolnej. 
Wykorzystywanie tekstów czytanek do 
pogadanek na temat osób chorych w 
domu, rodzinie, osób starszych, 
niepełnosprawnych. 
Wykorzystanie w pracy MULIBOOKA. 

Uczniowie osiągają sukcesy 
na miarę swoich 
możliwości, prezentują 
postawę kreatywną, 
wrażliwą i otwartą na 
otaczający świat (wizja 
Absolwenta Roku) 

 
Cały rok  
 
 
 
 
Zgodnie z     
Programem     
Nauczania 

 
Uczeń, nauczyciel 
 
Uczeń    
 
 
Uczeń  
 
 
 
Bibliotekarz, nauczyciel, 
uczeń 

 
Obserwacja i 
ocena z 
zachowania. 
Analiza prac i 
dokonań 
uczniów. 
 
 
 
 

 



3. Kultywowanie 
tradycji i zwyczajów. 
Poznanie dziedzictwa 
kultury narodowej 
postrzeganej w 
perspektywie kultury 
europejskiej. 

Uświadomienie 
znaczenia i wartości 
tradycji rodzinnych, 
szkoły, miasta, 
regionu, państwa. 

Udział w projekcie „Z kulturą mi do 
twarzy”. 
Uczestnictwo w apelach.  
Uczestnictwo w uroczystościach 
organizowanych na terenie klasy i 
szkoły: 
Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, 11 listopada,  Andrzejki, 
Mikołajki, Wigilia klasowa, Powitanie 
wiosny, Wielkanoc,Dzień Dziecka. 
Wykorzystanie treści czytanek objętych 
programem. 
 

Uczniowie znają tradycje 
rodzinne, szkolne. Szanują 
tradycje państwowe i 
doceniają ich wartość. 
 
Uczniowie biorą aktywny 
udział w przygotowywaniu 
uroczystości szkolnych. 

 
Cały rok 
 
 
 
Zgodnie z 
programem 
nauczania 

 
Uczeń, nauczyciel 
 
 
Nauczyciel, uczeń 

 
Obserwacja 
przez dyrekcję 
szkoły. 
Prezentacje 
tematyczne, 
przegląd 
dokumentacji. 

4. Przygotowanie do 
czynnego życia 
zawodowego i 
społecznego. 

Poznanie technik 
uczenia się. 
Dostrzeganie 
celowości i 
użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych. 

Zwracanie uwagi na życiową 
użyteczność poszczególnych 
umiejętności ( czytanie, pisanie, liczenie, 
technologia informatyczna). 

Dostrzeganie celowości i 
użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych. 

 
Cały rok 

Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa 

Kształtowanie postaw dialogu. 

1.Uczenie mówienia 
o uczuciach i 
rozumienia uczuć 
innych. 

Umiejętne stosowanie 
komunikatu „JA” w 
sytuacjach trudnych. 
 
Doskonalenie 
umiejętnego 
odczytywania mowy 
ciała. 

Nauczanie uczniów posługiwaniem się 
komunikatem „JA”. 
 
Ćwiczenia w umiejętnym odczytywaniu 
„mowy ciała”. 

Wychowanie ucznia 
potrafiącego posługiwać się 
komunikatem „JA” w 
sytuacjach trudnych, 
odznaczającego się 
asertywnością i wysoką 
kulturą osobistą 

 
Cały rok 

 
Nauczyciel, pedagog 

 
Obserwacja 
zachowania 
uczniów. 

2. Uczenie 
aktywnego słuchania. 
 
 
 
 

Doskonalenie techniki 
aktywnego słuchania, 
odzwierciedlanie 
uczuć, 
Dowartościowywanie, 
objaśnianie. Pomoc 
uczniom w  

Gry i zabawy pobudzające do aktywnego 
słuchania. 
 
 
Ćwiczenia rozwijające pamięć, mowę 
oraz spontaniczność. 
 

Uczeń potrafi aktywnie 
słuchać. 

 
Cały rok 

 
Nauczyciel, uczniowie 

Obserwacja 
zachowania 
uczniów. 



 
 
 
 

 
koncentrowaniu 
swojej uwagi. 

 
Wdrażanie do uważnego słuchania 
nauczyciela i kolegów oraz do słuchania 
siebie nawzajem w grupie. Ćwiczenia 
skupiające uwagę- realizacja kampanii 
społecznej poprzez rozwijanie 
czytelnictwa wśród dzieci w ramach 
Programu „Cała Polska czyta dzieciom”. 

3. Uczenie wyrażania 
próśb, sądów i 
oczekiwań. 

Wyrażanie swojego 
zdania przez 
symulację sytuacji 
domowych i 
szkolnych. 
Kształcenie 
umiejętności 
wyrażania i obrony 
swoich praw. 

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 
dramy. 

Uczeń potrafi bronić, 
argumentować i uzasadniać 
swoje zdanie. 

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowania 
uczniów. 

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia. 

1.Zebrania, 
szkolenia, spotkania 
indywidualne. 

Pedagogizacja 
rodziców. 

 

 

Wspólne planowanie 
życia kulturalnego 
klasy i 
szkoły(wyjazdy, 
wycieczki, wyjścia, 
wydatki) 
 
 

Uświadomienie roli 
rodziców, jako 
pierwszych 
wychowawców. 
 
Ukazywanie i 
propagowanie postaw 
rodzicielskich 
sprzyjających 
aktywnemu spędzaniu 
czasu wolnego w 
rodzinie. 

Kształtowanie wspólnego języka działań 
wychowawczych – zebrania, warsztaty, 
spotkania indywidualne. Rozwiązywanie 
problemów wychowawczych w klasie. 
 
Wspólne oglądanie wartościowych 
programów edukacyjnych i rozmowa na 
ich temat. Rodzinne wyjścia do kina, 
teatru, na wystawy. 
 
Współtworzenie programu 
wychowawczego, ustalanie kalendarza 
imprez klasowych, planowanie 
wyjazdów i wycieczek i zielonej szkoły. 
Wspólne spędzanie wolnego czasu 
podczas Pikniku Szkolnego, pomoc w 
organizowaniu uroczystości szkolnych. 
 
Zaangażowanie rodziców do pracy na 
rzecz klasy i szkoły. 

Wspólne podejmowanie 
działań wychowawczych, 
skuteczna współpraca z 
rodzicami. 

 
Cały rok 

 
Nauczyciel, rodzice 

Ankieta wśród 
rodziców, 
obserwacja 
dziecka. 
 
 
Rozmowa. 



2.Uczestnictwo 
rodziców w pracach 
wychowawcy klasy, 
zebrania z 
rodzicami. 

Kształtowanie 
wspólnego języka 
działań 
wychowawczych.  
Włączanie rodziców 
w proces planowania 
pracy wychowawczej. 
Ukazywanie, jaki 
wpływ ma rodzina na 
zachowanie i 
zainteresowania 
uczniów w młodszym 
wieku szkolnym. 

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 
programowymi, kryteriami oceny 
zachowania, planem wyjść i wycieczek, 
planem imprez klasowych, kryteriami 
zachowania w szkole i na basenie oraz 
Szkolnym Systemem Przeciwdziałania 
Przemocy i Agresji. 
Zapewnienie opieki podczas wyjazdów 
do kin, teatrów, wycieczek. 
Spotkania indywidualne z rodzicami w 
razie wynikłych kłopotów dydaktyczno-  
wychowawczych z uczniem. 
Świadome wybieranie przez rodziców 
wzorców aktywnego i wspólnego 
wypoczynku z dzieckiem. 
 

Wspólne podejmowanie 
działań wychowawczych 
mających na celu dobro 
dziecka. 
 
Współorganizacja imprez 
klasowych i uroczystości 
szkolnych.  

 
 
 
 
Cały rok 

 
 
 
Rodzice, nauczyciel, 
pedagog. 

 
 
 
Obserwacja 
ucznia. 

3. Organizowanie 
Dni Otwartych dla 
rodziców  

Prezentacja 
osiągnięć uczniów na 
forum rodziców i 
społeczności 
szkolnej. 

Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji 
wspierających 
rozwój dzieci i 
młodzieży. 

Szukanie skutecznych 
sposobów wzajemnej 
pomocy, wsparcia w 
rozwój dziecka, 
współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi ten 
rozwój. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami. 
Wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów dydaktyczno- 
wychowawczych dziecka. 
 
 
 
 
Wystawka prac plastycznych uczniów, 
apele, przedstawienia i uroczystości dla 
rodziców, prelekcje, dyskusje. 
Pokazanie efektów współpracy w grupie. 
Praca z e-dziennikiem. 
 
 
 
 
Zachęcenie rodziców do współpracy. 
Wybór trójki klasowej. 
Pomoc w organizowaniu uroczystości 
klasowych. 
 
 
 

Skuteczna współpraca z 
rodzicami oraz instytucjami 
wspierającymi rozwój 
dziecka. 

W zależności 
od potrzeb w 
trakcie roku 
szkolnego. 

 
 
 
 
Nauczyciel, uczniowie, 
rodzice, dyrekcja, pedagog. 

Ankieta 
skierowana do 
rodziców  



 
 
 

 
 

 
 
 

4. Kształtowanie 
wspólnego języka 
działań 
wychowawczych. 

Ukazywanie, jaki 
wpływ ma rodzina na 
zachowania i 
zainteresowania 
uczniów w młodszym 
wieku szkolnym. 

Pogadanki. 
 
Kultywowanie tradycji i zwyczajów- 
zwrócenie uwagi na aktywny 
wypoczynek, świętowanie niedzieli. 
Pedagogizacja Rodziców. 

Świadome wybieranie przez 
rodziców wzorców 
aktywnego i wspólnego 
wypoczynku z dzieckiem. 

 
Cały rok 

 
Nauczyciel, rodzice, 
uczniowie, dyrekcja, 
pedagog. 

Wychowawca 
na podstawie 
obserwacji 
ucznia. 



Indywidualny program wychowawczy dla kl. III a
w oparciu o zadania wychowawcze zawarte w

Szkolnym Programie Wychowawczym,
 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły.

Plan realizacji zadan wychowawczych

Opracowała Marta Biernat



Przygotowanie do życia 
w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie.

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane
efekty

Okres realizacji Osoby
odpowiedzialne

Sposoby
ewaluacji

1. Poznanie grup, do 
których należymy: 
rodzina, szkoła, 
społeczność lokalna, 
region, państwo oraz 
zasad dobrego 
wychowania.

Uświadomienie sobie 
swojego miejsca i roli 
w poszczególnych grupach
(rodzina, szkoła, region, 
państwo).

Rozmowy zgodnie z programem 
nauczania wokół kręgów 
tematycznych.
Udział w Projekcie Edukacyjnym 
„Z kulturą mi do twarzy”.

Udział w apelach okolicznościowych.
Udział w uroczystościach klasowych.
Pomoc koleżeńska, tolerancja. 

Uczeń rozumie 
znaczenie 
rodziny w życiu
człowieka. Zna 
swoją rolę 
i miejsce w 
domu, szkole, 
regionie i 
państwie. Zna 
symbole 
narodowe i wie 
jak się wobec 
nich 
zachowywać. 

Przestrzega 
zasad dobrego 
wychowania.

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Wywiązywa-
nie się z

obowiązków,
obserwacja

uczniów przez
nauczyciela 
i rodziców.

2. Umiejętne 
stosowanie umów, 
zasad i norm 
dobrego wychowania
przyjętych w szkole, 
rodzinie i miejscach 
publicznych.

Uświadomienie uczniom 
ważności przestrzegania 
zasad dobrego 
wychowania.

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 
zachowania się w szkole, na terenie 
klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 
Kodeksu Klasowego.
Poznanie zasad odpowiedniego 
zachowania się poza terenem szkoły  
(wycieczki, wyjścia).
Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 
Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja
n/ t obejrzanych filmów, 
przeczytanych lektur.
Przyjęcie nowego ucznia do zespołu 
klasowego.

Uczeń zna 
i respektuje 
umowy, normy 
i zasady 
panujące 
w szkole, 
w klasie 
i rodzinie. 
Szanuje 
dorosłych, 
młodszych 
i rówieśników. 
Okazuje im to 
w słowach 

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.
Ankieta 
diagnozująca 
dla rodziców.



i działaniach.

3. Uczenie uczniów 
samorządności

Uświadomienie uczniom 
istoty podejmowania 
decyzji w systemie 
demokratycznym.

Wybory do Samorządu  Klasowego 
i Uczniowskiego, podejmowanie 
decyzji o przebiegu i organizacji 
imprez klasowych i szkolnych. 

Uczeń zna 
i przestrzega 
zasad 
demokracji przy
organizowaniu 
samorządności 
szkolnej

Cały rok

MS i jego 
opiekun, 
wychowawcy, 
wszyscy uczący.

Obserwacja 
zachowań 
i działań 
uczniów przez 
opiekuna SU, 
wychowaw-
ców, 
nauczycieli.

4. Wdrażanie do 
przestrzegania 
bezpieczeństwa

Kształtowanie nawyku 
bezpiecznego 
i kulturalnego zachowania 
się na drodze i w środkach 
komunikacji.

Szkolny System 
Przeciwdziałania 
Przemocy i agresji.

Omawianie sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu np. w drodze do 
szkoły, podczas zabaw zimowych 
i letnich. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i szkole.
Przypomnienie poznanych znaków 
drogowych oraz Kodeksu 
Drogowego.
Przedstawianie scenek sytuacyjnych.
Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 
szacunku i otwartego dialogu.
Zgodna i bezpieczna współpraca w 
zespole.

Respektowanie norm społecznych.
Omówienie zasad obowiązujących 
w szkole oraz jak radzić sobie z 
agresją i przemocą w klasie i szkole.

Uczeń zna 
zasady 
i przepisy 
dotyczące 
poruszania się 
po drodze, 
chodniku.

Uczeń zna 
zasady Kodeksu
„Szkoła bez 
przemocy”.
Uczeń potrafi 
przyjąć postawę
asertywną, radzi
sobie 
problemami 
i stresem, 
rozwiązuje 
konflikty.

Zgodnie z programem
nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel,
uczeń,
pedagog szkolny, 
rodzice, policja, 
straż miejska.

Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.

Ankieta, 
Obserwacja 
zachowań 
i działań.



Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych.

1. Kształtowanie u 
ucznia umiejętnego 
planowania i 
przewidywania 
efektów oraz 
organizowania czasu 
wolnego.

Planowanie wyjść i 
wycieczek z klasą

Zachęcanie do 
różnorodnych form 
spędzania czasu 
wolnego.

Odkrywanie 
możliwości i 
umiejętności 
manualnych dziecka,
ukierunkowanie na 
rozwijanie talentów.

Planujemy swój czas 
pracy, wypoczynek. 
Racjonalnie 
gospodarujemy czasem 
z uwzględnieniem 
czynnego wypoczynku, 
zajęć sportowych, 
racjonalnego odżywiania.

Planowanie wyjść 
i wycieczek z klasą.

Pogadanka n/ t
„W jaki sposób 
powinniśmy spędzać 
wolny czas”. 

Planowanie czasu wolnego i zajęć 
w tygodniu. Wyznaczanie sobie 
krótkoterminowych planów dnia 
i tygodnia. Wdrażanie do 
wspólnego, aktywnego 
wypoczynku.

Wyjścia z klasą na wartościowe 
przedstawienia teatralne i seanse 
filmowe, wycieczki krajoznawcze. 

Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia 
do muzeum, kina, ciekawych 
miejsc.

Zachęcenie dzieci do udziału 
w kołach zainteresowań 
prowadzonych w szkole oraz 
w pobliskich Domach Kultury. 
Udział w konkursach: LEON, 
ZUCH, KANGUREK.
Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i upowszechnianie 
czytelnictwa.

Uczeń potrafi 
planować czas 
pracy i 
wypoczynku, 
obiektywnie i 
krytycznie ocenia
efekty swojej 
pracy i 
zachowania. 

Uczeń korzysta 
z różnorodnych 
form spędzania 
wolnego czasu.

Uczeń bierze 
aktywny udział 
w zajęciach 
pozalekcyjnych 
organizowanych 
w szkole i poza 
nią.

 Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
    

Nauczyciel, uczeń

Uczeń

Nauczyciel, uczeń, rodzice

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel, rodzic, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

2. Pomaganie w 
dokonywaniu 
samooceny i 
samokontroli

Poznanie sposobów 
oceniania prac, umiejętne 
ich stosowanie.
Kształtowanie 
umiejętności samooceny 
swojego zachowania 
i wdrażanie ucznia do 

Ocena swojej pracy – samoocena, 
autopoprawka sprawdzianów. 
Wdrożenie systemu motywującego.
Ocena prac plastycznych, recytacji 
wierszy, czytania wg podanych 
kryteriów.
Ocena swojego zachowania przy 

Uczeń potrafi 
obiektywnie 
i krytycznie 
ocenić efekty 
swojej pracy 
i zachowania.

X - VI

Uczeń, nauczyciel, rodzic

Uczeń

Obserwacja 
własnych 
dokonań 
( pedagog, 
wychowawca).



samokontroli. pomocy kryteriów obowiązujących 
w szkole i w klasie.

3. Pomaganie w 
orientacji etycznej i 
hierarchizacji 
wartości.

Ukazywanie pozytywnego 
bohatera w filmie, książce 
i w życiu codziennym. 
Wzorowanie 
i odwoływanie się do 
autorytetów.

Wykorzystanie lektur i filmów.
Rozmowy na podstawie tekstów 
literackich.

Uczeń potrafi 
wskazać 
autorytety, które 
uznaje i 
uzasadnić ich 
wybór. 

Cały rok
Nauczyciel, uczeń

Obserwacja, 
ankieta dla 
uczniów

4. Uświadomienie 
uczniom ważności 
prowadzenia 
zdrowego trybu życia
i dbałości o swoje 
zdrowie.

Wdrażanie do dbania o 
higienę osobistą oraz 
kształtowanie nawyku 
zdrowego trybu życia. 

Udział uczniów  w Tygodniu 
Zdrowia.
Oglądanie filmów edukacyjnych  
i udział w konkursach promujących
zdrowy tryb życia, prezentacjach. 

Uczeń wie jak 
dbać o swoje 
zdrowie. Zgodnie z programem Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia.
1. Postrzeganie 
ucznia, jako 
podmiotu w jego 
rozwoju osobowym.

Poznanie sytuacji 
środowiskowej ucznia, 
jego mocnych i słabych 
stron.

Dostrzeganie i odkrywanie 
indywidualności każdego 
ucznia, jego odrębności, 
inności.

Rozwijanie u dzieci 
wewnętrznej motywacji 
uczenia się oraz 
kształtowanie autonomii 
i samodzielności dziecka.

Obserwacja uczniów podczas zajęć,
występów, wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych, rozmowa 
z uczniem i rodzicami.

Analiza prac plastycznych, 
sposobów zachowania się w 
różnych sytuacjach.
Pomoc uczniom dyslektycznym 
i mającym trudności w nauce.

Organizowanie dzieciom takiego 
środowiska edukacyjnego, które 
będzie sprzyjać wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka zwłaszcza 
rozwijaniu umiejętności 
matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych.

Indywidualne 
podejście do 
ucznia, 
rozwijanie jego 
mocnych stron, 
wyrównywanie 
braków.

Motywowanie 
ucznia do pracy 
poprzez 
stosowanie 
różnorodnych 
form pracy.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Nauczyciel, uczniowie, 
Rodzice.

Obserwacja 
prowadzona 
przez pedagoga,
wychowawców,
rodziców. 
Ankieta.

Pokaz programu
artystycznego



2. Stwarzanie 
uczniom warunków 
do myślenia, 
działania, 
przeżywania, 
doświadczania, 
samodzielnego 
rozwiązywania 
problemów.

Udział w imprezach 
kulturalnych.
Stwarzanie okazji do 
przeżywania, odkrywania 
wartości wzruszeń, 
wyzwalania empatii 
i wrażliwości.

Prezentacja prac uczniów w klasie 
i na terenie szkoły.
Udział w konkursach szkolnych, 
klasowych i pozaszkolnych.
Pomoc w dekorowaniu klasy. 
Korzystanie z biblioteki szkolnej.
Wykorzystywanie tekstów czytanek
do pogadanek na temat osób 
chorych w domu, rodzinie, osób 
starszych, niepełnosprawnych.

Uczniowie 
osiągają sukcesy 
na miarę swoich 
możliwości, 
prezentują 
postawę 
kreatywną, 
wrażliwą 
i otwartą na 
otaczający świat 
(wizja 
Absolwenta 
Roku)

Cały rok 

Zgodnie z    
Programem    
 Nauczania

Uczeń, nauczyciel

Uczeń   

Uczeń 

Bibliotekarz, nauczyciel, 
uczeń

Obserwacja 
i ocena z 
zachowania. 
Analiza prac 
i dokonań 
uczniów.

3. Kultywowanie 
tradycji i zwyczajów.
Poznanie dziedzictwa
kultury narodowej 
postrzeganej w 
perspektywie kultury
europejskiej.

Uświadomienie znaczenia 
i wartości tradycji 
rodzinnych, szkoły, miasta,
regionu, państwa.

Udział w obchodach rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.
Uczestnictwo w apelach. 
i uroczystościach organizowanych 
na terenie klasy i szkoły.
Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, 11 listopada,  Mikołajki,
Wigilia klasowa, Powitanie wiosny,
Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto 
Patronki Szkoły.
Wykorzystanie treści czytanek 
objętych programem.

Uczniowie znają 
tradycje rodzinne,
szkolne. Szanują 
tradycje 
państwowe i 
doceniają ich 
wartość.

Uczniowie biorą 
aktywny udział w
przygotowywaniu
uroczystości 
szkolnych.

Cały rok

Zgodnie z programem 
nauczania

Uczeń, nauczyciel

Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
przez dyrekcję 
szkoły.
Prezentacje 
tematyczne, 
przegląd 
dokumentacji.

4. Przygotowanie do 
czynnego życia 
zawodowego i 
społecznego.

Poznanie technik uczenia 
się. Dostrzeganie 
celowości i użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych.

Zwracanie uwagi na życiową 
użyteczność poszczególnych 
umiejętności (czytanie, pisanie, 
liczenie, technologia 
informatyczna).

Dostrzeganie 
celowości i 
użyteczności 
poszczególnych 
zajęć szkolnych.

Cały rok
Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa

Kształtowanie postaw dialogu.
1. Uczenie mówienia 
o uczuciach i 
rozumienia uczuć 
innych.

Umiejętne stosowanie 
komunikatu „JA” w 
sytuacjach trudnych.

Nauczanie uczniów posługiwaniem 
się komunikatem „JA”.

Ćwiczenia w umiejętnym 

Wychowanie 
ucznia 
potrafiącego 
posługiwać się 

Cały rok Nauczyciel, pedagog Obserwacja 
zachowania 
uczniów.



Doskonalenie umiejętnego 
odczytywania mowy ciała.

odczytywaniu „mowy ciała”. komunikatem 
„JA” w 
sytuacjach 
trudnych, 
odznaczającego 
się asertywnością 
i wysoką kulturą 
osobistą

2. Uczenie 
aktywnego słuchania.

Doskonalenie techniki 
aktywnego słuchania, 
odzwierciedlanie uczuć,
Dowartościowywanie, 
objaśnianie. Pomoc 
uczniom w 

koncentrowaniu swojej 
uwagi.

Gry i zabawy pobudzające do 
aktywnego słuchania 
i zapamiętywania.

Ćwiczenia rozwijające pamięć, 
mowę oraz spontaniczność.

Wdrażanie do uważnego słuchania 
nauczyciela i kolegów oraz do 
słuchania siebie nawzajem 
w grupie. Ćwiczenia skupiające 
uwagę- realizacja kampanii 
społecznej poprzez rozwijanie 
czytelnictwa wśród dzieci 
w ramach Programu „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Uczeń potrafi 
aktywnie słuchać. Cały rok Nauczyciel, uczniowie

Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

3. Uczenie wyrażania
próśb, sądów i 
oczekiwań.

Wyrażanie swojego zdania 
przez symulację sytuacji 
domowych i szkolnych.
Kształcenie umiejętności 
wyrażania i obrony swoich
praw.

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 
dramy.

Uczeń potrafi 
bronić, 
argumentować 
i uzasadniać 
swoje zdanie.

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia.
1. Zebrania, 
szkolenia, spotkania 
indywidualne.
Pedagogizacja 
rodziców.
Przypomnienie 
Konwencji Praw 

Uświadomienie roli 
rodziców, jako pierwszych 
wychowawców.

Ukazywanie 
i propagowanie postaw 
rodzicielskich 

Kształtowanie wspólnego języka 
działań wychowawczych – 
zebrania, warsztaty, spotkania 
indywidualne. Rozwiązywanie 
problemów wychowawczych w 
klasie.

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych,
skuteczna 
współpraca z 
rodzicami.

Cały rok Nauczyciel, rodzice
Ankieta wśród 
rodziców, 
obserwacja 
dziecka.

Rozmowa.



Dziecka.
Pedagogizacja 
rodziców. 
Wspólne planowanie 
życia kulturalnego 
klasy i szkoły 
(wyjazdy, wycieczki, 
wyjścia, wydatki)

sprzyjających aktywnemu 
spędzaniu czasu wolnego 
w rodzinie.

Wspólne oglądanie wartościowych 
programów edukacyjnych 
i rozmowa na ich temat. Rodzinne 
wyjścia do kina, teatru, na 
wystawy.

Współtworzenie programu 
wychowawczego, ustalanie 
kalendarza imprez klasowych, 
planowanie wyjazdów i wycieczek i
 zielonej szkoły.
Wspólne spędzanie wolnego czasu 
podczas Dnia Dziecka, pomoc w 
organizowaniu uroczystości 
szkolnych.

Zaangażowanie rodziców do pracy 
na rzecz klasy i szkoły.

2. Uczestnictwo 
rodziców w pracach 
wychowawcy klasy, 
zebrania z 
rodzicami.

Kształtowanie wspólnego 
języka działań 
wychowawczych. 
Włączanie rodziców 
w proces planowania pracy
wychowawczej. 
Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowanie 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 
programowymi, kryteriami oceny 
zachowania, planem wyjść 
i wycieczek, planem imprez 
klasowych, kryteriami zachowania 
w szkole oraz Szkolnym Systemem 
Przeciwdziałania Przemocy 
i Agresji.
Zapoznanie rodziców z 
procedurami, przepisami i 
rozporządzeniami związanymi 
z pandemią COVID-19, 
obowiązującymi na terenie szkoły.
Zapewnienie opieki podczas 
wyjazdów do kin, teatrów, 
wycieczek.
Spotkania indywidualne 
z rodzicami w razie wynikłych 
kłopotów dydaktyczno-  
wychowawczych z uczniem.
Świadome wybieranie przez 
rodziców wzorców aktywnego 

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych 
mających na celu 
dobro dziecka.

Współorganizacja
imprez 
klasowych i 
uroczystości 
szkolnych. 

Cały rok
Rodzice, nauczyciel, 
pedagog.

Obserwacja 
ucznia.



i wspólnego wypoczynku 
z dzieckiem.

3. Organizowanie 
Dni Otwartych dla 
rodziców wraz z 
dziećmi.
Prezentacja 
osiągnięć uczniów na
forum rodziców i 
społeczności 
szkolnej.
Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji 
wspierających 
rozwój dzieci i 
młodzieży.

Szukanie skutecznych 
sposobów wzajemnej 
pomocy, wsparcia 
w rozwój dziecka, 
współpraca z instytucjami 
wspierającymi ten rozwój.

Indywidualne rozmowy 
z rodzicami.
Wspieranie i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno- wychowawczych 
dziecka.

Wystawka prac plastycznych 
uczniów, apele, przedstawienia 
i uroczystości dla rodziców, 
prelekcje, dyskusje.
Pokazanie efektów współpracy 
w grupie.
Praca z e-dziennikiem.

Zachęcenie rodziców do 
współpracy. Wybór trójki klasowej.
Pomoc w organizowaniu 
uroczystości klasowych.

Skuteczna 
współpraca 
z rodzicami oraz 
instytucjami 
wspierającymi 
rozwój dziecka.

W zależności od potrzeb 
w trakcie roku szkolnego.

Nauczyciel, uczniowie, 
rodzice, dyrekcja, pedagog.

Ankieta 
skierowana do 
rodziców 

4. Kształtowanie 
wspólnego języka 
działań 
wychowawczych.

Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowania 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Pogadanki.

Kultywowanie tradycji 
i zwyczajów- zwrócenie uwagi na 
aktywny wypoczynek, świętowanie
niedzieli.

Świadome 
wybieranie przez 
rodziców 
wzorców 
aktywnego 
i wspólnego 

Cały rok Nauczyciel, rodzice, 
uczniowie, dyrekcja, 
pedagog.

Wychowawca 
na podstawie 
obserwacji 
ucznia.



Pedagogizacja Rodziców. wypoczynku 
z dzieckiem.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 plan wychowawczy może ulec zmianie.



Indywidualny program wychowawczy dla kl. III c
w oparciu o zadania wychowawcze zawarte w

Szkolnym Programie Wychowawczym,
 Profilaktycznym i Planie Rozwoju Szkoły.

Plan realizacji zadan wychowawczych

Opracowała Anna Witkowska



Przygotowanie do życia 
w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w państwie.

Zadanie Cele Sposób realizacji Spodziewane
efekty

Okres realizacji Osoby
odpowiedzialne

Sposoby
ewaluacji

1. Poznanie grup, do 
których należymy: 
rodzina, szkoła, 
społeczność lokalna, 
region, państwo oraz 
zasad dobrego 
wychowania.

Uświadomienie sobie 
swojego miejsca i roli 
w poszczególnych grupach
(rodzina, szkoła, region, 
państwo).

Rozmowy zgodnie z programem 
nauczania wokół kręgów 
tematycznych.
Udział w Projekcie Edukacyjnym 
„Z kulturą mi do twarzy”.

Udział w apelach okolicznościowych.
Udział w uroczystościach klasowych.
Pomoc koleżeńska, tolerancja. 

Uczeń rozumie 
znaczenie 
rodziny w życiu
człowieka. Zna 
swoją rolę 
i miejsce w 
domu, szkole, 
regionie i 
państwie. Zna 
symbole 
narodowe i wie 
jak się wobec 
nich 
zachowywać. 

Przestrzega 
zasad dobrego 
wychowania.

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Wywiązywa-
nie się z

obowiązków,
obserwacja

uczniów przez
nauczyciela 
i rodziców.

2. Umiejętne 
stosowanie umów, 
zasad i norm 
dobrego wychowania
przyjętych w szkole, 
rodzinie i miejscach 
publicznych.

Uświadomienie uczniom 
ważności przestrzegania 
zasad dobrego 
wychowania.

Przestrzeganie zasad odpowiedniego 
zachowania się w szkole, na terenie 
klasy, w świetlicy szkolnej, ustalenie 
Kodeksu Klasowego.
Poznanie zasad odpowiedniego 
zachowania się poza terenem szkoły  
(wycieczki, wyjścia).
Gry i zabawy, dramy, scenki, quizy. 
Czytanie „ Savoir – vivre ”. Dyskusja
n/ t obejrzanych filmów, 
przeczytanych lektur.
Przyjęcie nowego ucznia do zespołu 
klasowego.

Uczeń zna 
i respektuje 
umowy, normy 
i zasady 
panujące 
w szkole, 
w klasie 
i rodzinie. 
Szanuje 
dorosłych, 
młodszych 
i rówieśników. 
Okazuje im to 
w słowach 

Zgodnie z programem nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.
Ankieta 
diagnozująca 
dla rodziców.



i działaniach.

3. Uczenie uczniów 
samorządności

Uświadomienie uczniom 
istoty podejmowania 
decyzji w systemie 
demokratycznym.

Wybory do Samorządu  Klasowego 
i Uczniowskiego, podejmowanie 
decyzji o przebiegu i organizacji 
imprez klasowych i szkolnych. 

Uczeń zna 
i przestrzega 
zasad 
demokracji przy
organizowaniu 
samorządności 
szkolnej

Cały rok

MS i jego 
opiekun, 
wychowawcy, 
wszyscy uczący.

Obserwacja 
zachowań 
i działań 
uczniów przez 
opiekuna SU, 
wychowaw-
ców, 
nauczycieli.

4. Wdrażanie do 
przestrzegania 
bezpieczeństwa

Kształtowanie nawyku 
bezpiecznego 
i kulturalnego zachowania 
się na drodze i w środkach 
komunikacji.

Szkolny System 
Przeciwdziałania 
Przemocy i agresji.

Omawianie sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu np. w drodze do 
szkoły, podczas zabaw zimowych 
i letnich. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i szkole.
Przypomnienie poznanych znaków 
drogowych oraz Kodeksu 
Drogowego.
Przedstawianie scenek sytuacyjnych.
Budowanie klimatu bezpieczeństwa, 
szacunku i otwartego dialogu.
Zgodna i bezpieczna współpraca w 
zespole.

Respektowanie norm społecznych.
Omówienie zasad obowiązujących 
w szkole oraz jak radzić sobie z 
agresją i przemocą w klasie i szkole.

Uczeń zna 
zasady 
i przepisy 
dotyczące 
poruszania się 
po drodze, 
chodniku.

Uczeń zna 
zasady Kodeksu
„Szkoła bez 
przemocy”.
Uczeń potrafi 
przyjąć postawę
asertywną, radzi
sobie 
problemami 
i stresem, 
rozwiązuje 
konflikty.

Zgodnie z programem
nauczania

Cały rok

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel,
uczeń,
pedagog szkolny, 
rodzice, policja, 
straż miejska.

Obserwacja 
zachowań 
uczniów przez 
społeczność 
klasy, 
rodziców, 
nauczycieli.

Ankieta, 
Obserwacja 
zachowań 
i działań.



Wychowanie ucznia odpowiedzialnego za siebie i innych.

1. Kształtowanie u 
ucznia umiejętnego 
planowania i 
przewidywania 
efektów oraz 
organizowania czasu 
wolnego.

Planowanie wyjść i 
wycieczek z klasą

Zachęcanie do 
różnorodnych form 
spędzania czasu 
wolnego.

Odkrywanie 
możliwości i 
umiejętności 
manualnych dziecka,
ukierunkowanie na 
rozwijanie talentów.

Planujemy swój czas 
pracy, wypoczynek. 
Racjonalnie 
gospodarujemy czasem 
z uwzględnieniem 
czynnego wypoczynku, 
zajęć sportowych, 
racjonalnego odżywiania.

Planowanie wyjść 
i wycieczek z klasą.

Pogadanka n/ t
„W jaki sposób 
powinniśmy spędzać 
wolny czas”. 

Planowanie czasu wolnego i zajęć 
w tygodniu. Wyznaczanie sobie 
krótkoterminowych planów dnia 
i tygodnia. Wdrażanie do 
wspólnego, aktywnego 
wypoczynku.

Wyjścia z klasą na wartościowe 
przedstawienia teatralne i seanse 
filmowe, wycieczki krajoznawcze. 

Wyjazd na zieloną szkołę. Wyjścia 
do muzeum, kina, ciekawych 
miejsc.

Zachęcenie dzieci do udziału 
w kołach zainteresowań 
prowadzonych w szkole oraz 
w pobliskich Domach Kultury. 
Udział w konkursach: LEON, 
ZUCH, KANGUREK.
Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i upowszechnianie 
czytelnictwa.

Uczeń potrafi 
planować czas 
pracy i 
wypoczynku, 
obiektywnie i 
krytycznie ocenia
efekty swojej 
pracy i 
zachowania. 

Uczeń korzysta 
z różnorodnych 
form spędzania 
wolnego czasu.

Uczeń bierze 
aktywny udział 
w zajęciach 
pozalekcyjnych 
organizowanych 
w szkole i poza 
nią.

 Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
    

Nauczyciel, uczeń

Uczeń

Nauczyciel, uczeń, rodzice

Nauczyciel, uczeń

Nauczyciel, rodzic, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

2. Pomaganie w 
dokonywaniu 
samooceny i 
samokontroli

Poznanie sposobów 
oceniania prac, umiejętne 
ich stosowanie.
Kształtowanie 
umiejętności samooceny 
swojego zachowania 
i wdrażanie ucznia do 

Ocena swojej pracy – samoocena, 
autopoprawka sprawdzianów. 
Wdrożenie systemu motywującego.
Ocena prac plastycznych, recytacji 
wierszy, czytania wg podanych 
kryteriów.
Ocena swojego zachowania przy 

Uczeń potrafi 
obiektywnie 
i krytycznie 
ocenić efekty 
swojej pracy 
i zachowania.

X - VI

Uczeń, nauczyciel, rodzic

Uczeń

Obserwacja 
własnych 
dokonań 
( pedagog, 
wychowawca).



samokontroli. pomocy kryteriów obowiązujących 
w szkole i w klasie.

3. Pomaganie w 
orientacji etycznej i 
hierarchizacji 
wartości.

Ukazywanie pozytywnego 
bohatera w filmie, książce 
i w życiu codziennym. 
Wzorowanie 
i odwoływanie się do 
autorytetów.

Wykorzystanie lektur i filmów.
Rozmowy na podstawie tekstów 
literackich.

Uczeń potrafi 
wskazać 
autorytety, które 
uznaje i 
uzasadnić ich 
wybór. 

Cały rok
Nauczyciel, uczeń

Obserwacja, 
ankieta dla 
uczniów

4. Uświadomienie 
uczniom ważności 
prowadzenia 
zdrowego trybu życia
i dbałości o swoje 
zdrowie.

Wdrażanie do dbania o 
higienę osobistą oraz 
kształtowanie nawyku 
zdrowego trybu życia. 

Udział uczniów  w Tygodniu 
Zdrowia.
Oglądanie filmów edukacyjnych  
i udział w konkursach promujących
zdrowy tryb życia, prezentacjach. 

Uczeń wie jak 
dbać o swoje 
zdrowie. Zgodnie z programem Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
kontrolowana

Kształtowanie rozwoju osobowego ucznia.
1. Postrzeganie 
ucznia, jako 
podmiotu w jego 
rozwoju osobowym.

Poznanie sytuacji 
środowiskowej ucznia, 
jego mocnych i słabych 
stron.

Dostrzeganie i odkrywanie 
indywidualności każdego 
ucznia, jego odrębności, 
inności.

Rozwijanie u dzieci 
wewnętrznej motywacji 
uczenia się oraz 
kształtowanie autonomii 
i samodzielności dziecka.

Obserwacja uczniów podczas zajęć,
występów, wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych, rozmowa 
z uczniem i rodzicami.

Analiza prac plastycznych, 
sposobów zachowania się w 
różnych sytuacjach.
Pomoc uczniom dyslektycznym 
i mającym trudności w nauce.

Organizowanie dzieciom takiego 
środowiska edukacyjnego, które 
będzie sprzyjać wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka zwłaszcza 
rozwijaniu umiejętności 
matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych.

Indywidualne 
podejście do 
ucznia, 
rozwijanie jego 
mocnych stron, 
wyrównywanie 
braków.

Motywowanie 
ucznia do pracy 
poprzez 
stosowanie 
różnorodnych 
form pracy.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Nauczyciel, uczniowie, 
Rodzice.

Obserwacja 
prowadzona 
przez pedagoga,
wychowawców,
rodziców. 
Ankieta.

Pokaz programu
artystycznego



2. Stwarzanie 
uczniom warunków 
do myślenia, 
działania, 
przeżywania, 
doświadczania, 
samodzielnego 
rozwiązywania 
problemów.

Udział w imprezach 
kulturalnych.
Stwarzanie okazji do 
przeżywania, odkrywania 
wartości wzruszeń, 
wyzwalania empatii 
i wrażliwości.

Prezentacja prac uczniów w klasie 
i na terenie szkoły.
Udział w konkursach szkolnych, 
klasowych i pozaszkolnych.
Pomoc w dekorowaniu klasy. 
Korzystanie z biblioteki szkolnej.
Wykorzystywanie tekstów czytanek
do pogadanek na temat osób 
chorych w domu, rodzinie, osób 
starszych, niepełnosprawnych.

Uczniowie 
osiągają sukcesy 
na miarę swoich 
możliwości, 
prezentują 
postawę 
kreatywną, 
wrażliwą 
i otwartą na 
otaczający świat 
(wizja 
Absolwenta 
Roku)

Cały rok 

Zgodnie z    
Programem    
 Nauczania

Uczeń, nauczyciel

Uczeń   

Uczeń 

Bibliotekarz, nauczyciel, 
uczeń

Obserwacja 
i ocena z 
zachowania. 
Analiza prac 
i dokonań 
uczniów.

3. Kultywowanie 
tradycji i zwyczajów.
Poznanie dziedzictwa
kultury narodowej 
postrzeganej w 
perspektywie kultury
europejskiej.

Uświadomienie znaczenia 
i wartości tradycji 
rodzinnych, szkoły, miasta,
regionu, państwa.

Udział w obchodach rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.
Uczestnictwo w apelach. 
i uroczystościach organizowanych 
na terenie klasy i szkoły.
Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, 11 listopada,  Mikołajki,
Wigilia klasowa, Powitanie wiosny,
Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto 
Patronki Szkoły.
Wykorzystanie treści czytanek 
objętych programem.

Uczniowie znają 
tradycje rodzinne,
szkolne. Szanują 
tradycje 
państwowe i 
doceniają ich 
wartość.

Uczniowie biorą 
aktywny udział w
przygotowywaniu
uroczystości 
szkolnych.

Cały rok

Zgodnie z programem 
nauczania

Uczeń, nauczyciel

Nauczyciel, uczeń

Obserwacja 
przez dyrekcję 
szkoły.
Prezentacje 
tematyczne, 
przegląd 
dokumentacji.

4. Przygotowanie do 
czynnego życia 
zawodowego i 
społecznego.

Poznanie technik uczenia 
się. Dostrzeganie 
celowości i użyteczności 
poszczególnych zajęć 
szkolnych.

Zwracanie uwagi na życiową 
użyteczność poszczególnych 
umiejętności (czytanie, pisanie, 
liczenie, technologia 
informatyczna).

Dostrzeganie 
celowości i 
użyteczności 
poszczególnych 
zajęć szkolnych.

Cały rok
Nauczyciel, uczeń Ocena opisowa

Kształtowanie postaw dialogu.
1. Uczenie mówienia 
o uczuciach i 
rozumienia uczuć 
innych.

Umiejętne stosowanie 
komunikatu „JA” w 
sytuacjach trudnych.

Nauczanie uczniów posługiwaniem 
się komunikatem „JA”.

Ćwiczenia w umiejętnym 

Wychowanie 
ucznia 
potrafiącego 
posługiwać się 

Cały rok Nauczyciel, pedagog Obserwacja 
zachowania 
uczniów.



Doskonalenie umiejętnego 
odczytywania mowy ciała.

odczytywaniu „mowy ciała”. komunikatem 
„JA” w 
sytuacjach 
trudnych, 
odznaczającego 
się asertywnością 
i wysoką kulturą 
osobistą

2. Uczenie 
aktywnego słuchania.

Doskonalenie techniki 
aktywnego słuchania, 
odzwierciedlanie uczuć,
Dowartościowywanie, 
objaśnianie. Pomoc 
uczniom w 

koncentrowaniu swojej 
uwagi.

Gry i zabawy pobudzające do 
aktywnego słuchania 
i zapamiętywania.

Ćwiczenia rozwijające pamięć, 
mowę oraz spontaniczność.

Wdrażanie do uważnego słuchania 
nauczyciela i kolegów oraz do 
słuchania siebie nawzajem 
w grupie. Ćwiczenia skupiające 
uwagę- realizacja kampanii 
społecznej poprzez rozwijanie 
czytelnictwa wśród dzieci 
w ramach Programu „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Uczeń potrafi 
aktywnie słuchać. Cały rok Nauczyciel, uczniowie

Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

3. Uczenie wyrażania
próśb, sądów i 
oczekiwań.

Wyrażanie swojego zdania 
przez symulację sytuacji 
domowych i szkolnych.
Kształcenie umiejętności 
wyrażania i obrony swoich
praw.

Scenki rodzajowe, filmy, dyskusje, 
dramy.

Uczeń potrafi 
bronić, 
argumentować 
i uzasadniać 
swoje zdanie.

Cały rok Nauczyciel, uczeń Obserwacja 
zachowania 
uczniów.

Rodzice współodpowiedzialni za wychowanie ucznia.
1. Zebrania, 
szkolenia, spotkania 
indywidualne.
Pedagogizacja 
rodziców.
Przypomnienie 
Konwencji Praw 

Uświadomienie roli 
rodziców, jako pierwszych 
wychowawców.

Ukazywanie 
i propagowanie postaw 
rodzicielskich 

Kształtowanie wspólnego języka 
działań wychowawczych – 
zebrania, warsztaty, spotkania 
indywidualne. Rozwiązywanie 
problemów wychowawczych w 
klasie.

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych,
skuteczna 
współpraca z 
rodzicami.

Cały rok Nauczyciel, rodzice
Ankieta wśród 
rodziców, 
obserwacja 
dziecka.

Rozmowa.



Dziecka.
Pedagogizacja 
rodziców. 
Wspólne planowanie 
życia kulturalnego 
klasy i szkoły 
(wyjazdy, wycieczki, 
wyjścia, wydatki)

sprzyjających aktywnemu 
spędzaniu czasu wolnego 
w rodzinie.

Wspólne oglądanie wartościowych 
programów edukacyjnych 
i rozmowa na ich temat. Rodzinne 
wyjścia do kina, teatru, na 
wystawy.

Współtworzenie programu 
wychowawczego, ustalanie 
kalendarza imprez klasowych, 
planowanie wyjazdów i wycieczek i
 zielonej szkoły.
Wspólne spędzanie wolnego czasu 
podczas Dnia Dziecka, pomoc w 
organizowaniu uroczystości 
szkolnych.

Zaangażowanie rodziców do pracy 
na rzecz klasy i szkoły.

2. Uczestnictwo 
rodziców w pracach 
wychowawcy klasy, 
zebrania z 
rodzicami.

Kształtowanie wspólnego 
języka działań 
wychowawczych. 
Włączanie rodziców 
w proces planowania pracy
wychowawczej. 
Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowanie 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Zapoznanie ze SSO, wymaganiami 
programowymi, kryteriami oceny 
zachowania, planem wyjść 
i wycieczek, planem imprez 
klasowych, kryteriami zachowania 
w szkole oraz Szkolnym Systemem 
Przeciwdziałania Przemocy 
i Agresji.
Zapoznanie rodziców z 
procedurami, przepisami i 
rozporządzeniami związanymi 
z pandemią COVID-19, 
obowiązującymi na terenie szkoły.
Zapewnienie opieki podczas 
wyjazdów do kin, teatrów, 
wycieczek.
Spotkania indywidualne 
z rodzicami w razie wynikłych 
kłopotów dydaktyczno-  
wychowawczych z uczniem.
Świadome wybieranie przez 
rodziców wzorców aktywnego 

Wspólne 
podejmowanie 
działań 
wychowawczych 
mających na celu 
dobro dziecka.

Współorganizacja
imprez 
klasowych i 
uroczystości 
szkolnych. 

Cały rok
Rodzice, nauczyciel, 
pedagog.

Obserwacja 
ucznia.



i wspólnego wypoczynku 
z dzieckiem.

3. Organizowanie 
Dni Otwartych dla 
rodziców wraz z 
dziećmi.
Prezentacja 
osiągnięć uczniów na
forum rodziców i 
społeczności 
szkolnej.
Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji 
wspierających 
rozwój dzieci i 
młodzieży.

Szukanie skutecznych 
sposobów wzajemnej 
pomocy, wsparcia 
w rozwój dziecka, 
współpraca z instytucjami 
wspierającymi ten rozwój.

Indywidualne rozmowy 
z rodzicami.
Wspieranie i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno- wychowawczych 
dziecka.

Wystawka prac plastycznych 
uczniów, apele, przedstawienia 
i uroczystości dla rodziców, 
prelekcje, dyskusje.
Pokazanie efektów współpracy 
w grupie.
Praca z e-dziennikiem.

Zachęcenie rodziców do 
współpracy. Wybór trójki klasowej.
Pomoc w organizowaniu 
uroczystości klasowych.

Skuteczna 
współpraca 
z rodzicami oraz 
instytucjami 
wspierającymi 
rozwój dziecka.

W zależności od potrzeb 
w trakcie roku szkolnego.

Nauczyciel, uczniowie, 
rodzice, dyrekcja, pedagog.

Ankieta 
skierowana do 
rodziców 

4. Kształtowanie 
wspólnego języka 
działań 
wychowawczych.

Ukazywanie, jaki wpływ 
ma rodzina na zachowania 
i zainteresowania uczniów 
w młodszym wieku 
szkolnym.

Pogadanki.

Kultywowanie tradycji 
i zwyczajów- zwrócenie uwagi na 
aktywny wypoczynek, świętowanie
niedzieli.

Świadome 
wybieranie przez 
rodziców 
wzorców 
aktywnego 
i wspólnego 

Cały rok Nauczyciel, rodzice, 
uczniowie, dyrekcja, 
pedagog.

Wychowawca 
na podstawie 
obserwacji 
ucznia.



Pedagogizacja Rodziców. wypoczynku 
z dzieckiem.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 plan wychowawczy może ulec zmianie.
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Steps Plus dla klasy IV 

Kryteria oceny 
 

 

First Steps 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale First Steps i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
First Steps i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale First 
Steps i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale First 
Steps i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne przedmioty, uwzględniając ich 
kolor i odległość, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
stosując często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
stosując często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując 
często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
literowaniem imion i wyrazów, 
kolorem przedmiotów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z literowaniem 
imion i wyrazów, kolorem 
przedmiotów, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z literowaniem imion i 
wyrazów, kolorem przedmiotów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z literowaniem imion i wyrazów, 
kolorem przedmiotów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału First Steps 
(litery alfabetu, nazwy produktów 
spożywczych, nazwy ubrań, nazwy 
mebli, nazwy kolorów, zabawek, 
przyborów szkolnych, nazwy pór 
roku, miesięcy, dni tygodnia), a 
także zaimki wskazujące this/that, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, 
nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy 
kolorów, zabawek, przyborów 
szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, 
dni tygodnia), a także zaimki 
wskazujące this/that, przedimki 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, nazwy 
ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, 
zabawek, przyborów szkolnych, nazwy 
pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a 
także zaimki wskazujące this/that, 
przedimki nieokreślone a/an oraz tryb 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, nazwy 
ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, 
zabawek, przyborów szkolnych, nazwy 
pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także 
zaimki wskazujące this/that, przedimki 
nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący 
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przedimki nieokreślone a/an oraz 
tryb rozkazujący. 

nieokreślone a/an oraz tryb 
rozkazujący , popełniając nieliczne 
błędy. 

rozkazujący, popełniając liczne błędy. popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, 
pochodzenie, wiek, pochodzenie 
zainteresowania i stan rodzinny, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i 
stan rodzinny, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i 
stan rodzinny, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i stan 
rodzinny, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się, podając swoje imię, przedstawia 
inne osoby, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego 
wieku i daty urodzin. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
swojego wieku i daty urodzin , 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego wieku i 
daty urodzin, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego wieku i 
daty urodzin, korzystając w dużej mierze 
z pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (nazwy 
członków rodziny, słownictwo 
związane z danymi osobowymi, 
nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 
1-20), a także czasownik be w formie 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 
1-20), a także czasownik be w formie 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-
20), a także czasownik be w formie 
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także czasownik be w formie 
twierdzącej i przeczącej, dopełniacz 
‘s; stosuje wielkie litery w nazwach 
miesięcy, dni tygodnia oraz w 
przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

 

twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając nieliczne błędy; zazwyczaj 
prawidłowo stosuje wielkie litery w 
nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz 
w przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając liczne błędy; często popełnia 
błędy w zastosowaniu wielkich liter w 
nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w 
przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając bardzo liczne błędy; błędnie 
stosuje wielkie litery w nazwach miesięcy, 
dni tygodnia oraz w przypadku imion, 
nazwisk i nazw państw. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej 
rodziny, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej 
rodziny, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej rodziny, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej 
osoby, uwzględniając podstawowe dane 
na swój temat i przedstawiając członków 
swojej rodziny, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoją salę lekcyjną, uwzględniając 
położenie znajdujących się w niej 
przedmiotów i przyborów, a także 
opisuje wymarzoną klasę w formie 
pracy projektowej, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących 
się w niej przedmiotów i przyborów, a 
także opisuje wymarzoną klasę w 
formie pracy projektowej, stosując w 
miarę różnorodne słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących 
się w niej przedmiotów i przyborów, a 
także opisuje wymarzoną klasę w formie 
pracy projektowej, stosując podstawowe 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących się 
w niej przedmiotów i przyborów, a także 
opisuje wymarzoną klasę w formie pracy 
projektowej, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i udziela informacji związanej 
z aktualną godziną, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
ulubionymi przedmiotami szkolnymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionymi 
przedmiotami szkolnymi, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi przedmiotami 
szkolnymi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi przedmiotami 
szkolnymi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej, nazwy przyborów 
szkolnych, nazwy przedmiotów 
szkolnych), a także przyimki 
miejsca, czasownik be w pytaniach i 
krótkich odpowiedziach, zaimki 
pytające what, when, where, who, 
przecinki i spójnik and. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, 
nazwy przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 
pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, 
who, przecinki i spójnik and, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2(nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 
pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, who, 
przecinki i spójnik and, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także przyimki 
miejsca, czasownik be w pytaniach i 
krótkich odpowiedziach, zaimki pytające 
what, when, where, who, przecinki i 
spójnik and, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę i 
przedmioty szkolne, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
przedmioty szkolne, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty 
szkolne, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty 
szkolne, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich 
danych osobowych, uwzględniając 
swoje imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, w miarę zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię 
i nazwisko oraz adres zamieszkania, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania, 
często wzorując się na modelu rozmowy 
i korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
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niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z położeniem 
przedmiotów, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in., nazwy pomieszczeń w domu, 
nazwy elementów wyposażenia 
domu i mebli), czasownik be, 
konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy 
elementów wyposażenia domu i 
mebli), czasownik be, konstrukcję 
There is/There are, przyimki miejsca, 
a,any, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy elementów 
wyposażenia domu i mebli), czasownik 
be, konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy elementów 
wyposażenia domu i mebli), czasownik 
be, konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego 
polskiego zamku w ramach pracy 
projektowej , nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących codziennych 
spraw, typu godzina, literowanie 
swojego imienia. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
codziennych spraw, typu godzina, 
literowanie swojego imienia, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących codziennych 
spraw, typu godzina, literowanie 
swojego imienia, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie stara się reagować w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
codziennych spraw, typu godzina, 
literowanie swojego imienia, korzystając 
w dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z uprawianymi 
dyscyplinami sportowymi, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, 
m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i 
jego/jej umiejętności, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i 
jego/jej umiejętności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i jego/jej 
umiejętności, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i jego/jej 
umiejętności, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta, uwzględniając ich 
części ciała, wielkość i kolor, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i 
kolor, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i 
kolor, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
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tekstów, nie popełniając błędów. niewielkie błędy. dużo błędów. bardzo dużo błędów 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in., nazwy zwierząt, nazwy części 
ciała zwierząt) a także przyimki 
miejsca, czasownik have/has got, 
spójnik and. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) 
a także przyimki miejsca, czasownik 
have/has got, spójnik and, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a 
także przyimki miejsca, czasownik 
have/has got, spójnik and, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, 
nazwy części ciała zwierząt) a także 
przyimki miejsca, czasownik have/has 
got, spójnik and, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i 
jego wygląd, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy 
twarzy i włosy, a także opisuje różne 
osoby z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny 
osób, uwzględniając różne elementy 
twarzy i włosy, a także opisuje różne 
osoby z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy twarzy i 
włosy, a także opisuje różne osoby z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy twarzy i 
włosy, a także opisuje różne osoby z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
ilustracje, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje ilustracje, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje ilustracje, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje ilustracje, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wyglądem różnych osób oraz 
posiadanymi rzeczami, członkami 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
różnych osób oraz posiadanymi 
rzeczami, członkami rodziny, 
popełniając drobne błędy językowe, 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób 
oraz posiadanymi rzeczami, członkami 
rodziny, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób oraz 
posiadanymi rzeczami, członkami 
rodziny, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
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rodziny. nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, 
m.in., przymiotniki i rzeczowniki, 
słownictwo służące opisywaniu 
wyglądu zewnętrznego, nazwy 
członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące 
this, that, these, those, spójniki and i 
but. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym 
opisuje wybraną osobę ze swojej 
rodzin z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 7 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet autobusowy, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń kupuje bilet autobusowy, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet autobusowy, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet autobusowy, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia dnia 
codziennego, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
dnia codziennego, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
dnia codziennego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
dnia codziennego, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
często wykonywanymi zajęciami 
domowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z często 
wykonywanymi zajęciami domowymi, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z często wykonywanymi 
zajęciami domowymi, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z często wykonywanymi 
zajęciami domowymi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy czynności dnia 
codziennego), a także czas present 
simple, przysłówki częstotliwości. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie 
na temat swoich zainteresowań i 
hobby, popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby, często wzorując 
się na modelu rozmowy i korzystając z 
pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby, korzystając w 
dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, 
m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present 
simple, przysłówki częstotliwości, 
spójnik or. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
spędzania swojego wolnego czasu, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 



Steps Plus dla klasy IV: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1 

 

Steps Plus dla klasy IV 

Plan wynikowy 
 

 

Welcome 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 1 

Środki językowe 

Litery alfabetu 

Nazwy produktów spożywczych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie próśb 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.6, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B
1
 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji B 

 powtarza rymowankę za nagraniem A 

 dopisuje brakujące litery do nazw pokazanych na obrazkach 

produktówo spożywczych i sprawdza poprawność wykonanego 

zadnia z nagraniem A 

 powtarza dialogi za nagraniem A 

 odgrywa dialogi, w których pyta o imię, przedstawia się z imienia, 
prosi o przeliterowanie imienia kolegi/koleżanki i literuje swoje imię C 

 prosi o przeliterowanie wybranych wyrazów kolegę/koleżankę i literuje 
wyrazy wybrane przez kolegę/koleżankę A 

 dopasowuje podane zwroty do odpowiednich luk w dialogach i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w alfabecie właściwymi literami i układa wyraz z 
zaznaczonych liter (MĆ) A 

 uzupełnia dialog właściwymi pytaniami zgodnie z kontekstem i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (MĆ) B 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach produktów spożywczych (MĆ) 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę obrazkową na forum C 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych 
odpowiedników w języku polskim B 

 

First Steps Unit Test A 

First Steps Unit Test B 

First Steps Unit Test C 

                                                           
1
 Kategorie celów A, B, C opracowano wg klasyfikacji prof. dr. hab. Bolesława Niemierki (A: zapamiętanie, B: zrozumienie, C: umiejętności) 
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Lekcja 2 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Nazwy zabawek 

Nazwy przyborów szkolnych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie przedmiotów 

Pisanie: opisywanie przedmiotów 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.5, 4.1, 5.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe ubrania na ilustracji na podstawie wysłuchanego 
nagrania i powtarza ich nazwy za nagraniem A 

 dopasowuje podane nazwy mebli i elementów wyposażenia do 
właściwych miejsc na ilustracji i tłumaczy je na język polski A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrazy za nagraniem B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
zdania za nagraniem B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami przedmiotów i 
zabawek na podstawie analizy ilustracji B 

 pyta i odpowiada na pytania o kolor przedmiotów B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych w 
nagraniu na podstawie analizy ilustracji B 

 tworzy zdania opisujące kolory przedmiotów pokazanych na rysunku 
na podstawie linii łączących ich z kolorami B 

 podpisuje rysunki przedstawiające różne ubranie właściwymi spośród 
podanych nazw (MĆ) A 

 podpisuje pokazane na rysunku przedmioty właściwymi spośród 
podanych nazw (MĆ) A 

 uzupełnia luki w nazwach kolorów właściwymi literami (MĆ) A 

 uzupełnia luki w nazwach pokazanych na rysunkach przedmiotów 
właściwymi literami (MĆ) A 

Uczeń: 

 dopasowuje mieszanki kolorów pokazanych na 
obrazku do właściwego koloru, który z nich 
powstanie zgodnie z własną wiedzą A 

 rozwiązuje krzyżówkę (MĆ) B 

 

First Steps Unit Test A 

First Steps Unit Test B 

First Steps Unit Test C 

Lekcja 3 

Środki językowe 

Nazwy przyborów szkolnych 

Nazwy dni tygodnia 

Nazwy miesięcy i pór roku 

Liczebniki 1-20 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.3, 1.13, 2.5, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki właściwymi spośród 
podanych liczebników B 

 pyta i odpowiada na pytania o kolor pokazanych na ilustracji ryb C 

 liczy przedmioty pokazane na ilustracji i zapisuje właściwe informacje 
B  

 wskazuje właściwy spośród podanych dni tygodnia na podstawie 
wysłuchanego nagrania i powtarza jego nazwę A 

 zapisuje nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 pyta i odpowiada na pytania o kolejność dni tygodnia B 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi spośród podanych nazw miesięcy 
na podstawie wysłuchanego nagrania A 

 pyta i odpowiada na pytania o ulubiony miesiąc C 

 powtarza nazwy pór roku za nagraniem A 

 podaje właściwe nazwy pór roku na podstawie nazw miesięcy 
podawanych przez kolegę/koleżankę A 

 dopasowuje podane liczebniki w formie słownej do właściwych liczb 
(MĆ) A 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 gra w grę Bingo z wykorzystaniem wybranej 
spośród podanych możliwości plansz C 

 gra w grę I Spy C 

 odszyfrowuje nazwy dni tygodnia według 
podanego kodu (MĆ) A 

First Steps Unit Test A 

First Steps Unit Test B 

First Steps Unit Test C 
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 zapisuje podane liczebniki w formie słownej (MĆ) A 

 uzupełnia luki w nazwach miesięcy podanymi literami (MĆ) A 

 podpisuje ilustracje właściwymi nazwami pór roku (MĆ) A 

Lekcja 4 

Środki językowe 

Przedimek nieokreślony a/an 

Zaimki wskazujące this/that 

Tryb rozkazujący 

Nazwy różnych przedmiotów i produktów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
reagowanie na polecenia 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.5, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 podpisuje rysunki przedstawiające różne przedmioty właściwym 
spośród podanych wyrazów z przedimkami nieokreślonymi A 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 zakreśla właściwe zaimki wskazujące w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie obrazków B 

 pyta i odpowiada na pytania o różne przedmiot znajdujące się w sali 
lekcyjnej z zastosowaniem zaimków wskazujących C 

 dopasowuje podane polecenia do właściwych spośród ilustrujących je 
obrazków A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
zdania za nagraniem A 

 dopisuje właściwe przedimki przed podanymi rzeczownikami (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami właściwymi zaimkami 
wskazującymi (MĆ) B 

 zapisuje usłyszane w nagraniu polecenia pod właściwymi obrazkami 
(MĆ) B 

Uczeń: 

 wydaje proste polecenia koledze/koleżance i 
wykonuje polecenia C 

 

First Steps Unit Test A 

First Steps Unit Test B 

First Steps Unit Test C 

Lekcja 5 

First Steps Unit Test. 

UNIT 1 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 6 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 powtarza podane nazwy członków rodziny za nagraniem A 

 zakreśla właściwe nazwy członków rodziny w zdaniach spośród 
podanych opcji na podstawie analizy ilustracji i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem B 

Uczeń: 

 wskazuje, które z podanych są nieprawdziwe i 
pisze więcej fałszywych i prawdziwych zdań 
opisujących relacje rodzinne C 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji zawartych w materiałach 
wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.5, 3.3, 3.4, 8.1, 10, 13, 14 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny 
na podstawie analizy ilustracji B 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 podpisuje osoby pokazane w drzewie genealogicznym odpowiednimi 
nazwami członków rodziny (MĆ) A 

 zaznacza prawdziwe i fałszywe zdania i poprawia błędy w zdaniach 
fałszywych na podstawie analizy drzewa genealogicznego (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny 
na podstawie analizy drzewa genealogicznego (MĆ) B 

 pisze zdania o osobach pokazanych w drzewie genealogicznym, 
opisując ich relacje (MĆ) C 

 uzupełnia luki w mini dialogach właściwymi wypowiedziami wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami wyrazów wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

role C 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych 
odpowiedników w języku polskim B 

 powtarza zdanie będące „łamańcem językowym” 
za nagraniem A 

 analizuje podane strategie tworzenia notatek A 

 tworzy schemat notatki obejmujący poznane w 
rozdziale słownictwo B 

 

Lekcja 7 

Środki językowe 

Czasownik to be: formy pełne i skrócone 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be B 

 tworzy zdania z podanych wyrazów i dopasowuje je do właściwych 
obrazków B 

 pisze zdania z dopełniaczem ‘s na podstawie obrazków 
przedstawiających różne przedmioty i podanych imion i/lub nazwisk 
ich właścicieli C 

 zakreśla właściwe formy czasownika to be w zdaniach spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami na podstawie podanych 
wyrazów (MĆ) B 

 tworzy zdania z podanych wyrazów z zastosowaniem form 
skróconych czasownika to be (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi spośród podanych formami 
czasownika to be zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 podpisuje obrazki, określając przynależność pokazanych na nich 
przedmiotów do osób (MĆ) B 

Uczeń: 

 przekształca podane zdania, zastępując 
wskazane wyrazy prawdziwymi informacjami o 
sobie B 

 pisze zdania na temat wybranych przedmiotów 
znajdujących się w sali i ich właścicieli C 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 8 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podawaniem danych 
osobowych 

Czasownik to be 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu i ilustracji 
B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w dialogu i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym uzyskuje i przekazuje 
podstawowe informacje na swój temat C 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie 
informacji sformułowanych w języku obcym 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 2.5, 3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.14, 8.2, 10, 13, 14 

 czyta dialog z podziałem na role A 

 uzupełnia brakujące informacje w tabeli na podstawie wysłuchanego 
nagrania B 

 wskazuje właściwe reakcje na pytania pokazane w materiale 
ikonograficznym spośród podanych opcji B 

Lekcja 9 

Środki językowe 

Czasownik be w formie twierdzącej i przeczącej 

Dopełniacz ‘s 

Nazwy pomieszczeń i mebli 

Nazwy członków rodziny 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika be w 
formie przeczącej B 

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi formami czasownika 
be w formie przeczącej i sprawdza poprawność wykonanego zadania 
z nagraniem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika be w 
formie twierdzącej lub przeczącej zgodnie z prawdą B 

 tworzy fałszywe zdania z czasownikiem be i poprawia zdania 
wypowiedziane przez kolegę/koleżankę C 

 czyta i słucha historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki obrazkowej B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika be na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej B 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie 
obrazków B 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 pisze zdania na temat znanych sobie osób z 
czasownikiem be C 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 
role 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Lekcja 10 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.5, 3.4, 5.1, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 
tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami z przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych (MĆ) B 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na podstawie 
wysłuchanego tekstu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie informacji zawartych w 
uzupełnionej wcześniej tabeli (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze krótki tekst, w którym opisuje swoją 
najlepszą koleżankę lub najlepszego kolegę C 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 11 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy miesięcy 

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedstawianie 
faktów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, 2.5, 3.4, 5.1, 5.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe liczby wskazujące wiek pokazanych na zdjęciach 
osób na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami miesięcy na 
podstawie wysłuchanego dialogu B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tabeli prawdziwymi informacjami na swój temat 

 pisze krótki tekst na temat własnej osoby, uwzględniając podstawowe 
dane na swój temat, podając swoje imię, kraj pochodzenia, wiek, datę 
urodzin i przedstawiając swoją rodzinę C 

Uczeń: 

 przekształca podane zdania, wstawiając we 
właściwych miejscach wielkie litery A 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 12 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Słownictwo związane z rodziną królewską 

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 podpisuje zdjęcia właściwymi imionami członków rodziny królewskiej 
na podstawie informacji uzyskanych z wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w postaci drzewa 
genealogicznego swojej rodziny według 
podanych wskazówek C 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach krajów 
obcojęzycznych, posiadanie świadomości 
związku pomiędzy kulturą własną i obcą 

1.5, 1.9, 2.5, 3.4, 5.1, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

 

Lekcja 13 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Dopełniacz ‘s 

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 podpisuje osoby pokazane w drzewie genealogicznym właściwymi spośród podanych nazw członków rodziny A 

 zapisuje wyrażenia określające przynależność przedmiotów do właściwych osób na podstawie łączących ich linii B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika be zgodnie z kontekstem B 

 tworzy prawdziwe zdania na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń B 

 pyta i odpowiada na podane pytania o dane osobowe C 

 dopasowuje podane imiona do właściwych osób pokazanych na ilustracji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanych tekstów (MĆ) B 

 dopasowuje podane imiona do odpowiednich osób pokazanych na ilustracji na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 14 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 1. 

Lekcja 15 

Unit 1 Test . 

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 16 

Środki językowe 

Nazwy elementów wyposażenia sali lekcyjnej 

Nazwy przyborów szkolnych 

Nazwy kolorów 

Przyimki miejsca 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie kontekstu wypowiedzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Pisanie: opisywanie miejsc  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.3, 2.4, 2.5, 3.4, 4.1, 5.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza wyrazy za nagraniem A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami przedmiotów na 
podstawie analizy ilustracji A 

 pyta i odpowiada na pytania o położenie podanych przedmiotów w 
sali lekcyjnej B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji B 

 pisze zdania, w których określa położenie wybranych przedmiotów w 
swojej sali lekcyjnej C 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej B 

 powtarza rymowankę za nagraniem, zachowując właściwy rytm A 

 wskazuje właściwą spośród podanych grupę wyrazów na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego dialogu B 

 wyszukuje wyrazy w wężu wyrazowym (MĆ) A 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania dotyczące ilustracji na 
podstawie wysłuchanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach 
fałszywych (MĆ) B 

 pisze zdania opisujące swoją salę lekcyjną (MĆ) C 

Uczeń: 

 łączy właściwe fragmenty ze sobą, tworząc 
nazwy przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej A 

 odgrywa historyjkę obrazkową na forum C 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych 
odpowiedników w języku polskim B 

 rozwiązuje krzyżówkę, sprawdza poprawność z 
nagraniem i powtarza właściwe odpowiedzi za 
nagraniem (MĆ) B 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 17 

Środki językowe 

Czasownik be: pytania i krótkie odpowiedzi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień,  
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.3, 6.2, 6.3, 6.14, 10, 13, 14 

 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji zgodnie z 
kontekstem gramatycznym B 

 dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi B 

 uzupełnia luki w pytaniach kwizowych odpowiednimi formami 
czasownika be i zapisuje właściwe krótkie odpowiedzi B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
pytania i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

Uczeń: 

 zapisuje pytania z czasownikiem be skierowane 
do nauczyciela/nauczycielki C 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 18 

Środki językowe 

Godziny 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.3, 2.5, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania określające godziny pokazane na rysunkach 
zegarów za nagraniem A 

 dorysowuje we właściwy sposób wskazówki na tarczach zegarów na 
podstawie usłyszanych w nagraniu zdań B 

 uszeregowuje kwestie dialogu w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 czyta dialog z podziałem na role A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanych dialogów B 

 wskazuje właściwe reakcje na pokazane w materiale ikonograficznym 
wypowiedzi (MĆ) B 

 dopasowuje podane wyrazy do właściwych luk w przeczytanym 
tekście zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa mini dialogi, w których pyta o godzinę i 
podaje pokazaną na rysunkach godzinę według 
wzoru C 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 19 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy dni tygodnia 

Zaimki pytające what, when, where, who 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
opisywanie upodobań 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.3, 2.5, 3.4, 6.3, 6.5, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi zaimkami pytającymi na 
podstawie podanych odpowiedzi i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem B 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi zaimkami pytającymi na 
podstawie wysłuchanej piosenki B 

 pyta i odpowiada na pytania z wysłuchanej piosenki B 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich obrazków 
A 

 pyta i odpowiada na pytania o ulubione przedmioty szkolne C 

 zakreśla właściwe nazwy przedmiotów szkolnych w zdaniach na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B 

 zakreśla właściwe odpowiedzi na pytania spośród podanych opcji na 
podstawie historyjki B 

 tworzy pytania z czasownikiem to be z podanych wyrazów i uzupełnia 
luki w krótkich odpowiedziach (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi zaimkami pytającymi i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 wyszukuje nazwy przedmiotów szkolnych w wężu wyrazowym (MĆ) A 

 zapisuje odpowiedzi na podane pytania, podając podstawowe 
informacje na swój temat (MĆ) C 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 opisuje swój plan lekcji w szkole C 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 20 

Środki językowe 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe zaimki w pytaniach spośród 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 



Steps Plus dla klasy IV: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10 

 

Słownictwo związane ze szkołą i nauką 

Nazwy przedmiotów szkolnych  

Nazwy przedmiotów i elementów wyposażenia 
szkoły 

Zaimki pytające 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.3, 2.5, 3.1, 3.4, 8.2, 10, 13, 14 

 

tekstu B 

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich fragmentów 
przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

podanych opcji B 

 

Unit 2 Test C 

Lekcja 21 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą i nauką 

Nazwy przedmiotów szkolnych  

Przecinki i spójnik and 

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie głównej myśli tekstu 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach krajów 
obcojęzycznych, 

1.3, 1.9, 2.2, 2.5, 3.4, 8.2, 9.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 mówi, z jakimi przedmiotami szkolnymi łączą się pokazane na ilustracjach rzeczy C 

 dopasowuje nazwy przedmiotów szkolnych do właściwych spośród wysłuchanych w nagraniu dialogów B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami przedmiotów szkolnych na podstawie wysłuchanych dialogów B 

 podaje właściwą liczbę przedmiotów szkolnych na podstawie przeczytanego tekstu B 

 wskazuje poprawne zdanie spośród podanych przykładów zdań, w których zastosowano znaki interpunkcyjne B 

 tworzy krótki tekst w formie pisemnej na temat swojej szkoły przedmiotów szkolnych według podanych wskazówek C 

 wskazuje właściwe zdanie spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w profilu osobowym księcia na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 22 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą i nauką 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu i 
przeczytanych wpisów na blogu B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w postaci planszy 
przedstawiającej wymarzaną klasę C 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Nazwy przedmiotów szkolnych  

Czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach krajów 
obcojęzycznych, posiadanie świadomości 
związku pomiędzy kulturą własną i obcą 

1.3, 1.9, 2.5, 3.4, 5.1, 9.1, 9.2, 10, 13, 14 

wysłuchanego tekstu i przeczytanych wpisów na blogu B 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie informacji uzyskanych z 
przeczytanych i wysłuchanych tekstów B 

 

Lekcja 23 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą i nauką 

Nazwy przedmiotów szkolnych  

Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej 

Godziny 

Czasownik be: pytania i krótkie odpowiedzi 

Zaimki pytające what, when, where, who 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.3, 2.5, 3.1, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów i elementów wyposażenia 
sali do właściwych miejsc na ilustracji B 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach przedmiotów szkolnych A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiednie kolejności, tworząc 
pytania i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych zaimków 
zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem B 

 zaznacza prawdziwe i fałszywe godziny pokazane na rysunkach 
zegarów na podstawie wysłuchanych w nagraniu zdań podających 
godziny B 

 wskazuje właściwe reakcje na podane w formie ikonograficznej 
zdania spośród podanych opcji B 

 dopasowuje właściwe spośród podanych reakcji do odpowiednich 
opisów sytuacji w języku polskim B 

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich fragmentów 
przeczytanych tekstów (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 wyszukuje wskazany element na ilustracji A 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 24 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 2. 

Lekcja 25 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy kolorów 

Nazwy dni tygodnia i miesięcy 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej 

Godziny 

Czasownik be 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
opisywanie upodobań, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.3, 1.5, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tabeli A 

 wskazuje wyrazy niepasujące do pozostałych A 

 dopasowuje podane zapisy godzin do właściwych rysunków przedstawiających tarcze zegarowe B 

 zakreśla odpowiednie formy czasownika be w tekście zgodnie z kontekstem spośród podanych opcji B 

 uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami czasownika be i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i odpowiedniej formy czasownika be B 

 odpowiada na utworzone wcześniej pytania, udzielając podstawowych informacji na swój temat C 

 uzupełnia luki w zdaniach określających przynależność przedmiotów do właściwych osób na podstawie obrazków B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami, wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 dopasowuje podane reakcje w języku angielskim do właściwych opisów sytuacji podanych w języku polskim B 

 wskazuje właściwą osobę spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 zakreśla właściwe informacje w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu B 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 26 

Unit 2 Test. 

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 27 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń w domu 

Czasownik be 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi, określanie kontekstu wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.2, 2.4, 2.5, 3.4, 5.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza wyrazy za nagraniem A 

 wskazuje właściwe elementy ilustracji na podstawie nagrania A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami pomieszczeń na 
podstawie analizy ilustracji A 

 odpowiada na podane pytania dotyczące ilustracji B 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące ilustracji i położenia różnych 
przedmiotów na podstawie zapamiętanych przez siebie informacji C 

 słucha i śledzi treść historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki i obrazkowej B 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki B 

 powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 podaje nazwy miejsc pokazanych na obrazkach A 

 dopasowuje pokazane na obrazkach miejsca do właściwych spośród 
podanych osób A 

 dopasowuje przeczytane jednozdaniowe wypowiedzi do właściwych 
spośród podanych osób B 

 dopasowuje właściwą osobę do wysłuchanego w nagraniu dialogu B 

 dopasowuje pokazane na obrazkach miejsca do właściwych spośród 
wysłuchanych dialogów B 

 podpisuje obrazki odpowiednimi wyrazami powstałymi z połączenia 
właściwych fragmentów, sprawdza poprawność wykonanego z 
nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem (MĆ) A 

 podpisuje ilustracje przedstawiające różne przedmioty i meble 
właściwymi spośród podanych nazw pomieszczeń i sprawdza 
poprawność wykonanego z nagraniem (MĆ) A 

 podpisuje obrazki właściwymi zdaniami według wzoru (MĆ) B 

Uczeń: 

 tworzy listę pomieszczeń swojego wymarzonego 
domu według własnych pomysłów A 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 
role C 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych 
odpowiedników w języku polskim B 

 wskazuje wyrazy, które okazały się pomocne 
podczas wykonywania zadania B 

 pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego 
pomieszczenia (MĆ) C 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 28 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń w domu 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia domu 

Konstrukcja There is/There are 

Przyimki miejsca 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opisywanie miejsc i przedmiotów 

Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 zakreśla właściwe formy konstrukcji i There is/There are spośród 
podanych opcji i wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród powstałych 
w ten sposób zdań B 

 tworzy prawdziwe zdania z konstrukcją There is/There are oraz 
wyrazami i wyrażeniami z tabeli B 

 dopasowuje podane przyimki miejsca do właściwych obrazków i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych w 
nagraniu na podstawie ilustracji B 

 określa położenie wskazanych elementów wyszukanych na ilustracji 
C 

Uczeń: 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania utworzone 
przez kolegę/koleżankę na podstawie 
zapamiętanych informacji dotyczących ilustracji C 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.2, 1.3, 2.5, 4.1, 5.1, 10, 13, 14 

 uzupełnia luki w tekście dotyczącym ilustracji prawdziwymi i 
fałszywymi informacjami dopasowując podane wyrazy do 
odpowiednich luk (MĆ) B 

 wskazuje właściwe opcje końcówek zdań opisujących ilustrację 
spośród podanych możliwości (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych przyimków 
miejsca na podstawie obrazków (MĆ) A 

Lekcja 29 

Środki językowe 

Słownictwo związane z danymi osobowymi 

Konstrukcja There is/There are 

Przyimki miejsca 

Nazwy pomieszczeń 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.2, 2.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.14, 8.2, 10, 11, 13, 
14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w wysłuchanym dialogu właściwymi spośród podanych 
pytań zgodnie z kontekstem B 

 wskazuje właściwą spośród pokazanych kart członkowskich na 
podstawie wysłuchanego dialogu B 

 uzupełnia luki w karcie członkowskiej brakującymi informacjami na 
podstawie wysłuchanego dialogu B 

 odgrywa dialog, w którym prosi o dane osobowe i udziela 
podstawowych danych na podstawie podanych informacji C 

 dopasowuje właściwe reakcje do opisanych w języku polskim sytuacji 
(MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role C 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 30 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w domu i 
w sali lekcyjnej 

Konstrukcja There is/There are 

A i any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w zdaniach podaną konstrukcją i dopasowuje je do 
właściwych obrazków B 

 uzupełnia luki w tekście piosenki właściwymi formami konstrukcji 
There is/There are i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem B 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu wypowiedzi do właściwych 
obrazków B 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczącego przedmiotów widocznych na 
obrazku C 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem B 

 zapisuje pytania dotyczącego przedmiotów 
widocznych na obrazku i zadaje je innym osobom 
C 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 
role C 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.2, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

 zakreśla właściwe wyrażenia w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie historyjki obrazkowej B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami pomieszczeń na 
podstawie obrazków z historyjki B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami konstrukcji There 
is/There are (MĆ) B 

 tworzy zdania z konstrukcją There is/There are oraz przyimkami 
miejsca na podstawie obrazka (MĆ) C 

 zapisuje krótkie odpowiedzi na podane pytania o elementy ilustracji 
(MĆ) B 

Lekcja 31 

Środki językowe 

Słownictwo związane z Białym Domem i jego 
pomieszczeniami 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie kontekstu wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się językiem angielskim 

1.2, 2.4, 2.5, 3.4, 9.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje podane osoby do właściwych obrazków na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie przeczytanego 
tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej 
kolejności, tworząc zdania A 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 32 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Konstrukcja There is/There are 

Przymiotniki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie ogólnej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 

Uczeń: 

 dopasowuje pokazane na zdjęciach miejsca do właściwych osób na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwy plan pokoju na podstawie przeczytanego opisu B 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami, wstawiając je we 
właściwych miejscach B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania i analizy ilustracji (MĆ) B 

Uczeń: 

 tworzy pisemny opis swojego pokoju na 
podstawie narysowanego przez siebie planu C 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.2, 1.5, 2.2, 2.5, 3.4, 5.1, 10, 13, 14 

Lekcja 33 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Konstrukcja There is/There are 

Słownictwo związane z zamkami 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą oraz wrażliwości międzykulturowej 

1.2, 1.9, 2.5, 3.4, 5.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 dopasowuje właściwe wyrazy, wyszukane w przeczytanym tekście do 
odpowiednich obrazków B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową na temat 
wybranego polskiego zamku na podstawie 
wyszukanych przez siebie informacji według 
podanych wskazówek C 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 34 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Przyimki miejsca 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
dokonywanie samooceny  

1.2, 1.3, 2.2, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące pokazanych w tabeli 
pomieszczeń według wzoru C 

 dopasowuje podane przyimki miejsca do właściwych obrazków A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami konstrukcji There 
is/There are zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami konstrukcji There 
is/There are i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu dialogi do właściwych miejsc 
przedstawionych na obrazkach (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwami członków rodziny 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B  

 podpisuje wskazane na obrazku przedmioty właściwymi nazwami 
(MĆ) A 

 podpisuje wskazane na obrazku pomieszczenia właściwymi nazwami 
(MĆ) A 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi wyrazami i krótkimi 

Uczeń: 

 ocenia swoje postępy i umiejętności na 
podstawie wyników wykonanych przez siebie 
zadań (MĆ) B 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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odpowiedziami zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami konstrukcji There 
is/There are na podstawie ilustracji (MĆ) B 

 dopasowuje podane pytania do odpowiednich luk w dialogu (MĆ) B 

Lekcja 35 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 3. 

Lekcja 36 

Unit 3 Test. 

UNIT 4 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 37 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi 
znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi, reagowanie na polecenia 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane czasowniki do właściwych elementów 
wskazanych na ilustracji A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrazy za nagraniem A 

 wskazuje właściwe osoby na ilustracji na podstawie usłyszanych w 
nagraniu wypowiedzi B 

 słucha i śledzi treść historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 pyta i odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych odpowiedników w 
języku polskim B 

 powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 rozmawia na temat możliwych sytuacji, w których można by było 
zastosować podane wyrażenia B 

 podaje możliwe reakcje na podane zdania C 

 dopasowuje właściwe spośród podanych reakcji do wypowiedzi B 

Uczeń: 

 nazywa pokazane na ilustracji czynności zgodnie 
z własną wiedzą A 

 gra w grę Simon says! C 

 uszeregowuje podane litery w odpowiedniej 
kolejności, tworząc czasowniki A 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 
role C 

 rysuje i podpisuje swoje ulubione zajęcie (MĆ) C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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 wskazuje właściwe reakcje na wypowiedzi spośród podanych opcji B 

 wyszukuje czasowniki w kratownicy wyrazowej i dopasowuje je do 
właściwych obrazków (MĆ) A 

 dopasowuje właściwe czasowniki do wyrazów, tworząc nazwy 
czynności (MĆ) A 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami czynności (MĆ) A 

 zapisuje właściwe nazwy usłyszanych w nagraniu czynności (MĆ) A 

Lekcja 38 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 1.10, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi w odniesieniu do siebie 
formami czasownika can B 

 podpisuje rysunki zdaniami opisującymi umiejętności pokazanych na 
nich osób na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń B 

 wskazuje obrazki, odpowiadające wysłuchanym w nagraniu 
informacjom B 

 opowiada o swoich umiejętnościach dotyczących podanych nazw 
dyscyplin sportowych C 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie analizy informacji 
zawartych w tabeli (MĆ) B 

 tworzy zdania z podanych wyrazów i czasownika can (MĆ) B 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie informacji 
uzyskanych z wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje prawdziwe odpowiedzi 
(MĆ) B 

 

Uczeń: 

 pisze zdania na temat umiejętności swoich 
znajomych i członków rodziny C 

 pisze prawdziwe zdania na temat swoich 
umiejętności (MĆ) C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 39 

Środki językowe 

Nazwy czynności 

Nazwy sportów 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: pytanie o pozwolenie, 
udzielanie i odmawianie pozwolenia, wyrażanie 
próśb oraz zgody lub odmowy spełnienia prośby 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 

Uczeń: 

 powtarza dialogi za nagraniem A 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
dialogu B 

 dopasowuje podane pytania do odpowiednich luk w dialogu i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 dopasowuje właściwe spośród podanych reakcji do opisanych w 
języku polskim sytuacji B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego dialogu B 

 odgrywa dialogi między rodzicem i dzieckiem, w których prosi o 
pozwolenie wykonania podanych i zilustrowanych czynności i/lub 
wyraża zgodę lub odmawia pozwolenia C 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w przeczytanym 
tekście zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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posiadanie świadomości językowej 

1.5, 1.10, 2.5, 3.4, 6.10, 6.12, 10, 13, 14 

analizy ilustracji (MĆ) B 

Lekcja 40 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Nazwy czynności 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.5, 1.10, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń i zapisuje krótkie 
odpowiedzi B 

 zapisuje krótkie odpowiedzi na podane pytania na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
wysłuchanej piosenki B 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami czasownika can 
zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem B 

 czyta dialog z podziałem na role, zastępując nazwy dyscyplin 
sportowych innymi A 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 pełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can na 
podstawie historyjki obrazkowej B 

 pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania zgodnie z prawdą B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 zapisuje pytania o umiejętności według własnych 
pomysłów, pyta i odpowiada na takie pytania C 

 odgrywa historyjkę obrazkową z poddziałem na 
role C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 41 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.10, 2.5, 3.4, 5.1, 6.3, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na temat swojego 
ulubionego sportowca B 

 pisze krótki tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i 
jego/jej umiejętności C 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 tworzy pytania o umiejętności opisanej w tekście 
osoby, pyta i odpowiada na takie pytania C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 42 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określnie głównej myśli wypowiedzi, 
określanie kontekstu wypowiedzi znajdywanie 
określonych informacji w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.10, 2.2, 2.4, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 podaje imię właściwej osoby na podstawie wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje właściwe podsumowanie wysłuchanego tekstu spośród 
podanych opcji B 

 podaje właściwe nazwy konkurencji sportowych na podstawie analizy 
plakatu (MĆ) B 

 podaje właściwe nazwy czynności na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

Uczeń: 

 poprawia błędy w podanych informacjach na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 43 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czasownik modalny can 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich upodobań, pytanie o upodobania 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się językiem angielskim, posiadanie 
świadomości związku między kulturą własną i 
obcą oraz wrażliwość międzykulturową  

1.10, 2.5, 3.4, 6.3, 6.5, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 wyszukuje nazwy sportów zespołowych w przeczytanym i 
wysłuchanym tekście A 

 dopasowuje podane nazwy sportów do właściwych obrazków A 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu B 

 

Uczeń: 

 tworzy pracę projektową w postaci wykresu 
przedstawiającego wyniki sondażu na temat 
uprawianych dyscyplin sportowych 
przeprowadzonego w klasie B 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 44 

Środki językowe 

Nazwy czynności 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
próśb 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w języku 
polskim 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.5, 1.10, 2.2, 2.5, 3.1, 6.3, 6.12, 8.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zapisuje podane nazwy czynności we właściwej kolejności na 
podstawie wysłuchanego nagrania A 

 podpisuje obrazki właściwymi zdaniami określającymi umiejętności 
pokazanych na nich osób i zwierząt na podstawie podanych wyrazów 
i wyrażeń B 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego 
nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania o umiejętności związane z uprawianiem 
dyscyplin sportowych C 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji uzupełniając 
w ten sposób luki w tekście zgodnie z kontekstem B 

 tłumaczy wskazane wyrazy w zdaniach na język angielski B 

 dopasowuje właściwe spośród podanych wyrazów do odpowiednich 
luk w przeczytanym tekście B 

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich spośród przeczytanych 
tekstów (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę planszową według podanych 
wskazówek C 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 45 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 2. 

Lekcja 46 

Środki językowe 

Nawy pomieszczeń 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Nazwy przyborów szkolnych 

Nazwy dyscyplin sportowych i czynności 

Przyimki miejsca 

Konstrukcja There is/There are 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich miejsc na obrazku i tworzy zdania na temat tego, gdzie się znajdują 
B 

 podaje nazwy czynności na podstawie obrazka A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania i dopasowuje je do właściwych odpowiedzi B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami konstrukcji There is/There are na podstawie obrazka B 

 tworzy pytania dotyczące obrazka i podaje krótkie odpowiedzi według wzoru B 

 tworzy pytania z czasownikiem modalnym can na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń i udziela krótkich odpowiedzi w 
oparciu o informacje w tabeli B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 dobiera właściwe reakcje na usłyszane w nagraniu wypowiedzi spośród podanych opcji B 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu B 

 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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próśb 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.2, 1.3, 1.5, 1.10, 2.2, 2.5, 3.4, 6.3, 6.12, 10, 
13, 14 

Lekcja 47 

Unit 4 Test. 

UNIT 5 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 48 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Przyimki miejsca 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opisywanie miejsc i przedmiotów 

Pisanie: opisywanie upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.2, 1.13, 2.5, 3.4, 4.1, 5.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych elementów 
ilustracji A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrazy za nagraniem A 

 tworzy zdania dotyczące ilustracji na podstawie podanych w tabeli 
wyrazów i wyrażeń B 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób z przeczytanej i 
wysłuchanej historyjki B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych odpowiedników w 
języku polskim B 

 powtarza zdanie za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 odpowiada na pytania na podstawie obrazka A 

 wyszukuje wskazane elementy na obrazku A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
obrazka B 

 uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy 
zwierząt i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 
(MĆ) A 

 wyszukuje nazwy zwierząt w kole wyrazowym (MĆ) A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania opisujące obrazek (MĆ) A 

 zapisuje nazwy zwierząt usłyszanych w wysłuchanym nagraniu (MĆ) 

Uczeń: 

 wyszukuje i nazywa zwierzęta na ilustracji A 

 określa miejsce zwierząt na ilustracji na 
podstawie zapamiętanych przez siebie informacji 
B 

 opisuje wybrane zwierzę i odgaduje nazwy 
zwierząt opisywanych przez kolegów i koleżanki 
C 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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A 

 pisze krótkie informacje na temat swoich ulubionych zwierząt (MĆ) C 

Lekcja 49 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy części ciała zwierząt 

Czasownik has got: twierdzenia i przeczenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie zwierząt 

Pisanie: opisywanie zwierząt 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu 

Słuchanie: określanie głównej myśli 
wypowiedzi, znajdywanie określonych informacji  

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w języku 
polskim 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.13, 2.2, 2.5, 3.1, 4.1, 5.1, 8.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 dopasowuje podane nazwy części ciała zwierząt do odpowiednich 
elementów obrazka A 

 tworzy prawdziwe zdania dotyczące zwierząt z czasownikiem has got 
na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych obrazków 

 tłumaczy wskazane fragmenty zdań zapisane w języku polskim na 
język angielki B 

 wskazuje właściwą ilustrację spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika has got 
(MĆ) B 

 tworzy zdania dotyczące pokazanych na obrazkach zwierząt z 
czasownikiem has got i podanymi nazwami części ciała (MĆ) C 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika have got 
zgodnie z prawdą (MĆ) B 

 podaje właściwą nazwę zwierzęcia na podstawie przeczytanego opisu 
(MĆ) B 

 pisze prawdziwe zdania o posiadanych przez siebie i inne osoby 
zwierzęta według wskazówek (MĆ) C 

Uczeń: 

 tworzy krótki opis pokazanego na obrazku 
zwierzęcia C 

 tworzy prawdziwe i fałszywe zdania dotyczące 
pokazanych na zdjęciach zwierząt z 
czasownikiem has got i wskazuje prawdziwe i 
fałszywe zdania utworzone przez kolegów i 
koleżanki C 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 50 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy części ciała zwierząt 

Czasownik has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opisywanie zwierząt 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie zwrotów i form 

Uczeń: 

 podaje właściwą nazwę zwierzęcia na podstawie wysłuchanego 
dialogu B 

 dopasowuje podane pytania do odpowiednich luk w dialogu i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego dialogu B 

 wskazuje właściwe reakcje na podane na ilustracjach wypowiedzi 
spośród podanych opcji (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role C 

 odgrywa dialog, w którym opisuje wybrane 
spośród pokazanych na zdjęciach zwierząt 
według modelu C 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.13, 2.2, 2.5, 4.1, 6.2, 6.3, 6.14, 10, 13, 14 

Lekcja 51 

Środki językowe 

Czasownik have got 

Nazwy zwierząt 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.13, 2.5, 3.4, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika have got 
zgodnie z kontekstem B 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli odpowiednimi symbolami na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy obrazków B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście piosenki i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i 
wysłuchanej historyjki B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika have 
got na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
ilustracji (MĆ) B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 rysuje bohatera piosenki A 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 52 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: przedstawianie faktów 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.9, 1.13, 3.3, 3.4, 5.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje przeczytane teksty do właściwych nazw typów tekstów B 

 dopasowuje przeczytane teksty do właściwych dialogów B 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych zdjęć na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze zdania mówiące o filmach, w których 
występują zwierzęta według podanego przykładu 
C 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 53 

Środki językowe 

Nazw zwierząt i ich części ciała 

Spójnik and 

Czasownik have/has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli 
wypowiedzi, znajdywanie określonych 
informacji, określanie kontekstu wypowiedzi 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie zwierząt 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.13, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 5.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje właściwy rysunek spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego opisu B 

 łączy podane zdania za pomocą spójnika and B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego plakatu (MĆ) B  

 dopasowuje podane mini dialogi do właściwych spośród 
przeczytanych tekstów (MĆ) B 

 dopasowuje wysłuchane w nagraniu dialogi do właściwych miejsc 
pokazanych na ilustracjach (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 tworzy pisemny opis narysowanego przez siebie 
zwierzęcia C 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 54 

Środki językowe 

Nazw zwierząt i ich części ciała 

Nazwy pożywienia zwierząt 

Spójnik and 

Czasownik have/has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc, zwierząt 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się językiem angielskim, posiadanie 
świadomości związku między kulturą własną i 
obcą oraz wrażliwość międzykulturową 

1.13, 2.5, 3.4, 5.1, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 podaje właściwą liczbę zwierząt występujących w przeczytanym i 
wysłuchanym tekście B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych obrazków, 
przedstawiających ich pożywienie A 

Uczeń: 

 tworzy prace projektową na temat wybranych 
zwierząt według podanych wskazówek C 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 55 

Środki językowe 

Nazw zwierząt i ich części ciała 

Nazwy przyborów szkolnych 

Spójnik and 

Czasownik have/has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie kontekstu wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.3, 1.13, 2.4, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych obrazków A 

 dopasowuje zdania do właściwych obrazków B 

 pisze zdania o posiadanych przez osobę pokazaną na obrazku przedmiotach na podstawie podanych nazw tych przedmiotów 
C 

 uzupełnia luki właściwą formą czasownika have/has got według wskazówek B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje wysłuchane w nagraniu rozmowy do odpowiednich obrazków przedstawiających miejsca, w których się odbywają 
B 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 56 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 5. 

Lekcja 57 

Unit 5 Test. 

UNIT 6 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 58 

Środki językowe 

Przymiotniki opisujące elementy ulicy 

Rzeczowniki i przymiotniki 

Czasownik have/has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.8, 1.13, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych elementów ilustracji A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrażenia za nagraniem A 

 dopasowuje podane przymiotniki do właściwych antonimów A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania i dopasowuje je do właściwych elementów ilustracji B 

 tworzy zdania dotyczące ilustracji i wskazuje właściwe elementy 
ilustracji opisane w zdaniach utworzonych przez kolegę/koleżankę C 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zadania na podstawie przeczytanej i 
wysłuchanej historyjki B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych odpowiedników w 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy 
ilustracji (MĆ) B 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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języku polskim B 

 powtarza zdanie za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii rzeczowników 
i przymiotników A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami i rzeczownikami 
B 

 uzupełnia wyrażenia opisujące przedstawione na obrazkach osoby 
właściwymi spośród podanych przymiotników i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem (MĆ) B 

 zakreśla właściwe przymiotniki w zdaniach spośród podanych opcji 
(MĆ) B 

Lekcja 59 

Środki językowe 

Przymiotniki opisujące włosy 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 

Czasownik have/has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 2.2, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 dopasowuje podane określenia opisujące włosy do właściwych fryzur 
na obrazku A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami czasownika have 
got zgodnie z kontekstem B 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
analizy ilustracji (MĆ) B 

 zapisuje odpowiedzi na pytania o wygląd pokazanych na ilustracjach 
osób (MĆ) B 

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń i zapisuje krótkie 
odpowiedzi (MĆ) C 

Uczeń: 

 pyta o wygląd osób pokazanych na obrazkach i 
zgaduje, o którą osobę chodzi na podstawie 
uzyskanych odpowiedzi C 

 pisze pytania dotyczące wyglądu wybranych 
znanych osób C 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 60 

Środki językowe 

Czasownik have/has got 

Nazwy członków rodziny 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
stosowanie zwrotów grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych luk w dialogu zgodnie z 
kontekstem B 

 dopasowuje pokazane na obrazkach osoby do właściwych rodzin na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 podaje wiek wskazanych osób na podstawie wysłuchanego nagrania 
B 

 wskazuje właściwą spośród podanych reakcji na podaną wypowiedź 
B 

 odgrywa dialog, w którym pyta o posiadanych członków rodziny i/lub 
udziela odpowiedzi na takie pytania C 

 uzupełnia luki w mini dialogach ilustrowanych obrazkami właściwymi 
zdaniami wybranymi spośród podanych opcji (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa przeczytany dialog z podziałem na role 
C 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.5, 3.5, 6.3, 6.14, 10, 11, 13, 14 

Lekcja 61 

Środki językowe 

Przymiotniki dzierżawcze 

Zaimki wskazujące this, that, these, those 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 zakreśla właściwe przymiotniki dzierżawcze w zdaniach spośród 
podanych opcji B 

 dopasowuje podane przymiotniki dzierżawcze do właściwych luk w 
tekście B 

 uzupełnia luki w tekście piosenki właściwymi spośród podanych 
przymiotników dzierżawczych i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami wskazującymi na 
podstawie obrazków B 

 pyta i odpowiada na pytania o przedmioty znajdujące się w sali 
lekcyjnej z zastosowaniem zaimków wskazujących C 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie historyjki B 

 odpowiada na podane pytania na podstawie historyjki B 

 zakreśla odpowiednie formy przymiotników dzierżawczych w zdaniach 
spośród podanych opcji (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami dzierżawczymi 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych obrazków (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 62 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Słownictwo związane z talentami 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 
zewnętrznego 

Nazwy ubrań (MĆ) 

Nazwy zabawek (MĆ) 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii 

Uczeń: 

 odpowiada na podane pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje zdania do właściwych osób na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych imion na 
podstawie wysłuchanego dialogu B 

 dopasowuje podane imiona do właściwych osób przedstawionych na 
zdjęciu na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 zaznacza właściwe wyrazy z listy na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi liczbami na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat najbardziej swoim 
zdaniem utalentowanej osoby z przeczytanego 
tekstu na podstawie własnych opinii i poglądów C 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1. 1.5, 1.14, 2.5, 3.4, 5.1, 5.6, 10, 13, 14 

Lekcja 63 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 
zewnętrznego 

Spójniki and i but 

Słownictwo związane z danymi osobowymi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu lub 
jego fragmentu, znajdywanie określonych 
informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku, 
przekazywanie w języku obcym informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.5, 2.5, 3.1, 3.4, 5.1, 8.2, 8.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych spójników B 

 uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat wybranej osoby ze swojej rodziny A 

 pisze tekst, w którym opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny według wskazówek C 

 tłumaczy wskazane fragmenty zdań sformułowane w języku polskim na język angielski B 

 dopasowuje podane tematy do właściwych spośród przeczytanych tekstów (MĆ) B 

 dopasowuje podane nazwy członków rodziny do właściwych osób przedstawionych na obrazku na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 64 

Środki językowe 

Nazwy świąt i obrzędów 

Nazwy krajów i narodowości 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, 
przedstawianie faktów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje podane imiona osób do właściwych obrazków na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu B 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową na temat 
wybranego święta obchodzonego w Polsce na 
podstawie wskazówek C 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się językiem angielskim oraz o kraju 
ojczystym z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego, europejskiego i globalnego, 
posiadanie świadomości związku między kulturą 
własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową 

1.9, 2.5, 3.4, 5.1, 5.3, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Lekcja 65 

Środki językowe 

Przymiotniki opisujące włosy 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 

Czasownik have/has got 

Zaimki wskazujące 

Przymiotniki dzierżawcze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
dokonywanie samooceny 

1.1, 1.5, 1.10, 1.13, 3.4, 5.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 porównuje ilustracje, wyszukując różnice między nimi B 

 zapisuje pytania dotyczące pokazanych na obrazkach osób na 
podstawie podanych wyrazów i wyrażeń oraz pisze krótkie 
odpowiedzi B 

 pyta i odpowiada na pytania o posiadanych członków rodziny C 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami dzierżawczymi 
zgodnie z kontekstem B 

 zakreśla właściwe zaimki wskazujące w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie obrazków B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego e-maila B 

 pisze tekst na temat swojego przyjaciela/przyjaciółki zgodnie z 
instrukcją C 

 zapisuje nazwy dyscyplin sportowych pokazanych na obrazkach (MĆ) 
A 

 zapisuje nazwy zwierząt pokazanych na obrazkach (MĆ) A 

 uzupełnia luki w opisach osób i zwierząt pokazanych na obrazkach 
właściwymi przymiotnikami (MĆ) A 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń i zapisuje krótkie 
odpowiedzi (MĆ) B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych luk w dialogu (MĆ) B 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach (MĆ) B 

 ocenia swoje postępy i umiejętności na 
podstawie wyników wykonanych przez siebie 
zadań (MĆ) B 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 66 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 6. 

Lekcja 67 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Przymiotniki opisujące ludzi, przedmioty i 
zwierzęta 

Przymiotniki opisujące włosy 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 

Czasownik have/has got 

Uczeń: 

 dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich obrazków je 
ilustrujących A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 tworzy zdania z podanych wyrazów B 

 zakreśla właściwe przymiotniki dzierżawcze w zdaniach spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście zgodnie z 

Uczeń: 

 wyszukuje zwierzęta na ilustracji i podaje ich 
właściwe nazwy A 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 
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Zaimki wskazujące 

Przymiotniki dzierżawcze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu lub 
jego fragmentów, znajdywanie określonych 
informacji w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.5, 1.13, 2.5, 3.1, 3.4, 6.3, 8.2, 10, 13, 14 

kontekstem B 

 dopasowuje podane reakcje do właściwych spośród opisanych w 
języku polskim sytuacji B 

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi liczbami na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje podane tematy do właściwych spośród przeczytanych 
tekstów B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

Lekcja 68 

Unit 6 Test. 

UNIT 7 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 69 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Godziny 

Nazwy pór roku 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych elementów 
ilustracji A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrazy za nagraniem A 

 zakreśla właściwe nazwy czynności w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie wysłuchanej wypowiedzi B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi czasownikami zgodnie z 
kontekstem A 

 podaje nazwy czynności dnia codziennego i godziny, o której je 
wykonuje C 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki B 

 podaje właściwe imiona osób na podstawie podanych wypowiedzi z 
historyjki obrazkowej B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych odpowiedników w 
języku polskim B 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 wpisuje właściwe wyrazy we rubrykach tabeli A 

 pisze zdania na temat swojego dnia codziennego 
na podstawie podanych nazw czynności (MĆ) C 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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posiadanie świadomości językowej 

1.2, 1.3, 1.5, 1.13, 2.5, 3.1, 3.4, 4.2, 5.2, 10, 13, 
14 

 powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego zdania spośród 
podanych opcji B 

 podkreśla właściwe wyrazy w zdaniu B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych tematów B 

 dopasowuje przeczytany tekst do właściwego spośród podanych 
tematów B 

 dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych obrazków (MĆ) 
A 

 dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrazów i wyrażeń, 
tworząc nazwy czynności codziennych i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem (MĆ) A 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami czynności codziennych (MĆ) 
A 

 uszeregowuje podane nazwy czynności w odpowiedniej kolejności 
zgodnie z nagraniem (MĆ) B 

Lekcja 70 

Środki językowe 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.5, 2.5, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 zapisuje oddane czasowniki w formie 3 osoby liczby pojedynczej A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple i wskazuje prawdziwe z nich w 
odniesieniu do własnej osoby B 

 uszeregowuje obrazki w odpowiedniej kolejności zgodnie z nagraniem 
B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi czasownikami w odpowiedniej 
formie i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w przeczytanym 
tekście zgodnie z kontekstem B 

 zakreśla właściwe formy czasowników spośród podanych opcji w 
zdaniach (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple MĆ) B 

Uczeń: 

 powtarza czasowniki za nagraniem i dopasowuje 
je do odpowiednich rubryk w tabeli zgodnie z 
wymową A 

 pisze zdania opisujące czynności codzienne 
wykonywane przez wybraną osobę z rodziny C 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 71 

Środki językowe 

Nazwy pieniędzy 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
próśb, stosowanie zwrotów grzecznościowych 

Uczeń: 

 powtarza nazwy pieniędzy za nagraniem A 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich luk w dialogu i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród podanych 
opcji B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym kupuje bilet 
autobusowy według modelu C 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.7, 1.8, 2.5, 6.3, 6.12, 6.14, 10, 11, 13, 14 

obrazków (MĆ) B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

Lekcja 72 

Środki językowe 

Przysłówki częstotliwości 

Nazwy czynności codziennych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.5, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 dopasowuje podane przysłówki częstotliwości do odpowiednich luk w 
zdaniach na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe dla siebie dokończenia zdań spośród podanych 
opcji B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście piosenki i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przysłówkami częstotliwości, 
tworząc prawdziwe informacje B 

 porównuje częstotliwość wykonywanych przez siebie czynności z 
kolegą/koleżanką na podstawie uzupełnionych wcześniej zdań C 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie historyjki B 

 wstawia podane przysłówki w odpowiednich miejscach podanych 
zdań na podstawie historyjki B 

 uszeregowuje podane wyrazy i wyrażenia w odpowiednie kolejności, 
tworząc zdania (MĆ) A 

 tworzy zdania z właściwymi przysłówkami częstotliwości na podstawie 
analizy danych i podanych wyrazów (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi dla siebie przysłówkami 
częstotliwości (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem B 

 uszeregowuje podane wyrazy i wyrażenia w 
odpowiednie kolejności, tworząc zdania i 
zamienia przysłówki na zgodnie z 
rzeczywistością B 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 73 

Środki językowe 

Nazwy zawodów 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe spośród podanych nazw zawodów występujące w 
wysłuchanym i przeczytanym tekście A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze zdania na temat tego, gdzie jest o 
wskazanym czasie C 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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1.4, 1.5, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Lekcja 74 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Godziny 

Then, after that 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie kontekstu wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.6, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 układa ilustracje w odpowiedniej kolejności na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 uszeregowuje podane nazwy codziennych czynności w odpowiedniej 
kolejności na podstawie przeczytanego tekstu B 

 pisze zdania z then i after that uwzględniając kolejność zdarzeń 
zaznaczoną na linii graficznej C 

 pisze tekst, w którym opisuje czynności wykonywane zwykle przez 
siebie we wskazanym dniu według podanych wskazówek C 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przysłówkami częstotliwości na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Uczeń: 

 przepisuje i analizuje zdania z wskazanymi 
wyrazami i określa, po którym z nich stawiany 
jest przecinek B 

 rysuję linię czasu na której umieszcza nazwy 
czynności wykonywanych przez siebie w piątki A 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 75 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w domu 

Słownictwo związane z kieszonkowym 

Nazwy zawodów  

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 dopasowuje obrazki przedstawiające różne monety i banknoty do 
właściwych nazw kwot podanych w formie słownej A 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu B 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową w postaci wykresu 
ilustrującego wyniki przeprowadzonego sondażu 
na temat często wykonywanych zajęć domowych 
według podanych wskazówek C 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się językiem 
angielskim oraz o kraju ojczystym z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego, posiadanie 
świadomości związku między kulturą własną i 
obcą oraz wrażliwość międzykulturową 

1.5, 1.7, 2.5, 3.4, 4.2, 6.3, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 
14 

Lekcja 76 

Środki językowe 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Nazwy codziennych czynności 

Godziny 

Then, after that 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, współdziałanie w 
grupie 

1.5, 1.10, 1.13, 2.5, 3.4, 4.2, 6.3, 10, 11, 13, 14  

Uczeń: 

 dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich spośród podanych 
wyrazów, tworząc nazwy codziennych czynności i tłumaczy je na 
język polski A 

 rozmawia na temat godzin, w których wykonuje codzienne czynności 
C 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple B 

 pisze prawdziwe zdania z podanych wyrazów i wyrażeń C 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę planszową według podanych instrukcji 
C 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 77 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 7. 

Lekcja 78 

Unit 7 Test. 

 

UNIT 8 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 79 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Nawy zainteresowań i hobby 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie kontekstu wypowiedzi 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Mówienie: opisywanie swoich upodobań 

Pisanie: opisywanie swoich upodobań  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej,  

1.1, 1.10, 2.5, 3.3, 3.4, 4.5, 5.5, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie do właściwych elementów ilustracji A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza 
wyrazy za nagraniem A 

 opisuje zainteresowania wskazanych osób na podstawie 
wysłuchanego nagrania C 

 łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia określające zainteresowania 
A 

 rozmawia na temat zainteresowań i hobby i częstotliwości ich 
wykonywania C 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej ze zrozumieniem B 

 odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i 
wysłuchanej historyjki B 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych odpowiedników w 
języku polskim B 

 powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą wymowę A 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje obrazki do właściwych wyrazów we wskazanym 
fragmencie przeczytanego tekstu B 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 wyszukuje nazwy czynności w wężu wyrazowym, dopasowuje je do 
właściwych obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem (MĆ) A 

 dopasowuje właściwe czasowniki do podanych wyrazów, tworząc 
nazwy hobby (MĆ) A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) A 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na 
role C 

 podaje wyrazy kojarzące się z pokazanymi 
obrazkami według własnych pomysłów A 

 opisuje swoje zainteresowania w kilku zdaniach 
(MĆ) C 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 80 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Nawy zainteresowań i hobby 

Czas present simple: przeczenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 uszeregowuje podane wyrazy i wyrażenia w odpowiedniej kolejności, 
tworząc zdania A 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych 
czasowników w formie twierdzącej i przeczącej B 

 tworzy prawdziwe zdania w formie twierdzącej lub przeczącej z 
podanych wyrażeń B 

 dopasowuje podane czasowniki do właściwych luk w tekście piosenki 
i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście zgodnie z 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem C 

 pisze krótki tekst na temat czynności 
niewykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w 
weekend C 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 



Steps Plus dla klasy IV: plan wynikowy Oxford University Press Strona 37 

 

doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.5, 2.5, 4.2, 5.2, 10, 13, 14 

kontekstem (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji zgodnie z 
kontekstem gramatycznym i analizą ilustracji (MĆ) B 

Lekcja 81 

Środki językowe 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Mówienie: opisywanie swoich upodobań 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich upodobań, pytanie o upodobania, 
stosowanie zwrotów i form grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, 2.5, 4.5, 6.3, 6.5, 6.14, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu B 

 dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich luk w dialogu na 
podstawie nagrania B 

 czyta dialog z podziałem na role A 

 dopasowuje podane nazwy zainteresowań i hobby do właściwych 
osób na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje podane reakcje do właściwych sytuacji opisanych w 
języku polskim B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym pyta i odpowiada na 
pytania o zainteresowania i hobby C 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 82 

Środki językowe 

Czas present simple: pytania 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
określanie intencji autora/nadawcy wypowiedzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich upodobań 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 2.3, 2.5, 3.4, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem i analizuje tabelę z regułą 
gramatyczną A 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego 
nagrania B 

 uzupełnia luki w pytaniach w czasie present simple właściwymi 
formami odpowiednich czasowników i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
pytania B 

 pyta i odpowiada na ułożone wcześniej pytania C 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
nagrania B 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej 
historyjki obrazkowej B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami przeczącymi 
podanych czasowników w czasie present simple B 

 zapisuje przeczące formy podanych czasowników we wskazanej 
formie (MĆ) B 

Uczeń: 

 zapisuje pytania, które można by było zadać 
wybranej sławnej osobie zgodnie z własnymi 
pomysłami C 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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 pisze zdania przeczące na podstawie podanych zdań twierdzących 
(MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami właściwych 
czasowników na podstawie analizy danych z tabeli (MĆ) B 

 układa pytania w czasie present simple z podanych wyrazów i 
wyrażeń na podstawie przeczytanego tekstu i zapisuje krótkie 
odpowiedzi (MĆ) B 

 układa pytania w czasie present simple z podanych wyrazów i 
wyrażeń i zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie informacji zawartych w tabeli (MĆ) B 

Lekcja 83 

Środki językowe 

Czas present simple 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Nazwy zwierząt 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu lub 
jego fragmentów, znajdywanie określonych 
informacji w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.5, 1.13, 2.5, 3.1, 3.4, 6.3, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe nazwy zwierząt spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu A 

 dopasowuje podane nagłówki do właściwych fragmentów 
przeczytanego tekstu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniu właściwą nazwą hobby na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 poprawia błędy w zdaniach hobby na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ) B 

 

Uczeń: 

 tworzy pytania do przeczytanego tekstu i 
odpowiada na pytania utworzone przez 
kolegę/koleżankę C 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 84 

Środki językowe 

Czas present simple 

Spójnik or 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie swoich upodobań, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach 

Uczeń: 

 podaje właściwą nazwę hobby na podstawie przeczytanego tekstu B 

 łączy podane zdania za pomocą wskazanego spójnika B 

 uzupełnia luki w zdaniach nazwami swoich zainteresowań B 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 dopasowuje mini dialogi do właściwych spośród przeczytanych 
tekstów (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego 
czasu według podanych wskazówek C 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 

1.1, 1.5, 2.5, 3.4, 5.2, 5.5, 10, 13, 14 

Lekcja 85 

Środki językowe 

Słownictwo związane z wakacjami 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie miejsc, przedstawianie 
faktów, stosowanie właściwego stylu 
wypowiedzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
współdziałanie w grupie, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się językiem angielskim oraz o kraju 
ojczystym z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego, europejskiego i globalnego, 
posiadanie świadomości związku między kulturą 
własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową 

1.8, 2.5, 3.4, 5.1, 5.8, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu B 

 dopasowuje pokazane na obrazkach przedmioty do właściwych osób 
na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu B 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w postaci 
broszury informacyjnej o Polsce według 
podanych wskazówek C 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 86 

Środki językowe 

Czas present simple 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Nazwy codziennych czynności 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień , 
wyrażanie swoich upodobań, pytanie o 
upodobania innych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 

Uczeń: 

 pyta i odpowiada na pytania o codzienne czynności na podstawie 
tabeli i informacji w niej zawartych C 

 dopasowuje podane fragmenty zdań do siebie, tworząc pełne zdania 
B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przeczącymi formami 
podanych czasowników B 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego 
dialogu B 

 rozmawia na temat swoich zainteresowań na podstawie podanych 
nazw hobby C 

 uzupełnia luki w pytaniach kwizowych dotyczących znajomości 
podręcznika odpowiednimi czasownikami w czasie present simple i 
zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 dopasowuje dialogi do właściwych spośród przeczytanych tekstów B 

Uczeń: 

 ocenia swoje postępy i umiejętności na 
podstawie wyników wykonanych przez siebie 
zadań (MĆ) B 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, 
dokonywanie samooceny 

1.1, 1.5, 2.5, 3.4, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

 podpisuje obrazki właściwymi spośród podanych nazw czynności 
(MĆ) A 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple (MĆ) B 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc 
dialog (MĆ) B 

Lekcja 87 

Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu obejmującego materiał z rozdziału 8. 

Lekcja 88 

Środki językowe 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Nazwy zainteresowań i hobby 

Nazwy codziennych czynności 

Nazwy zawodów 

Godziny 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.13, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach pod obrazkami spośród podanych opcji A 

 uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy zwierząt i tłumaczy je na język polski A 

 poprawia błędy w zdaniach B 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple B 

 wstawia podane przysłówki częstotliwości w odpowiednich miejscach w zdaniach B 

 tworzy pytania w czasie present simple na podstawie podanych w tabeli informacji i zapisuje krótkie odpowiedzi B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasowników posiłkowych wybranymi spośród podanych opcji B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu B 

 dopasowuje właściwe reakcje do podanych pytań B 

 dopasowuje właściwe imiona do osób pokazanych na obrazku na podstawie nagrania B 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 89 

Unit 8 Test. 

Lekcja 90 

Sprawdzian obejmujący materiał z całego roku szkolnego. 
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Steps Plus 6 

Kryteria oceniania 
 

 

Welcome 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi 
podając podstawowe o nich 
informacje, opisuje ich wygląd 
zewnętrzny, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi podając 
podstawowe o nich informacje, opisuje 
ich wygląd zewnętrzny popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi podając 
podstawowe o nich informacje, opisuje 
ich wygląd zewnętrzny popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi podając podstawowe 
o nich informacje, opisuje ich wygląd 
zewnętrzny popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Welcome i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem siebie i innych 
osób, podawaniem informacji 
związanych z danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 
pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, reaguje właściwie na 
polecenia wykonywanie różnych 
czynności. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem siebie i 
innych osób, podawaniem informacji 
związanych z danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 
pochodzenia i miejsca zamieszkania, 
reaguje właściwie na polecenia 
wykonywanie różnych czynności, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, reaguje właściwie na 
polecenia wykonywanie różnych 
czynności często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, reaguje właściwie na 
polecenia wykonywanie różnych 
czynności korzystając w dużej mierze z 
pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
położenie różnych miejsc, określa 
cechy krajobrazu, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje położenie różnych 
miejsc, określa cechy krajobrazu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc, 
określa cechy krajobrazu popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc, 
określa cechy krajobrazu popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wyglądem zewnętrznym, 
czynnościami dnia codziennego, 
czynnościami wykonywanymi w 
danym momencie. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
zewnętrznym, czynnościami dnia 
codziennego, czynnościami 
wykonywanymi w danym momencie, 
popełniając drobne błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem zewnętrznym, 
czynnościami dnia codziennego, 
czynnościami wykonywanymi w danym 
momencie, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem zewnętrznym, 
czynnościami dnia codziennego, 
czynnościami wykonywanymi w danym 
momencie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Welcome (w 
tym, m.in., nazwy cech wyglądu 
zewnętrznego, czynności dnia 
codziennego),  twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, 
przyimki miejsca, phrasal verbs. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., 
nazwy cech wyglądu zewnętrznego, 
czynności dnia codziennego),  
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be w czasach 
teraźniejszym prostym i złożonym, 
czasownik have got, przyimki miejsca, 
phrasal verbszaimki , popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
cech wyglądu zewnętrznego, czynności 
dnia codziennego),  twierdzenia, pytania 
i przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, przyimki 
miejsca, phrasal verbs, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
cech wyglądu zewnętrznego, czynności 
dnia codziennego),  twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, przyimki 
miejsca, phrasal verbs, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne środki transportu, miejsca 
turystyczne w różnych częściach 
świata, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje różne środki transportu, 
miejsca turystyczne w różnych 
częściach świata popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne środki transportu, 
miejsca turystyczne w różnych 
częściach świata, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne środki transportu, 
miejsca turystyczne w różnych częściach 
świata popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo  
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
prośbą o i udzielaniem rad 
dotyczących sposobu postępowania. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z prośbą o i udzielaniem 
rad dotyczących sposobu 
postępowania, popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z prośbą o i udzielaniem rad 
dotyczących sposobu postępowania, 
wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z prośbą o i 
udzielaniem rad dotyczących sposobu 
postępowania, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela i 
prosi o informacje związane z 
podróżą pociągiem. 

Uczeń udziela i prosi o informacje 
związane z podróżą pociągiem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela i prosi o informacje 
związane z podróżą pociągiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela i prosi o informacje 
związane z podróżą pociągiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in., nazwy środków transportu, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności, 
określenia położenia 
geograficznego), czas past simple, 
łączniki w zdaniu, czasownik have 
got. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy 
ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych 
czynności), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, czasownik 
have got, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki 
częstotliwości, czasownik have got, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki częstotliwości, 
czasownik have got, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze pocztówkę z 
wakacyjnej podróży, tworzy mapkę 
miejscowości i opis miejsc wartych 
zwiedzania, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i 
opis miejsc wartych zwiedzania, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i 
opis miejsc wartych zwiedzania, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i 
opis miejsc wartych zwiedzania, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny nazywa i 
opisuje różne sprzęty i aktywności 
sportowe, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i 
aktywności sportowe, stosując w miarę 
różnorodne słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i 
aktywności sportowe, stosując 
podstawowe słownictwo, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i 
aktywności sportowe, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń słucha i opowiada o 
minionym weekendzie reagując  w 
rozmowie właściwie i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie reagując  w rozmowie 
właściwie i popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie reagując  częściowo  w 
rozmowie właściwie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie, nie reagując  w rozmowie 
właściwie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
czynnościami wykonanymi podczas 
minionego weekendu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z czynnościami 
wykonanymi podczas minionego 
weekendu, popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami wykonanymi 
podczas minionego weekendu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami wykonanymi 
podczas minionego weekendu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, 
m.in., nazwy sprzętów i aktywności 
sportowych), go, play, do, przedimki 
a/an, zaimki i przyimki  it, them, that, 
there, here, znaki interpunkcyjne, 
czasy past simple i past continuous 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
sprzętów i aktywności sportowych), 
go, play, do, przedimki a/an, zaimki i 
przyimki  it, them, that, there, here, 
znaki interpunkcyjne, czasy past 
simple i past continuous popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
sprzętów i aktywności sportowych), go, 
play, do, przedimki a/an, zaimki i 
przyimki  it, them, that, there, here, znaki 
interpunkcyjne, czasy past simple i past 
continuous popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy sprzętów 
i aktywności sportowych), go, play, do, 
przedimki a/an, zaimki i przyimki  it, them, 
that, there, here, znaki interpunkcyjne, 
czasy past simple i past continuous 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swój i wybranej 
drużyny narodowej sposób 
ubierania, swoje czynności sportowe 
w przeszłości, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis zwierząt /zjawisk/miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
wygląd zewnętrzny i cechy 
charakteru dzikich i ulubionych 
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca 
geograficzne i porównuje ich cechy 
charakterystyczne, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i 
cechy charakteru dzikich i ulubionych 
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca 
geograficzne i porównuje ich cechy 
charakterystyczne popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i 
cechy charakteru dzikich i ulubionych 
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca 
geograficzne i porównuje ich cechy 
charakterystyczne popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i cechy 
charakteru dzikich i ulubionych zwierząt, 
opisuje pogodę, miejsca geograficzne i 
porównuje ich cechy charakterystyczne 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń bierze udział w grze 
planszowej według określonych 
zasad, podejmuje decyzje, informuje 
o nich, wraz z grupą przygotowuje 
pracę projektową o wybranym 
zwierzęciu, nie popełniając 

Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich, wraz z 
grupą przygotowuje pracę projektową 
o wybranym zwierzęciu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 

Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich, wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową  o 
wybranym zwierzęciu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 

Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich , wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową o 
wybranym zwierzęciu , popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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większych błędów.  niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
pogodą 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pogodą, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z pogodą, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z pogodą, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in., zwierząt i ich cech, nazwy 
różnego rodzaju pogody, porównuje 
przedmioty przy pomocy stopnia 
wyższego i najwyższego 
przymiotników, konstrukcji than,  
stosuje właściwą kolejność 
przymiotników w zdaniu, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., zwierząt i ich 
cech, nazwy różnego rodzaju pogody, 
porównuje przedmioty przy pomocy 
stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników, konstrukcji than, 
stosuje właściwą kolejność 
przymiotników w zdaniu, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy zwierząt 
i ich cech, nazwy różnego rodzaju 
pogody, porównuje przedmioty przy 
pomocy stopnia wyższego i 
najwyższego przymiotników, konstrukcji 
than, stosuje właściwą kolejność 
przymiotników w zdaniu, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., zwierząt i ich 
cech, nazwy różnego rodzaju pogody, 
porównuje przedmioty przy pomocy 
stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników, konstrukcji than, stosuje 
właściwą kolejność przymiotników w 
zdaniu popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis 
wybranego zwierzęcia nie 
popełniając  większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis 
wybranego zwierzęcia popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranego 
zwierzęcia, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranego 
zwierzęcia i, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
produkty żywnościowe i potrawy, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i 
potrawy, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i 
potrawy, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i 
potrawy, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 
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Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
organizowaniem urodzinowego 
przyjęcia, akceptacją lub odmową 
przyjęcia zaproszenia. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem 
organizowaniem urodzinowego 
przyjęcia, akceptacją lub odmową 
przyjęcia zaproszenia popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z organizowaniem urodzinowego 
przyjęcia, akceptacją lub odmową 
przyjęcia zaproszenia, często wzorując 
się na modelu rozmowy i korzystając z 
pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
organizowaniem urodzinowego przyjęcia, 
akceptacją lub odmową przyjęcia 
zaproszenia,  korzystając w dużej mierze 
z pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
datami różnych wydarzeń. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z datami różnych 
wydarzeń, popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z datami różnych wydarzeń, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z datami różnych wydarzeń, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, 
m.in., słownictwo związane z 
żywnością), konstrukcję there is, 
there are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki, a/an, the, 
some i any, formę rozkazującą zdań. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z żywnością), konstrukcję 
there is, there are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, przedimki, 
a/an, the, some i any, formę 
rozkazującą zdań, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z żywnością), konstrukcję 
there is, there are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, przedimki, 
a/an, the, some i any, formę rozkazującą 
zdań, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z żywnością), konstrukcję there 
is, there are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki, a/an, the, some 
i any, formę rozkazującą zdań 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
rodzaje filmów, uwzględniając ich 
cechy charakterystyczne, 
urządzenia elektroniczne 
codziennego użytku, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając  ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje wraz z grupą 
quiz na temat wybranego 
popularnego miejsca rozrywki i 
bierze udział w rozwiązywaniu quizu 
innej grupy, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz 
na temat wybranego popularnego 
miejsca rozrywki i bierze udział w 
rozwiązywaniu quizu innej grupy, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz 
na temat wybranego popularnego 
miejsca rozrywki i bierze udział w 
rozwiązywaniu quizu innej grupy, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz na 
temat wybranego popularnego miejsca 
rozrywki i bierze udział w rozwiązywaniu 
quizu innej grupy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
ulubionymi filmami, kupowaniem 
biletów w kinie na film. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionymi 
filmami, kupowaniem biletów w kinie 
na film popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi filmami, 
kupowaniem biletów w kinie na film 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi filmami, 
kupowaniem biletów w kinie na film 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in., nazwy filmów i urządzeń 
elektronicznych), czasowniki must, 
have to, should, przysłówki sposobu  

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
filmów i urządzeń elektronicznych), 
czasowniki must, have to, should, 
przysłówki sposobu popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i 
urządzeń elektronicznych), czasowniki 
must, have to, should, przysłówki 
sposobu, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i 
urządzeń elektronicznych), czasowniki 
must, have to, should, przysłówki 
sposobu, popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze recenzję wybranego 
filmu, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze recenzję wybranego 
filmu,, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze recenzję wybranego filmu,, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze recenzję wybranego filmu,, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
ulubionych filmów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc/przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne sklepy  i ich funkcje, towary, 
które może tam kupić, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich 
funkcje, towary, które może tam kupić, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich 
funkcje, towary, które może tam kupić, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich funkcje, 
towary, które może tam kupić, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje wraz z grupą 
pracę projektową na temat 
ulubionego sklepu, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń przygotowuje wraz z grupą 
pracę projektową na temat ulubionego 
sklepu, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę 
projektową na temat ulubionego sklepu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę 
projektową na temat ulubionego sklepu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
robieniem zakupów w sklepie, 
wymienia opinie na temat ulubionych 
sklepów, składa obietnice i oferty 
pomocy. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów w 
sklepie, wymienia opinie na temat 
ulubionych sklepów, składa obietnice i 
oferty pomocy popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z  
robieniem zakupów w sklepie, wymienia 
opinie na temat ulubionych sklepów, 
składa obietnice i oferty pomocy, często 
wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w prostej 
rozmowie reagując w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z  
robieniem zakupów w sklepie, wymienia 
opinie na temat ulubionych sklepów, 
składa obietnice i oferty pomocy, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, 
m.in., nazwy sklepów i towarów, 
czasowniki typowe podczas 
zakupów, przymiotniki i 
odpowiadające im przysłówki), be 
going to, will/won’t, must/mustn’t, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
sklepów i towarów, czasowniki typowe 
podczas zakupów, przymiotniki i 
odpowiadające im przysłówki), be 
going to, will/won’t, must/mustn’t 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy sklepów 
i towarów, czasowniki typowe podczas 
zakupów, przymiotniki i odpowiadające 
im przysłówki), be going to, will/won’t, 
must/mustn’t .popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy sklepów 
i towarów, czasowniki typowe podczas 
zakupów, przymiotniki i odpowiadające 
im przysłówki), be going to, will/won’t, 
must/mustn’t popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis centrum 
handlowego, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis centrum 
handlowego, popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis centrum 
handlowego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis centrum 
handlowego, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi/przedmiotów/zjawisk Uczeń w sposób płynny opisuje 
choroby i urazy i ich objawy, różne 
nastroje i emocje osób, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich 
objawy, różne nastroje i emocje osób, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich 
objawy, różne nastroje i emocje osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich 
objawy, różne nastroje i emocje osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 7 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje wspólnie z 
grupą projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego 
zawodu, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego zawodu 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego zawodu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego zawodu 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje i radę 
podczas wizyty u lekarza, uzyskuje  i 
przekazuje informacje dotyczące 
doświadczeń ludzi ze swego 
otoczenia, przekazuje i uzyskuje 
informacje o swoim i innych trybie 
życia. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje i radę podczas wizyty u 
lekarza, uzyskuje  i przekazuje 
informacje dotyczące doświadczeń 
ludzi ze swego otoczenia, przekazuje i 
uzyskuje informacje o swoim i innych 
trybie życia., popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i 
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje  
i przekazuje informacje dotyczące 
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje o 
swoim i innych trybie życia., popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i 
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje  
i przekazuje informacje dotyczące 
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje o swoim 
i innych trybie życia., popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy chorób i urazów i ich 
objawów), czas present perfect, 
formy past participle czasowników 
regularnych i nieregularnych, zdania 
z ever i never. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
chorób i urazów i ich objawów), czas 
present perfect, formy past participle 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, zdania z ever i never, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób i 
urazów i ich objawów), czas present 
perfect, formy past participle 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, zdania z ever i never, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób i 
urazów i ich objawów), czas present 
perfect, formy past participle 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, zdania z ever i never, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze maila o swoim pobycie 
w szpitalu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
domowe sprzęty i wyposażenie 
pomieszczeń, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 



Steps Plus 6: kryteria oceniania Oxford University Press Strona 10 

 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny 
z filmu lub książki, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat wyboru prezentu 
dla koleżanki/kolegi uwzględniając 
swoją i rozmówcy opinię. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi 
uwzględniając swoją i rozmówcy 
opinię, popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi 
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi 
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, 
m.in., nazwy wyposażenia domu), 
czas present simple  present 
continuous, past simple i past 
continuous, going to i will, present 
perfect. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present 
simple  present continuous, past 
simple i past continuous, going to i will, 
present perfect, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present 
simple  present continuous, past simple i 
past continuous, going to i will, present 
perfect, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present simple  
present continuous, past simple i past 
continuous, going to i will, present 
perfect,  popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wstęp do opowiadania 
o tajemniczej historii, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 
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Steps Plus 6 

Plan wynikowy 
 

 

Welcome 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 1 

Środki językowe 

Powitania, przedstawianie osób 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, rozumienie znaczenia zwrotów dnia 
codziennego 

Reagowanie ustne: przedstawianie się 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, II.2, II.3, II.4, II.5, III.3, III.4, III.6, VI.1, VI.2, 
VI.3, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 słucha i śledzi historyjkę obrazkową z nagraniem 

 uzupełnia luki w zdaniach imionami właściwych osób na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 uszeregowuje podane wydarzenia w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple 

 zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w pytaniach do przeczytanego tekstu właściwym 
czasownikiem posiłkowym 

 pyta i odpowiada na uzupełnione wcześniej pytania 

 zakreśla właściwe wyrażenia w dialogach spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem (WB)) 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami odpowiednimi formami 
podanych czasowników w czasie present simple  (WB)) 

 przekształca podane zdania na przeczenia (WB)) 

 tworzy zdania pytające i przeczące z podanych wyrazów (WB)) 

 uzupełnia luki w pytaniach na podstawie podanych czasowników i 
zapisuje prawdziwe odpowiedzi (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę obrazkową 

 wyszukuje wyrażenia i zdania w historyjce 
będące odpowiednikami podanych w 
języku polskim zdań i wyrażeń 

 odpowiada na pytanie dotyczące formy 
czasu present simple na podstawie 
analizy reguły gramatycznej 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Lekcja 2 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Nazwy miejsc w mieście 

Nazwy zawodów 

Nazwy kolorów 

Nazwy elementów krajobrazu 

Nazwy instrumentów muzycznych 

Czas present continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.4, I.8, I.9, IV.1, V.1, VII.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje zdania opisujące ubiór do właściwych osób na ilustracji 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie 
analizy ilustracji 

 wyszukuje określonych informacji  na ilustracji 

 tworzy zdania opisujące swój i innych ubiór 

 tworzy zdania opisujące  czynności wybranych osób na ilustracji 

 tworzy prawdziwe i fałszywe zdania na temat wskazanych miejsc  i 
zawodów 

 uzupełnia luki w nazwach instrumentów brakującymi literami, zapisuje 
ich polskie znaczenia  i wyszukuje odpowiadające im obrazki na 
ilustracji 

 pyta i odpowiada na pytania o obecność podanych elementów 
krajobrazu na ilustracji 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami kolorów wyrazów 
(WB) 

 uzupełnia nazwy instrumentów muzycznych (WB) 

 

Uczeń: 

 uszeregowuje podane nazw zawodów w 
kolejności alfabetycznej w określonym 
czasie 

 tworzy listę znanych sobie nazw 
instrumentów muzycznych 

 dopasowuje podane nazwy instrumentów 
do nazw stylów muzycznych na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 tworzy listę znanych przykładów 
podanych elementów krajobrazu w 
Polsce 

 rozwiązuje krzyżówkę (WB)) 

 zapisuje nazwy usłyszanych w nagraniu 
gatunków muzycznych (WB) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 3 

Środki językowe 

Czas present continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.1, II.3, II.5, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników na 
podstawie analizy tabeli z regułą gramatyczną 

 dopasowuje formy czasowników do właściwych skrótów 

 wybiera właściwe zdania opisujące czynności przedstawione na 
ilustracjach 

 zapisuje zdania w czasie present continuous z podanych wyrazów 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 

 zakreśla w tekście odpowiednie formy podanych czasowników  

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób i odpowiednimi 
formami czasowników w czasie present continuous na podstawie 
analizy ilustracji (WB) 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi formami czasowników i pisze 
krótkie odpowiedzi (WB)) 

Uczeń: 

 pisze prawdziwe zdania na podstawie 
analizy ilustracji (WB) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 4 

Środki językowe 

Słownictwo służące opisowi wyglądu 
zewnętrznego 

Have got/has got 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich fragmentów zdjęć  

 uzupełniając zdania dopasowując podane wyrazy do odpowiednich 
kategorii w tabeli,  

 dopasowuje wysłuchane w nagraniu opisy do właściwych osób 
pokazanych na obrazkach  

 wskazuje właściwe osoby spośród pokazanych na obrazkach na 
podstawie informacji uzyskanych poprzez zadawanie pytań na temat 
ich wyglądu 

Uczeń: 

 tworzy pisemny opis wyglądu wybranej 
osoby z klasy 

 zapoznaje się z treścią reguły 
gramatycznej 

 zapisuje zdania, w których można 
rozdzielić czasownik od partykuły spośród 
podanych opcji na podstawie analizy 
reguły gramatycznej 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, reagowanie na polecenia, rozumienie 
zwrotów dnia codziennego 

Mówienie: opisywanie ludzi 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, II.1, II.2, II.4, II.5, V.1, VI.3, XI, XIII, XIV 

 

 

 dopasowuje podane czasowniki złożone do właściwych rysunków 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami złożonymi 
zgodnie z kontekstem 

 wydaje i wykonuje polecenia z zastosowaniem czasowników 
złożonych  

 dopasowuje właściwe osoby pokazane na ilustracji do odpowiednich 
linijek tekstu piosenki i słucha piosenki 

 podpisuje obrazki właściwymi spośród podanych wyrazów i wyrażeń 
(WB) 

 tworzy pary z podanych czasowników złożonych (WB) 

 uzupełnia zdania czasownikami złożonymi (WB) 

 zakreśla właściwe czasowniki złożone spośród podanych opcji na 
podstawie usłyszanych w nagraniu wyrazów (WB) 

 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 zapisuje prawdziwe odpowiedzi na 
podane pytania (WB) 

UNIT 1 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 5 

Środki językowe 

Nazwy środków transportu 

Forma rozkazująca – udzielanie instrukcji 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, udzielanie instrukcji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.8, II.1, II.2, II.4, VI.3, VI.11, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy środków transportu  do właściwych 
elementów ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem 

 przyporządkowuje podane wyrazy odpowiednim kategoriom 

 wybiera właściwe odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje połowy wyrazów tworząc nazwy środków transportu (WB) 

 wyszukuje w diagramie nazwy środków transportu (WB) 

 podpisuje pod obrazkami odpowiednie nazwy środków transportu 
(WB) 

 zapisuje nazwy środków  transportu na podstawie nagrania (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zwrotami (WB) 

 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym prosi o/udziela 
rad dotyczących skorzystania ze środków 
transportu 

 tworzy uporządkowaną listę środków 
transportu według kryterium 

 odpowiada na pytania dotyczące 
korzystania ze środków transportu (WB) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 6 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem, 
określaniem  położenia geograficznego 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Uczeń: 

 układa wydarzenia w odpowiednim porządku na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zwrotami na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 wyszukuje w tekście zwroty odpowiadające polskim znaczeniom 

 dopasowuje podane nazwy kierunków geograficznych do 

Uczeń: 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.8, II.2, II.5, XI, XIII, XIV 

odpowiednich miejsc na rysunku 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zwrotami 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi zwrotami (WB) 

 

Lekcja 7 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem 
samolotem 

Czas past simple: czasownik be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie,  posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym 
językiem obcym nowożytnym I.8, II.2, II.5, III.1, 
III.4, VI.3, IX.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia tabelę właściwymi formami czasownika be 

 uzupełnia tekst  właściwymi formami czasownika be 

 uzupełnia zdania właściwymi formami czasownika be 

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie tekstu 

 wybiera właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu 

 zakreśla w zdaniach  właściwą formę czasownika be (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwą formą czasownika be, a następnie 
zmienia zdania twierdzące w przeczące (WB) 

 układa z wyrazów pytania z czasownikiem be w simple past  i 
odpowiada na nie na podstawie obrazków (WB) 

Uczeń: 

 układa zdania dotyczące weekendowych 
zajęć swoich bliskich 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 8 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem 
pociągiem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.8, II.3, II.5, VI.3, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu 

 czyta głośno podany dialog z podziałem na role 

 uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego nagrania 

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie podanych informacji 

 wybiera właściwe do podanych sytuacji odpowiedzi 

 uzupełnia rozmowy właściwymi wypowiedziami (WB) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami z podanych (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa przygotowany przez siebie 
dialog z podziałem  na role 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Lekcja 9 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem 

Czas przeszły past simple: czasowniki regularne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach z 
przeszłości 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.4, I.8, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, XI, XIII, XIV  

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tabeli czasownikami w czasie past simple 

 uzupełnia luki w zdaniach formami przeszłymi podanych czasowników 

 dopasowuje podane czasowniki do właściwych form przeszłych 

 wybiera właściwe odpowiedzi do podanych sytuacji 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi czasownikami w formie przeszłej 

 wyszukuje w tekście i zapisuje czasowniki w czasie przeszłym 

 uzupełnia listę czasowników regularnych właściwymi formami 
przeszłymi (WB)  

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi czasownikami w czasie 
przeszłym (WB) 

 uzupełnia listę czasowników nieregularnych właściwymi formami 
przeszłymi (WB) 

 wyszukuje nazwy środków transportu w przeczytanym tekście  (WB) 

Uczeń: 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na 
podstawie przeczytanego/wysłuchanego 
tekstu 

 tworzy zdania opisujące czynności 
wybranej osoby w minionym weekendzie 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na 
podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 10 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem 

Łączniki w zdaniu: because, and, but, or, so 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów, zjawisk 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej,  posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym  oraz o kraju ojczystym 
współdziałanie w grupie 

I.8, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, V.2, IX.1, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwe nazwy na podstawie wysłuchanego tekstu 

 porządkuje podane czynności na podstawie przeczytanego tekstu 

 wyszukuje w przeczytanym tekście wskazane spójniki 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spójnikami 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) 

 zaznacza na liście czynności zgodnie z wysłuchanym tekstem (WB) 

 wybiera poprawna odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu 
(WB) 

 dopasowuje imiona do właściwych osób na ilustracjach na podstawie 
wysłuchanego tekstu (WB) 

 

Uczeń: 

 wyszukuje w zdaniach błędy i poprawia je 
na podstawie wysłuchanego tekstu 

 pisze pocztówkę z wakacji 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 11 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zwiedzaniem 

Nazwy znanych miejsc w Londynie 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy do miejsc na ilustracji 

 wytycza na mapie drogę na podstawie wysłuchanego tekstu 

 

Uczeń: 

 gra w grę opisując drogę do 
wylosowanego miejsca 

 tworzy pracę projektową na temat miejsc 
w swojej miejscowości wartych 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej,  posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym  oraz o kraju ojczystym 
współdziałanie w grupie 

I.8, II.5, III.1, III.4, IV.1, VI.3, IX.1, XI, XIII, XIV 

 odwiedzenia 

Lekcja 12 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze środkami transportu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie 
samooceny 

I.8, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 dopasowuje nazwy do właściwych środków transportu na ilustracji i 
wypowiada głośno te nazwy 

 podaje nazwy środków transportu na podstawie opisów 

 uzupełnia list odpowiednimi formami przeszłymi czasownika be 

 uzupełnia luki w zdaniach formami przeszłymi podanych czasowników 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 13 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zdrowiem 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.8, III.1, III.4 X, XII, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 wskazuje poprawne odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwą kolejność podanych zdań  

 

Uczeń: 

 określa główną myśl przeczytanego 
tekstu 

 określa rodzaj przeczytanego tekstu 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Lekcja 14 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. 

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 15 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Nazwy wyposażenia sportowego 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji 
uzyskanych z tekstu  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.10, II.2, III.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy wyposażenia sportowego do 
odpowiednich ilustracji 

 dopasowuje nazwy sprzętu i dyscyplin sportowych tworząc nazwy 
złożone 

 zapisuje nazwy wyposażenia sportowego na podstawie wysłuchanego 
nagrania 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami 

 podpisuje obrazki wyrazami z ramki (WB) 

 uzupełnia nazwy dyscyplin sportowych brakującymi literami i wpisuje 
obok nazwy odpowiednich dyscyplin sportowych (WB) 

 zapisuje nazwy sprzętów sportowych usłyszanych w nagraniu (WB) 

 

Uczeń: 

 gra w grę sprawdzającą umiejętność 
zapamiętywania szczegółów na obrazku 

 opisuje sprzęt potrzebny w wymyślonej 
przez siebie dyscyplinie sportowej 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 16 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem: czasowniki do, 
play, go 

Zaimki i przyimki it, them, that, there, here,  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

Uczeń: 

 wybiera w zdaniach właściwe wyrazy na podstawie ilustrowanego 
dialogu 

 wyszukuje w dialogu wyrażenia stanowiące ekwiwalenty podanych 
polskich zwrotów 

 wyszukuje w dialogu przykłady zdań z czasownikami go, play, do 

 uzupełnia tabelę czasownikami go, play, do 

 odpowiada na pytania własnymi słowami (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach czasownikami go, play, do (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role 

 analizuje podane zdania i określa rolę 
wyróżnionych wyrazów na podstawie 
kontekstu 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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I.10, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.3, XI, XIII, XIV 

Lekcja 17 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Czas simple past: przeczenia i krótkie odpowiedzi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.10, II.2, II.5, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 zapisuje podane zdania w formie przeczącej 

 układa prawdziwe o sobie zdania wykorzystując podane zwroty 

 zadaje pytania i odpowiada wykorzystując podane zwroty 

 dopasowuje usłyszane dialogi do właściwych ilustracji 

 układa pytania dotyczące minionego weekendu 

 uzupełnia luki w zdaniach formą przeczącą podanych czasowników 
(WB) 

 uzupełnia luki w dialogu przy pomocy did lub didn’t oraz właściwymi 
czasownikami (WB) 

 

Uczeń: 

 prowadzi rozmowę na temat minionego 
weekendu 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 18 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Reagowanie na dobre i złe wieści 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych  

Reagowanie ustne: przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji, wyrażanie uczuć i emocji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.10, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.3, VI.13,  XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia zdania właściwymi imionami na podstawie tekstu i 
wypowiada głośno te zdania 

 łączy podane zdania, nadaje czasownikom formę przeszłą na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 klasyfikuje podane reakcje ze względu na kontekst sytuacyjny 

 reaguje na podane sytuacje wykorzystując podane zwroty 

 uzupełnia luki w dialogach właściwymi zwrotami 

 porządkuje podane wyrazy tworząc pytania i zapisując prawdziwe o 
sobie odpowiedzi (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa własny dialog z podziałem na 
rolę 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 19 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Czas past continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji 
szczegółowych w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: przekazywanie informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.10, II.5, III.4, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 zapisuje poprawne zdania na podstawie ilustracji 

 uzupełnia luki w zdaniach w czasie przeszłym prostym lub ciągłym na 
podstawie ilustracji 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania 

 wybiera w zdaniach właściwe wyrazy na podstawie tekstu 

 uzupełnia podane zdania właściwymi imionami i formami przeszłymi 
czasowników na podstawie tekstu 

 uzupełnia podane zdania czasownikami w czasie past continuous 

 układa zdania w czasie past continuous wykorzystując podane 
słownictwo (WB) 

 odpowiada na pytania i zapisuje odpowiedzi na podstawie ilustracji 
(WB) 

 

Uczeń: 

 informuje koleżankę/kolegę, co robił 
minionego dnia o wskazanych porach 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 20 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem  

Nazwy sportowych ubrań 

Znaki interpunkcyjne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach z 
przeszłości 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie 
informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub 
czytanego 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.10, II.2, II.4, III.1, III.2, III.4, V.2,  XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane teksty do dialogu na podstawie 
wysłuchanego/przeczytanego tekstu 

 dopasowuje podane nazwy do właściwych miejsc na ilustracji 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 

 dopasowuje znaki interpunkcyjne do ich nazw 

 wyszukuje w przeczytanym tekście znaki interpunkcyjne 

 wstawia znaki interpunkcyjne we właściwe miejsce w podanych 
zdaniach 

 zapisuje notatki dotyczące swoich ubrań 

 podkreśla w tekście nazwy dyscyplin sportowych (WB) 

 zakreśla w zdaniach właściwe wyrazy na podstawie przeczytanego 
tekstu (WB) 

 uzupełnia tabelę informacjami na podstawie wysłuchanego tekstu 
(WB) 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) 

 dopasowuje teksty do podanych dialogów (WB) 

 

Uczeń: 

 powtarza dźwięki po nagraniu i zapisuje 
wyrazy na podstawie transkrypcji  

 układa i zapisuje zdania o swojej 
aktywności sportowej w przeszłości i 
odczuciach, jakie mu towarzyszyły 

 pisze opis swojego ubioru 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 21 

Środki językowe 

Słownictwo związane z piłką nożną 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 uzupełnia informacje na temat wydarzeń w podanych okresach czasu 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat historii piłki 
nożnej w swoim kraju 

 tworzy pracę projektową na temat 
nowego stroju sportowego polskich 
piłkarzy 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów, 
przedstawianie swoich upodobań 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie 
informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub 
czytanego 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej,  posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym  oraz o kraju ojczystym , 
współdziałanie w grupie 

I.10, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, VIII.1, IX.1, XI, XIII, 
XIV 

na podstawie tekstu 

 

 

Lekcja 22 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Czasowniki play, go, do 

Czasy past simple i past continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie 
informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub 
czytanego 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie 
samooceny 

I.5, I.10, VI.3, X, XI, XIII. XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje nazwy dyscyplin sportowych do właściwych ilustracji i 
wypowiada głośno utworzone wyrażenia 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi czasownikami 

 uzupełnia luki w zdaniach przeczącymi formami przeszłymi podanych 
czasowników 

 układa pytania, zadaje je i odpowiada na nie 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi czasownikami w formie past 
continuous i wypowiada zdania na głos 

 uzupełnia luki w zdaniach formami czasu past simple lub past 
continuous 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 23 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie 
samooceny 

I.10, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich tekstów 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 24 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze sportem 

Czasy past simple i past continuous 

Czasowniki play, do, go 

Strategie czytania ze zrozumieniem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie 
informacji uzyskanych z materiałów wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I I.1, I.10, II.2, II.5, III.1, II.4, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wpisuje podane nazwy do odpowiednich kategorii w tabeli 

 dopisuje własne nazwy dyscyplin sportowych do czasowników play, 
go, do 

 uzupełnia luki w tekście formami czasu simple past podanych 
czasowników 

 układa z podanych wyrazów pytania w czasie simple past i udziela na 
nie prawdziwych odpowiedzi 

 wybiera w podanych zdaniach odpowiednie formy czasowników 

  układa i zadaje pytania na temat wskazanych osób i zjawisk 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego tekstu 

 wybiera poprawną reakcję do przedstawionej na ilustracji sytuacji 

 dopasowuje reakcje do podanych sytuacji 

 

 

 

Uczeń: 

 ocenia przydatność uwag dotyczących 
strategii słuchania i czytania tekstów 

 odpowiada na pytania dotyczące analizy 
ilustracji  

 odpowiada na pytania dotyczące analizy 
przedstawionych ilustracji 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 25 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów od Starter – Unit 2 . 

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA 
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SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 26 

Środki językowe 

Nazwy dzikich zwierząt 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, podawanie swoich upodobań 

Pisanie: opisywanie zwierząt  

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.12, II.3, II.5, IV.1, IV.5, V.1, VI.3, VI.5, XI, XIII, 
XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do odpowiednich ilustracji 

 nazywa środowiska naturalne podanych zwierząt 

 zapisuje nazwy zwierząt usłyszanych w nagraniu 

 zapisuje w tabeli nazwy i przymiotniki przy właściwych osobach na 
podstawie wysłuchanego tekstu 

 wypowiada się na temat ulubionych dzikich zwierząt i uzasadnia 
swoja opinię 

 łączy połowy wyrazów tworząc nazwy zwierząt (WB) 

 wyszukuje w diagramie nazwy zwierząt i podpisuje je pod właściwymi 
obrazkami (WB) 

 uzupełnia nazwy zwierząt pasujące do podanych przymiotników (WB) 

 zapisuje nazwy zwierząt po wysłuchaniu nagrania (WB) 

 pisze zdania wyjaśniające, dlaczego lubi wybrane zwierzęta (WB) 

Uczeń: 

 pisze opis ulubionego zwierzęcia 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 27 

Środki językowe 

Słownictwo związane z dziką przyrodą 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.8, I.12, II.3, II.4, II.5, III.4, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie historyjki 

 odpowiada na pytania na podstawie historyjki 

 wyszukuje w historyjce wyrażeń odpowiadających podanym polskim 
zwrotom 

 dopasowuje podane nazwy do odpowiednich elementów obrazka 

 zakreśla w podanych zdaniach właściwe wyrazy (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa sytuację przedstawioną w 
historyjce obrazkowej 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 28 

Środki językowe 

Słownictwo związane z dziką przyrodą 

Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy 

Konstrukcje than, as…as, not as… as 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 zapisuje stopień wyższy podanych przymiotników 

 uzupełnia luki w zdaniach przymiotnikami w stopniu wyższym 

 przekształca podane zdania wykorzystując konstrukcję not as ,,, as i 
podane przymiotniki 

 uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami 

Uczeń: 

 porównuje wskazane zwierzęta pod 
względem różnych cech  

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.12, III.1, XI, XIII, XIV 

 układa zadania z użyciem podanych przymiotników w stopniu 
wyższym i zwrotem than (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach zwrotami as…as lub not as…as oraz 
podanymi przymiotnikami (WB) 

Lekcja 29 

Środki językowe 

Słownictwo związane z pogodą 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.12, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wybiera właściwą odpowiedź na podstawie tekstu 

 ćwiczy czytanie dialogu za nagraniem 

 dopasowuje podane wyrazy do właściwych obrazków 

 zadaje pytania i odpowiada na nie na podstawie informacji w tabeli 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje właściwe reakcje do podanych sytuacji (WB) 

 wybiera właściwe odpowiedzi zgodne z treścią ilustracji (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa swój dialog z podziałem na role 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 30 

Środki językowe 

Nazwy elementów i cech krajobrazu 

Stopień najwyższy przymiotnika 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.12, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami przymiotnika 

 uzupełnia luki w tabeli przymiotnikami w stopniu najwyższym 

 układa pytania z przymiotnikami w stopniu najwyższym wykorzystując 
podane wyrazy 

 uzupełnia luki w tekście przymiotnikami w stopniu najwyższym 

 układa pytania do przeczytanego tekstu z przymiotnikami w stopniu 
najwyższym 

 zapisuje odpowiedzi do pytań do tekstu 

 odpowiada na pytania do historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami i przymiotnikami w 
stopniu najwyższym na podstawie historyjki obrazkowej 

 układa zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym i podanymi 
wyrazami (WB) 

 uzupełnia quiz przymiotnikami w stopniu najwyższym (WB) 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami na podstawie przeczytanego 
tekstu (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 
przeczytanego tekstu (WB) 

Uczeń: 

 układa pytania dotyczące wybranych 
przez siebie elementów krajobrazu i ich 
cech i odpowiada na nie w rozmowie 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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Lekcja 31 

Środki językowe 

Słownictwo związane z ochroną dzikich zwierząt 

Kolejność przymiotników w zdaniu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, i przedmiotów 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.12, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego/wysłuchanego 
tekstu 

 wyszukuje w przeczytanym tekście podane nazwy i liczby 

 dopasowuje podane odpowiedzi do podanych pytań na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 układa pytania do podanych odpowiedzi na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania i 
dopasowuje imiona do ilustracji 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego 
nagrania 

 ocenia prawdziwość podanych zdań i poprawia fałszywe 

 ocenia poprawność kolejności przymiotników w podanych zdaniach 

 uzupełnia notatki dotyczące wybranego zwierzęcia 

 odpowiada na pytanie na podstawie nagrania i dopasowuje fragmenty 
rozmów do właściwych tabliczek (WB) 

 odpowiada na pytania na podstawie nagrania (WB) 

 wybiera właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu 
(WB) 

 dopasowuje do podanych imion właściwą osobę na podstawie 
wysłuchanego tekstu (WB) 
 

Uczeń: 

 powtarza dźwięki po nagraniu i 
identyfikuje te dźwięki w podanych 
zdaniach 

 wypowiada się na temat swojego 
podobieństwa do wybranego zwierzęcia  

 pisze opis wybranego zwierzęcia 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 32 

Środki językowe 

Słownictwo związane dzikimi zwierzętami 

Stopień wyższy przymiotnika 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym  oraz o kraju ojczystym,  
współdziałanie w grupie 

I.12, VI.3, I.1, IX.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia zdania nazwą niezwykłego zwierzęcia w swoim kraju 
właściwymi informacjami 

Uczeń: 

 gra w grę opartą o informacje o dzikich 
zwierzętach 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 33 

Środki językowe 

Słownictwo związane z dziką przyrodą, 

Uczeń: 

 wyszukuje na rysunku ukryte zwierzęta 

 dopasowuje podane nazwy do właściwych obrazków 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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krajobrazem, sportem 

Stopniowanie przymiotników 

Konstrukcje than, as…as, not as…as 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, wyrażanie opinii 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.12, VI.3, X, XI, XIII, XV 

 uzupełnia dialog przymiotnikami w stopniu wyższym i sprawdza z 
nagraniem 

 czyta dialog z podziałem na role 

 przekształca podane zdania korzystając z konstrukcji not as…as i 
przymiotników o przeciwnym znaczeniu 

 układa prawdziwe zdania z podanych wyrazów, przymiotników w 
stopniu najwyższym i twierdzącej lub przeczącej formy czasownika be 

podanych opcji 

 

Lekcja 34 

Środki językowe 

Słownictwo związane z dziką przyrodą 

Czas simple past 

Stopień najwyższy przymiotnika  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.12, III.1, III.4, XI, XIII, XV 

Uczeń: 

 wybiera właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami 

 wpisuje właściwe nazwy transportu pod obrazkami (WB) 

 wpisuje właściwe nazwy sprzętu sportowego pod obrazkami (WB) 

 wpisuje właściwe nazwy zwierząt pod obrazkami (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach czasownikami w czasie simple past i 
zapisuje odpowiedzi(WB) 

 układa podane wyrazy w zdania nadając przymiotnikom stopień 
najwyższy (WB) 

 uzupełnia dialog wstawiając w odpowiednie luki podane zdania (WB) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 35 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3. 

UNIT 4 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 36 

Środki językowe 

Nazwy produktów żywnościowych i potraw 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, rozumienie zwrotów dnia codziennego 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.6, II.2, II.5, VI.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje odpowiednie nazwy do obrazków 

 uzupełnia tabelę wstawiając podane wyrazy do odpowiedniej kategorii 

 sporządza listę własnych produktów żywnościowych i określa ich 
rodzaj 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu 

 układa zdania o wymyślonych przez siebie potrawach 

 zapisuje nazwy składników potrzebnych do podanych potraw przy 
wykorzystaniu słownika 

 układa podane litery w nazwy (WB) 

 zaznacza na liście usłyszane w nagraniu nazwy jedzenia (WB) 

Uczeń: 

 wypowiada się w rozmowie na temat 
swoich ulubionych i znienawidzonych 
produktów żywnościowych 

 opowiada na forum o wymyślonych przez 
siebie potrawach 

 rozwiązuje krzyżówkę, korzystając ze 
wskazówek (WB) 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 37 

Środki językowe 

Słownictwo związane z jedzeniem 

Liczebniki porządkowe 

Zapisywanie dat 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.6, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wybiera właściwe imię na podstawie przeczytanego/wysłuchanego 
tekstu 

 odczytuje na głos podane odpowiedzi 

 wyszukuje w tekście podane zwroty i wypowiada je na głos 

 szereguje podane daty w chronologicznym porządku 

 zadaje/odpowiada na pytania o daty podanych wydarzeń  

 pisze zdania o ulubionym jedzeniu z dodatkową informacją (WB) 

 zapisuje według wskazówki podane daty (WB) 

 zapisuje słownie podane daty (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa na forum dialog z podziałem na 
role 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 38 

Środki językowe 

Słownictwo związane z żywnością 

Przedimki nieokreślone 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 

Uczeń: 

 wskazuje w dialogu przykłady użycia przedimków a, an, the i czyta 
przykłady na głos 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przedimkami a, an  lub the 

 przyporządkowuje podane rzeczowniki odpowiedniej kategorii w tabeli 

 uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami 

 zakreśla właściwe odpowiedzi uzupełniające podane zdania (WB) 

Uczeń: 

 wybiera poprawne odpowiedzi w regule 
gramatycznej na podstawie analizy 
dialogu 

 uzupełnia luki w regule gramatycznej na 
podstawie analizy podanych przykładów 

 zapisuje zdania o zawartości swojego 
piknikowego koszyka 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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językowej, współdziałanie w grupie 

I.6, III.1, XI, XIII, XIV 

Lekcja 39 

Środki językowe 

Zaproszenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: zapraszanie i odpowiadanie 
na zaproszenia 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.6, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.7, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania do przeczytanego/wysłuchanego tekstu 

 wskazuje zwroty usłyszane w nagraniu 

 przyporządkowuje wskazane odpowiedzi właściwym osobom na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 określa pozytywny lub odmowny charakter podanych reakcji na 
zaproszenie 

 uzupełnia luki w dialogu wykorzystując podane wyrazy 

 wybiera właściwe wypowiedzi do uzupełnienia dialogów (WB) 

 uzupełnia luki w tekście wykorzystując podane wyrazy (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role 

 odgrywa przygotowany przez siebie 
dialog na forum 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 40 

Środki językowe 

Słownictwo związane z jedzeniem 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Przedimki nieokreślone a, an, some, any 

Zdania rozkazujące 

Konstrukcje there is, there are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.6, I.8, II.2, III.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 zapisuje zdania zgodnie z podaną informacją i wykorzystaniem 
podanego słownictwa 

 uzupełnia luki w dialogu przyimkami some lub any 

 podpisuje obrazki właściwymi zdaniami rozkazującymi i określa ich 
twierdzący lub przeczący charakter 

 dopasowuje do obrazków właściwe twierdzące lub przeczące 
polecenia lub zakazy 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu 

 wyszukuje w tekście zdania z some i any 

 uzupełnia pytania konstrukcjami there are, are there i pisze krótkie 
odpowiedzi 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przedimkami (WB) 

 układa zdania rozkazujące twierdzące lub przeczące z podanymi 
wyrazami pod obrazkami (WB) 

 pisze właściwe zdania rozkazujące pod obrazkami (WB) 

Uczeń: 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 41 

Środki językowe 

Słownictwo związane z żywnością 

Przyimki i określniki czasu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania do ilustracji 

 odpowiada na pytania do przeczytanego/wysłuchanego tekstu 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 

 wybiera poprawne liczby na podstawie wysłuchanego nagrania 

Uczeń: 

 powtarza dźwięki i wyrażenia za 
nagraniem 

 pisze zaproszenie na podstawie swoich 
notatek 

 pisze odpowiedź na otrzymane 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie:, przedstawianie swoich upodobań i 
uczuć, stosowanie formalnego lub nieformalnego 
stylu wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: zapraszanie i 
odpowiadanie na zaproszenia 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.6, II.2, II.5, III.1, III.4, V.5, V.7,  VII.7, XI, XIII, XIV 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 odpowiada na głos na pytania do przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach przyimkami In, at lub on 

 zapisuje notatki w odpowiedzi na pytania dotyczące wymyślonej 
uroczystości 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach wybierając właściwą odpowiedź (WB) 

 zaznacza w tabeli odpowiednie składniki na podstawie wysłuchanego 
nagrania (WB) 

 ocenia zgodność podanych zdań z wysłuchanym nagraniem i 
poprawia błędy 

 dopasowuje podane tytuły do właściwych tekstów (WB) 

 wybiera poprawną odpowiedź na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

zaproszenie 

 

Lekcja 42 

Środki językowe 

Słownictwo związane z jedzeniem 

Świąteczne tradycje 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji 
szczegółowych 

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań 

Reagowanie ustne: podawanie swoich 
upodobań, uzyskiwanie informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową,  posiadanie  podstawowej 
wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
współdziałanie w grupie 

I.6, I.9, II.2, II.5, III.4, V.5, VI.3, VI.5, IX1, IX.2, XI, 
XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane tytuły do właściwych tekstów 

 podaje nazwy świąt odpowiadających opisowi  na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową dotyczącą 
zwyczajów i potraw wielkanocnych 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 43 

Środki językowe 

Słownictwo związane z jedzeniem 

Daty 

Konstrukcje  is there, are there 

Przyimki nieokreślone 

Zdania rozkazujące 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: pytanie o pozwolenie, 
nakazywanie 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.6, VI.10, VI.11, X, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 pyta o pozwolenie i reaguje na pytania w oparciu o ilustrację 

 zapisuje słownie podane daty 

 uzupełnia dialog właściwymi przedimkami nieokreślonymi 

 układa pytania z konstrukcjami is there, are there i podanymi 
wyrazami 

 pyta i odpowiada na pytania do obrazka 

 uzupełnia zdania przeczącą formą rozkazującą wykorzystując podane 
czasowniki 

 wydaje swojej koleżance/swojemu koledze polecenia twierdzące i 
przeczące 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 44 

Środki językowe 

Przepisy kulinarne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.6, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia po polsku luki w przeczytanych tekstach 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 45 

Środki językowe 

Słownictwo związane z jedzeniem, zwierzętami, 
środkami transportu, kierunkami geograficznymi 

Daty 

Przyimki nieokreślone 

Zdania rozkazujące 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.5, I.6, I.8, I.12, X, XI, XIII, XIV  

Uczeń: 

 wpisuje podane wyrazy do tabeli w odpowiednie kategorie 

 zapisuje daty na podstawie wysłuchanego nagrania 

 określa, czy podane rzeczowniki są policzalne czy niepoliczalne 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi przyimki nieokreślonymi 

 uzupełnia luki w zdaniach wybierając właściwe odpowiedzi 

 uzupełnia zdania twierdzącymi lub przeczącymi formami podanych 
czasowników 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 wybiera poprawne odpowiedzi zgodnie z ilustracją 

 wybiera poprawne odpowiedzi uzupełniające luki w tekście 

Uczeń: 

 wskazuje, z których spośród podanych 
wskazówek egzaminacyjnych już 
skorzystał  

 odpowiada na pytania dotyczące zadania 
egzaminacyjnego na podstawie jego 
analizy 

 uzasadnia niepoprawność odrzuconych 
odpowiedzi 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 46 

Sprawdzian umiejętności z zakresu materiału z rozdziału 4. 

UNIT 5 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 47 

Środki językowe 

Nazwy gatunków filmowych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji, wyrażanie upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową,  posiadanie  podstawowej 
wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
współdziałanie w grupie 

I.9, II.2, II.5, VI.3, VI.5, IX.1; IX.2, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje rodzaje filmów do ilustracji 

 podaje przykłady filmów różnych typów 

 zapisuje rodzaje filmów usłyszanych w nagraniu 

 dopasowuje podane przymiotniki tworząc pary o przeciwnym 
znaczeniu 

 zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ulubionych filmów 

 podpisuje obrazki nazwami gatunków filmowych z ramki (WB) 

 układa podane litery w nazwy gatunków filmowych (WB) 

 zapisuje nazwy gatunków filmowych na podstawie nagrania (WB) 

 

Uczeń: 

 układa i zapisuje zdania o podanych 
gatunkach filmowych wyrażając i 
uzasadniając swą opinię (WB) 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 48 

Środki językowe 

Słownictwo związane z filmem 

Elementy smartfonów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

 wyszukuje w tekście wyrażenia równoważne podanym polskim 
znaczeniom 

 dopasowuje podane nazwy do właściwych obrazków 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa przeczytaną/usłyszaną 
historyjkę 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.9, II.2, II.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Lekcja 49 

Środki językowe 

Czasownik must/mustn’t 

Przysłówki sposobu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej  

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich emocji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.9, VI.13, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach wstawiając must lub mustn’t 

 układa zdania z czasownikiem must/mustn’t i podanymi wyrazami 

 tworzy przysłówki z podanych przymiotników i wykorzystuje je do 
uzupełnienia luk w zdaniach 

 zakreśla w zdaniach właściwą formę czasownika must (WB) 

 uzupełnia zdania formami must lub mustn’t  (WB) 

 tworzy przysłówki z podanych przymiotników (WB) 

 

Uczeń: 

 ocenia sposób mówienia ludzi na 
nagraniu 

 przy pomocy mimiki przedstawia sposób 
wykonywania podanych czynności 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 50 

Środki językowe 

Słownictwo związane z kinem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, reagowanie na polecenia 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.9, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.3, VI.14, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu 

 układa zdania dopasowując do siebie fragmenty zdań na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 czyta na głos podany dialog z podziałem na role 

 wybiera z tabeli informacje zgodne z usłyszanym nagraniem 

 uzupełnia tabelę odpowiednimi informacjami na podstawie 
usłyszanego nagrania 

 dopasowuje podane reakcje do odpowiednich sytuacji 

Uczeń: 

 odgrywa na forum własny dialog z 
podziałem na role  

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 51 

Środki językowe 

Czasownik should/shouldn’t 

Czasownik have to/not have to 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: wyrażanie swojej opinii 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.8, I.9, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach formą should lub shouldn’t 

 układa zdania z czasownikiem have to/not have to w odniesieniu do 
podanych ilustracji 

 wybiera w zdaniach poprawne odpowiedzi na podstawie 
przeczytanej/wysłuchanej historyjki 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami, must, mustn’t, 
should lub shouldn’t oraz właściwymi czasownikami zgodnie z 
przeczytanym tekstem 

 zakreśla w zdaniach właściwy czasownik (WB) 

 uzupełnia postanowienia noworoczne formami should lub shouldn’t 
(WB) 

 podpisuje ilustracje właściwymi zdaniami z użyciem formy have to lub 
not have to 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat koniecznych lub 
nie swoich czynności w weekend 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 52 

Środki językowe 

Słownictwo związane z telewizją i filmem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, 
wyrażanie swoich opinii 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową,  posiadanie  podstawowej 
wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
współdziałanie w grupie 

I.9, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, V.6, IX.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie nagrania 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

 dopasowuje podane tytuły do odpowiednich akapitów przeczytanego 
tekstu 

 uzupełnia własnymi notatkami podaną tabelę 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 zakreśla w zdaniach właściwe wyrazy na podstawie przeczytanego 
tekstu (WB) 

 zaznacza na liście programy i filmy zgodnie z wysłuchanym 
nagraniem (WB) 

 zaznacza wśród podanych zdań zdania zgodne z wysłuchanym 
nagraniem i poprawia zdania niezgodne (WB) 

 dopasowuje właściwe tematy do podanych tekstów (WB) 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

Uczeń: 

 wypowiada się pisemnie na temat 
ulubionego programu telewizyjnego i 
uzasadnia swój wybór 

 powtarza dźwięki po nagraniu 

 powtarza zdania po nagraniu i wskazuje 
w nich miejsca zgodne z transkrypcją 
wskazanych dźwięków 

 pisze recenzję wybranego filmu według 
wskazówek 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 53 

Środki językowe 

Słownictwo związane z przemysłem filmowym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową,  posiadanie  podstawowej 
wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
współdziałanie w grupie 

I.9, II.2, II.5, III.!, III.4, V.1, IX.1, XI, XII, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane teksty do odpowiednich fotografii 

 

 

Uczeń: 

 rozwiązuje quiz i sprawdza swoje 
odpowiedzi z nagraniem 

 przygotowuje pracę projektową i układa 
quiz o znanym miejscu rozrywki w swoim 
kraju 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 54 

Środki językowe 

Słownictwo związane z filmem i rozrywką 

Czasownik must/mustn’t 

Przysłówki sposobu 

Czasownik should/shouldn’t 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.9, II.2, II.5, XI, XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami filmów 

 łączy podane nazwy w nazwy złożone 

 uzupełnia luki w zdaniach formami must lub mustn’t oraz podanymi 
czasownikami 

 tworzy przysłówki z podanych przymiotników  

 dopasowuje do siebie zdania i wybiera formę should lub shouldn’t 

 wybiera w zdaniach właściwe czasowniki i sprawdza odpowiedzi z 
nagraniem 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 55 

Środki językowe 

Słownictwo związane z filmem i sportem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
rozpoznawanie rodzajów sytuacji 
komunikacyjnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.9,  II2, II.5, X, II, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia informacje w oparciu o usłyszane nagranie 

 odpowiada na pytania w oparciu o informacje w usłyszanym nagraniu 

 

 

 

  

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 56 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 5. 

UNIT 6 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 57 

Środki językowe 

Nazwy sklepów 

Zakupy 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, rozumienie zwrotów dnia codziennego 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Mówienie: opisywanie przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.7, II.2, II.5, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy do odpowiednich obrazków i odpowiada 
na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania 

 zadaje i odpowiada na pytania dotyczące zakupów 

 określa miejsca  rozmów na podstawie wysłuchanych dialogów 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania 

 wyszukuje w diagramie nazwy sklepów i odpowiada na pytanie 
dotyczące pisowni jednej z nich (WB) 

 łączy połówki podanych wyrazów i podpisuje złożone nazwy pod 
właściwymi obrazkami (WB) 

 identyfikuje rodzaje sklepów na podstawie wysłuchanych rozmów 
(WB) 

Uczeń: 

 sporządza listę zakupów i ich miejsc 

 gra w grę pamięciową dotyczącą 
zakupów 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Lekcja 58 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.7, II.2, II.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wstawia w luki w zdaniach właściwe imiona na podstawie historyjki 

 układa podane wydarzenia w porządku chronologicznym w oparciu o 
tekst 

 wyszukuje w historyjce wyrażenia o podobnym znaczeniu do 
podanych polskich wyrażeń 

 wybiera w zdaniach poprawne czasowniki posiłkując się słownikiem 

 wyszukuje w historyjce podane wyrazy 

 pisze zdania o sklepach i kupionych tam ostatnio rzeczach (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa rozmowę towarzyszącą robieniu 
zakupów na podstawie przeczytanej 
historyjki 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 59 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Going to 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, 
wyrażanie próśb 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.7, II.2, II.5, VI.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach twierdzącą formą going to 

 przekształca podane zdania na zdania twierdzące i określa, które ze 
zdań jest prawdziwe w odniesieniu do jego/jej osoby 

 uzupełnia luki w mailu podanymi wyrazami 

 przyporządkowuje podane czynności osobom usłyszanym w nagraniu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwą formą going to 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwa formą going to i wyrazami z ramki 
(WB) 

 układa z podanych wyrazów pytania dotyczące planów na następny 
dzień i odpowiada na nie zgodnie z prawdą (WB) 

 

Uczeń: 

 rozmawia na temat swoich planów na 
weekend 

 pisze zdania o planach na weekend 
swojego kolegi/swojej koleżanki 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 60 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Nazwy ubrań 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich pragnień, 
stosowanie zwrotów i form grzecznościowych 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu 

 ćwiczy czytanie dialogu 

 uzupełnia dialogi właściwymi zdaniami 

 uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego 
nagrania 

 uzupełnia dialogi wybierając właściwą odpowiedź (WB) 

 uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami (WB) 
 

Uczeń: 

 odgrywa na forum przygotowany przez 
siebie dialog z podziałem na role 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.7, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.5, VI.14, XI, XIII, XIV 

Lekcja 61 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Czasownik will 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.7, II.2, II.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane zdania do właściwych propozycji 

 tworzy propozycje do podanych sytuacji 

 uzupełnia luki w dialogu formą will lub won’t 

 sprawdza odpowiedzi z nagraniem, a następnie ćwiczy czytanie 
dialogu na głos 

 zapisuje swoje propozycje dla kolegi/koleżanki 

 wstawia w tekst piosenki podane zdania i sprawdza z nagraniem 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie tekstu 

 wyszukuje w przeczytanym tekście propozycje i obietnice 

 uzupełnia luki w podanych zdaniach właściwymi imionami i 
odpowiednią formą going to 

 układa zdania z podanych wyrazów i wyrażeń (WB) 

 uzupełnia podane zdania skróconymi formami ‘ll lub won’t 
wykorzystując podane czasowniki (WB) 

Uczeń: 

 określa funkcję podanych zdań 

 przyporządkowuje podanym zdaniom 
odpowiednie funkcje (WB) 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 62 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Czasownik will 

Konstrukcja going to 

Zdania rozkazujące 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie przedmiotów i miejsc, 
wyrażanie swojej opinii 

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji 
uzyskanych z tekstu słuchanego 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane teksty do właściwych dialogów 

 pisze prawdziwe odpowiedzi do podanych pytań 

 odpowiada na podane pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania 

 odpowiada na podane pytania na podstawie analizy ilustracji 

 uzupełnia zdania podanymi zdaniami rozkazującymi 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

 uzupełnia tabelkę informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

 dopasowuje podane teksty do odpowiednich dialogów (WB) 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego 
nagrania (WB) 

 

 

Uczeń: 

 powtarza dźwięki po nagraniu 

 powtarza zdania po nagraniu i podaje 
dźwięk pojawiający się w nagraniu 
trzykrotnie 

 zapisuje notatki do reklamy wybranego 
centrum handlowego a następnie pisze 
reklamę tego centrum 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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I.7, II.2, II.3, II.5, III.1, III.4, V.1, V.6,VIII.1, XI, XIII, 
XIV 

Lekcja 63 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej,  posiadanie  podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
współdziałanie w grupie 

I.7, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, IX.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wyszukuje w przeczytanym tekście wydarzenia pasujące do podanych 
dat 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 wyszukuje w tekście wskazane słowa i dopasowuje je do 
odpowiednich definicji 

 odpowiada na podane pytanie własnymi słowami 

 

Uczeń: 

 tworzy pracę projektową na temat 
ulubionego sklepu 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 64 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Konstrukcja be going 

Czasownik will 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji 
szczegółowych w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie 
samooceny 

I.7, II.5, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 zadaje i odpowiada na pytania w oparciu o ilustracje 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednią formą be going 

 uzupełnia luki w zdaniach czasownikiem will i podanymi 
czasownikami 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich obietnic 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Lekcja 65 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.7, II.2, II.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wybiera poprawne odpowiedzi w oparciu o informacje z nagrania 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 66 

Środki językowe 

Słownictwo związane z zakupami 

Zdania rozkazujące 

Przysłówki sposobu 

Czasownik will 

Czasownik should/shouldn’t 

Stopniowanie przymiotników 

Przedimki nieokreślone 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji 
uzyskanych z tekstu słuchanego 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.7, II.2, II.5, VIII.1, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wstawia podane wyrazy do odpowiednich kategorii w tabeli 

 wyszukuje w podanych zestawach wyrazów wyrazy niepasujące 

 uzupełnia podane zdania you must lub you mustn’t 

 zmienia podane przymiotniki na przysłówki 

 układa swoje zdania o planach na weekend 

 dopasowuje do siebie podane zdania, a następnie uzupełnia je 
właściwą formą will 

 dopasowuje do siebie podane zdania, a następnie uzupełnia je 
właściwą formą should 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników 

 wybiera poprawne odpowiedzi uzupełniające luki w zdaniach 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie nagrania 

 podpisuje obrazki odpowiednimi nazwami (WB) 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami (WB) 

 zapisuje odpowiedzi zgodne z ilustracjami (WB) 

 układa zdania porządkując szeregi wyrazów (WB) 

 układa z podanych zdań dialog (WB) 

 

Uczeń: 

 zaznacza wskazówki egzaminacyjne, 
które stosuje spośród podanych opcji 

 odpowiada na pytania na podstawie 
analizy treści zadania egzaminacyjnego 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 67 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 6. 

UNIT 7 
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ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 68 

Środki językowe 

Nazwy chorób i urazów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.11, II.2, II.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrazy do obrazków i sprawdza poprawność 
zadania z nagraniem 

 zapisuje sześć nazw chorób i urazów usłyszanych w nagraniu 

 uzupełnia luki w zdaniach wyrazami z ramki 

 łączy podane wyrazy w złożone nazwy chorób i urazów 

 wyszukuje w wężu literowym nazwy chorób i urazów i umieszcza 
nazwy pod właściwymi obrazkami (WB) 

 łączy polówki wyrazów w nazwy chorób i urazów (WB) 

 zapisuje nazwy chorób i dolegliwości usłyszane w nagraniu (WB) 

 układa i zapisuje zdania o przebytych ostatnio chorobach lub urazach 
(WB) 

Uczeń: 

 odgrywa na forum za pomocą mimiki i 
zgaduje nazwę choroby lub urazu  

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 69 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zdrowiem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.11, II.2, III.1, III.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 udziela krótkich odpowiedzi na pytania do przeczytanej historyjki 

 wyszukuje w dialogu zwrotów o tym samym znaczeniu co podane 
polskie wyrażenia 

 dopasowuje podane przymiotniki do właściwych emotikonów 

 wyszukuje w historyjce dwa wybrane przymiotniki i określa ich status 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym umawia się na 
przejażdżkę rowerową 

 przedstawia na forum podane 
przymiotniki za pomocą mimiki 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 70 

Środki językowe 

Czas present perfect 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.11, II.2, II.5, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 zapisuje formy past participle podanych czasowników regularnych 

 uzupełnia tabelę formami past participle podanych czasowników 

 uzupełnia luki w zdaniach formami past participle podanych 
czasowników 

 dopasowuje usłyszane dialogi do odpowiednich miejsc 
przedstawionych na ilustracjach 

 układa z podanych wyrazów zdania w czasie present perfect 

 zapisuje formy past participle podanych czasowników (WB) 

 uzupełnia tabelę regularnymi i nieregularnymi formami czasowników 
(WB) 

 układa zdania z podanych wyrazów (WB) 

Uczeń: 

 prowadzi rozmowę, w której podaje 
przyczyny opisanych sytuacji 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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Lekcja 71 

Środki językowe 

Słownictwo związane z wizytą u lekarza 

Czas past simple: ago 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, proszenie o radę 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.11, II.2, II.5, VI.3, VI.9, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego 
dialogu 

 przekształca ustnie podane zdania na zdania z użyciem ago 

 wybiera  właściwe zwroty na podstawie wysłuchanych dialogów 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu reakcje do właściwych pytań i 
stwierdzeń 

 odpowiada na pytanie do wysłuchanych dialogów wykorzystując w 
odpowiedzi ago 

 układa zdania odpowiednio szeregując podane ciągi wyrazów 

 dopasowuje właściwe reakcje do podanych sytuacji (WB) 

 wybiera właściwe odpowiedzi zgodne z ilustracją (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa na forum dialog podczas wizyty 
lekarskiej 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 72 

Środki językowe 

Czas present perfect: przeczenia, pytania i krótkie 
odpowiedzi; ever, never; been i gone 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.11, II2, II.5, III.1, III.4, XI,  XIII, XIV 

Uczeń: 

 układa zdania z podanych szeregów wyrazów, a następnie ocenia, 
czy ilustracje przedstawiają prawdę, czy nie 

 układa pytania z podanych wyrazów 

 zadaje i odpowiada na pytania własnymi słowami 

 układa pytania i odpowiedzi na temat osób w klasie 

 porządkuje podane wydarzenia w chronologicznym porządku na 
podstawie przeczytanego/wysłuchanego tekstu 

 wyszukuje w tekście przykłady użycia czasu present perfect 

 układa z podanych wyrazów pytania, zadaje je i odpowiada na 
podstawie tekstu 

 uzupełnia pytania podanymi czasownikami w czasie present perfect  i 
zapisuje krótkie odpowiedz i(WB)  

 zakreśla właściwe odpowiedzi do podanych pytań (WB) 

Uczeń: 

  

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 73 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zdrowiem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów, 
wyrażanie uczuć i emocji 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 
wysłuchanego/przeczytanego tekstu   

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie tekstu, poprawia 
zdania fałszywe 

 zadaje i odpowiada na pytania udzielając prawdziwych odpowiedzi 

 dopasowuje do siebie podane wyrazy i podaje polskie znaczenia 
nowoutworzonych 

 dopasowuje podane imiona do odpowiednich osób na ilustracji na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 udziela krótkich odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu 

Uczeń: 

 powtarza dźwięki za nagraniem 

 uzupełnia zdania właściwymi wyrazami 
zgodnie z ich transkrypcją 

 pisze mail o swoim pobycie w szpitalu 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.11, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, V.7, VI.3, XI, XIII, XIV 

 

 wskazuje podane zwroty w tekście 

 dopasowuje podane zwroty do odpowiednich kategorii w tabeli 

 zapisuje swoje odpowiedzi do podanych pytań 

 oznacza podane nazwy produktów jako zdrowe lub niezdrowe na 
podstawie przeczytanego tekstu (WB) 

 zakreśla w podanych zdaniach właściwe wyrazy (WB) 

 uzupełnia podane notatki na podstawie wysłuchanego nagrania (WB) 

 wybiera właściwe odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

 wybiera właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 
(WB) 

 ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego 
nagrania (WB) 

Lekcja 74 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze słownictwem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie intencji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.11, II.2, II.5, III.1, III.4, VI.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie wskazując właściwy obrazek na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 

Uczeń: 

 gra w grę planszową dotyczącą służb 
ratowniczych 

 w ramach pracy projektowej prezentuje 
pracę jednej ze służb ratowniczych 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 75 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zdrowiem 

Czas present perfect 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.7, I,10, I.11, VI.3, X, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich ilustracji 

 uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami zgodnie z ilustracjami 

 uzupełnia zdania formami czasu present perfect podanych 
czasowników 

 pisze pytania w czasie present perfect i ever 

 zadaje i odpowiada zgodnie z prawdą na podane pytania 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 



Steps Plus 6: plan wynikowy Oxford University Press Strona 32 

 

Lekcja 76 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze zdrowiem 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.11, II.2, II.5, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wybiera poprawną odpowiedź w oparciu o nagranie 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 77 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 7. 

UNIT 8 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 78 

Środki językowe 

Nazwy mebli i wyposażenia 

Słownictwo związane z opisem zagadkowych 
historii kryminalnych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 
w tekście, rozumienie zwrotów dnia codziennego 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Pisanie: opisywanie przedmiotów, ludzi, miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.2,  II.2, II.3. II.5, III.1, III.4, V.1, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy mebli i elementów wyposażenia domu do 
właściwych elementów ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem 

 zapisuje znane sobie nazwy mebli i elementy wyposażenia wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski 

 wskazuje na ilustracji właściwe elementy wyposażenia zgonie z 
wysłuchanym dialogiem 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie nagrania 

 łączy połowy wyrazów w nazwy mebli  (WB) 

 odszyfrowuje nazwy i dopasowuje je do właściwych ilustracji (WB) 

 zapisuje nazwy mebli i wyposażenia na podstawie nagrania (WB) 

 uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami (WB) 

 pisze zdania o miejscu, gdzie w domu znajdują się wskazane 
przedmioty (WB) 

Uczeń: 

 gra w grę pamięciową, w której pyta i 
odpowiada na pytania o zapamiętane 
elementy ilustracji 

 pisze zdania na temat swojego domu, 
uwzględniając znajdujące się w nim 
meble i inne elementy wyposażenia 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Lekcja 79 

Środki językowe 

Przymiotniki opisujące emocje i uczucia 

Zaimki wskazujące  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu  

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.5, II.2, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej/wysłuchanej  
historyjki 

 wyszukuje przykłady zdań z zaimkami wskazującymi w przeczytanej 
historyjce 

 wyszukuje w historyjce wskazane zwroty pasujące do podanych 
polskich zwrotów 

 wyszukuje w historyjce przymiotniki i uzupełnia litery w niepełnych 
wyrazach 

 dopasowuje podane przymiotniki do ich przeciwieństw 

 zapisuje zdania z podanymi przymiotnikami 

 zakreśla w podanych zdaniach właściwe przymiotniki (WB) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog na temat kradzieży 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 80 

Środki językowe 

Czasy present simple i present continuous 

Czasy past simple  i past continuous  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, I.9, VI.3, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 wybiera w zdaniach poprawne formy czasowników 

 wybiera poprawne odpowiedzi uzupełniające podane zdania 

 układa pytania z podanych wyrazów we właściwym czasie 
teraźniejszym 

 zadaje i odpowiada zgodnie z prawdą na podane pytania  

 uzupełnia luki w tekście piosenki formą czasu past contiunuous 
podanych czasowników 

 uzupełnia luki w dialogu czasownikami w formie przeszłej 

 zapisuje własne zdania w czasie past simple i past contiunuous 
wykorzystując podane czasowniki 

 zakreśla właściwe formy czasowników uzupełniających luki w 
zdaniach (WB) 

 uzupełnia tekst właściwą formą przeszłą podanych czasowników 
(WB) 

 uzupełnia podane pytania właściwą formą przeszłą podanych 
czasowników (WB) 

Uczeń: 

  

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 81 

Środki językowe 

Słownictwo związane z horrorem w filmie 

Zwroty w wyrażaniu swoich opinii i upodobań: I 
love it, I hate it itp. 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji, wyrażanie swoich upodobań 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 

 ćwiczy czytanie na głos dialogu z podziałem  na role 

 wybiera właściwa grę na podstawie wysłuchanego dialogu 

 dopasowuje podane zwroty do odpowiednich osób usłyszanych w 
nagraniu 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi wyrazami 

 uzupełnia rozmowy brakującymi wypowiedziami (WB) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami podanych (WB) 

 

Uczeń: 

 odgrywa na forum przygotowany dialog 
na temat ulubionych i nielubianych filmów 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.1, I.9, II.2, II.5, VI.3, VI.5, XI, XIII, XIV 

Lekcja 82 

Środki językowe 

Słownictwo związane z życiem codziennym i i 
planami 

Czasownik will i going to 

Czas present perfect 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie 

I.5, II.2, II.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej wiadomości 

 wyszukuje w tekście przykłady użycia will i going to 

 uzupełnia zdania twierdzącą, przeczącą lub pytającą formą going to i 
podanymi czasownikami 

 reaguje właściwie na podane sytuacje stosując will lub won’t 

 układa pytania dotyczące planów weekendowych kolegi/koleżanki 

 układa twierdzące lub przeczące zdania w czasie present perfect i 
wykorzystuje podane wyrazy 

 układa z podanych wyrazów pytania w czasie present perfect i z ever, 
a następnie udziela prawdziwych odpowiedzi 

 wybiera poprawne odpowiedzi w zdaniach odnoszących się do 
ilustracji 

 odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanej historyjki  

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami podanych czasowników 

Uczeń: 

  

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 83 

Środki językowe 

Słownictwo związane z tajemniczymi 
stworzeniami i wydarzeniami 

Mowa niezależna: direct speech 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Pisanie: opisywanie ludzi, zwierząt, miejsc i 
zjawisk 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.1, I.9, II.2, II.5, III.1, III.4, V.1, XI,  XIII, XIV 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami lub zwrotami z 
przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytania na podstawie informacji w przeczytanym 
tekście 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania 

 identyfikuje gatunek przeczytanego tekstu na podstawie jego wstępu 

 uzupełnia podane notatki właściwymi wyrazami lub zwrotami 

 wyszukuje przykłady mowy niezależnej w przeczytanym tekście 

 zapisuje podane zdania w mowie niezależnej 

 zapisuje notatki do wstępu swojej opowieści o tajemniczym zdarzeniu 

 podpisuje osoby na ilustracji właściwymi imionami na podstawie 
przeczytanego tekstu (WB) 

 ocenia zgodność podanych zdań z tekstem i poprawia błędne zdania 
(WB) 

 odpowiada na pytanie na podstawie streszczenia książki (WB) 

 odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 
(WB) 

 dopasowuje podane tematy do właściwych tekstów (WB) 

Uczeń: 

 wyraża swoją opinię na temat istnienia 
legendarnych stworzeń 

 powtarza dźwięki po nagraniu i 
dopasowuje właściwe wyrazy do 
podanych transkrypcji 

 pisze wstęp do swojej opowieści o 
tajemniczym wydarzeniu 

 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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dopasowuje osoby do miejsc na ilustracjach na podstawie 
wysłuchanego nagrania (WB) 

Lekcja 84 

Środki językowe 

Słownictwo związane z literaturą 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Czytanie: rozpoznawanie różnych rodzajów 
tekstów 

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji 
uzyskanych z tekstu czytanego 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie świadomości związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwości 
międzykulturowej,  posiadanie  podstawowej 
wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem 
obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym z  
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego, współdziałanie w 
grupieI.9, II.2, II.5, III.3, V.1, VIII.1, IX.1, IX.2, XI, 
XIII, XIV 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu 

 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat postaci literackiej 
Sherlocka Holmesa zgodnie z własną 
wiedzą 

 tworzy pracę projektową na temat 
ulubionej sceny z książki, filmu lub 
programu telewizyjnego według instrukcji 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 85 

Środki językowe 

Słownictwo związane z wyposażeniem domu,  
jedzeniem i zdrowiem 

Czasy present simple i present continuous 

Czasy past simple i i past continuous 

Czas present perfect 

Going to 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, współdziałanie w grupie, dokonywanie 
samooceny 

I.2, I.6, I.11, II.2, II.5, IX.1; XI, X, XIII, XIV 

Uczeń: 

 układa z podanych ciągów liter wyrazy i dopasowuje je do właściwych 
obrazków 

 uzupełnia podane zdania właściwymi przymiotnikami z ramki 

 uzupełnia dialog czasownikami w odpowiedniej formie teraźniejszej 

 układa zdania nadając czasownikom właściwą formę czasu 
przeszłego 

 pyta i odpowiada na pytania z going to dotyczące 
swoich/kolegi/koleżanki zamierzeń na przyszłość 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwą formą czasu present perfect 
podanych czasowników 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami chorób (WB) 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami mebli (WB) 

 uzupełnia zdania podanymi czasownikami we właściwej formie czasu 
present perfect (WB)  

 uzupełnia dialog podanymi zwrotami (WB) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Lekcja 86 

Środki językowe 

 Słownictwo związane z tajemniczymi zdarzeniami 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

I.9,  III.2, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 uzupełnia odpowiedzi na podstawie informacji zawartych w 
przeczytanym tekście 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 87 

Środki językowe  

Słownictwo związane z dziką przyrodą, 
wyposażeniem domu, jedzeniem, transportem i 
turystyką 

Stopniowanie przymiotnika 

Zamiary, powinność, zakaz 

Czas present perfect 

Przyimki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I.2, I.6, I.8, I.12, II.2, II.5, III.1, III.4, XI, XIII, XIV 

Uczeń: 

 przyporządkowuje podanym nazwom odpowiednie kategorie 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami 

 pisze prawdziwe zdania wykorzystując podane słownictwo, than, 
as...as i stopień wyższy przymiotników 

 uzupełnia pytania quizu stopniem najwyższym podanych 
przymiotników, wybiera poprawne odpowiedzi i sprawdza z 
nagraniem 

 wybiera w podanych zdaniach właściwe przyimki 

 odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu i 
ocenia prawdziwość podanego zdania na podstawie wysłuchanego 
nagrania i poprawność swoich odpowiedzi do wskazówek 
egzaminacyjnych 

 wybiera poprawne odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania quizu zgodnie z 
własną wiedzą 

 dokonuje samooceny swoich umiejętności 
zaznaczając właściwe symbole spośród 
podanych opcji 

 zaznacza najbardziej przydatne swoim 
zdaniem wskazówki egzaminacyjne 
spośród podanych opcji 

 odpowiada na pytania na podstawie 
analizy stosowanych przez siebie strategii 
słuchania 

 odpowiada na pytania na podstawie 
analizy zadania egzaminacyjnego 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 88 

Sprawdzian umiejętności z zakresu materiału z rozdziału 8. 

Lekcja 89 

Powtórzenie materiału z rozdziałów 1-8 
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Propozycja przedmiotowych zasad oceniania  

z języka angielskiego dla podręcznika  

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Część 2 
 

 

I. Zasady ogólne  

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

    

I. Zasady ogólne 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), które stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela 

programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki 

podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż 

proponowana nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

(m.in. na podstawie orzeczeń, opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez 

pracowników placówki). 

6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w 

sześciostopniowej skali: od 1 do 6. 

7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
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e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.  

9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, edukacja umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez 

ucznia, 

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach 

określonych w WO. 

11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  

12.  Edukacja może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 

13.  Oceny opisowe powinny wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz 

rozwijaniem uzdolnień. 

 

 

W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać 

informację zwrotną o stopniu spełniania wymagań edukacyjnych. 

  

Oceny mogą być podawane w formie przyjętej w ocenianiu kształtującym. Komentarz taki składa się z:  

a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 

b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 

c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które Zeszyt ćwiczeń, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 

d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

 

Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, 

czyli do kryteriów dobrze wykonanej pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie 

przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych 

umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić swoje wyniki, 

natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: 

pomoże uczniowi uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej. 

Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, 

którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć 

edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace 

domowe.  

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 

4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO. 

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają 

tej zasadzie. 

6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin 

nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO. 

 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
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1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA  

W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Język angielski. Repetytorium dla szkoły podstawowej. Część 2 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych w wybranych 
aspektach następujących bloków 
tematycznych: 
 

 Człowiek 
 Miejsce zamieszkania 
 Edukacja 
 Praca 
 Życie prywatne 
 Żywienie 
 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Życie społeczne 

 
SŁUCHANIE (A2): 
 
Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i 
najczęściej używane słowa dotyczące  
go osobiście, jego rodziny i 
bezpośredniego otoczenia, potrafi 
zrozumieć główny sens zawarty w 
krótkich, prostych komunikatach i 
ogłoszeniach.  
 
SŁUCHANIE (B1) 
 
Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane mu tematy, 
typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego 
itd. 
Potrafi zrozumieć główne wątki wielu 
programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub o 
sprawach interesujących go prywatnie 
lub zawodowo – wtedy, kiedy te 
informacje są podawane stosunkowo 
wolno i wyraźnie. 

 
 
CZYTANIE (A2): 
 
Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, 
proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotyczących życia codziennego, 
takich jak ogłoszenia, reklamy, 
prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem 
wyrażeń i zdań, by w prosty sposób 
opisać swoją rodzinę, innych ludzi, 
warunki życia, swoje wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń potrafi pisać krótkie i proste 
notatki lub wiadomości wynikające z 
doraźnych potrzeb. Potrafi napisać 
bardzo prosty list prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej 
rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji na znane mu tematy. 
Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich 
rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie 
rozumie wystarczająco dużo, by samemu 
podtrzymać rozmowę. 
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Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
 

 

 
 

 

 
 

 
Kryteria oceniania ogólne 

 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń, popełnia 
liczne błędy w ich 
zapisie i wymowie, zna 
część wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, 
popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 

Uczeń: 
zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń, popełnia 
sporo błędów w ich zapisie 
i wymowie, zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, popełnia 
sporo błędów leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, zwykle 
poprawnie je zapisuje i 
wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne 
popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,  
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 

Rozumie krótkie, proste listy prywatne. 
 
CZYTANIE (B1): 
 
Uczeń rozumie teksty składające się 
głównie ze słów najczęściej 
występujących, dotyczących życia 
codziennego lub zawodowego. Rozumie 
opisy wydarzeń, uczuć i pragnień 
zawarte w prywatnej korespondencji. 
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we wszystkich typach 
zadań. 

samodzielnie poprawić. który w wysokim 
stopniu opanował 
wiedzę i umiejętności 
określone programem 
nauczania.* 
 
 
 
 
 
 
 
* W świetle 

obowiązujących 

przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez niego 

treści wynikających z 

podstawy programowej. 

Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 
nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 
być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361). 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  
zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji, wypowiedzi 
nie są płynne i są 
bardzo krótkie, 
wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne, stosuje 
wąski zakres słownictwa 
i struktur, liczne błędy 
czasami zakłócają 
komunikację. 

Uczeń: 
przekazuje część istotnych 
informacji, wypowiedzi nie 
są zbyt płynne i są dość 
krótkie, wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, popełnia 
sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje, 
wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
zwykle spójne, stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury, popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
na nie odpowiada. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na nie 
odpowiada. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
na nie odpowiada. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 

okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na lekcji, 
często nie jest 
przygotowany do zajęć,  
często nie odrabia pracy 
domowej. 

czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami jest 
aktywny na lekcji, zwykle 
jest przygotowany do 
zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  
 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 
wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
 
Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
 

Człowiek 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu człowiek 
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2. czasowniki: to be, to have got  
3. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous 
4. czasowniki wyrażające czynności i stany 
5. konstrukcje czasownikowe z formą  

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 

czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby i 
przedmioty, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 

wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby i przedmioty 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Miejsce zamieszkania 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
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2. konstrukcje: there is / there are 
3. przyimki miejsca 
4. liczba mnoga rzeczowników 
5. zaimki wskazujące 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
–poprawnie rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje przedmioty i 
miejsca, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 

– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i miejsca, popełniając dość liczne błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  

i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i miejsca 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje przedmioty i 
miejsca 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Życie prywatne 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu życie prywatne  
2. czasy: Past Simple, Present Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
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przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Edukacja 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu edukacja 
2. stopniowanie przymiotników 
3. tworzenie przysłówków od przymiotników 
4. stopniowanie przysłówków 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje ludzi, przedmioty 
i miejsca 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo bezbłędnie opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca 
– popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o czynnościach, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół bezbłędnie opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca 
– popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie i 
szczegółowo opisuje ludzi, przedmioty 
i miejsca 
– samodzielnie i bezbłędnie opowiada 
o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
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zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Świat przyrody 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu świat przyrody 
2. czasowniki modalne: can, must, have to 
3. wyrażania przyszłości: going to, Present Continuous, will 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w Polsce, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając liczne 
błędy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje zwierzęta, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje zwierzęta, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje zwierzęta, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 
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Podróżowanie i turystyka 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka  
2. czasy przeszłe: Past Continuous, Past Simple 
3. zaimki osobowe 
4. formy dzierżawcze 
5. zaimki zwrotne i wzajemne 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Żywienie 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu żywienie  
2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
3. tryb rozkazujący 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– zdawkowo, popełniając liczne 
błędy, opisuje przedmioty, opowiada 
o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo poprawnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 

sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół poprawnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 

języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 

obcym 

Zdrowie 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 
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językowych poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu zdrowie 
2. zdania warunkowe 
3. czasownik: should 
4. wyrażanie propozycji i sugestii 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Nauka i technika 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 
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liczne błędy: wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu nauka i technika 
2. strona bierna 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wynalazków opisanych w 
tekście, popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża prośbę, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i zjawiska, opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wynalazków 
opisanych w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża prośbę, stosuje zwroty i formy 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i zjawiska, opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wynalazków 
opisanych w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada 
się na temat cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– popełniając nieliczne błędy pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża prośbę, stosuje zwroty i formy 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z nowoczesnych 
technologii, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat wynalazków opisanych w 
tekście, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– samodzielnie bezbłędnie wypowiada 
się na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
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przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 

Sport 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu sport 
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
3. czas Past Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
–poprawnie rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze 
sportem, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sportu, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat uczestniczenia w różnych 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada 
się na temat uczestniczenia w różnych 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
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czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
cytatu  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uprawiania sportu, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy pisze krótki e-mail do 

kolegi z Anglii, w którym zdawkowo 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– używając prostych konstrukcji, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 

zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi z Anglii, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając poznanych konstrukcji, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 

bezbłędnie pisze e-mail do kolegi z 
Anglii, w którym opisuje wydarzenie 
sportowe, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– używając złożonych konstrukcji, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 

samodzielnie i bezbłędnie pisze e-mail 
do kolegi z Anglii, w którym opisuje 
wydarzenie sportowe, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 

Praca 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 
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środków 
językowych 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu praca 
2. pytania pośrednie 
3. mowa zależna 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat drogi do 
szkoły i pracy, popełniając liczne 
błędy 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, wypowiada się na 
temat różnych zawodów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat różnych zawodów, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy pisze krótki wpis na 
blogu, w którym opisuje plany 
związane z pracą, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat drogi do szkoły i pracy, 
popełniając dość liczne błędy 
– używając prostych konstrukcji, 
wypowiada się na temat różnych 
zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje plany związane z pracą, 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat drogi do szkoły i pracy 
– używając poznanych konstrukcji, 
wypowiada się na temat różnych 
zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie pisze wpis na 
blogu, w którym opisuje plany związane 
z pracą, przedstawia intencje, 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
drogi do szkoły i pracy 
– używając złożonych konstrukcji, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
różnych zawodów, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– bezbłędnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat cytatu, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym opisuje plany 
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stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

związane z pracą, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 

Zakupy i usługi 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu zakupy i usługi 
2. zaimki: one/ones, another, other, the other 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sklepów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 
kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia 
opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zwyczajów zakupowych 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy, uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o przedmiotach, których 
nigdy nie kupiłby w internecie, opisuje 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat sklepów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 
kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
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członków rodziny, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat chodzenia do restauracji, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 

– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze krótki wpis na 
forum, w którym prosi o opinię, 
opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zawodów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
robotów, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-

przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zwyczajów 
zakupowych członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat wydawania pieniędzy, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie na temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze wpis na forum, w 
którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, intencje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zawodów, 

kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zwyczajów 
zakupowych członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat wydawania pieniędzy, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 

rozmowie na temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 
forum, w którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie wypowiada 
się na temat wydawania pieniędzy, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat chodzenia do restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów w różnych 
miejscach, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na forum, w którym prosi o opinię, 
opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
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komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 

obcym 

rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat robotów, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 

Kultura 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu kultura 
2. zdania przydawkowe 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania, 
popełniając liczne błędy 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 
ulubionym gatunku muzycznym, wyraża 
i uzasadnia opinie i upodobania, 
popełniając dość liczne błędy 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje opowiada 
o ulubionym gatunku muzycznym, 
wyraża i uzasadnia opinie i upodobania  

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania  
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– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego piosenkarza, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat twórców i ich dzieł, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, popełniając 

liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat dzieł sztuki, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
wpis na blogu, w którym recenzuje 
ciekawy film, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze 
krótki wpis na blogu, w którym 
recenzuje ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacji, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, w 
którym recenzuje ciekawy film, wyraża 
i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacji, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego piosenkarza, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat dzieł sztuki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym recenzuje ciekawy 
film, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacji, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału.  
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Życie społeczne 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu życie społeczne  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. zdania okolicznikowe czasu 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat życia na innej planecie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uzależnień i problemów 
społecznych, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
cytatu, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat życia na innej 
planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uzależnień i 
problemów społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat życia na innej 
planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uzależnień i 
problemów społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat życia na innej planecie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat uzależnień, 
opisuje zjawiska, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
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– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat treści nagrania, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze zaproszenie na 
imprezę charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o bezpieczeństwie w jego 

kraju, wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat monitoringu i prawa, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat filmu 
lub serialu o stróżach prawa, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, popełniając dość liczne błędy, 

pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia fakty, 
przekazuje informacje, zaprasza, 
zachęca, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat monitoringu i 
prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
filmu lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 

rozmówcy 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając 
nieliczne błędy pisze zaproszenie na 
imprezę charytatywną, przedstawia 

fakty, przekazuje informacje, zaprasza, 
zachęca, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat monitoringu i 
prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
filmu lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– przy pomocy złożonych konstrukcji, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat treści nagrania, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
zaproszenie na imprezę charytatywną, 
przedstawia fakty, przekazuje 

informacje, zaprasza, zachęca, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat filmu lub 
serialu o stróżach prawa, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 
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oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału.  

End-of-year-lessons 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu edukacja  
2. słownictwo z działu kultura 
3. słownictwo z działu praca 
4. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
5. słownictwo z działu człowiek 
6. słownictwo z działu żywienie 
7. słownictwo z działu życie prywatne 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– zdawkowo, popełniając liczne 
błędy,  wypowiada się na temat 
szkoły średniej, wyraża i uzasadnia 
opinie, przypuszczenia 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat szkół 
średnich w okolicy, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat szkół branżowych i 
techników, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat szkoły średniej, wyraża i 
uzasadnia opinie, przypuszczenia 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
szkół średnich w okolicy, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat szkoły średniej, wyraża i 
uzasadnia opinie, przypuszczenia 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
szkół średnich w okolicy, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat szkoły 
średniej, wyraża i uzasadnia opinie, 
przypuszczenia 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat szkół 
średnich w okolicy, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
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wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat stylów 
uczenia się innych uczniów, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat stylów uczenia się, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 

opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
z pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat czytania książek, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację o tym za czym 
tęsknią ludzie po przeprowadzce do 
innego kraju, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat powodów 
przeprowadzania się do innego 
kraju, popełniając liczne błędy, 

przebiegu, częściowo poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
stylów uczenia się innych uczniów, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 

częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację o tym za 
czym tęsknią ludzie po przeprowadzce 
do innego kraju, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
stylów uczenia się innych uczniów, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację o tym za 
czym tęsknią ludzie po przeprowadzce 
do innego kraju, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat stylów 
uczenia się innych uczniów, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację o tym za czym 
tęsknią ludzie po przeprowadzce do 
innego kraju, samodzielnie korzysta 
ze źródeł informacji w języku obcym 
za pomocą technologii informacyjno-
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uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat języka 
polskiego, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zapożyczania obcych słów 
do języka ojczystego, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat mody 
wybranej dekady XX wieku, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat mody, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat niezdrowego jedzenia i 
wyrzucania żywności, popełniając 

rozmowie na temat powodów 
przeprowadzania się do innego kraju, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
języka polskiego, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie na temat zapożyczania 
obcych słów do języka ojczystego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
mody wybranej dekady XX wieku, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, korzysta ze 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat powodów 
przeprowadzania się do innego kraju, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
języka polskiego, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zapożyczania 
obcych słów do języka ojczystego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
mody wybranej dekady XX wieku, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 

komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat powodów przeprowadzania 
się do innego kraju, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat języka 
polskiego, samodzielnie korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zapożyczania obcych słów 
do języka ojczystego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat mody 
wybranej dekady XX wieku, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat mody, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
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liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat bycia 
sławną osobą przez jeden dzień, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat celebrytów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia i wyrzucania żywności, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
bycia sławną osobą przez jeden dzień, 

korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat celebrytów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

niezdrowego jedzenia, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia i wyrzucania żywności, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 

bycia sławną osobą przez jeden dzień, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat celebrytów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat niezdrowego jedzenia i 
wyrzucania żywności, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 

tworzy prezentację na temat bycia 
sławną osobą przez jeden dzień, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat celebrytów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test końcowy. 
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Propozycja planu wynikowego do podręcznika 

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Część 2 

Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania 

programowe) oraz określenie poziomu, co pozwala nauczycielowi na ocenę skuteczności własnej pracy.  

Efektem planowania wynikowego jest powstanie dokumentu, który nazywa się planem wynikowym (lub planem oczekiwanych 

rezultatów). Powinien to być indywidualny dokument nauczycielski, który uwzględnia możliwości ucznia i nauczyciela oraz zasoby 

organizacyjne i materialne placówki oświatowej. A zatem, przedstawiony poniżej plan wynikowy jest propozycją i podpowiedzią, z której 

można skorzystać przy tworzeniu własnego planu oczekiwanych rezultatów. 

Wykaz struktur przewidzianych do opanowania przez uczniów znajduje się na stronach 15–17 Informatora o egzaminie ósmoklasisty z 

języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019, który jest dostępny na https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/. 

Warto zauważyć, że wstęp do tego dokumentu zawiera istotny komentarz autorów: „Informator prezentuje przykładowe zadania 

egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Informator zawiera również 

listę struktur gramatycznych, których opanowanie jest niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Zadania w Informatorze nie 

wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z 

języka obcego nowożytnego zapisanych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką 

do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, 

jaki szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe 

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.” 

Poziom P – podstawowy – oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia 

językowego. 

Poziom PP – ponadpodstawowy – oznacza wiedzę i umiejętności, bez których uczeń będzie w stanie kontynuować naukę, przy założeniu, 

iż będzie stosował np. strategie kompensacyjne. 

Uwaga! Plan wynikowy spełni swoje zadanie, gdy będzie na bieżąco modyfikowany. Po każdym dziale programowym należy sprawdzić, czy postawione cele 

zostały zrealizowane. Jeśli wyniki tego nie potwierdzają, należy przy kolejnych działach powtórzyć dany cel i ponownie go zrealizować na innym materiale. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
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Dział Cele szczegółowe 

Materiał 
nauczania 
(na bazie 
którego 
zostaną 

zrealizowa
ne cele): 

 
UCZEŃ: 

 

 
w zakresie PODSTAWOWYM 

PONADPODSTAWOWYM 
(wszystko, co w zakresie podstawowym 

i ponadto) 

 

Człowiek Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• dane personalne  
• okresy życia 
• wygląd zewnętrzny 
• rzeczy osobiste 
• uczucia i emocje 
• zainteresowania 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasowniki: to be, to have 
got  
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasy teraźniejsze: Present 
Simple i Present Continuous 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasowniki wyrażające 
czynności i stany 
– zna i na ogół poprawnie stosuje konstrukcje czasownikowe 
z formą gerund lub bezokolicznikiem 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasowniki: to be, to have got  
– zna i poprawnie stosuje czasy teraźniejsze: Present 
Simple i Present Continuous 
– zna i poprawnie stosuje czasowniki wyrażające 
czynności i stany 
– zna i poprawnie stosuje konstrukcje czasownikowe z 
formą gerund lub bezokolicznikiem 

  

Podręcznik 
str. 4 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 
 

Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i przedmioty 
– na ogół poprawnie opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 

opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, popełniając nieliczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje osoby i przedmioty 
– poprawnie opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 

opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 
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– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 

sformułowane w języku polskim i obcym 

 

– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Miejsce 
zamieszka
nia  

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• dom i jego okolica  
• pomieszczenia i wyposażenie domu 
• prace domowe 
– zna i na ogół poprawnie stosuje konstrukcje: there is / 
there are 
– zna i na ogół poprawnie stosuje przyimki miejsca 
– zna i na ogół poprawnie stosuje liczbę mnoga rzeczowników 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zaimki wskazujące 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje konstrukcje: there is / there 
are 
– zna i poprawnie stosuje przyimki miejsca 
– zna i poprawnie stosuje liczbę mnoga rzeczowników 
– zna i poprawnie stosuje zaimki wskazujące 

  

Podręcznik 
str. 5 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 
 

umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty i miejsca 
– w większości bezbłędnie opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym  

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje przedmioty i 
miejsca 
– bezbłędnie opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 

Życie 
prywatne  

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• rodzina 
• znajomi i przyjaciele  
• czynności życia codziennego 
• formy spędzania czasu wolnego 
• święta i uroczystości  
• konflikty i problemy  
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasy: Past Simple, Present 
Perfect 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasy: Past Simple, Present 
Perfect  

Podręcznik 
str. 6 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
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– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 

sformułowane w języku polskim i obcym 

– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 

sformułowane w języku polskim i obcym 

Edukacja 
 

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• szkoła i jej pomieszczenia 
• przedmioty nauczania 
• uczenie się 
• przybory szkolne 
• oceny szkolne 
• życie szkoły 
• zajęcia pozalekcyjne 
– zna i na ogół poprawnie stopniuje przymiotniki 
– zna i na ogół poprawnie tworzy przysłówki od 
przymiotników 
– zna i na ogół poprawnie stopniuje przysłówki 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stopniuje przymiotniki 
– zna i poprawnie tworzy przysłówki od przymiotników 
– zna i poprawnie stopniuje przysłówki 

Podręcznik 
str. 7 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 

 umiejętności  – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół bezbłędnie opisuje ludzi, przedmioty i miejsca 
– popełniając nieliczne błędy, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– bezbłędnie opisuje ludzi, przedmioty i miejsca  
– bezbłędnie opowiada o czynnościach, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 
– 

Świat 
przyrody 

 

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• pogoda 
• pory roku 

• rośliny i zwierzęta 
• krajobraz 
• zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasowniki modalne: can, 
must, have to 
– zna i na ogół poprawnie stosuje formy wyrażania 
przyszłości: going to, Present Continuous, will 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasowniki modalne: can, 

must, have to  
– zna i poprawnie stosuje formy wyrażania przyszłości: 
going to, Present Continuous, will 

Podręcznik 
str. 8 
 
Ćwiczenia 

str. - 
 

 umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem  

 
– 
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– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 

sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje zwierzęta, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 

sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje zwierzęta, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Podróżowa
nie i 
turystyka 

 

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• środki transportu i korzystanie z nich 
• orientacja w terenie 
• baza noclegowa 
• wycieczki 
• zwiedzanie 
– zna konstrukcje i na ogół poprawnie stosuje czasy przeszłe: 
Past Continuous, Past Simple 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zaimki osobowe 
– zna i na ogół poprawnie stosuje formy dzierżawcze 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zaimki zwrotne i wzajemne 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna konstrukcje i poprawnie stosuje czasy przeszłe: 
Past Continuous, Past Simple 
– zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe 
– zna i poprawnie stosuje formy dzierżawcze 
– zna i poprawnie stosuje zaimki zwrotne i wzajemne 

Podręcznik 
str. 9 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 
– 

Żywienie 

 
wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 

wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• artykuły spożywcze  
• posiłki i ich przygotowanie 
• nawyki żywieniowe 
• lokale gastronomiczne 
– zna i na ogół poprawnie stosuje rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne 
– zna i na ogół poprawnie stosuje tryb rozkazujący 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 

słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne 
– zna i poprawnie stosuje tryb rozkazujący 

Podręcznik 

str. 10 
 
Ćwiczenia 
str. - 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 

 
– 
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czytanie ze zrozumieniem  

– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

ze zrozumieniem  

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje przedmioty, 
opowiada o czynnościach, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Zdrowie 

 
Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 

wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• tryb życia 
• samopoczucie 
• choroby, ich objawy i leczenie 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zdania warunkowe 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasownik: should 
– zna konstrukcje i na ogół poprawnie wyraża propozycje i 
sugestie 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach, 
– zna i poprawnie stosuje zdania warunkowe 
– zna i poprawnie stosuje czasownik: should 
– zna konstrukcje i poprawnie wyraża propozycje i 
sugestie 

Podręcznik 
str. 11 
 
Ćwiczenia 
str. - 
 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje osoby i przedmioty, 
opowiada o czynnościach, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 
– 

Nauka i 
technika  

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• wynalazki  
• korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– zna i na ogół poprawnie stosuje stronę bierną 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje stronę bierną 
  

Podręcznik 
str. 13–19 

 
Ćwiczenia 
str. 12-19 
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 umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
korzystania z nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, popełniając nieliczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
wynalazków opisanych w tekście, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– prostymi zdaniami, na ogół bezbłędnie pisze wiadomość z 
prośbą o pomoc, opisuje przedmioty, przedstawia fakty, 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża 
prośbę, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym  

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
korzystania z nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
wynalazków opisanych w tekście, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze wiadomość 
z prośbą o pomoc, opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża prośbę, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 

Sport   Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• dyscypliny sportu 
• sprzęt sportowy 
• obiekty sportowe  
• imprezy sportowe 
• uprawianie sportu 
• podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem obcym 

nowożytnym 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czas: Past Perfect 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czas: Past Perfect  

Podręcznik 
str. 21-29 

 
Ćwiczenia 
str. 20-37 

 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
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sytuacji 

– prostymi zdaniami opisuje swoje doświadczenia związane 
ze sportem, wyraża i uzasadnia swoje opinie, wyraża uczucia 
i emocje 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając prostych konstrukcji, wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
uprawiania sportu, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie pisze e-mail do kolegi z Anglii, w 
którym opisuje wydarzenie sportowe, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat niecodziennych sportów, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

sytuacji 

– używając zdań złożonych, opisuje doświadczenia 
związane ze sportem, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– używając złożonych konstrukcji, wypowiada się na 
temat uczestniczenia w różnych wydarzeniach 
sportowych, opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– używając zdań złożonych, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat cytatu  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
uprawiania sportu, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności 
w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze e-mail do kolegi z Anglii, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
–aktywnie spółdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat niecodziennych sportów, samodzielnie korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Praca 

 
Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 

wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki  
• miejsce pracy 
• wybór zawodu 
– zna konstrukcje i na ogół poprawnie tworzy pytania 
pośrednie 
– zna i na ogół poprawnie stosuje mowę zależną 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna konstrukcje i poprawnie tworzy pytania pośrednie 
– zna i poprawnie stosuje mowę zależną 

Podręcznik 
str. 31-37 

 
Ćwiczenia 
str. 32-39 

 

 umiejętności  – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół bezbłędnie wypowiada się na temat drogi do szkoły 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– bezbłędnie wypowiada się na temat drogi do szkoły i 

 
– 



 

 

9 

 

i pracy 

– popełniając nieliczne błędy, wypowiada się na temat 
różnych zawodów, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat różnych 
zawodów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na blogu, w którym opisuje 
plany związane z pracą, przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

pracy 

– bezbłędnie wypowiada się na temat różnych zawodów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat różnych 
zawodów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze wpis na blogu, w którym opisuje 
plany związane z pracą, przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Zakupy i 
usługi 

 

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• rodzaje sklepów 
• towary i ich cechy 
• sprzedawanie i kupowanie 
• środki płatnicze 
• wymiana i zwrot towaru 
• promocje 
• korzystanie z usług 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zaimki: one/ones, another, 
other, the other 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje zaimki: one/ones, another, 
other, the other 

Podręcznik 
str. 39-47 

 
Ćwiczenia 
str. 40-47 

 

 umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  

– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
sklepów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem  

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 

 
– 
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informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami opowiada o przedmiotach, których nigdy 
nie kupiłby w internecie, opisuje przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
zwyczajów zakupowych członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
chodzenia do restauracji, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat robienia 
zakupów w różnych miejscach, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół bezbłędnie pisze wpis na forum, 
w którym prosi o opinię, opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
zawodów, które będą mogły być wykonywane przez roboty, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat robotów, korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 

opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, opowiada o przedmiotach, 
których nigdy nie kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat zwyczajów 
zakupowych członków rodziny, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji wypowiada się na 
temat wydawania pieniędzy, wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat chodzenia 
do restauracji, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat robienia 
zakupów w różnych miejscach, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze wpis na 
forum, w którym prosi o opinię, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat zawodów, 
które będą mogły być wykonywane przez roboty, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat robotów, samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Kultura  Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 

Podręcznik 
str. 49-55 
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• dziedziny kultury 

• twórcy i ich dzieła 
• uczestnictwo w kulturze 
• tradycje i zwyczaje 
• media 
– zna konstrukcje i na ogół poprawnie stosuje zdania 
przydawkowe 

poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 

– zna konstrukcje i poprawnie stosuje zdania 
przydawkowe 
 

 

Ćwiczenia 
str. 52-65 

 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o ulubionym gatunku 
muzycznym, wyraża i uzasadnia opinie i upodobania  
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
twórców i ich dzieł, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat dzieł 
sztuki, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając nieliczne błędy pisze wpis 
na blogu, w którym recenzuje ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacji, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opowiada o ulubionym 
środku transportu, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności 
w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat twórców i 
ich dzieł, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat dzieł 
sztuki, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze wpis na 
blogu, w którym recenzuje ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

 
– 

Życie 
społeczne 

 

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• wydarzenia i zjawiska społeczne  

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 

Podręcznik 
str. 57-65 
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• podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 

społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
nowożytnym 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zdania okolicznikowe czasu 

– zna i poprawnie stosuje zdania okolicznikowe czasu Ćwiczenia 

str. 60-67 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat życia na 
innej planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na temat uzależnień, 
opisuje zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
uzależnień i problemów społecznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat treści 
nagrania, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– przy pomocy prostych konstrukcji opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
monitoringu i prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat filmu lub serialu o stróżach prawa, korzysta ze 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat życia na 
innej planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat uzależnień, 
opisuje zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat uzależnień 
i problemów społecznych, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności 
w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat treści 
nagrania, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– używając złożonych konstrukcji, opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i uzasadnia opinie 
–aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
monitoringu i prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności 
w jej przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 

 
– 
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źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

temat filmu lub serialu o stróżach prawa, samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

End-of-
year-
lessons 

 

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• szkoła i jej pomieszczenia 
• przedmioty nauczania 
• uczenie się 
• przybory szkolne 
• oceny 
• życie szkoły 
• zajęcia pozalekcyjne 
• twórcy i ich dzieła 
• popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki 
• wycieczki 
• zwiedzanie 
• wygląd zewnętrzny 
• rzeczy osobiste 
• artykuły spożywcze 
• posiłki i ich przygotowywanie 
• nawyki żywieniowe 
• styl życia 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 

Podręcznik 
str. 66-73 

 
Ćwiczenia 
str. 77-73 

 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat szkoły średniej, 
wyraża i uzasadnia opinie, przypuszczenia 
- na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat szkół średnich w okolicy, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat szkół 
branżowych i techników, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat stylów uczenia się innych uczniów, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie 
ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
szkoły średniej, wyraża i uzasadnia opinie, 
przypuszczenia 
- aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat szkół średnich w okolicy, samodzielnie korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat szkół 
branżowych i techników, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności 

w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat stylów uczenia się innych uczniów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku obcym za 

 
– 
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– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat stylów 

uczenia się, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat ulubionego bohatera historycznego, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat czytania 
książek, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
o tym za czym tęsknią ludzie po przeprowadzce do innego 
kraju, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
powodów przeprowadzania się do innego kraju, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat języka polskiego, korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
zapożyczania obcych słów do języka ojczystego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat mody wybranej dekady XX wieku, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat mody, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 

pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat stylów 
uczenia się, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat ulubionego bohatera historycznego, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat czytania 
książek, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację o 
tym za czym tęsknią ludzie po przeprowadzce do innego 
kraju, samodzielnie korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat powodów 
przeprowadzania się do innego kraju, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat języka polskiego, samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
zapożyczania obcych słów do języka ojczystego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat mody wybranej dekady XX wieku, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat mody, 
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rozmówcy 

– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat niezdrowego jedzenia, korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
niezdrowego jedzenia i wyrzucania żywności, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację 
na temat bycia sławną osobą przez jeden dzień, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
celebrytów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 

rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat niezdrowego jedzenia, samodzielnie korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
niezdrowego jedzenia i wyrzucania żywności, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, tworzy prezentację na 
temat bycia sławną osobą przez jeden dzień, 
samodzielnie korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
celebrytów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 
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Bugs Team 3                              
PLAN WYNIKOWY, KRYTERIUM OCENIANIA 

 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

 
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 
IT’S GOOD TO SEE YOU AGAIN! 

 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Wita się i żegna za pomocą wyrażeo: Hello / Goodbye. 
Samodzielnie, spontanicznie wita się i żegna z nauczycielem i 
kolegami. 

Rozumie zastosowanie wyrażeo: It’s good to see you again. /  
You too., w odniesieniu do bohaterów kursu i kolegów chod nie 
stosuje ich spontanicznie. 

Wyraża zadowolenie ze spotkania z kolegami, stosując wyrażenia: It’s 
good to see you again. / You too. 

Rozumie pytanie o literowanie wyrazów: How do you spell …? i stara 
się przeliterowad poznane nazwy. 

Samodzielnie zadaje pytanie o to jak literuje się poszczególne wyrazy 
i bezbłędnie literuje poznane nazwy. 

Rozumie pytania o położenie: Is there a …? i zazwyczaj poprawnie 
udziela odpowiedzi: Yes, there is., No, there isn’t. 

Potrafi zapytad o położenie przedmiotów i udzielid odpowiedz, 
również w sytuacjach codziennych. 

Z pomocą nauczyciela przypomina sobie i używa poznanego 
dotychczas słownictwa (z kurów Bugs Team 1 i Bugs Team 2. 

Pamięta i używa poznanego dotychczas słownictwa (z kurów Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2). 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki It’s good to see 
you again! Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze 
nauczyciela dotyczące historyjki i opowiedzied historyjkę z użyciem 
kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki It’s good to see you again. 
Podczas jej słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie 
ustala kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Opowiada 
historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując wiernośd z 
oryginałem. 
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Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją there is/ there 
are, np.: Is there a dragonfly?, Yes, there is./ No, there isn’t. 

Rozumie i samodzielnie tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją 
there is/ there are, np.: Is there a dtagonfly in the picture?, Yes, there 
is./ No, there isn’t. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 

 
In

n
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m
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śc
i Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: It’s good to see you 

again!, The Bug Alphabet kiedy towarzyszy im nagranie. 
Wykonuje odpowiednie gesty do słów piosenek i śpiewa je  wraz  
z nagraniem oraz próbuje śpiewad samodzielnie. 

Uczestniczy w zabawie: Do you remember? 
Uczestniczy z zabawach językowych, przejmuje rolę nauczyciela i 
prowadzi zabawy. 

Odszukuje szczegóły na obrazku. Odszukuje szczegóły na obrazku. 
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UNIT 1 – On safari 
 
 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa dzikie zwierzęta: kangaroo, rhino, 
cheetah, tiger, whale, gorilla, shark, lizard i z pomocą nauczyciela 
określa co jedzą. 

 Bez problemu nazywa dzikie zwierzęta oraz informuje co jedzą 
(Sharks eat fish). 

Zazwyczaj poprawnie nazywa środowiska życia zwierząt: jungle, 
desert, sea, grasslands, river. Zazwyczaj poprawnie określa 
środowiska życia zwierząt (Sharks live in the sea.)  
 

Bez problemu posługuje się nazwami środowisk życia zwierząt. 
Określa środowiska życia poznanych zwierząt oraz innych zwierząt, 
również tych żyjących w Polsce. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 10-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk /e/ w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk /e/ w znanych mu słowach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki On safari. Umie 
ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego tekstu i 
ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki On safari. Podczas jej 
słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie ustala 
kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 
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Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie 
present simple z czasownikami eat i live w 2. os. l.mn.: (Cheetahs) 
eat/don’t eat (vegetables), (Sharks) live in the (sea). 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, co jedzą zwierzęta oraz 
gdzie żyją. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Do (gorillas) eat/ don’t eat 
(vegetables)?, używając zwrotów: Yes, they do. / No, they don’t.  

Samodzielnie zadaje pytania o to, co jedzą zwierzęta i udziela na nie 
odpowiedzi. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

 
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: The Animals chant, 
What do they eat song, Bug twister, Where do they live?,  kiedy 
towarzyszy im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s top three game, Watch out for the 
shark!,  Memory game, Similarities,  I spy with Bugs eye bierze w nich 
aktywny udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 
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UNIT 2 – What’s the matter, Tiger? 
 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa części ciała zwierząt: whiskers, tongue, 
mouth, teeth, body, wings, tail, claws i z pomocą nauczyciela określa 
jakie części ciała mają zwierzęta. 

 Bez problemu nazywa części ciała zwierząt i określa jakie części ciała 
mają wskazane zwierzęta. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa cechy części ciała zwierząt: short, long, 
sharp, strong, thin, thick. Z pomocą nauczyciela określa cechy części 
ciała zwierząt (It’s got (short legs). It hasn’t got (a tail)). 

Bez problemu posługuje się nazwami cech ciała zwierząt. Bez 
problemu określa cechy części ciała poznanych zwierząt. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 10-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk // w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk // w znanych mu słowach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki What’s the 
matter, Tiger?. Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze 
nauczyciela dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied 
historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki What’s the matter, Tiger?. 
Podczas jej słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie 
ustala kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 
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Poproszony, wyraża zaniepokojenie: What’s the matter? 

W sytuacji klasowej spontanicznie wyraża zaniepokojenie problemem 
lub sytuacja innych osób. 

 
Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie 
present simple z czasownikiem have got w 1. os. l.poj.: I’ve got/ 
have’t got (claws). 
 
 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, jakie części ciała mają 
zwierzęta używając czasownika have got w 1. os. l.poj. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Have you got (teeth)?, 
używając zwrotów: Yes, I have. / No, I haven’t.  

Samodzielnie zadaje pytania o to, jakie części ciała mają zwierzęta i 
udziela na nie odpowiedzi. 

Z pomocą nauczyciela informuje jakie części ciała mają zwierzęta 
używając czasu present simple z czasownikami have got w 3. os. 
l.poj.: It’s got/ hasn’t got (short legs). 

Swobodnie opisuje, jakie części ciała mają zwierzęta używając 
czasownika have got w 3. os. l.poj. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

 
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: Which animal is that? 
chant,  I’ve got whiskers song, Bug twister, The cat chant,   kiedy 
towarzyszy im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s mime game, The Animal gym game, 
Happy families game, What’s different? game, I spy with Bugs eye 
bierze w nich aktywny udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 
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UNIT 3 – Talent Show 

 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności wykonywane w wolnym 
czasie: dance, sing, play the guitar, make models, skateboard, play 
tennis, play basketball, rollerblade, ride a bike, play football i z 
pomocą nauczyciela określa jakie czynności wykonuje. 

Bez problemu nazywa czynności wykonywane w wolnym czasie i 
informuje jakie czynności wykonuje. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa sposoby wykonywania czynności: fast, 
slowly, high, well, quietly, loudly. Z pomocą nauczyciela określa jak 
wykonywane są czynności: I can (sing) (quietly). 

Bez problemu nazywa sposoby wykonywania czynności. Bez 
problemu określa jak wykonywane są czynności. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 1-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk /ɑː/ w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk /ɑː/ w znanych mu słowach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki Talent Show. 
Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego tekstu i 
ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki Talent Show. Podczas jej 
słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie ustala 
kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 

 Poproszony, wyraża obawę: I’m scared. 
 

W sytuacji klasowej spontanicznie wyraża obawę. 
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Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące z 
czasownikiem can: I/ He/She can/ can’t (play the guitar) w celu 
określenia jakie umiejętności posiada oraz jakie umiejętności 
posiadają inne osoby. 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, jakie umiejętności 
posiada oraz jakie umiejętności posiadają inne osoby używając 
czasownika can w l. poj. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Can you (dance)?, używając 
zwrotów: Yes, I can. / No, I can’t.  

Samodzielnie zadaje pytania o to, co ktoś potrafi i udziela na nie 
odpowiedzi. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

 
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: The hobbies chant,  
Look at me song, Bug twister, He can do that! chant,  kiedy 
towarzyszy im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s shape game, The same order game, Do 
you remember? game, My new robot game, I spy with Bugs eye 
bierze w nich aktywny udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 
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UNIT 4 – My busy day 
 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności codzienne: get up, get 
dressed, have breakfast, brush my teeth, go to school, have lunch, 
have a shower, go to bed; every day i z pomocą nauczyciela określa 
jakie czynności wykonuje codziennie. 

Bez problemu nazywa czynności codzienne i informuje jakie 
czynności wykonuje. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa zawody: teacher, firefighter, doctor, 
shop assistant, police officer, vet. 

Bez problemu nazywa zawody 

Zazwyczaj poprawnie lub z pomocą nauczyciela określa godziny 
wykonywania czynności (pełne i połówki). 

Bez problemu określa o jakich godzinach wykonuje czynności 
codzienne. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 10-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk // w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk // w znanych mu słowach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 
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Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki My busy day. 
Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego tekstu i 
ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki My busy day. Podczas jej 
słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie ustala 
kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 

 
Zazwyczaj reaguje na polecenie: Put your hand up, please. oraz 
wyraża zmeczenie: I’m tired. 

W sytuacji klasowej spontanicznie reaguje i wydaje polecenie 
polecenie: Put your hand up, please. oraz informuje o swoim 
zmęczeniu. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie 
present simple, informując o tym, jakie czynności dnia codziennego 
wykonuje, o której godzinie: I (have breakfast) at (eight) o’clock. 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, jakie czynności 
wykonuje codziennie i o której godzinie, używając czasu present 
simple dla 1. osoby l. poj. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: What time do you (have 
breakfast)? 

Samodzielnie zadaje pytania o godzinę wykonywania czynności i 
udziela na nie odpowiedzi. 

Rozumie i zadaje pytania o to, która jest godzina (What time is it?) i z 
pomocą nauczyciela udziela na nie odpowiedzi (It’s (half past 
eleven).). 

Spontanicznie zadaje pytania o godzinę i spontanicznie informuje, 
która jest godzina. 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie 
present simple z czasownikiem be w 3. os. l.poj.: My (aunt) is a vet. 
 
 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, jaki zawód wykonują 
osoby, które za, używając czasownika be w 3. os. l.poj. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

 
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: Play, play and play! 
chant, What time is it? song, Bug twister, The jobs chant, kiedy 
towarzyszy im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s mime game, Every day chain game, 
What’s your job? game, I spy with Bugs eye i bierze w nich aktywny 
udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 

 
 
 
 

UNIT 5 – Let’s go shopping 
 
 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa rodzaje sklepów: toy shop, bakery, pet 
shop, bookshop, sweet shop, shoe shop, clothes shop, market i z 
pomocą nauczyciela określa co można w nich kupid. 

Bez problemu nazywa rodzaje sklepów i informuje jakie co można w 
nich kupid. 

Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje i nazywa budynki miejskie: school, 
hotel, hospital, post office, restaurant, train station. 
 

Bez problemu rozpoznaje i nazywa budynki miejskie oraz informuje 
jakie budynki znajdują się w okolicy (np. w miejscu zamieszkania). 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 1-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk /ð/ w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk /ð/ w znanych mu słowach. 
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Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki Let’s go 
shopping. Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego 
tekstu i ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki Let’s go shopping. Podczas 
jej słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie ustala 
kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 

 Rozumie zastosowanie wyrażenia: Excuse me. i poproszony, potrafi 
go użyd w dialogu. 
 

W sytuacji klasowej spontanicznie używa wyrażenia: Excuse me. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i z pomocą nauczyciela tworzy zdania oznajmujące w liczbie 
pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ there are, np.: There’s a 
(bakery)., There are (three clothes shops). 

Rozumie i samodzielnie tworzy zdania oznajmujące w liczbie 
pojedynczej i mnogiej informując o tym co znajduje się na obrazku 
lub w okolicy (np. w miejscu zamieszkania). 

Rozumie i z pomocą nauczyciela tworzy zdania przeczące w liczbie 
pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ there are, np.: There’s a 
(bakery)., There are (three clothes shops). There isn’t a (train station). 
There aren’t any (hotels).  

Rozumie i samodzielnie tworzy zdania przeczące w liczbie 
pojedynczej i mnogiej informując o tym, czego nie ma na obrazku lub 
w okolicy (np. w miejscu zamieszkania). 

Rozumie zazwyczaj poprawnie tworzy zdania w 1. osobie l.poj. czasu 
present continuous, informujące o tym, jakiego sklepu w danej chwili 
szuka: I’m looking for a (supermarket). 

Spontanicznie tworzy zdania informujące o tym, czego w danej chwili 
szuka i używa ich w dialogach. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 
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Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: I like shopping chant, 
On the street song, Bug twister, In this town chant, kiedy towarzyszy 
im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s top three game, Go to the bookshop 
game, What’s there? game, I spy with Bugs eye i bierze w nich 
aktywny udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6 – Going on holiday 
 
 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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e Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności wykonywane podczas 
wakacji: taking photos, flying a kite, having a picnic, fishing, 
collecting shells, building a sandcastle, snorkelling, making a fire i z 
pomocą nauczyciela określa jakie czynności wykonuje. 

Bez problemu nazywa czynności wykonywane podczas wakacji i 
informuje jakie czynności wykonuje. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa miejsca wakacyjne: beach, mountains, 
forest, lake, city, village i określa, gdzie znajdują się osoby 
przebywające na wakacjach. 
 

Bez problemu informuje, gdzie znajdują się osoby przebywające na 
wakacjach. 
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Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z 
pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Biegle posługuje się liczebnikami w zakresie 10-100, dokonuje 
prostych obliczeo. 

Poprawnie wymawia dźwięk // w the Bug twister. Poprawnie wymawia dźwięk // w znanych mu słowach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką  
i przygotowaniem rekwizytów. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki Going on 
holiday. Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego 
tekstu i ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki Going on holiday. Podczas 
jej słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie ustala 
kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 

 
Rozumie wyrażenia określające samopoczucie: I miss my friends., I’m 
bored., I’m tired. oraz zaskoczenie: What a surprise! 

W sytuacji klasowej spontanicznie informuje o swoim samopoczuciu 
oraz wyraża zaskoczenie. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w liczbie 
pojedynczej i mnogiej w czasie present continuous, informując o tym, 
jakie czynności osoby wykonują w tym momencie: I’m/ He’s/ She’s/ 
We’re/ You’re/ They’re (having a picnic). 

Swobodnie udziela informacji na temat tego, jakie czynności 
wykonują w danej chwili osoby, używając czasu present continuous 
zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytanie: What are you 
doing? 

Samodzielnie zadaje pytania o czynności, które wykonują inne osoby i 
udziela na nie odpowiedzi. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 
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Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenki i mówid rymowanki: Summer is great! chant, 
A family holisay song, Bug twister, What a good time! chant, kiedy 
towarzyszy im nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenki i recytowad rymowanki, 
wzbogacając je o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gier: Spike’s shape game, Hide and seek game, Snap 
game, I spy with Bugs eye i bierze w nich aktywny udział. 

Rozumie zasady nowych gier i bierze w nich aktywny udział, 
przejmując rolę prowadzącego zabawę 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, 
wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje własne materiały plastyczne potrzebne do 
pracy na lekcji, wykonuje również dodatkowe karty z obrazkami i 
rysunki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodbye, Bugs Team! 
 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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e Zazwyczaj poprawnie nazywa elementy bagażu: backpack, suitcase, 
passport, camera, wallet, ticket, penknife, rope, whistle. 

Bez pomyłek nazywa elementy bagażu oraz wymienia inne 
przedmioty, które można zabrad ze sobą w podróż. 

Rozumie przyimki: in, on, under i używa ich w zdaniach. 
Określa położenie przedmiotów używając przyimków: in, on, under 
również w sytuacjach codziennych. 
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Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; Show me …; 
Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your 
books. Listen (to the chant / to the song / and point). Act out the 
dialogue. 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela, również te związane z 
historyjką. 

Potrafi wskazad właściwe rysunki, słuchając historyjki Goodbye, Bugs 
Team! Umie ustalid kolejnośd wydarzeo na podstawie słuchanego 
tekstu i ilustracji, odpowiedzied na pytania pomocnicze nauczyciela 
dotyczące historyjki, odegrad scenkę i opowiedzied historyjkę z 
użyciem kluczowych słów. 

Rozumie dokładnie pełną treśd historyjki Goodbye, Bugs Team! 
Podczas jej słuchania potrafi wskazad właściwe rysunki, samodzielnie 
ustala kolejnośd wydarzeo i domyśla się dalszego przebiegu akcji na 
podstawie ilustracji. Przewiduje wypowiedzi bohaterów w kolejnych 
scenach historyjki. Odpowiada na szczegółowe pytania nauczyciela 
dotyczące historyjki, zadaje proste pytania kolegom. Odgrywa scenkę 
i opowiada historyjkę albo własnymi słowami, albo zachowując 
wiernośd z oryginałem. 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie stosuje zdanie wskazujące, gdzie coś 
się znajduje: It’s here/on the (table).  

Wskazuje położenie przedmiotów spontanicznie, w sytuacjach 
klasowych. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Rozumie konstrukcję typu: I need …, stosuje ją z pomocą nauczyciela. 
Stosuje konstrukcje typu: I need …, również spontanicznie w 
sytuacjach klasowych. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem 
to be: What’s this? Who’s this? 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Potrafi śpiewad piosenkę Holiday, holiday, kiedy towarzyszy jej 
nagranie. 

Potrafi samodzielnie śpiewad piosenkę, wzbogacając ją o ruch 
sceniczny. 

Rozumie zasady gry I’m going on holiday and I need…, bierze w niej 
aktywny udział. 

Rozumie zasady gry i bierze w niej aktywny udział, przejmując rolę 
prowadzącego zabawę. 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

CHRISTMAS 
 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane z Bożym 
Narodzeniem: baubles, sack, Christmas stockings, turkey, Christmas 
pudding; Christmas tree, lights, paper chains, Father Christmas, 
presents, stars, coat, shoes 
 

Bez pomyłek nazywa symbole związane z Bożym Narodzeniem. 

Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzied, jak ma na imię, 
ile ma lat oraz gdzie mieszka. 

Samodzielnie podaje podstawowe informacje na swój temat (imię, 
wiek, miejsce zamieszkania). 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me …; Let’s play … 
/ Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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Z pomocą nauczyciela buduje zdania w czasie present simple 
informując, jak ma na imię, ile ma lat i gdzie mieszka.  

Samodzielnie i spontanicznie podaje podstawowe informacje na 
swój temat. 

Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi skonstruowad uprzejmą 
prośbę: 
Please, can I have ...  

Samodzielnie konstruuje uprzejmą prośbę i wykorzystuje ją w liście 
do Mikołaja. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Śpiewa piosenkę Father Christmas kiedy towarzyszy jej nagranie. Śpiewa piosenkę Father Christmas i wzbogaca ją o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gry Pass the letter i bierze w niej aktywny udział. 
Rozumie zasady gry i bierze w niej aktywny udział, przejmując rolę 
prowadzącego zabawę. 
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 Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania koperty i 
przygotowania listu, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje kopertę i przygotowuje list. 

 
 Pancake Day 

 
 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Fu
n

kc
je

 ję
zy

ko
w

e
, s

p
ra

w
n

o
śc

i j
ęz

yk
o

w
e

 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa składniki naleśników oraz 
zwyczaje związane z Dniem Naleśnika: pancakes, flour, milk, butte, 
egg, Easter Sunday. 

Bez pomyłek nazywa składniki naleśników i zwyczaje związane z 
Dniem Naleśnika. 

Z pomocą nauczyciela potrafi powiedzied, jakie czynności należy 
wykonad, by zrobid naleśniki: toss, pancake races, pan, add, bowl, 
mix, mixture. 

Samodzielnie podaje kolejne czynności, które należy wykonad, by 
zrobid naleśniki. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me …; Let’s play … 
/ Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Z pomocą nauczyciela tworzy zdania w trybie rozkazującym, 
informujące o tym, jak do przygotowad naleśniki. 

Rozumie i tworzy zdania w trybie rozkazującym. 

Rozumie polecenia. Rozumie polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Śpiewa piosenkę Pancake song, kiedy towarzyszy jej nagranie. Śpiewa piosenkę Pancake song i wzbogaca ją o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gry Pancake race i bierze w niej aktywny udział. 
Rozumie zasady gry i bierze w niej aktywny udział, przejmując rolę 
prowadzącego zabawę. 

 Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania i przygotowania 
papierowego naleśnika, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje pracę plastyczną. 
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 Easter 
 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane z 
Wielkanocą: egg, Easter Sunday Easter Egg Roll, Easter Egg Hunts, 
Easter Parade, Good Friday, Easter bunny, basket, ham, race 
 

Bez pomyłek nazywa symbole związane z Wielkanocą. 

Z pomocą nauczyciela składa życzenia wielkanocne kolegom i 
reaguje na życzenia innych: Happy Easter., Thank you. 

Samodzielnie, spontanicznie składa życzenia wielkanocne. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me …; Let’s play … 
/ Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
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simple, potrzebne do złożenia życzeo wielkanocnych. 
Buduje zdania oznajmujące w czasie Present simple, potrzebne do 
złożenia życzeo wielkanocnych. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 
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Śpiewa piosenkę The Easter song, kiedy towarzyszy jej nagranie. Śpiewa piosenkę the Easter song i wzbogaca ją o ruch sceniczny. 

Rozumie zasady gry Easter pictionary i bierze w niej aktywny udział. 
Rozumie zasady gry i bierze w niej aktywny udział, przejmując rolę 
prowadzącego zabawę. 

 Ćwiczy sprawności manualne podczas przygotowania kartki 
wielkanocnej, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje kartkę wielkanocną. 
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April Fool’s Day 
 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Fu
n

kc
je

 ję
zy

ko
w

e
, s

p
ra

w
n

o
śc

i 
ję

zy
ko

w
e 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa zwyczaje związane z Prima 
Aprilis: have fun, April Fool’s Day, play tricks, funny, laugh, fake 
stories. 

Bez pomyłek nazywa zwyczaje związane z Prima Aprilis. 

Z pomocą nauczyciela ocenia żarty primaaprilisowe: It’s funny./ It’s 
not funny. 

Samodzielnie ocenia żarty primaaprilisowe. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są 
wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me …; Let’s play … 
/ Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

M
at

e
ri

ał
 

le
ks

yk
al

n
o

 -
 

gr
am

at
yc

zn
y Z pomocą nauczyciela buduje zdania w czasie present simple 

informując czy jego zdaniem żart jest śmieszny: That’s (not) funny.  
Samodzielnie wyraża swoje zdanie na temat tego czy uważa, że żart 
jest śmieszny. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawad. 

In
n

e 
u

m
ie
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o
śc
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Mówi rymowankę It’s April Fool’s Day, kiedy towarzyszy jej nagranie. 
Mówi rymowankę It’s April Fool’s Day i wzbogaca ją o ruch 
sceniczny. 

Rozumie zasady gry Play a trick i bierze w niej aktywny udział. 
Rozumie zasady gry i bierze w niej aktywny udział, przejmując rolę 
prowadzącego zabawę. 

 Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania papierowych 
figurek, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje papierowe figurki. 
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Steps Plus dla klasy V 

Kryteria oceny 
 

 

Welcome 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje dom 
i jego pomieszczenia, położenie 
różnych przedmiotów , mebli i 
sprzętów, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje dom i jego 
pomieszczenia, położenie różnych 
przedmiotów , mebli i sprzętów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje dom i jego 
pomieszczenia, położenie różnych 
przedmiotów , mebli i sprzętów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, 
położenie różnych przedmiotów , mebli i 
sprzętów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi 
i ich umiejętności, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Welcome i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Welcome i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne 

 

 

 

 

 

 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem siebie i innych 
osób, podawaniem informacji 
związanych z danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 
pochodzenia i miejsca 
zamieszkania. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem siebie i 
innych osób, podawaniem informacji 
związanych z danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 
pochodzenia i miejsca zamieszkania, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania , często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Opis przedmiotów/zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta, uwzględniając ich 
wygląd i umiejętności, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i 
umiejętności, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
położeniem różnych przedmiotów i 
osób w domu, miejscem 
wykonywania różnych czynności 
dnia codziennego, posiadaniem 
różnych przedmiotów i zwierząt. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
różnych przedmiotów i osób w domu, 
miejscem wykonywania różnych 
czynności dnia codziennego, 
posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i osób w domu, miejscem 
wykonywania różnych czynności dnia 
codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i osób w domu, miejscem 
wykonywania różnych czynności dnia 
codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Welcome (w 
tym, m.in., nazwy członków rodziny, 
nazwy części domu i pomieszczeń, 
mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy owoców, 
warzyw i innych produktów 
żywnościowych), twierdzenia, 
pytania i przeczenia z czasownikiem 
to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki miejsca, 
zaimki dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki osobowe. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., 
nazwy członków rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, mebli, nazwy 
czynności higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i innych produktów 
żywnościowych), twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be, 
czasownik have got, czasownik can, 
przyimki miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object pronouns), 
zaimki osobowe, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
członków rodziny, nazwy części domu i 
pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy owoców, warzyw i 
innych produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be, czasownik have 
got, czasownik can, przyimki miejsca, 
zaimki dopełnieniowe (object pronouns), 
zaimki osobowe, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
członków rodziny, nazwy części domu i 
pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy owoców, warzyw i 
innych produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 
osobowe, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
siebie i inne osoby, uwzględniając 
ubiór, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając ubiór, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając ubiór, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając ubiór, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo  
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 
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Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
uzyskiwaniem i podawaniem 
ogólnych informacji na swój temat. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych informacji na 
swój temat, popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, często 
wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, korzystając w 
dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
czynnościami wykonywanymi w 
wolnym czasie. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami wykonywanymi 
w wolnym czasie, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in., nazwy ubrań, czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki 
częstotliwości, czasownik have got. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy 
ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych 
czynności), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, czasownik 
have got, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki 
częstotliwości, czasownik have got, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki częstotliwości, 
czasownik have got, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie 
na urodziny, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie na 
urodziny, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze 
zaproszenie na urodziny, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe informacje na 
jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie na 
urodziny, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne pomieszczenia, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, 
stosując w miarę różnorodne 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, 
stosując podstawowe słownictwo, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
swoją szkołę ze szkołą opisaną w 
przeczytanym tekście, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze 
szkołą opisaną w przeczytanym 
tekście, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą 
opisaną w przeczytanym tekście, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą 
opisaną w przeczytanym tekście, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje 
w restauracji lub barze, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
przebywaniem różnych osób w 
pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami 
znajdującymi się w określonych 
pomieszczeniach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z przebywaniem 
różnych osób w pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami i osobami 
znajdującymi się w określonych 
pomieszczeniach, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przebywaniem różnych osób 
w pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami znajdującymi 
się w określonych pomieszczeniach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przebywaniem różnych osób 
w pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami znajdującymi się 
w określonych pomieszczeniach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, 
m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, 
nazwy przedmiotów szkolnych, 
nazwy mebli i elementów 
wyposażenia, nazwy napojów i 
jedzenia, produktów spożywczych), 
some, any, przedimki a/an, 
konstrukcję There is/There are, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy 
napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki 
a/an, konstrukcję There is/There are, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy 
napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki 
a/an, konstrukcję There is/There are, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy napojów 
i jedzenia, produktów spożywczych), 
some, any, przedimki a/an, konstrukcję 
There is/There are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do 
szkolnej stołówki, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
sposób przygotowania wybranej 
potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
wybranej potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
wybranej potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
wybranej potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis upodobań Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje upodobania muzyczne oraz 
ulubionych wykonawców 
muzycznych, wyraża swoje 
upodobania na temat koncertów i 
musicali, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych 
wykonawców muzycznych, wyraża 
swoje upodobania na temat koncertów 
i musicali, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych wykonawców 
muzycznych, wyraża swoje upodobania 
na temat koncertów i musicali, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych wykonawców 
muzycznych, wyraża swoje upodobania 
na temat koncertów i musicali, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe 
informacje na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę 
muzyki, uwzględniając podstawowe 
informacje na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe informacje na 
jej temat, wygląd oraz swoją opinię, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń sugeruje i proponuje różne 
formy spędzenia czasu i reaguje na 
takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń sugeruje i proponuje różne 
formy spędzenia czasu i reaguje na 
takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie), czas present continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, instrumentów 
muzycznych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie), 
czas present continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, instrumentów 
muzycznych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie), czas 
present continuous, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, instrumentów 
muzycznych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie), czas 
present continuous, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis 
wybranej gwiazdy muzyki, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności odbywające się w 
momencie mówienia, sposoby 
korzystania z komputera, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności odbywające 
się w momencie mówienia, sposoby 
korzystania z komputera, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności odbywające się 
w momencie mówienia, sposoby 
korzystania z komputera, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności odbywające się 
w momencie mówienia, sposoby 
korzystania z komputera, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
robieniem zakupów w sklepie 
elektronicznym i pytaniem o cenę. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów w 
sklepie elektronicznym i pytaniem o 
cenę, popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z robieniem zakupów w sklepie 
elektronicznym i pytaniem o cenę, 
często wzorując się na modelu rozmowy 
i korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z robieniem 
zakupów w sklepie elektronicznym i 
pytaniem o cenę, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w 
danej chwili czynnościami, 
korzystaniem z różnych urządzeń 
elektronicznych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przynależnością różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej chwili 
czynnościami, korzystaniem z różnych 
urządzeń elektronicznych, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, korzystaniem z 
różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, korzystaniem z 
różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, 
m.in., słownictwo związane z 
komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, 
wyrażenia związane z robieniem 
zakupów), czas present simple, czas 
present continuous, zaimki 
dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, 
wyrażenia związane z robieniem 
zakupów), czas present simple, czas 
present continuous, zaimki 
dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 
związane z robieniem zakupów), czas 
present simple, czas present continuous, 
zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 
związane z robieniem zakupów), czas 
present simple, czas present continuous, 
zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
codziennym życiu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
krajobraz, miejsca geograficzne, 
uwzględniając jego elementy oraz 
swoją opinię na jego temat, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
cechami zwierząt, ludzi i miejsc. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z cechami 
zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z cechami zwierząt, ludzi i 
miejsc, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z cechami zwierząt, ludzi i 
miejsc, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in., nazwy elementów krajobrazu), 
spójnik because, przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik because, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik because, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce 
geograficzne, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce 
geograficzne, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych niebezpiecznych zwierząt, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych niebezpiecznych zwierząt, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych niebezpiecznych zwierząt, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych niebezpiecznych zwierząt, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
położenie różnych miejsc w mieście, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje położenie różnych 
miejsc w mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc 
w mieście, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc 
w mieście, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
swoje miasto i inne miasta, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne 
miasta, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne 
miasta, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne 
miasta, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
pytaniem o drogę i wskazywaniem 
drogi. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o drogę i 
wskazywaniem drogi, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z pytaniem o drogę i wskazywaniem 
drogi, często wzorując się na modelu 
rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z pytaniem o 
drogę i wskazywaniem drogi, korzystając 
w dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, 
m.in., nazwy miejsc i instytucji w 
mieście), przyimki miejsca, 
konstrukcję There is/There are w 
czasie teraźniejszym i przeszłym, 
czasownik to be w czasie past 
simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
miejsc i instytucji w mieście), przyimki 
miejsca, konstrukcję There is/There 
are w czasie teraźniejszym i 
przeszłym, czasownik to be w czasie 
past simple, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 
instytucji w mieście), przyimki miejsca, 
konstrukcję There is/There are w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, czasownik to 
be w czasie past simple, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 
instytucji w mieście), przyimki miejsca, 
konstrukcję There is/There are w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, czasownik to 
be w czasie past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis miasta 
lub miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania 
w niej różnych form aktywności, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w 
niej różnych form aktywności, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w 
niej różnych form aktywności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w 
niej różnych form aktywności, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
osobę, którą podziwia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 7 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której 
proponuje wspólne spędzenie 
czasu, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której proponuje 
wspólne spędzenie czasu, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której proponuje 
wspólne spędzenie czasu, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której proponuje 
wspólne spędzenie czasu, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
planami zawodowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z planami 
zawodowymi, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z planami zawodowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z planami zawodowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy zawodów i miejsc ich 
wykonywania, historią i atrakcjami 
turystycznymi w Londynie), czas 
past simple, czasowniki regularne i 
nieregularne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w 
Londynie), czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w 
Londynie), czas past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w 
Londynie), czas past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny o 
niezwykle spędzonym dniu, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych zawodów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zawodów, nie popełniając 
większych błędów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zawodów, nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zawodów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
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wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi. wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wykonywanymi w przeszłości 
czynnościami i wydarzeniami z 
przeszłości. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wykonywanymi 
w przeszłości czynnościami i 
wydarzeniami z przeszłości, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wykonywanymi w 
przeszłości czynnościami i wydarzeniami 
z przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wykonywanymi w przeszłości 
czynnościami i wydarzeniami z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, 
m.in., nazwy państw, narodowości, 
słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką), czas 
past simple, przysłówki. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i 
turystyką), czas past simple, 
przysłówki, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 
narodowości, słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką), czas past 
simple, przysłówki, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 
narodowości, słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką), czas past 
simple, przysłówki, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list e-mail, w którym 
opisuje poznaną ekscytujące 
wydarzenie, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym 
opisuje poznaną ekscytujące 
wydarzenie, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje 
poznaną ekscytujące wydarzenie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje 
poznaną ekscytujące wydarzenie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 
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Steps Plus dla klasy V 

Plan wynikowy 
 

 

Welcome 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 1 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Wyrażenia i zwroty związane z poznawaniem się 

Powitania 

Czasownik to be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi i przedmiotów 

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i innych osób 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, II.2, III.4, IV.1, X, XI, XIII 

 

 

 

 

 

 

  

Uczeń: 

 słucha i śledzi historyjkę obrazkową z nagraniem 

 zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród 
podanych opcji na podstawie historyjki obrazkowej 

 wskazuje właściwe nazwy członków rodziny na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami 
czasownika to be na podstawie wysłuchanego tekstu 

 tworzy zdania na temat ilustracji z czasownikiem to be z 
zastosowaniem podanych wyrazów 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami czasownika 
to be 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych luk w 
dialogach z historyjki obrazkowej i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami odpowiednimi 
formami czasownika to be oraz podanymi przymiotnikami 
(MĆ W. podst./pełna) 

 przekształca podane zdania na przeczenia (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami 
czasownika to be zgodnie z kontekstem (MĆ W. 
podst./pełna) 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę obrazkową 

 mówi zdania o sobie i swoich 
przyjaciołach oraz o członkach swojej 
rodziny na podstawie podanych 
przymiotników 

Welcome Unit Test A 

Welcome Unit Test B 

Welcome Unit Test C 
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Lekcja 2 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń i części domu 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Nazwy przyborów toaletowych 

Nazwy części ciała 

Nazwy czynności dnia codziennego związane z higieną 
osobistą 

Ceny 

Czasownik to be 

Przyimki miejsca 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie miejsc i przedmiotów 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.2, 1.5, 1.11,  II.5, IV.1, V.I, VI.1, VI.3, VII.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy pomieszczeń do odpowiednich 
elementów ilustracji 

 pyta i odpowiada na pytania o miejsce wykonywania 
podanych czynności dnia codziennego 

 pyta i odpowiada na pytania o położenie różnych 
przedmiotów w pokazanym na ilustracji domu 

 pyta i odpowiada na podane pytania dotyczące ilustracji i jej 
szczegółów 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych 
w nagraniu na podstawie analizy ilustracji 

 dopasowuje podane nazwy przyborów toaletowych do 
właściwych elementów ilustracji 

 dopasowuje podane nazwy przyborów toaletowych do 
odpowiednich nazw części ciała w tabeli 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
przyimków miejsca na podstawie analizy ilustracji 

 dopasowuje właściwe ceny do przedmiotów pokazanych na 
ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu 

 podpisuje pokazane na obrazku miejsca i pomieszczenia 
właściwymi nazwami (MĆ W. podst./pełna) 

 pisze odpowiedzi na pytania dotyczące wskazanej ilustracji 
(MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w nazwach przyborów toaletowych i 
przedmiotów łazienkowych właściwymi literami (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
czasowników (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach na temat cen 
przedmiotów pokazanych na ilustracjach (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia formularz, zapisując odpowiedzi na pytania o 
dane osobowe (MĆ W. podst./pełna) 

Uczeń: 

 tworzy zdania, określając położenie 
wskazanych osób w domu 
pokazanym na ilustracji 

 pisze zdania na temat znajdujących 
się w swoim domu przedmiotów z 
zastosowaniem konstrukcji There 
is/There are 

 gra w grę pamięciową, w której pyta i 
odpowiada na pytania związane z 
ilustracją 

 rozwiązuje krzyżówkę (MĆ W. pełna 
podst.) 

 

Lekcja 3 

Środki językowe 

Nazwy produktów spożywczych, owoców, i warzyw 

Nazwy zwierzątek domowych i innych zwierząt 

Nazwy czynności 

Przyimki miejsca 

Czasownik have got 

Czasownik can 

Zaimki dopełnieniowe (object pronouns) 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do 
odpowiednich elementów ilustracji i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem 

 dopasowuje podane nazwy produktów do właściwych 
kategorii w tabeli 

 zapisuje właściwe informacje na podstawie wysłuchanego 
tekstu 

 przekształca podane zdania na przeczenia 

 pyta i odpowiada na pytania o posiadanie podanych 

Uczeń: 

 zapisuje nazwy produktów 
żywnościowych widocznych na 
ilustracji nieuwzględnionych w tabeli 
zgodnie z własną wiedzą 

 tworzy prawdziwe i fałszywe zdania 
na temat położenia produktów na 
ilustracji i poprawia zdania fałszywe 
utworzone przez kolegę/koleżankę 

 gra w grę, w której tworzy zdania 
opisujące wybrane zwierzę i zgaduje 

Welcome Unit Test A 

Welcome Unit Test B 

Welcome Unit Test C 
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Zaimki osobowe 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, 
przedstawianie swoich upodobań (MĆ W. pełna) 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.6, 1.7, 1.12,  V.1, V.5, VI.3, X, XI, XII 

przedmiotów 

 pisze zdania na temat posiadanych przez członków swojej 
rodziny zwierząt na podstawie ich nazw  

 uzupełnia luki w zdaniach opisujących pokazane na 
ilustracji zwierzę odpowiednimi formami czasownika have 
got 

 pisze zdania na temat umiejętności osób i zwierząt 
pokazanych na ilustracjach 

 pisze zdania na temat swoich umiejętności 

 pyta i odpowiada na pytania o umiejętności wskazanych 
zwierząt 

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie ilustracji 

 dopasowuje podane zaimki do właściwych luk w zdaniach 
zgodnie z kontekstem 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki podanymi 
zaimkami 

 dopasowuje podane nazwy produktów do właściwych 
obrazków, sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem (MĆ W. pełna) 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami produktów 
spożywczych wyszukanymi w kratownicy (MĆ W. 
podst./pełna) 

 zaznacza właściwe produkty na liście na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 tworzy zdania na temat posiadanych przez pokazane na 
obrazku osoby zwierząt (MĆ W. podst./pełna) 

 pisze zdania o posiadanych i nieposiadanych przez siebie 
przedmiotach i zwierzętach z podanej listy (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach 
dotyczących pokazanych na obrazkach zwierząt (MĆ W. 
pełna) 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie 
wysłuchanego tekstu (MĆ W. pełna) 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje właściwe 
odpowiedzi na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ W. 
pełna) 

 zapisuje prawdziwe odpowiedzi na podane pytania o swoje 
umiejętności (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami wybranymi 
spośród podanych opcji (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi zaimkami zgodnie z 
kontekstem (MĆ W. pełna) 

nazwę zwierzęcia opisanego przez 
kolegę/koleżankę 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 pisze zdania na temat swoich 
ulubionych produktów spożywczych 
(MĆ W. podst./pełna) 
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Lekcja 4 

Sprawdzian, obejmujący materiał z rozdziału Welcome. 

UNIT 1 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 5 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Czasownik have got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, II.5, III.4, IV.1, V.I, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy ubrań do właściwych 
elementów ilustracji 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza wyrazy za nagraniem 

 odpowiada na usłyszane w nagraniu pytania dotyczące 
ilustracji  

 pisze zdania na temat ubrań osób pokazanych na ilustracji 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności na 
podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 dopasowuje podane nazwy ubrań do właściwych obrazków 
(MĆ W. podst./pełna) 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy ubrań 
osób pokazanych na obrazkach (MĆ W. pełna) 

 zapisuje usłyszane w nagraniu nazwy ubrań (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 gra w grę, w której opisuje ubranie 
wybranej osoby w klasie i wskazuje 
opisywane przez innych osoby 

 dopisuje końcówki podanych zdań, 
opisując swój styl ubioru 

 pisze zdania na temat ubrań osób w 
swojej klasie 

 odgrywa historyjkę obrazkową z 
podziałem na role 

 dopasowuje wskazane wyrażenia z 
historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 zakreśla właściwe dźwięki w zdaniach 

 zapisuje nazwy ulubionych ubrań (MĆ 
W. pełna) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 6 

Środki językowe 

Czas present simple: 3 os. l. pojedynczej 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple i wskazuje właściwą 
osobę spośród pokazanych na ilustracji opisaną w tym 
tekście 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 pyta i odpowiada na pytania o czynności wykonywane przez 
wskazaną osobę z wysłuchanego nagrania na podstawie 
uzupełnionej informacjami tabeli 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przysłówkami 
częstotliwości 

 zaznacza właściwe formy czasowników w zdaniach spośród 

Uczeń: 

 analizuje regułę gramatyczną 

 uzupełnia luki na osi odpowiednimi 
spośród podanych przysłówków 
częstotliwości, zachowując ich 
właściwą kolejność 

 gra w grę, w której zapisuje 
prawdziwe i fałszywe zdania na temat 
tego, co robi w weekend i wskazuje 
fałszywe zdania spośród napisanych 
przez inne osoby 

 uzupełnia luki w zdaniach 
prawdziwymi informacjami na swój 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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Mówienie: opowiadanie o czynnościach z teraźniejszości 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, II.5, III.4, IV.2, VI.3, X, XI, XIII 

 

podanych opcji (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych 
czasowników w odpowiedniej formie (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy zdania z podanych wyrazów, wyrażeń i przysłówków 
częstotliwości (MĆ W. podst./pełna) 

 

temat (MĆ W. pełna) 

Lekcja 7 

Środki językowe 

Wyrażenia służące opisowi wyglądu 

Przyimki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie ludzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.5, II.5, IV.1, VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe osoby na ilustracji na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego dialogu 

 czyta dialog z podziałem na role 

 uzupełnia luki w wyrażeniach opisujących wygląd 
właściwymi spośród podanych przyimków 

 pyta i odpowiada na pytania o osoby przedstawione na 
ilustracji 

 zapisuje imiona właściwych osób z ilustracji na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 wskazuje właściwe reakcje na wypowiedzi spośród 
podanych opcji 

 dopasowuje podane wypowiedzi do właściwych spośród 
opisanych w języku polskim sytuacji (MĆ W. pełna) 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 tworzy dialog, w którym rozmawia na 
temat osób pokazanych na zdjęciu i 
opisuje ich wygląd 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 8 

Środki językowe 

Czas present simple: pytania i przeczenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1,1.5, II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 przekształca podane zdania na przeczenia 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present simple zgodnie z prawdą 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present simple i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 dopasowuje imiona do właściwych osób na ilustracji na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 uzupełnia luki w tekście piosenki właściwymi spośród 
podanych wyrazów i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present simple na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami wyrazów, 

Uczeń: 

 analizuje regułę gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 zapisuje możliwe pytania, które 
można zadać znajomemu 
Internetowemu 

 zapisuje prawdziwe dla siebie 
odpowiedzi na podane pytania (MĆ 
W. pełna) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym i logicznym (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present simple (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane krótkie odpowiedzi do właściwych 
pytań (MĆ W. pełna) 

Lekcja 9 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie 
swoich upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.12, II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego dialogu 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie wysłuchanego dialogu 

 podpisuje osoby pokazane na zdjęciach właściwymi 
imionami na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. 
podst./pełna) 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe i poprawia błędy w 
zdaniach fałszywych na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ W. podst./pełna) 

 wskazuje właściwą osobę spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 rozmawia na temat teleturniejów 
telewizyjnych zgodnie z własnymi 
upodobaniami na podstawie 
podanych pytań 

 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 10 

Środki językowe 

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu 

Nazwy codziennych czynności 

\Nazwy zainteresowań i hobby 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji  

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą ilustrację spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego opisu 

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich fragmentów 
przeczytanego opisu 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów 
przeczytanego tekstu 

 tworzy notatki na temat swojego przyjaciela, uzupełniając 
luki w tabeli odpowiednimi informacjami na jego temat 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 tworzy pisemny opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp. 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 



 

Steps Plus dla klasy V: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7 

 

1.1, 1.5,  II.5, III.4, V.1, X, XI, XIII 

 

Lekcja 11 

Środki językowe 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słownictwo związane z urodzinami 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, III.4, V.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje zdjęcia do właściwych fragmentów 
przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami zgodnie z 
kontekstem na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu 

 wypowiada się na temat tego, co chciałby/chciałaby zrobić 
w dniu swoich urodzin 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w 
postaci zaproszenia na urodziny 
według podanych wskazówek 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 12 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.1, 1.5,II.5, VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wyszukuje i nazywa ubrania ukryte na obrazku 

 tworzy prawdziwe zdania na swój temat, uzupełniając luki 
właściwymi dla siebie przysłówkami częstotliwości 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 tworzy prawdziwe dla siebie zdania twierdzące i przeczące 
z podanych wyrazów i wyrażeń 

 pyta i odpowiada na pytania, szukając osoby pasujące do 
podanych informacji 

 

Uczeń: 

 ocenia swoje postępy w nauce 
zaznaczając właściwy symbol 
spośród podanych opcji 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 

Lekcja 13 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje podane ilustracje do właściwych spośród 
wysłuchanych dialogów 

 podpisuje obrazki przedstawiające ubrania właściwymi 
nazwami (MĆ W. pełna) 

 tworzy zdania z podanych wyrazów, zachowując właściwą 
formę czasowników (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 ocenia wykonanie ćwiczeń 
zaznaczając właściwy dla siebie 
symbol spośród podanych opcji 

 dokonuje samooceny podliczając 
zdobyte przez siebie punkty podczas 
wykonywania zadań (MĆ W. pełna) 

Unit 1 Test A 

Unit 1 Test B 

Unit 1 Test C 
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informacji  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.1, 1.5, II.5, XI, XIII 

 

 uzupełnia luki w zdaniach i krótkich odpowiedziach 
podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu 
present simple (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych luk w dialogu 
(MĆ W. pełna) 

Lekcja 14 

 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. 

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 15 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń w szkole 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy ubrań 

Nazwy produktów spożywczych 

Some, any 

Zaimki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach z teraźniejszości  

 (MĆ W. pełna) 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.3, II.5, III.4, V.2, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy pomieszczeń szkolnych do 
właściwych elementów ilustracji 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza nazwy pomieszczeń w szkole za nagraniem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
nazw pomieszczeń 

 podaje nazwy miejsc na podstawie wysłuchanych dialogów 

 pyta i odpowiada na pytania o miejsce przebywania różnych 
osób na ilustracji 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 
obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrazy z historyjki do właściwych 
zaimków 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 zaznacza właściwe dźwięki w zdaniu na podstawie nagrania 

 zapisuje nazwy właściwych szkolnych pomieszczeń na 
podstawie obrazków przedstawiających różne przedmioty 
(MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych 
nazw pomieszczeń i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 tworzy nazwy miejsc, łącząc właściwe 
fragmenty wyrazów 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 dopasowuje wyrażenia z historyjki do 
właściwych odpowiedników w języku 
polskim 

 opisuje swój dzień szkolny (MĆ W. 
pełna) 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 16 

Środki językowe 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej 

Konstrukcja There is/There are 

Przedimki a/an 

Some, any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.2, 1.3, II.5, IV.1, V.1, VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach opisujących pokój some lub a/an 
zgodnie z kontekstem 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego opisu 

 tworzy zdania porównujące dwie sale lekcyjne pokazane na 
ilustracjach, stosując wskazane konstrukcje gramatyczne i 
podane wyrazy 

 pyta i odpowiada na pytania o osoby i przedmioty 
znajdujące się w pokazanych na ilustracjach 
pomieszczeniach 

 podpisuje obrazki właściwymi wyrazami oraz some/a/any 
(MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje właściwe 
krótkie odpowiedzi (MĆ W. pełna) 

 zapisuje odpowiedzi na pytania dotyczące swojej sali 
lekcyjnej zgodnie z prawdą (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje regułę gramatyczną 

 opisuje swój pokój 

 poprawia błędy w zdaniach na 
podstawie wysłuchanego nagrania 
(MĆ W. pełna) 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 17 

Środki językowe 

Zwroty wyrażające prośbę i propozycje 

Nazwy dań i produktów spożywczych 

Some i any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień,  wyrażanie  swoich upodobań,  pytanie o 
upodobania  innych, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.2, 1.6, 1.7, II.5, VI.5, VI.14, X, XI, XII 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu 

 czyta dialog z podziałem na role 

 odgrywa krótkie dialogi, w których zamawia pokazane na 
obrazkach produkty i oferuje te produkty 

 zapisuje nazwy zamawianych z podanego menu produktów 
usłyszanych w nagraniu 

 dopasowuje podane wypowiedzi do właściwych spośród 
opisanych w języku polskim sytuacji 

 tworzy dialog pomiędzy klientem restauracji/baru i kelnerem 
na podstawie modelu, zastępując wskazane wyrazy i 
wyrażenia innymi 

 uzupełnia dialogi właściwymi wypowiedziami wybranymi 
spośród podanych opcji (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 tworzy listę produktów, dań i napojów 
do menu 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 18 

Środki językowe 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Nazwy produktów spożywczych 

A/an, some lub any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: :  uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, 1.6, II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 nazywa i dopasowuje pokazane na obrazkach produkty do 
odpowiednich rubryk w tabeli 

 uzupełnia luki w zdaniach a/an, some lub any zgodnie z 
kontekstem 

 zakreśla właściwe formy wyrazów w wysłuchanym dialogu 
spośród podanych opcji i czyta dialog z podziałem na role 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywa na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 dopasowuje podane rzeczowniki przedstawione w formie 
obrazków do odpowiednich kategorii (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych 
wyrażeń (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 czyta i analizuje regułę gramatyczną 

 zakreśla właściwe wyrazy w regułach 
gramatycznych spośród podanych 
opcji na podstawie analizy dialogu 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 tworzy dialog na temat ilości 
składników podanej potrawy na 
podstawie modelu 

 zapisuje prawdziwe dla siebie 
odpowiedzi na podane pytania (MĆ 
W. pełna) 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 19 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą 

Nazwy produktów spożywczych 

Nazwy umiejętności cyrkowych 

Some, any 

A/an 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 
Mówienie: opisywanie przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, 1.6, II.5, III.4, IV.1, X, XI, XII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych w formie 
obrazków opcji na podstawie przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu 

 wskazuje właściwe spośród pod podanych nazw produktów 
spożywczych na podstawie wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje podane nazwy sztuczek i umiejętności 
cyrkowych do właściwych obrazków na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. pełna) 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie 
wysłuchanego tekstu (MĆ W. pełna) 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu 
(MĆ W. pełna) 

 

 

Uczeń: 

 tworzy listę składników wybranej 
potrawy i opowiada o niej na forum 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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Lekcja 20 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą 

Zaimki osobowe 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, II.5, V.1, VI.1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat swojej szkoły, porównując ją z 
opisaną w przeczytanym tekście 

 wyszukuje zaimki w przeczytanym tekście i wyjaśnia, do 
czego się odnoszą 

 przekształca podane zdania, zastępując wskazane wyrazy i 
wyrażenia właściwymi zaimkami 

 pyta i odpowiada na pytania o różne pomieszczenia w 
szkole na podstawie podanych wyrazów 

 zapisuje odpowiedzi na podane pytania dotyczące swojej 
szkoły 

 tworzy pisemny opis swojej szkoły według wskazówek 

Uczeń: 

 analizuje fragment tekstu według 
wskazówek 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 21 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą 

Nazwy produktów spożywczych i napojów 

Nazwy potraw 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, 1.6, II.5, III.4, V.1, X. XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu 

 dopasowuje właściwe imiona do ilustracji na podstawie 
przeczytanych wypowiedzi 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w 
postaci menu do szkolnej stołówki 
według wskazówek 

 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 22 

Środki językowe 

Nazwy pomieszczeń szkolnych 

Nazwy produktów spożywczych 

Konstrukcja There is/There are 

Some, any 

A/an 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

How much/many 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach a/an, some lub any zgodnie z 
kontekstem 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii 
rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych 

 uzupełnia luki w dialogu some i any zgodnie z kontekstem 

 uzupełnia luki w pytaniach kwizowych How much i How 
many zgodnie z kontekstem 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta o swoje 
położenie, wskazując wybrane pola i 
odpowiada na takie pytania, 
nazywając właściwe miejsca 

 odpowiada na pytania kwizowe 
zgodnie z własną wiedzą, wskazując 
właściwe odpowiedzi spośród 
podanych opcji i sprawdza trafność 
swoich wyborów z nagraniem 

 ocenia swoje postępy w nauce 
zaznaczając właściwy symbol 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 
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programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.3, 1.6, II.5, VI.1, X, XI, XIII 

 

spośród podanych opcji 

Lekcja 23 

Środki językowe 

Słownictwo związane z wyposażeniem sali lekcyjnej 

Nazwy przyborów szkolnych 

Nazwy produktów spożywczych 

Konstrukcja There is/There are 

Some, any 

A/an 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.3, 1.6, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane imiona do właściwych osób na ilustracji 
na podstawie wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje przeczytane teksty do właściwych dialogów 
(MĆ W. pełna) 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanych dialogów (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 ocenia wykonanie przez siebie 
zadania zaznaczając właściwy 
symbol spośród podanych opcji 

Unit 2 Test A 

Unit 2 Test B 

Unit 2 Test C 

Lekcja 24 

Środki językowe 

Nazwy ubrań i elementów garderoby 

Nazwy pomieszczeń szkolnych 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Przyimki 

Konstrukcja There is/There are 

Some, any 

A/an 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w nazwach ubrań właściwymi literami i 
dopasowuje je do odpowiednich obrazków 

 podaje właściwe nazwy pomieszczeń szkolnych na 
podstawie zdań opisujących te pomieszczenia 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
czasowników w formie twierdzącej lub przeczącej zgodnie z 
kontekstem 

 tworzy zdania z podanych wyrazów i przysłówków 
częstotliwości 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów w nauce i umiejętności, 
podliczając zdobyte przez siebie 
punkty (MĆ W. pełna) 

n/d 
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Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

How much/How many 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.1, 1.3, 1.6, II.5, VI.3, VI.14, X, XI, XIII 

 

 zapisuje prawdziwe odpowiedzi na utworzone wcześniej 
pytania 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
przyimków 

 uzupełnia luki a/an, some i any zgodnie z kontekstem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym 

 dopasowuje podane wyrazy i wyrażenia do odpowiednich 
luk w dialogu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje podane pytania do właściwych reakcji 

 tworzy krótkie dialogi z zastosowaniem podanych zdań i 
reakcji 

 wskazuje właściwe reakcje spośród podanych możliwości 
na usłyszane w nagraniu zdania 

 reaguje na usłyszane w nagraniu zdania, wypowiadając 
właściwe reakcje 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami pomieszczeń (MĆ 
W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach How much/many zgodnie z 
kontekstem gramatycznym (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi konstrukcjami według 
wskazówek (MĆ W. pełna) 

 tworzy pytania i krótkie odpowiedzi do podanych zdań (MĆ 
W. pełna) 

Lekcja 24 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 2. 

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 26 

Środki językowe 

Nazwy instrumentów muzycznych 

Nazwy stylów muzycznych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy instrumentów muzycznych do 
właściwych elementów ilustracji 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza nazwy instrumentów za nagraniem 

 rozmawia na temat instrumentów, na których 
chciałby/chciałaby grać 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu style muzyczne do 

Uczeń: 

 podaje właściwe nazwy instrumentów 
usłyszanych w nagraniu 

 wypowiada się na temat swoich 
upodobań muzycznych 

 tworzy krótki pisemny opis swojego 
ulubionego zespołu muzycznego 

 odgrywa historyjkę obrazkową z 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, 
proszenie o informacje 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 2.2, II. 5, III.4, V.1, VI.5, X, XI, XIII 

właściwych nazw 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach pokazanych na 
obrazkach gatunków muzycznych (MĆ W. podst./pełna) 

 zapisuje nazwy właściwych instrumentów i gatunków 
muzycznych na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ W. 
pełna) 

 

podziałem na role 

 wyjaśnia własnymi słowami 
zastosowanie wskazanych wyrażeń w 
historyjce z kontekstu 

 powtarza zdanie za nagraniem i 
zakreśla wskazane dźwięki w zdaniu 

 rozwiązuje krzyżówkę (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia luki w formularzu 
prawdziwymi informacjami na temat 
swoich upodobań muzycznych (MĆ 
W. pełna) 

Lekcja 27 

Środki językowe 

Czas present continuous 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy czynności 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, V.2, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika 
posiłkowego to be i wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród 
tych zdań 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi firmami podanych 
czasowników na podstawie analizy zasad pisowni wyrazów 
z końcówką –ing 

 tworzy zdania z podanych wyrazów, opisując czynności 
wykonywane przez osoby pokazane na obrazkach 

 dopasowuje podane imiona do właściwych osób na ilustracji 
na podstawie wysłuchanego nagrania 

 zapisuje właściwe formy podanych czasowników (MĆ W. 
podst./pełna) 

 tworzy zdania w czasie present continuous na podstawie 
podanych wyrazów (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present continuous (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach pod ilustracją z wykorzystaniem 
podanych czasowników i innych wyrazów (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 pisze zdania opisujące czynności 
wykonywane w chwili obecnej przez 
znajomych i członków rodziny 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 28 

Środki językowe 

Zwroty wyrażające sugestie i propozycje 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Nazwy instrumentów muzycznych 

Czas present continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu 

 czyta dialog z podziałem na role 

 powtarza wyrażenia za nagraniem 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego dialogu 

 tworzy krótkie dialogi, w których proponuje , odmawia lub 
przyjmuje propozycja spędzenia czasu wolnego na 
podstawie obrazków 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym proponuje i 
reaguje na propozycje spędzenia 
czasu wolnego na forum 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, III.4, VI.3, VI.5, VI.8, X, XI, XIII 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji 

 tworzy dialog proponując i reagując na propozycje 
spędzenia czasu wolnego na podstawie modelu, zastępując 
wskazane wyrazy i wyrażenia innymi 

 dopasowuje właściwe reakcje do opisanych w języku 
polskim sytuacji (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami i 
wyrażeniami wybranymi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji (MĆ W. pełna) 

Lekcja 29 

Środki językowe 

Czas present continuous 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Nazwy instrumentów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania opisujące czynności 
pokazane na ilustracjach i poprawia błędy w zdaniach 
fałszywych 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników, zachowując prawdziwe informacje dotyczące 
obecnej chwili 

 uzupełnia luki w tekście piosenki właściwymi formami 
podanych czasowników 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 tworzy zdania twierdzące i przeczące w czasie present 
continuous na temat osób pokazanych na obrazku 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach dotyczących historyjki właściwymi 
formami podanych czasowników 

 przekształca podane zdania na przeczenia (MĆ W. 
podst./pełna) 

 tworzy przeczenia z podanych wyrazów w czasie present 
continuous (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach prawdziwymi informacjami (MĆ 
W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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Lekcja 30 

Środki językowe 

Słownictwo związane z muzyką 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań i uczuć 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.9, III.4, IV.5, IV.7, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 dopasowuje przeczytane dialogi do właściwych tekstów 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ W. podst./pełna) 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. podst./pełna) 

 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat koncertów i 
musicali w kontekście swoich 
doświadczeń i upodobań z tym 
związanych 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 31 

Środki językowe 

Słownictwo związane z muzyką 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.1, 1.5, 1.9, II.5, III.4, V.1, V.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na 
podstawie przeczytanego tekstu 

 tworzy tabelę z informacjami na temat wybranej gwiazdy 
muzyki 

 tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki na 
podstawie własnych notatek według wskazówek 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach 
fałszywych (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 poprawia błędy gramatyczne w 
zdaniach 

 tworzy listę zapamiętanych przez 
siebie nazw instrumentów 
muzycznych 

 dopasowuje podane nazwy gatunków 
muzycznych do właściwych 
wykonawców zgodnie z własną 
wiedzą (MĆ W. pełna) 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 32 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą 

Nazwy instrumentów muzycznych 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane imiona do właściwych czynności na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu 

 podpisuje ilustracje przedstawiające różne instrumenty 
właściwymi nazwami 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu 

 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową w 
postaci plakatu na temat polskiej 
muzyki według wskazówek 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 
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świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, 1.9,  II.5, III.4, V.1, V.5, X, XI, XIII 

Lekcja 33 

Środki językowe 

Nazwy gatunków muzycznych 

Nazwy instrumentów 

Czas present continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: wyrażanie opinii 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.5, 1.9, II.5, VI.4, X, XI, XII 

Uczeń: 

 wyszukuje różnice w ilustracjach 

 dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc nazwy 
gatunków muzycznych 

 zapisuje podane czasowniki w formie ciągłej 

 zapisuje zdania opisujące czynności wykonywane przez 
wskazane osoby na podstawie wysłuchanego nagrania i 
podanych wyrażeń 

 podpisuje obrazki przedstawiające różne instrumenty 
muzyczne właściwymi nazwami (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nawami czynności na 
podstawie obrazków (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych luk w dialogu 
zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 gra w grę, w której tworzy prawdziwe i 
fałszywe zdania na temat czynności 
wykonywanych przez osoby 
pokazane na ilustracji i poprawia 
zdania fałszywe utworzone przez 
kolegę/koleżankę 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje symboli 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, podliczając zdobyte przez 
siebie w zadaniach sprawdzających 
punkty (MĆ W. pełna) 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 34 

Środki językowe 

Czas present continuous 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.5, 1.9, II.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych 
możliwości przedstawionych w formie obrazków na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje podane tematy do właściwych spośród 
przeczytanych tekstów (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje symboli 

 

Unit 3 Test A 

Unit 3 Test B 

Unit 3 Test C 

Lekcja 35 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3. 

UNIT 4 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ZADANIA 
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PONADPODSTAWOWE SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 36 

Środki językowe 

Wyrazy i wyrażenia związane z komputerem 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Czas present continuous 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12, II.5, III.4, VI.3, VI.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane wyrazy związane z komputerem do 
właściwych elementów ilustracji 

 zapisuje zdanie powstałe z liter przyporządkowanych 
nazwom przedmiotów pokazanych na obrazkach na 
podstawie wyrazów usłyszanych w nagraniu 

 rozmawia na temat korzystania z komputerów na podstawie 
podanych pytań 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 wyszukuje wskazane wyrazy w kratownicy wyrazowej (MĆ 
W. podst./pełna) 

 wskazuje właściwe przedmioty na ilustracji na podstawie 
podanych nazw (MĆ W. podst./pełna) 

 zapisuje usłyszane w nagraniu wyrazy (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w tabeli informacjami na swój temat, 
zaznaczając właściwe dla siebie rubryki (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 gra w grę, w której podaje nazwy 
przedmiotów związanych z 
komputerem pokazanych na ilustracji 

 dopasowuje podane czasowniki do 
wyrazów, tworząc wyrażenia 
związane z korzystaniem z komputera 

 odgrywa historyjkę obrazkową z 
podziałem na role 

 powtarza zdanie za nagraniem i 
zakreśla wskazane dźwięki w zdaniu 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 37 

Środki językowe 

Czas present continuous: pytania i krótkie odpowiedzi 

Zaimki dzierżawcze 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Pisanie: opisywanie przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12, II.5, V.1, VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, 
tworząc pytania w czasie present continuous 

 zapisuje krótkie odpowiedzi na utworzone wcześniej pytania 
na podstawie wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje imiona do właściwych osób na ilustracji na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie analizy reguły gramatycznej zgodnie z 
kontekstem 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie present continuous (MĆ W. 
podst./pełna) 

 zapisuje odpowiedzi na podane pytania na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 tworzy pytania i krótkie odpowiedzi na podstawie podanych 
wyrazów i obrazków (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 tworzy zdania o przedmiotach 
znajdujących się w sali lekcyjnej z 
zastosowaniem zaimków 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 38 

Środki językowe 

Nazwy pieniędzy 

Wyrazy i wyrażenia związane z komputerem 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, stosowanie form grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.7, 1.8, II.5, VI.3, VI.14, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu 

 czyta dialog z podziałem na role 

 powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem 

 pyta i odpowiada na pytania o ceny pokazanych na ilustracji 
przedmiotów i sprawdza poprawność wykonanego zadania 
z nagraniem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji 

 tworzy dialog pomiędzy sprzedawcą i klientem w sklepie 
komputerowym na podstawie modelu, zastępując wskazane 
wyrazy i wyrażenia innymi 

 dopasowuje właściwe reakcje do opisanych w języku 
polskim sytuacji (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
pocztówki zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog pomiędzy sprzedawcą 
i klientem w sklepie komputerowym 
na forum 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 39 

Środki językowe 

Przedimki a/an i the 

Nazwy produktów spożywczych 

Nazwy sprzętu elektronicznego 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.6, II.2, V,III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy produktów do właściwych nazw 
i poprzedza je odpowiednimi przedimkami 

 zakreśla właściwe przedimki w zdaniach spośród podanych 
opcji 

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi 
przedimkami i sprawdza poprawność wykonanego zadania 
z nagraniem 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i 
wysłuchanej historyjki 

 uzupełnia luki w zdaniach dotyczących historyjki właściwymi 
przedimkami 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w regule gramatycznej 
na podstawie analizy wysłuchanego i 
przeczytanego fragmentu tekstu 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 kontynuuje łańcuszek zdaniowy 
według wzoru, stosując podane 
wyrazy 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Lekcja 40 

Środki językowe 

Przedmioty znajdujące się w sali lekcyjnej 

Słownictwo związane z technologii informacyjno-
komunikacyjną 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, 
opisywanie upodobań 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, II.5, III.4, IV.1, IV.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 opisuje ilustrację przedstawiającą salę lekcyjną 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego testu 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych w formie 
obrazków opcji na podstawie wysłuchanego nagrania 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. podst./pełna) 

Uczeń: 

 wyraża swoją opinię na temat szkoły 
opisanej w tekście 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 41 

Środki językowe 

Nazwy urządzeń i sprzętów elektronicznych 

Słownictwo związane z komputerem 

Spójnik because 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, opisywanie upodobań 

Pisanie: opisywanie przedmiotów, opisywanie upodobań 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, II.5, III.4, IV.1, IV.5, V.1, V.5,  VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe nazwy przedmiotów z podanej listy na 
podstawie przeczytanego tekstu, odpowiadając na pytania 

 łączy podane fragmenty zdań z a pomocą spójnika because 
zgodnie z kontekstem 

 tworzy notatki na temat tego, jak i gdzie korzysta z 
urządzeń elektronicznych, uzupełniając luki w tabeli 
właściwymi informacjami 

 rozmawia na temat używanych przez siebie technologii i 
urządzeń elektronicznych na podstawie własnych notatek 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego 
ogłoszenia (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 pisze tekst na temat używanych przez 
siebie technologii i urządzeń według 
wskazówek 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 42 

Środki językowe 

Słownictwo związane z technologią informacyjno-
komunikacyjną 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami z tekstu 
zgodnie z kontekstem 

 zapisuje podane w formie skrótowym wiadomości tekstowe 
pełnymi zdaniami 

Uczeń: 

 przygotowuje projekt w postaci 
diagramu wykonanego na podstawie 
danych zebranych podczas 
wywiadów z kolegami na temat 
upodobań związanych z posiadaniem 
różnych gadżetów 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

 dopasowuje podane imiona do zdań na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

 

Lekcja 43 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów związanych z komputerem 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Czas present continuous 

Zaimki dzierżawcze 

Przedimki a/an i the 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.5, 1.7, II.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 sprawdza poprawność dopasowanych nazw przedmiotów 
związanych z komputerem do obrazków 

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach odpowiednimi 
formami podanych czasowników w czasie present 
continuous na podstawie analizy ilustracji 

 zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania i ilustracji 

 tworzy zdania z zaimkami dzierżawczymi na podstawie 
podanych zdań 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przedimkami zgodnie 
z kontekstem 

 podpisuje obrazki przedstawiające sprzęt elektroniczny 
właściwymi nazwami (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach odpowiednimi 
formami podanych czasowników w czasie present 
continuous (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami 
dzierżawczymi zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, 
tworząc dialog w sklepie (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje symboli 

 ocenia własne postępy w nauce, 
podliczając zdobyte w zadaniach 
punkty (MĆ W. pełna) 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 

Lekcja 44 

Środki językowe 

Czas present continuous 

Nazwy urządzeń elektronicznych 

Słownictwo związane z robieniem zakupów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe reakcje na wypowiedzi spośród 
podanych opcji 

 dopasowuje właściwe reakcje do odpowiednich sytuacji 
opisanych w języku polskim 

 wskazuje właściwe odpowiedzi przedstawione w formie 
obrazków na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. 
pełna) 

 dopasowuje pokazane na obrazkach przedmioty do 
właściwych miejsc na ilustracji na podstawie wysłuchanych 
dialogów (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje symboli 

 

Unit 4 Test A 

Unit 4 Test B 

Unit 4 Test C 
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1.5, 1.7, II.5, X, XI, XIII 

Lekcja 45 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 4. 

Lekcja 46 

Środki językowe 

Nazwy urządzeń elektronicznych 

Nazwy instrumentów muzycznych 

Nazwy gatunków muzycznych 

Pieniądze i ceny 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Czas present continuous 

Zaimki dzierżawcze 

Zdania względne i zaimki względne 

Przedimki a/an i the 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
opowiadanie o czynnościach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.7, 1.9, II.5, IV.1, IV.2, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach instrumentów oraz 
części komputera i dopasowuje je do właściwych obrazków 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich spośród 
podanych w tabeli kategorii 

 tworzy zdania na temat czynności wykonywanych przez 
osoby pokazane na ilustracji z zastosowaniem czasu 
present continuous 

 uzupełnia luki w pytaniach do obrazka i zapisuje krótkie 
odpowiedzi 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przyimkami 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi przedimkami zgodnie z 
kontekstem 

 zakreśla właściwe wyrazy w tekście spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym i logicznym 

 dopasowuje wysłuchany dialog do właściwego spośród 
pokazanych na ilustracjach miejsc 

 tworzy zdania z podanych wyrazów 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach na 
podstawie analizy ilustracji 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi 
zaimkami względnymi 

 opisuje ilustrację i odbywające się na 
niej czynności 

n/d 

UNIT 5 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ZADANIA 
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PONADPODSTAWOWE SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 47 

Środki językowe 

Nazwy elementów krajobrazu 

Spójnik because 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, opisywanie 
upodobań 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12, II.5, III.4, V.1, V.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach elementów krajobrazu 
i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego opisu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwami elementów 
krajobrazu i dopasowuje je do odpowiednich obrazków 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki 

 dopasowuje właściwe połówki zdań do siebie na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 układa litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy 
elementów krajobrazu (MĆ W. podst./pełna) 

 podpisuje pokazane na obrazkach elementy właściwymi 
nazwami (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w tekście pocztówki podanymi wyrazami 
zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

 zapisuje usłyszane w nagraniu wyrazy (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach 
spośród podanych opcji zgodnie z 
własną wiedzą 

 dopasowuje właściwe fragmenty 
wyrazów do siebie, tworząc nazwy 
elementów krajobrazu 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 powtarza usłyszane w nagraniu 
zdanie i zaznacza w nim właściwe 
dźwięki 

 pisze zdania na temat swoich 
ulubionych miejsc (MĆ W. pełna) 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 48 

Środki językowe 

Stopień wyższy przymiotników 

Nazwy elementów krajobrazu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12, II.5, V.1, VI. 3, VI.5, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 zapisuje stopień wyższy podanych przymiotników 

 tworzy zdania z podanych wyrazów z zastosowaniem 
stopnia wyższego przymiotników 

 zapisuje odpowiedzi na usłyszane w nagraniu pytania 

 sprawdza poprawność zapisanych przez siebie odpowiedzi 
z nagraniem 

 tworzy pytania na podstawie podanych wyrazów, pyta i 
odpowiada na te pytania 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
zgodnie z kontekstem 

 dopasowuje przymiotniki do odpowiednich rubryk w tabeli i 
podaje ich stopień wyższy (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje krótkie 
odpowiedzi (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
przymiotników w stopniu wyższym (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 zapisuje odpowiedzi na usłyszane w 
nagraniu pytania zgodnie z własną 
wiedzą 

 porównuje osoby w swojej klasie na 
podstawie podanych przymiotników 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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 pisze zdania na temat pokazanych na obrazkach sytuacji z 
zastosowaniem przymiotników w stopniu wyższym (MĆ W. 
pełna) 

Lekcja 49 

Środki językowe 

Słownictwo związane z muzyką i gatunkami muzyki, filmem i 
sportem 

Nazwy elementów krajobrazu 

Czasy teraźniejsze 

Przymiotniki w stopniu wyższym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.9, 1.10, 1.12, II.5, III.4, VI.3, VI.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanych dialogów 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w 
dialogach i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem 

 dopasowuje właściwe reakcje do odpowiednich sytuacji 
opisanych w języku polskim 

 pyta i odpowiada na pytania o upodobania i opinie związane 
z podanymi tematami 

 tworzy dialog, w którym pyta o opinie i upodobania i/lub 
odpowiada na takie pytania na podstawie modelu, 
zastępując wskazane wyrazy i wyrażenia innymi 

 dopasowuje właściwe reakcje do wypowiedzi 
przedstawionych na obrazkach (MĆ W. pełna) 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog, w którym pyta o 
opinie i upodobania i/lub odpowiada 
na takie pytania na forum 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 50 

Środki językowe 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Nazwy zwierząt 

Przymiotniki opisujące zwierzęta 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12,  II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
przymiotników w stopniu najwyższym oraz podanymi 
nazwami miejsc, zwierząt itp. 

 pyta i odpowiada na pytania o cechy zwierząt 
przedstawionych na ilustracjach 

 uzupełnia luki w tekście piosenki właściwymi formami 
podanych przymiotników w stopniu najwyższym i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
przymiotników w stopniu najwyższym na podstawie 
historyjki 

 dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich luk w 
tabeli, zapisując je w formie stopnia najwyższego (MĆ W. 
podst./pełna) 

 tworzy zdania z podanych wyrazów (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy prawdziwe zdania z podanych wyrazów (MĆ W. 
pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach prawdziwymi informacjami na 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z reguła gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 pisze zdania na temat podanych 
zwierząt 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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temat swój, znajomych i członków swojej rodziny (MĆ W. 
pełna) 

Lekcja 51 

Środki językowe 

Słownictwo związane z pogodą 

Nazwy elementów krajobrazu 

Nazwy miejsc geograficznych 

Nazwy zwierząt 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, ludzi i miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.12, II.5, III.4, IV.6, X. XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych w formie 
obrazków opcji na podstawie przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego 
dialogu 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ W. podst./pełna) 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach 
fałszywych (MĆ W. podst./pełna) 

 

Uczeń: 

 wyraża swoją opinię na poruszony w 
wysłuchanym dialogu temat 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 52 

Środki językowe 

Słownictwo związane z pogodą 

Nazwy elementów krajobrazu 

Nazwy miejsc geograficznych 

Nazwy zwierząt 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.2, II.5, III.4, V. 1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytania do ilustracji, tworząc notatki na 
podstawie podanych wyrazów 

 tworzy notatki na temat ilustracji 

 opisuje ilustrację na podstawie utworzonych wcześniej 
notatek 

 uzupełnia luki w treści plakatu właściwymi informacjami na 
podstawie wysłuchanego dialogu (MĆ W. pełna) 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu 
(MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 pisze zdania na temat miejsca 
zamieszkania podanych zwierząt 

 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 53 

Środki językowe 

Nazwy elementów krajobrazu 

Nazwy parków narodowych w Wielkiej Brytanii 

Czasy teraźniejsze 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.2, II.5, III.4, V. 1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy parków do odpowiednich miejsc 
na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje podane imiona do właściwych obrazków 
przedstawiających miejsca na podstawie wysłuchanych i 
przeczytanych tekstów 

 dopasowuje podane imiona do zdań na podstawie 
wysłuchanych i przeczytanych tekstów 

 

Uczeń: 

 przygotowuje pracę projektową na 
temat pięknego miejsca w Polsce 
według wskazówek 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 54 

Środki językowe 

Nazwy elementów krajobrazu 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swojej opinii 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.12, VI.3, VI.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe wyrazy pod obrazkami spośród 
podanych opcji 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami podanych 
przymiotników w stopniu wyższym i zaznacza prawdziwe i 
fałszywe zgodnie z własną wiedzą 

 pisze zdania porównujące podane przedmioty, miejsca, 
zwierzęta itp.  

 tworzy pytania z zastosowaniem najwyższego stopnia 
przymiotników z podanych wyrazów 

 pyta i odpowiada na utworzone wcześniej pytania 

 podpisuje ilustracje właściwymi nazwami elementów 
krajobrazu (MĆ W. pełna) 

 tworzy zdania z zastosowaniem wyższego stopnia 
przymiotników z podanych wyrazów (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach prawdziwymi informacjami na 
podstawie analizy obrazków (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich luk w 
dialogu zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
postępów, podliczając zdobyte przez 
siebie w zadaniach punkty (MĆ W. 
pełna) 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 
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Lekcja 55 

Środki językowe 

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

Nazwy zwierząt 

Nawy elementów krajobrazu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji (MĆ W. pełna) 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 
(MĆ W. pełna) 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.12, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wyrazów 
wybranymi spośród podanych opcji na podstawie ilustracji 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
zgodnie z kontekstem 

 dopasowuje krótkie dialogi do właściwych spośród 
przeczytanych tekstów (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje usłyszane dialogi do właściwych miejsc 
pokazanych na ilustracjach (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 dokonuje samooceny swoich 
umiejętności na podstawie 
wykonanych przez siebie zadań, 
zaznaczając właściwy dla siebie 
symbol 

Unit 5 Test A 

Unit 5 Test B 

Unit 5 Test C 

Lekcja 56 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 5. 

UNIT 6 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 57 

Środki językowe 

Nazwy miejsc i instytucji w mieście 

Przyimki miejsca 

Konstrukcja There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Pisanie: opisywanie, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy miejsc do właściwych 
elementów ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwami miejsc i 
instytucji zgodnie z kontekstem 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
wskazuje opisane w zdaniach miejsca na ilustracji 

 określa położenie wybranych miejsc na ilustracji i podaje 
nazwy miejsc na podstawie zdań utworzonych przez 
kolegę/koleżankę 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 

Uczeń: 

 pisze zdania na temat położenia 
różnych miejsc w swoim mieście 

 odgrywa historyjkę obrazkową z 
podziałem na role 

 powtarza zdania za nagraniem, 
zachowując właściwą wymowę i 
zaznacza wskazane dźwięki w tych 
zdaniach 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, III.4, V.1, VI.3, X, XI, XIII 

odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 dopasowuje podane nazwy miejsc w mieście do właściwych 
obrazków (MĆ W. podst./pełna) 

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie analizy 
ilustracji i poprawia błędy w zdaniach fałszywych (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przyimkami zgodnie z 
kontekstem (MĆ W. pełna) 

 pisze prawdziwe zdania na temat miejsc w swoim mieście 
na podstawie podanych wyrazów (MĆ W. pełna) 

Lekcja 58 

Środki językowe 

Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia domu 

Czasownik to be w czasie past simple 

Konstrukcja There was/There were 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.2, 1.8, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami 
czasownika to be w czasie przeszłym i wskazuje zdania 
prawdziwe dla siebie 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych 
w nagraniu na podstawie obrazków 

 powtarza zdania za nagraniem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami konstrukcji 
There was/There were 

 dopasowuje podane wyrazy do właściwych luk w opisie 
wakacji zgodnie z kontekstem 

 zakreśla właściwe formy czasownika to be w zdaniach 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika 
to be oraz podanymi nazwami mebli na podstawie obrazka 
(MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami konstrukcji 
There was/There were oraz podanymi nazwami mebli na 
podstawie obrazka (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w treści listu e-mail odpowiednimi formami 
czasownika to be w czasie przeszłym oraz właściwymi 
formami konstrukcji There was/There were zgodnie z 
kontekstem (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z reguła gramatyczną 

 pisze zdania opisujące, gdzie był o 
podanych godzinach 

 pisze prawdziwe zdania na temat 
siebie, swoich znajomych i członkach 
rodziny według wskazówek (MĆ W. 
podst./pełna) 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 59 

Środki językowe 

Nazwy miejsc w mieście 

Przyimki miejsca 

Tryb rozkazujący 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu 

 powtarza zdania za nagraniem 

 podpisuje diagramy właściwymi zdaniami wskazującymi 
kierunek drogi 

 dopasowuje właściwe reakcje do odpowiednich sytuacji 
opisanych w języku polskim 

Uczeń: 

 odgrywa dialogi, w których prosi o 
wskazanie drogi do wybranego 
miejsca i/lub wskazuje drogę 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, stosowanie zwrotów i form grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, VI.3, VI.14, X, XI, XIII 

 

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie 
wysłuchanych dialogów 

 opisuje drogę do wybranych miejsc na mapie i wskazuje 
miejsca na podstawie opisów kolegi/koleżanki 

 tworzy dialogi, w których prosi o wskazanie drogi do 
wybranego miejsca i/lub wskazuje drogę na podstawie 
modelu, zastępując wskazane wyrazy i wyrażenia innymi 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji (MĆ W. pełna) 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji (MĆ W. pełna) 

Lekcja 60 

Środki językowe 

Czasownik to be w czasie past simple: pytania i przeczenia 

Nazwy miejsc w mieście 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, III.4, X, X, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami 
przeczącymi czasownika to be w czasie przeszłym 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje krótkie 
odpowiedzi na podstawie nagrania 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami czasownika 
to be zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem 

 czyta dialog z podziałem na role 

 uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami 
zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 
obrazkowej 

 przekształca podane pytania na czas przeszły i odpowiada 
na nie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki 
obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami 
czasownika to be w czasie przeszłym i przekształca je na 
przeczenia (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy prawdziwe zdania o sobie z podanych wyrazów (MĆ 
W. podst./pełna) 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i zapisuje odpowiedzi 
na podstawie obrazków (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 61 

Środki językowe 

Czas przeszły: czasownik to be 

Nazwy miejsc w mieście 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi liczbami z przeczytanego tekstu 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej rozmowy 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych w formie obrazków odpowiedzi na podstawie 
wysłuchanego nagrania 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, III.4, X, XI, XIII 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ 
W. podst./pełna) 

 zaznacza właściwe wyrazy spośród podanych nazw miejsc na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ W. 
pełna) 

Lekcja 62 

Środki językowe 

Słownictwo związane z opisywaniem miast 

Nazwy miejsc w mieście 

Nazwy różnych form aktywności 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie 
prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, III.4, VI.1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje właściwe tematy spośród podanych opcji do 
odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu 

 dopasowuje zdania do właściwych spośród podanych 
tematów 

 tworzy notatki na temat swojego miasta lub miejscowości 
według wskazówek 

 tworzy pisemny opis swojego miasta lub miejscowości 

Uczeń: 

 porównuje swoje miasto z opisanym 
w przeczytanym tekście 

 tworzy listę miejsc w mieście 
powiązanych z podanymi formami 
aktywności 

 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 63 

Środki językowe 

Nazwy atrakcji w Londynie 

Słownictwo związane z opisem miasta 

Czasownik to be w czasie past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji  

Pisanie: opisywanie miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, III.4,  V.1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje nazwy atrakcji w Londynie do właściwych zdjęć  

 dopasowuje właściwe imiona osób do podanych nazw 
atrakcji w Londynie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu 

Uczeń: 

 przygotowuje prace projektową na 
temat wybranego miasta 
turystycznego w Polsce według 
podanych wskazówek 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 
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Lekcja 64 

Środki językowe 

Nazwy miejsc w mieście 

Czasownik to be w czasie przeszłym 

Konstrukcja There was/There were 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: proszenie o informacje 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.8, II.5, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta i odpowiada na pytania o tym, gdzie 
był/była w przeszłości na podstawie diagramu obrazkowego 

 uzupełnia luki w zdaniach wskazujących kierunek podanymi 
wyrazami 

 podąża według wskazówek drogą na pokazanej mapie 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika 
to be w czasie przeszłym 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi formami czasownika to 
be w czasie przeszłym i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń, pyta i 
odpowiada na te pytania 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami miejsc (MĆ W. 
pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami konstrukcji 
There was/There were (MĆ W. pełna) 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń i zapisuje 
krótkie odpowiedzi (MĆ W. pełna) 

 uszeregowuje podane zdania we właściwej kolejności, 
tworząc dialog (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 ocenia własne umiejętności i postępy 
w nauce, zaznaczając właściwe dla 
siebie symbole 

 dokonuje samooceny własnych 
postępów podliczając zdobyte 
podczas wykonywania zadań punkty 
(MĆ W. pełna) 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 65 

Środki językowe 

Nazwy miejsc w mieście 

Czasownik to be w czasie przeszłym 

Konstrukcja There was/There were 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.8, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe spośród podanych w formie obrazków 
odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu 

 dopasowuje podane nagłówki do właściwych spośród 
przeczytanych tekstów (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane imiona do właściwych osób 
pokazanych na ilustracji na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 ocenia własne umiejętności i postępy 
w nauce, zaznaczając właściwe dla 
siebie symbole 

Unit 6 Test A 

Unit 6 Test B 

Unit 6 Test C 

Lekcja 66 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 6. 
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Lekcja 67 

Środki językowe 

Nazwy elementów krajobrazu 

Nazwy miejsc w mieście 

Czasownik to be w czasie przeszłym 

Konstrukcja There is/There are/There was/There were 

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

Przyimki 

Przedimki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.8, 1.9, 1.13, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach elementów krajobrazu 
i miejsc i dopasowuje je do właściwych elementów ilustracji 

 dopasowuje podane wyraz do odpowiednich kategorii w 
tabeli 

 uzupełnia luki w zdaniach porównujących dane zawarte w 
tabeli na podstawie ich analizy 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika 
to be w czasie przeszłym 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych 
przyimków zgodnie z kontekstem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami wyrazów 
wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym i logicznym 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w dialogu 
i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 dopasowuje podane tematy do właściwych spośród 
przeczytanych tekstów 

Uczeń: 

 nazywa podane w zdaniu wyrazy 
odpowiednimi nazwami części mowy 
na podstawie analizy haseł 
słownikowych 

 dopasowuje podane nazwy części 
mowy do właściwych wyrazów w 
zdaniu 

 sprawdza, jaką częścią mowy są 
wskazane w zdaniach wyrazy ze 
słownikiem 

n/d 

UNIT 7 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 68 

Środki językowe 

Nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.4, 1.9, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zawodów do właściwych 
ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem 

 dopasowuje pokazane na obrazkach przedmioty do 
właściwych nazw zawodów 

 uszeregowuje podane nazwy zawodów w odpowiedniej 
kolejności na podstawie wysłuchanych dialogów 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 wskazuje właściwe podsumowanie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki spośród podanych opcji 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 wyszukuje nazwy zawodów w kratownicy wyrazowej (MĆ 
W. podst./pełna) 

 dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc nazwy 

Uczeń: 

 rozmawia na temat swoich planów 
zawodowych 

 dopasowuje podane nazwy zawodów 
do właściwych miejsc ich 
wykonywania 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 powtarza zdania za nagraniem, 
zachowując właściwą wymowę i 
zaznacza wskazane dźwięki w tych 
zdaniach 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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zawodów (MĆ W. podst./pełna) 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami zawodów (MĆ W. 
pełna) 

 zapisuje właściwe nazwy zawodów na podstawie 
usłyszanych w nagraniu informacji (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami zawodów 
zgodnie z kontekstem (MĆ W. pełna) 

Lekcja 69 

Środki językowe 

Czas past simple: czasowniki regularne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.9, 9, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie past simple i zaznacza zdania 
prawdziwe dla siebie 

 zapisuje formy przeszłe podanych czasowników 
zachowując ich prawidłową pisownię na podstawie analizy 
podanej reguły 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w tekście 
zgodnie z kontekstem 

 tworzy zdania w czasie past simple na podstawie podanych 
wyrazów, wyrażeń i obrazków 

 zakreśla właściwe formy czasowników w czasie przeszłym 
w zdaniach spośród podanych opcji (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy zdania z podanych wyrazów i wyrażeń (MĆ W. 
podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie past simple na podstawie obrazków 
(MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 pisze zdania na temat tego, co robili 
jej/jego znajomi, przyjaciele i on 
sam/ona sama w określonym czasie 
na podstawie podanych czasowników 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 70 

Środki językowe 

Wyrażenia używane podczas rozmowy telefonicznej 

Nazwy zawodów 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień , proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, II.5, VI.3, VI.8, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe zdanie spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu 

 zakreśla właściwe informacje w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie wysłuchanego dialogu 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w 
dialogach i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji 

 tworzy dialog, w którym podczas rozmowy telefonicznej 
proponuje wspólne spędzenie czasu i/lub reaguje na taką 
propozycję na podstawie modelu, zastępując wskazane 
wyrazy i wyrażenia innymi 

 dopasowuje właściwe reakcje na opisane w języku polskim 
sytuacje (MĆ W. pełna) 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 odgrywa rozmowę telefoniczną, 
podczas której proponuje wspólne 
spędzenie czasu i/lub reaguje na taką 
propozycję na forum 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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Lekcja 71 

Środki językowe 

Czas past simple: czasowniki nieregularne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.3, 1.5, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje czasowniki do właściwych form w czasie past 
simple 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie past simple oraz prawdziwymi 
informacjami na swój temat 

 przekazuje informacje o swoim koledze/koleżance na 
podstawie uzupełnionych przez nich zdań 

 pisze zdania na temat czynności wykonanych w określonym 
czasie w przeszłości przez osobę pokazana na obrazkach 
na podstawie podanych czasowników 

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi formami 
podanych czasowników w czasie past simple i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
historyjki obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie past simple na podstawie historyjki 
obrazkowej 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie past simple oraz innymi wyrazami 
zgodnie z kontekstem (MĆ W. podst./pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami właściwymi 
formami czasowników usłyszanych w nagraniu (MĆ W. 
pełna) 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 
(MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 tworzy wyjaśnienie spóźnienia do 
szkoły w oparciu o piosenkę 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 72 

Środki językowe 

Słownictwo związane z nauką w oparciu o tekst Nicolaus 
Copernicus 

Nazwy pomieszczeń 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia domu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, 
wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście, 
rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych 

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie 
prostych informacji szczegółowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane tematy do właściwych spośród przeczytanych tekstów 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanych tekstów 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania 

 dopasowuje podane imiona do właściwych zdań na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. podst./pełna) 

 zaznacza właściwe tematy spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanej rozmowy (MĆ W. pełna) 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ 
W. pełna) 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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1.2, 1.5, 1.12,  II.5, III.4, X, XI, XIII 

Lekcja 73 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Zwroty i wyrażenia stosowane podczas pisania listu 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, opisywanie  
upodobań 

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Czytanie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.8, III.4, V.1, V..5, VII.3, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania o nadawcę i adresata przeczytanego 
listu 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na 
podstawie przeczytanego listu 

 wyszukuje wskazane zwroty w przeczytanym liście 

 odpowiada na pytania o wymyślonym przez siebie dniu 
spędzonym na zwiedzaniu, tworząc notatki 

 pisze list prywatny, w którym opisuje niezwykły dzień 
według podanych wskazówek na podstawie własnych 
notatek 

Uczeń: 

 tłumaczy podane wyrażenia i zwroty 
na język polski 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 74 

Środki językowe 

Słownictwo związane z opisywaniem osób 

Czasy teraźniejsze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie  upodobań Czytanie: 
znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.1, 1.8, II.5, III.4, V.1, V.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje imiona do właściwych spośród podanych nazw 
figur woskowych na podstawie przeczytanego i 
wysłuchanego tekstu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

Uczeń: 

 podaje nazwiska pokazanych na 
ilustracji sławnych osób zgodnie z 
własną wiedzą i odpowiada na 
pytanie związane z ilustracją 

 tworzy pracę projektową na temat 
postaci, którą podziwia według 
podanych wskazówek 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 
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Lekcja 75 

Środki językowe 

Nazwy zawodów 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie ludzi, opisywanie upodobań 

 Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny 

1.4, 1.5, 1.8, IV.1, IV.5, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w podanych nazwach zawodów i 
dopasowuje je do właściwych obrazków 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem 

 podaje podstawowe i przeszłe formy różnych czasowników 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami zawodów (MĆ W. 
pełna) 

 tworzy zdania w czasie past simple z podanych wyrazów i 
wyrażeń (MĆ W. pełna) 

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, 
tworząc dialog (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat wykonywanie 
pokazanych na obrazkach zawodów 
zgodnie z własnymi upodobaniami i 
opinią 

 ocenia własne postępy w nauce, 
zaznaczając właściwe dla siebie 
symbole 

 dokonuje samooceny, podliczając 
zdobyte przez siebie w zadaniach 
punkty (MĆ W. pełna) 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 76 

Środki językowe 

Słownictwo związane z historią 

Słownictwo związane z opisywaniem ludzi 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji (MĆ W. pełna) 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.1, 1.3, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje dialogi do właściwych spośród przeczytanych 
tekstów 

 wskazuje właściwe spośród podanych w formie obrazków 
odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. 
pełna) 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanych nagrań (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 ocenia własne postępy w nauce, 
zaznaczając właściwe dla siebie 
symbole 

 

Unit 7 Test A 

Unit 7 Test B 

Unit 7 Test C 

Lekcja 77 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 7. 

UNIT 8 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 78 

Środki językowe 

Nazwy państw 

Nazwy narodowości 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, II.5, III.4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy państw do odpowiednich miejsc 
na mapie, sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem 

 podaje właściwe nazwy państw na podstawie analizy mapy 

 powtarza nazwy narodowości za nagraniem 

 wskazuje właściwe państwa na mapie na podstawie 
usłyszanych w nagraniu zdań 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej 

 dopasowuje podane wyrażenia z historyjki do właściwych 
odpowiedników w języku polskim 

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę wskazanych dźwięków 

 wyszukuje nazwy państw w wężu wyrazowym i zapisuje je 
pod właściwymi konturami map i flagami (MĆ W. 
podst./pełna) 

 pisze zdania na temat tego, jakie państwa 
chciałby/chciałaby zwiedzić (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której podaje nazwy 
narodowości na podstawie nazw 
państw wybranych przez 
kolegę/koleżankę 

 zaznacza państwa na mapie  

 powtarza zdania za nagraniem, 
zachowując właściwą wymowę i 
zaznacza wskazane dźwięki w tych 
zdaniach 

 podaje właściwe nazwy państw na 
podstawie ich stolic (MĆ W. pełna) 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 79 

Środki językowe 

Czas past simple: przeczenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne:  uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami 
przeczącymi podanych czasowników w czasie past simple 

 przekształca podane zdania na przeczenia i zaznacza 
prawdziwe z nich w odniesieniu do siebie 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, 
tworząc zdania (MĆ W. podst./pełna) 

 tworzy zdania na podstawie danych zawartych w tabeli (MĆ 
W. pełna) 

 podaje właściwe imiona osób na podstawie zdań i analizy 
danych z tabeli (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje tabelę z regułą gramatyczną 

 gra w grę, w której tworzy prawdziwe i 
fałszywe zdania na temat swoich 
przeszłych czynności i wskazuje 
zdania fałszywe wypowiedziane przez 
kolegę/koleżankę 

 pisze zdania na temat niezrobionych 
w zeszły weekend czynnościach 

 pisze prawdziwe zdania na swój 
temat na podstawie podanych 
wyrażeń (MĆ W. pełna) 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 80 

Środki językowe 

Czas past simple 

Przysłówki 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Nazwy państw 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem 

 zaznacza właściwe opcje w zdaniach na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego dialogu 

 wyszukuje wskazane przysłówki w dialogu 

 uzupełnia zdania podanymi przysłówkami 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 

Uczeń: 

 odgrywa dialog o minionych 
wakacjach na forum 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie uczuć i emocji 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8 II.5, VI.3, VI.13, X, XI, XIII 

 

wysłuchanego dialogu 

 dopasowuje właściwe reakcje do odpowiednich sytuacji 
opisanych w języku polskim 

 tworzy dialog, w którym pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące minionych wakacji na podstawie modelu, 
zastępując wskazane wyrazy i wyrażenia innymi 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w 
przeczytanej pocztówce z wakacji zgodnie z kontekstem 
(MĆ W. pełna) 

Lekcja 81 

Środki językowe 

Czas past simple: pytania 

Zaimki pytające 

Nazwy uczuć i emocji 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 

1.1, 2II.5, III.4, VI.3, X, XI, XIII 

 

Uczeń: 

 tworzy pytania na dnia wczorajszego z podanych wyrazów i 
wyrażeń, pyta i odpowiada na pytania 

 uzupełnia luki w pytaniach podanymi zaimkami 

 tworzy pytania na podstawie podanych wyrażeń, pyta i 
odpowiada na pytania 

 uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi czasownikami 
zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem  

 odpowiada na pytanie na podstawie piosenki i własnego 
pomysłu 

 słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych 
opcji na podstawie historyjki 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, 
tworząc pytania do historyjki i odpowiada na te pytania 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji 
zgodnie z regułami poprawności gramatycznej (MĆ W. 
podst./pełna) 

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach na podstawie 
obrazków (MĆ W. podst./pełna) 

 układa pytania o miniony weekend z podanych wyrazów i 
zapisuje odpowiedzi prawdziwe dla siebie (MĆ W. pełna) 

Uczeń: 

 analizuje regułę gramatyczną 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 

 tworzy pytania o historię na podstawie 
wyszukanych przez siebie 
materiałów, i zadaje je koleżankom i 
kolegom 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 82 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu 

 zapisuje odpowiedzi na pytania na podstawie 
przeczytanego tekstu 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ 
W. podst./pełna) 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, 1.13, II.5, III.4, X, XI, XIII 

 

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 wskazuje właściwe spośród podanych w formie obrazków 
odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu 

 zaznacza trasę podróży na mapie na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane nazwy miejsc do właściwych oznaczeń 
na mapie (MĆ W. pełna) 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 
(MĆ W. pełna) 

Lekcja 83 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, wyrażanie 
uczuć i emocji 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.8, III.4, V.I.7, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego listu 

 wyszukuje wskazany wyraz w tekście 

 łączy podane zdania z zastosowaniem when 

 uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat wybranego 
ekscytującego wydarzenia, w którym uczestniczył 

 

Uczeń: 

 pisze list e-mail na temat wybranego 
ekscytującego wydarzenia, w którym 
uczestniczył 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 84 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Czasy teraźniejsze i przeszłe 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc 

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 

1.8, II.5, III.4, V.1, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje zdjęcia do przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów  

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na 
podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
przeczytanego i wysłuchanego tekstu 

Uczeń: 

 przygotowuje prace projektową na 
temat kraju anglojęzycznego według 
podanych wskazówek 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 
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Lekcja 85 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Nazwy państw i narodowości 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.5, 1.8, II.5, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 podpisuje kontury map odpowiednimi nazwami państw 

 dopasowuje fragmenty wyrazów do siebie, tworząc 
właściwe nazwy państw 

 uzupełnia nazwy narodowości właściwymi końcówkami 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach narodowości 

 przekształca podane zdania na przeczenia 

 zaznacza właściwe czynności na podstawie nagrania i 
tworzy przeczenia z pozostałymi nazwami czynności 

 tworzy pytania z podanych wyrazów i wyrażeń 

 pyta i odpowiada na utworzone pytania 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami przeczącymi 
podanych czasowników w czasie past simple (MĆ W. 
pełna) 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie past simple i zapisuje krótkie 
odpowiedzi (MĆ W. pełna) 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w dialogu 

Uczeń: 

 ocenia własne postępy w nauce, 
zaznaczając właściwe dla siebie 
symbole 

 dokonuje samooceny, podliczając 
zdobyte przez siebie w zadaniach 
punkty (MĆ W. pełna) 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 86 

Środki językowe 

Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką 

Czas past simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji  

Czytanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych informacji  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.8, II.5, III,4, X, XI, XIII 

Uczeń: 

 dopasowuje podane tematy do odpowiednich spośród 
przeczytanych tekstów 

 wskazuje właściwe spośród podanych w formie obrazków 
odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ W. 
pełna) 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu dialogu do właściwych 
miejsc pokazanych na obrazkach (MĆ W. pełna) 

 

Uczeń: 

 ocenia własne postępy w nauce, 
zaznaczając właściwe dla siebie 
symbole 

 

Unit 8 Test A 

Unit 8 Test B 

Unit 8 Test C 

Lekcja 87 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 8. 

Lekcja 88 

Środki językowe 

Nazwy zawodów 

Nazwy państw 

Nazwy narodowości 

Czas past simple 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach zawodów i 
dopasowuje je do właściwych obrazków 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii w 
tabeli 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie past simple 

Uczeń: 

 zamienia podane pytania na pytania 
osadzone w zdaniach złożonych 
według wskazówek 

 

n/d 
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Przyimki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie w wypowiedzi określonych 
informacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współdziałanie w grupie 

1.4, 1.5, 1.8, II.5, III.4, X, XI, XIII 

 

 przekształca podane zdania na przeczenia 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi formami podanych 
czasowników w czasie past simple 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przyimkami zgodnie z 
kontekstem 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem 
gramatycznym i logicznym 

 uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie a 
kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu dialogi do odpowiednich 
miejsc pokazanych na obrazkach 

 dopasowuje podane pytania do odpowiedzi 

 pyta i odpowiada na podane pytania 
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Propozycja przedmiotowych zasad oceniania  

z języka angielskiego 
 

 

I. Zasady ogólne  

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

    

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), które stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, 

której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż 

proponowana nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

(m.in. na podstawie orzeczeń, opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez 

pracowników placówki). 

6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się  

w sześciostopniowej skali: od 1 do 6. 

7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 
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8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.  

9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, edukacja umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez 

ucznia, 

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach 

określonych w WO. 

11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  

12.  Edukacja może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 

13.  Oceny opisowe powinny wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz 

rozwijaniem uzdolnień. 

 

 

W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać 

informację zwrotną o stopniu spełniania wymagań edukacyjnych. 

  

Oceny mogą być podawane w formie przyjętej w ocenianiu kształtującym. Komentarz taki składa się z:  

a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 

b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 

c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które Zeszyt ćwiczeń, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 

d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

 

Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, 

czyli do kryteriów dobrze wykonanej pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie 

przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych 

umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić swoje wyniki, 

natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: 

pomoże uczniowi uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej. 

Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, 

którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć 

edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace 

domowe.  

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 

4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO. 

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają 

tej zasadzie. 

6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin 

nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO. 

 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
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Kryteria oceniania ogólne 
 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń, popełnia 
liczne błędy w ich 
zapisie i wymowie, zna 
część wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, 
popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń, popełnia 
sporo błędów w ich zapisie 
i wymowie, zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, popełnia 
sporo błędów leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, zwykle 
poprawnie je zapisuje i 
wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne 
popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,  
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który w wysokim 
stopniu opanował 
wiedzę i umiejętności 
określone programem 
nauczania.* 

 
 
 
 
 
 
 
* W świetle 

obowiązujących 
przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez niego 

treści wynikających z 

podstawy programowej. 

Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 

nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 

prawem. Jeżeli uczeń 
wykazuje 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie 
ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  
zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji, wypowiedzi 
nie są płynne i są 
bardzo krótkie, 
wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne, stosuje 
wąski zakres słownictwa 
i struktur, liczne błędy 

Uczeń: 
przekazuje część istotnych 
informacji, wypowiedzi nie 
są zbyt płynne i są dość 
krótkie, wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, popełnia 
sporo błędów, które nie 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje, 
wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
zwykle spójne, stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury, popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy. 
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czasami zakłócają 
komunikację. 

zakłócają komunikacji. zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 

być elementem 
koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361). 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
na nie odpowiada. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 

zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na nie 

odpowiada. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 

pytania i wyczerpująco 
na nie odpowiada. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na lekcji, 
często nie jest 
przygotowany do zajęć,  
często nie odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami jest 
aktywny na lekcji, zwykle 
jest przygotowany do 
zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 

W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  
 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 
wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
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Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
 

Człowiek 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. czasowniki: to be, to have got  
4. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby 
przedstawione na rysunkach, 
popełniając dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o 
czynnościach, które wprawiają go w 
dobry nastrój, wyraża i uzasadnia 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby 
przedstawione na rysunkach, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– częściowo poprawnie opowiada o 
czynnościach, które wprawiają go w 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby 
przedstawione na rysunkach 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół poprawnie opowiada o 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby przedstawione na rysunkach 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o czynnościach, które wprawiają go w 
dobry nastrój, wyraża i uzasadnia 
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opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wizyty w opisanej 
kawiarni, popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
pierwszego wrażenia, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat znaczenia mowy ciała, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 

przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i 
wyraża swoją opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat niezwykłego hobby, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy pisze bardzo krótki 
email do kolegi z zagranicy, w 
którym zdawkowo opisuje bliska mu 
osobę, opowiada o czynnościach, 
opisuje upodobania, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 

dobry nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wizyty w opisanej 
kawiarni, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat pierwszego wrażenia, wyraża 
i uzasadnia opinie 

– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat znaczenia mowy 
ciała, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy. 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i wyraża 
swoją opinię na temat zainteresowań 
ich właścicieli, popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat niezwykłego hobby, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze 

czynnościach, które wprawiają go w 
dobry nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wizyty w opisanej 
kawiarni, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada 
się na temat pierwszego wrażenia, 

wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat znaczenia mowy 
ciała, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy. 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i wyraża 
swoją opinię na temat zainteresowań 
ich właścicieli 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat niezwykłego hobby, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy pisze 
email do kolegi z zagranicy, w którym 

opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat wizyty w opisanej kawiarni, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie bezbłędnie wypowiada 
się na temat pierwszego wrażenia, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat znaczenia mowy ciała, 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i wyraża 
swoją opinię na temat zainteresowań 
ich właścicieli 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat niezwykłego hobby, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze 
email do kolegi z zagranicy, w którym 
opisuje bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje upodobania, 
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– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

krótki email do kolegi z zagranicy, w 
którym opisuje bliska mu osobę, 
opowiada o czynnościach, opisuje 
upodobania, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

opisuje bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje upodobania, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1. 

Miejsce zamieszkania 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
2. słownictwo z działu kultura 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. konstrukcje: there is / there are 
5. przyimki miejsca 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
–poprawnie rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje pomieszczenie 
przedstawione na fotografii, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat miejsca zamieszkania i 
prac domowych, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
pomieszczenie przedstawione na 
fotografii, popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac domowych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
pomieszczenie przedstawione na 
fotografii 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac domowych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje pomieszczenie 
przedstawione na fotografii 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat miejsca zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
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opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje położenie 
przedmiotów przedstawionych na 
rysunku 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo opisuje 
swoją okolicę 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat udogodnień w swojej 
okolicy oraz wymarzonego domu, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 

zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu związanego z miejscem 
zamieszkania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje swoje ulubione 
miejsce w domu, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy pisze bardzo krótką 
odpowiedź na ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sztuki ulicznej, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 

popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie opisuje 
położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając prostych konstrukcji, 
opisuje swoją okolicę 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat udogodnień w 
swojej okolicy oraz wymarzonego 
domu, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 

przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– bardzo prostymi zdaniami opisuje 
swoje ulubione miejsce w domu, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje 
i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze 
krótką odpowiedź na ogłoszenie 
dotyczące wynajmu mieszkania, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sztuki ulicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 

przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie opisuje 
położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając poznanych konstrukcji, 
opisuje swoją okolicę 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat udogodnień w 
swojej okolicy oraz wymarzonego 
domu, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 

na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat cytatu związanego z miejscem 
zamieszkania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
ulubione miejsce w domu 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze odpowiedź na 
ogłoszenie dotyczące wynajmu 
mieszkania, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sztuki ulicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych konstrukcji, 
szczegółowo opisuje swoją okolicę 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat udogodnień w swojej okolicy 
oraz wymarzonego domu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 

o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat cytatu 
związanego z miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje ulubione 
miejsce w domu 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
odpowiedź na ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sztuki ulicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
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na temat graffiti lub sztuki ulicznej 
obecnej w jego okolicy, popełniając 
liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy pisze bardzo krótki 
email do znajomego z Anglii, w 
którym zdawkowo opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, prosi o opinię, 
zaprasza, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat graffiti lub sztuki 
ulicznej obecnej w jego okolicy, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 

– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki email do 
znajomego z Anglii, w którym opisuje 
remont swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, prosi o opinię, 
zaprasza, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat graffiti lub sztuki 
ulicznej obecnej w jego okolicy, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze email do 

znajomego z Anglii, w którym opisuje 
remont swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, prosi o opinię, 
zaprasza, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat graffiti lub sztuki ulicznej 
obecnej w jego okolicy, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze 
email do znajomego z Anglii, w 
którym szczegółowo opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, prosi o opinię, zaprasza, 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2. 

Życie prywatne 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 
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1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. słownictwo z działu nauka i technika  
4. czasy: Past Simple, Present Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 

czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami opisuje 
swoje relacje z kimś z rodziny, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając liczne błędy 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, opowiada, co robił 
wczoraj wieczorem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od członków 
rodziny i znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wsparcia rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania rad 
członków rodziny, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w mediach 
społecznościowych, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z mediów 
społecznościowych, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  

– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
dość liczne błędy 
– używając prostych konstrukcji, 
opowiada, co robił wczoraj wieczorem 
– częściowo poprawnie opowiada o 
pożyczaniu różnych przedmiotów od 
członków rodziny i znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wsparcia rodziny 
dla jego zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cytatu 
dotyczącego udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat korzystania z 
mediów społecznościowych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– używając poznanych konstrukcji, 
opowiada, co robił wczoraj wieczorem 
– na ogół poprawnie opowiada o 
pożyczaniu różnych przedmiotów od 
członków rodziny i znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wsparcia rodziny 
dla jego zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cytatu 
dotyczącego udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat korzystania z 
mediów społecznościowych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  

– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje relacje z 
kimś z rodziny, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– używając złożonych konstrukcji, 
samodzielnie opowiada, co robił 
wczoraj wieczorem 
– bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o pożyczaniu różnych przedmiotów od 
członków rodziny i znajomych, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat wsparcia rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania rad 
członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cytatu 
dotyczącego udostępniania informacji 
w mediach społecznościowych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat korzystania z mediów 
społecznościowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
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pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy pisze krótkie 
zaproszenie do znajomego z Walii, 
w którym zdawkowo wyraża 
emocje, zaprasza, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, uzyskuje 
i przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża swoje upodobania i opinie, 
pyta o opinie, instruuje  
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze zaproszenie do 
znajomego z Walii, w którym wyraża 
emocje, zaprasza, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża swoje 
upodobania i opinie, pyta o opinie, 
instruuje  
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 

obcym 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie pisze 
zaproszenie do znajomego z Walii, w 
którym wyraża emocje, zaprasza, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– w większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża swoje 
upodobania i opinie, pyta o opinie, 
instruuje  
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze 
zaproszenie do znajomego z Walii, w 
którym wyraża emocje, zaprasza, 
przekazuje szczegółowe informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje upodobania 
i opinie, pyta o opinie, instruuje  
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3. 

Edukacja 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu edukacja 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. stopniowanie przymiotników 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat przedmiotów nauczania 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół bezbłędnie wypowiada się na 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat przedmiotów 
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– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat języka angielskiego, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
języków obcych, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sposobów uczenia się 
języka angielskiego, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne błędy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo opowiada o 
swoim pierwszym dniu w szkole, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy rozmowie 
telefonicznej, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii oraz zalet 
poznawania osób z różnych stron 
świata, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z pomocy 

– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat języka 
angielskiego, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje informacje 
i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat języków 
obcych, opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sposobów uczenia 
się języka angielskiego, rozpoczyna, 

prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o swoim pierwszym dniu w 
szkole, opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć 
rozmowie telefonicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii oraz zalet poznawania 
osób z różnych stron świata, 

temat przedmiotów nauczania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat języka 
angielskiego, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy, 
wypowiada się na temat języków 
obcych, opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów uczenia 

się języka angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o swoim pierwszym dniu w 
szkole, opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie telefonicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii oraz zalet poznawania 
osób z różnych stron świata, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 

nauczania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat języka angielskiego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat języków 
obcych, opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sposobów uczenia się języka 

angielskiego, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie wypowiada 
się na temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada o swoim 
pierwszym dniu w szkole, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
telefonicznej, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat systemu edukacji w Wielkiej 
Brytanii oraz zalet poznawania osób z 
różnych stron świata, rozpoczyna, 
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przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat szkoły 
marzeń, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
wpis na forum internetowym, w 
którym zdawkowo opisuje koncert 
zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
sugeruje, stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się samodzielnie przygotować i 
przedstawić prezentację na temat 
szkoły marzeń, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 

– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki wpis na forum 
internetowym, w którym opisuje 
koncert zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół samodzielnie przygotowuje i 
przedstawia prezentację na temat 
szkoły marzeń, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 

forum internetowym, w którym opisuje 
koncert zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– samodzielnie przygotowuje i 
przedstawia prezentację na temat 
szkoły marzeń, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 

na forum internetowym, w którym 
szczegółowo opisuje koncert 
zorganizowany w jego szkole, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4. 

Świat przyrody 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu świat przyrody 
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2. czasowniki modalne: can, must, have to 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje krajobraz oraz 

najpiękniejsze miejsca w Polsce, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo opowiada 
czy oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, wyraża 
i uzasadnia opinie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat katastrof naturalnych, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
dostępu do sieci internetowej w 
lasach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat recyklingu, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje krajobraz 

oraz najpiękniejsze miejsca w Polsce, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionego 
miesiąca i ulubionej pogody, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada czy oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat katastrof 
naturalnych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat dostępu do sieci internetowej w 
lasach, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
i upodobania, popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat recyklingu, 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 

– prostymi zdaniami opisuje krajobraz 
oraz najpiękniejsze miejsca w Polsce, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionego 
miesiąca i ulubionej pogody, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada czy oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat katastrof 
naturalnych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat dostępu do sieci internetowej w 
lasach, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat recyklingu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 

szczegółowo opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w Polsce, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego miesiąca i ulubionej 
pogody, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
czy oszczędza wodę i podaje sposoby 
oszczędzania wody, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat katastrof naturalnych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
dostępu do sieci internetowej w 
lasach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat recyklingu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 



 

16 
 

– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
wpis na forum, w którym zdawkowo 
przedstawia cele grupy 
ekologicznej, przekazuje 
informacje, określa działania, pyta o 
opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze 
krótki wpis na forum, w którym 
przedstawia cele grupy ekologicznej, 
przekazuje informacje, określa 
działania, pyta o opinie, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 

zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze wpis na forum, w 
którym przedstawia cele grupy 
ekologicznej, przekazuje informacje, 
określa działania, pyta o opinie, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na forum, w którym przedstawia cele 
grupy ekologicznej, przekazuje 
informacje, określa działania, pyta o 
opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 

obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.  

Podróżowanie i turystyka 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. czasy przeszłe: Past Continuous, Past Simple 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opowiada o ulubionym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
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środku transportu, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobanie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
podaje kierunki, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, opisuje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
opinie i upodobani, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat atrakcji turystycznych 
Londynu, popełniając liczne błędy, 

uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
cytatu, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat atrakcji turystycznych, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat podróżowania i środków 
transportu, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze krótką pocztówkę 

ulubionym środku transportu, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobanie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, podaje kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami opowiada o 
największym mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobani, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych Londynu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat podróżowania i 
środków transportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 

– prostymi zdaniami opowiada o 
ulubionym środku transportu, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobanie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podaje kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami opowiada o 
największym mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobani 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 

turystycznych Londynu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat podróżowania i 
środków transportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

samodzielnie opowiada o ulubionym 
środku transportu, wyraża i uzasadnia 
opinie i upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
podaje kierunki, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo opowiada 
o największym mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobani 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat atrakcji turystycznych Londynu, 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat atrakcji turystycznych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat podróżowania i środków 
transportu, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
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z wakacji, w której zdawkowo 
opisuje czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bardzo prostymi zdaniami mówi, 
czy chciałby zwiedzić Antarktydę, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
opinie i upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat miejsc, które chciałby 
zwiedzić, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze krótką pocztówkę 
z Port Lockroy, w której zdawkowo 
opisuje czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, przygotowuje i 
przedstawia prezentację na temat 
ciekawego miejsca w Polsce, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze krótką pocztówkę 
z wakacji, w której zdawkowo 
opisuje uczucia, czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 

trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, popełniając dość liczne błędy, 
pisze krótką pocztówkę z wakacji, w 
której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami mówi, czy chciałby 
zwiedzić Antarktydę, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania, 

popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat miejsc, które 
chciałby zwiedzić, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, popełniając dość liczne błędy, 
pisze krótką pocztówkę z Port Lockroy, 
w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika, stara się 
przygotować i przedstawić prezentację 
na temat ciekawego miejsca w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając 
nieliczne błędy pisze pocztówkę z 
wakacji, w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami mówi, czy chciałby 
zwiedzić Antarktydę, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsc, które 
chciałby zwiedzić, rozpoczyna, prowadzi 

i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając 
nieliczne błędy pisze pocztówkę z Port 
Lockroy, w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół samodzielnie przygotowuje i 
przedstawia prezentację na temat 
ciekawego miejsca w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając 
nieliczne błędy pisze pocztówkę z 
wakacji, w której opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, podaje plany 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
pocztówkę z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie mówi, czy chciałby 
zwiedzić Antarktydę, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat miejsc, które chciałby zwiedzić, 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
pocztówkę z Port Lockroy, w której 
szczegółowo opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– samodzielnie przygotowuje i 
przedstawia prezentację na temat 
ciekawego miejsca w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
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intencje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, popełniając dość liczne błędy, 
pisze krótką pocztówkę z wakacji, w 
której opisuje uczucia, czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe. 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

i intencje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe. 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

pocztówkę z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, podaje 
plany i intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.  

Żywienie 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 

wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu żywienie  
2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
3. some, any, how many / much, a little, a few, a lot of 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionego przepisu 
na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionego przepisu 
na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
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– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– zdawkowo, popełniając liczne 
błędy,  wypowiada się na temat 
cytatu "Jesteś tym, co jesz", wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat jedzenia na mieście, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
w restauracji, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy,  pisze bardzo krótki 
wpis na blogu, w którym częściowo 
podaje przepis na swoje ulubione 
danie, zdawkowo opisuje składniki, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionego przepisu 
na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat cytatu "Jesteś tym, co jesz", 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 

– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat jedzenia na 
mieście, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki wpis na blogu, 
w którym podaje przepis na swoje 
ulubione danie, opisuje składniki, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionego przepisu 
na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat cytatu "Jesteś tym, co jesz", 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat jedzenia na 
mieście, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 
blogu, w którym podaje przepis na 
swoje ulubione danie, opisuje składniki, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat cytatu "Jesteś 
tym, co jesz", wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat jedzenia na mieście, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie w 
restauracji, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym podaje przepis na 
swoje ulubione danie, dokładnie 
opisuje składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
wyraża prośby, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7. 

Zdrowie 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu zdrowie 
2. zdania warunkowe 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje dolegliwości 
pacjentów przedstawionych na 
rysunku, wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opisuje 
zwierzęta przedstawione na 
rysunkach, wyraża i uzasadnia 
opinie, popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem ugryzionym 
przez kleszcza, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu dotyczącego zdrowia, wyraża 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje zwierzęta przedstawione na 
rysunkach, wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
dolegliwości pacjentów przedstawionych 
na rysunku, wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje zwierzęta przedstawione na 
rysunkach, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu dotyczącego zdrowia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje dolegliwości 
pacjentów przedstawionych na 
rysunku, wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
zwierzęta przedstawione na 
rysunkach, wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem ugryzionym 
przez kleszcza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu dotyczącego zdrowia, wyraża i 
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i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat homeopatii i wizyt u 
lekarza, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
podczas której pyta i opowiada o 
samopoczuciu, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki e-
mail do kolegi, w którym wyraża 
uczucia, zdawkowo opisuje skutki, 
proponuje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki e-
mail do kolegi, w którym zdawkowo 
opisuje, jak dba o kondycję 
fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, udziela 
porad, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat alergii - przyczyn i 
objawów, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– z trudem współpracuje w grupie, 
korzystając z pomocy przygotowuje 

temat cytatu dotyczącego zdrowia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat homeopatii i wizyt 
u lekarza, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, podczas której pyta i 
opowiada o samopoczuciu, prowadzi i 

kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki e-mail do 
kolegi, w którym wyraża uczucia, 
opisuje skutki, proponuje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki e-mail do 
kolegi, w którym opisuje, jak dba o 
kondycję fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat alergii - przyczyn i 
objawów, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współpracować w 

opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat homeopatii i wizyt 
u lekarza, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podczas której pyta i 
opowiada o samopoczuciu, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie 

uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi, w którym wyraża uczucia, 
opisuje skutki, proponuje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi, w którym opisuje, jak dba o 
kondycję fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat alergii - przyczyn i 
objawów, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współpracuje w 
grupie, przygotowuje ankietę na temat 
alergii, opracowuje i prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat homeopatii i wizyt u lekarza, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
podczas której pyta i opowiada o 
samopoczuciu, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 

bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi, w którym wyraża 
uczucia, szczegółowo opisuje skutki, 
proponuje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi, w którym szczegółowo 
opisuje, jak dba o kondycję fizyczną, 
podaje przykłady właściwego 
odżywiania, udziela porad, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat alergii - przyczyn i objawów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współpracuje w grupie, 
przygotowuje ankietę na temat alergii, 
opracowuje i prezentuje wyniki, 
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ankietę na temat alergii, 
opracowuje i prezentuje wyniki, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

grupie, przygotowuje ankietę na temat 
alergii, opracowuje i prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 8.  

 



 

 

1 

 

Propozycja planu wynikowego do podręcznika  

Język angielski.  

Repetytorium dla szkoły podstawowej - część 1 

 

Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania 

programowe) oraz określenie ich stopnia, co pozwala nauczycielowi na ocenę skuteczności własnej pracy. W przedstawionej propozycji 

przyjęto podział proponowany przez prof. J. Ochenduszkę, tj. poziom podstawowy i ponadpodstawowy w rozbiciu na wiedzę  

i umiejętności. 

Efektem planowania wynikowego jest powstanie dokumentu, który nazywa się planem wynikowym (lub planem oczekiwanych 

rezultatów). Powinien to być indywidualny dokument nauczycielski, który uwzględnia możliwości ucznia i nauczyciela oraz zasoby 

organizacyjne i materialne placówki oświatowej. A zatem poniższa propozycja planu wynikowego jest propozycją i podpowiedzią, z której 

można skorzystać przy tworzeniu własnego planu wynikowego. 

Poziom P – podstawowy – oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia 

językowego 

Poziom PP – ponadpodstawowy – oznacza wiedzę i umiejętności, bez których uczeń będzie w stanie kontynuować naukę, przy założeniu, 

iż będzie stosował np. strategie kompensacyjne 

Uwaga!  

Plan wynikowy spełni swoje zadanie, gdy będzie na bieżąco modyfikowany. Po każdym dziale programowym należy 

sprawdzić, czy postawione cele zostały zrealizowane, jeśli wyniki tego nie potwierdzają, należy przy kolejnych działach 

„dołożyć” dany cel i ponownie go zrealizować na innym materiale. 
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Dział Cele szczegółowe 

Materiał 
nauczania 
(na bazie 
którego 
zostaną 

zrealizowane 
cele): 

 
UCZEŃ: 

 

 
w zakresie PODSTAWOWYM 

PONADPODSTAWOWYM 
(wszystko, co w zakresie podstawowym 

i ponadto) 

 

Człowiek Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• dane personalne  
• wygląd zewnętrzny 
• rzeczy osobiste 
• uczucia i emocje 
• umiejętności i zainteresowania 
• rodzina 
• czynności życia codziennego 
• formy spędzania czasu wolnego 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasowniki: to be, to have 
got  
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasy teraźniejsze: Present 
Simple i Present Continuous 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasowniki: to be, to have 
got  
– zna i poprawnie stosuje czasy teraźniejsze: 
Present Simple i Present Continuous 

  

Podręcznik 
str. 5-11 
 
Ćwiczenia 
str. 10-17 
 
 

Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby przedstawione na 
rysunkach 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej przebiegu, popełniając nieliczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 
– na ogół poprawnie opowiada o czynnościach, które 
wprawiają go w dobry nastrój, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat wizyty 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje osoby 
przedstawione na rysunkach 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 

w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie opowiada o czynnościach, które 
wprawiają go w dobry nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
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w opisanej kawiarni, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada się na temat 
pierwszego wrażenia, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
znaczenia mowy ciała, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy. 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty przedstawione na 
obrazkach i wyraża swoją opinię na temat zainteresowań ich 
właścicieli 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
niezwykłego hobby, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy pisze email do kolegi z 
zagranicy, w którym opisuje bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje upodobania, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat wizyty 

w opisanej kawiarni, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat pierwszego 
wrażenia, wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
znaczenia mowy ciała, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy. 
– używając zdań złożonych, opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i wyraża swoją opinię 
na temat zainteresowań ich właścicieli 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
niezwykłego hobby, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie pisze email do kolegi z zagranicy, w 
którym opisuje bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje upodobania, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Miejsce 
zamieszka
nia  

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• dom i jego okolica  
• pomieszczenia i wyposażenie domu 
• prace domowe 
• dziedziny kultury 
• twórcy i ich dzieła 
• uczestnictwo w kulturze 
• podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem obcym 

nowożytnym 
– zna i na ogół poprawnie stosuje konstrukcje: there is / 
there are 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje konstrukcje: there is / 
there are 
– poprawnie stosuje przyimki miejsca 

  

Podręcznik 
str. 13–21 
 
Ćwiczenia 
str. 18-29 
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– na ogół poprawnie stosuje przyimki miejsca 
umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 

– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje pomieszczenie przedstawione na 
fotografii 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac domowych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie opisuje położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając prostych konstrukcji, opisuje swoją okolicę 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
udogodnień w swojej okolicy oraz wymarzonego domu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na temat cytatu 
związanego z miejscem zamieszkania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– prostymi zdaniami opisuje swoje ulubione miejsce w domu 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, popełniając nieliczne 
błędy uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami, na ogół bezbłędnie pisze odpowiedź na 
ogłoszenie dotyczące wynajmu mieszkania, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sztuki 
ulicznej, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat graffiti 

lub sztuki ulicznej obecnej w jego okolicy, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje pomieszczenie 
przedstawione na fotografii 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
miejsca zamieszkania i prac domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie opisuje położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych konstrukcji, opisuje swoją 
okolicę 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
udogodnień w swojej okolicy oraz wymarzonego 
domu, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat cytatu 
związanego z miejscem zamieszkania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– używając zdań złożonych, opisuje swoje ulubione 
miejsce w domu 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze 
odpowiedź na ogłoszenie dotyczące wynajmu 
mieszkania, uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sztuki 
ulicznej, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat graffiti 
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uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze email do znajomego z Anglii, w 
którym opisuje remont swojego pokoju, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje i wyjaśnienia, prosi o opinię, 
zaprasza, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym  

lub sztuki ulicznej obecnej w jego okolicy, 

rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze email do znajomego z Anglii, w 
którym opisuje remont swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, prosi o opinię, zaprasza, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Życie 
prywatne  

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• zainteresowania 
• rodzina 
• czynności życia codziennego  
• formy spędzania czasu wolnego 
• znajomi i przyjaciele 
• święta i uroczystości  
• konflikty i problemy  
• korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasy: Past Simple, Present 
Perfect 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasy: Past Simple, 
Present Perfect  

Podręcznik 
str. 23-29 
 
Ćwiczenia 
str. 30-37 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje relacje z kimś z rodziny, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– używając prostych konstrukcji, opowiada, co robił wczoraj 
wieczorem 
– na ogół poprawnie opowiada o pożyczaniu różnych 
przedmiotów od członków rodziny i znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 

wsparcia rodziny dla jego zainteresowań oraz słuchania rad 
członków rodziny, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje swoje relacje z 
kimś z rodziny, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– używając złożonych konstrukcji, opowiada, co robił 
wczoraj wieczorem 
– bezbłędnie opowiada o pożyczaniu różnych 
przedmiotów od członków rodziny i znajomych, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 

wsparcia rodziny dla jego zainteresowań oraz 
słuchania rad członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
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– prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia swoją opinię na 

temat cytatu dotyczącego udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
korzystania z mediów społecznościowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie pisze zaproszenie do znajomego z 
Walii, w którym wyraża emocje, zaprasza, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża swoje upodobania i opinie, pyta o opinie, instruuje  
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

rozmówcy 

– używając zdań złożonych, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w mediach 
społecznościowych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
korzystania z mediów społecznościowych, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze zaproszenie do znajomego z 
Walii, w którym wyraża emocje, zaprasza, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża swoje upodobania i opinie, pyta o opinie, 
instruuje  
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Edukacja 
 

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• uczucia i emocje  
• szkoła i jej pomieszczenia 
• przedmioty nauczania 
• uczenie się 
• przybory szkolne 
• oceny szkolne 
• życie szkoły 
• zajęcia pozalekcyjne 
• podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
nowożytnym 
– zna i na ogół poprawnie stopniuje przymiotniki 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stopniuje przymiotniki 

Podręcznik 
str. 31-39 
 
Ćwiczenia 
str. 38-49 
 

 umiejętności  – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 

sytuacji 
– na ogół bezbłędnie wypowiada się na temat przedmiotów 
nauczania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat języka 
angielskiego, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 

sytuacji 
– bezbłędnie wypowiada się na temat przedmiotów 
nauczania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat języka 
angielskiego, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 

 
– 
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przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy, wypowiada się na temat 
języków obcych, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
sposobów uczenia się języka angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– przy pomocy prostych konstrukcji opowiada o swoim 
pierwszym dniu w szkole, opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie telefonicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
systemu edukacji w Wielkiej Brytanii oraz zalet poznawania 
osób z różnych stron świata, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół samodzielnie przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat szkoły marzeń, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na forum internetowym, w 
którym opisuje koncert zorganizowany w jego szkole, wyraża 
i uzasadnia opinie, przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
sugeruje, stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat języków 
obcych, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
sposobów uczenia się języka angielskiego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– przy pomocy złożonych konstrukcji opowiada o 
swoim pierwszym dniu w szkole, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie telefonicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
systemu edukacji w Wielkiej Brytanii oraz zalet 
poznawania osób z różnych stron świata, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– samodzielnie przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat szkoły marzeń, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie pisze wpis na forum internetowym, w 
którym opisuje koncert zorganizowany w jego 
szkole, wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, sugeruje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
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zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 

sformułowane w języku polskim i obcym 

Świat 
przyrody 

 

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• pogoda 
• pory roku 
• rośliny i zwierzęta 
• krajobraz 
• zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego 
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasowniki modalne: can, 
must, have to 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje czasowniki modalne: can, 
must, have to  

Podręcznik 
str. 41-47 
 
Ćwiczenia 
str. 50-57 
 

 umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje krajobraz oraz najpiękniejsze 
miejsca w Polsce, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i ulubionej pogody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji opowiada czy oszczędza 
wodę i podaje sposoby oszczędzania wody, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
katastrof naturalnych, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat dostępu do sieci 
internetowej w lasach, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
recyklingu, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół bezbłędnie pisze wpis na forum, 
w którym przedstawia cele grupy ekologicznej, przekazuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w Polsce, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i ulubionej pogody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje sposoby oszczędzania 
wody, wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
katastrof naturalnych, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
dostępu do sieci internetowej w lasach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 

recyklingu, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze wpis na 

 
– 
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informacje, określa działania, pyta o opinie, stosuje zwroty i 

formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

forum, w którym przedstawia cele grupy 

ekologicznej, przekazuje informacje, określa 
działania, pyta o opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Podróżowa
nie i 
turystyka 

 

Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• środki transportu i korzystanie z nich 
• orientacja w terenie 
• baza noclegowa 
• wycieczki 
• zwiedzanie 
• podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
– zna konstrukcje i na ogół poprawnie stosuje czasy przeszłe: 
Past Continuous, Past Simple 
 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna konstrukcje i poprawnie stosuje czasy 
przeszłe: Past Continuous, Past Simple 

 

Podręcznik 
str. 49-57 
 
Ćwiczenia 
str. 58-69 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o ulubionym środku 
transportu, wyraża i uzasadnia opinie i upodobanie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami opowiada o największym mieście, które 
zwiedził, opisuje doświadczenia, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych Londynu, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opowiada o ulubionym 
środku transportu, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, opowiada o 
największym mieście, które zwiedził, opisuje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
atrakcji turystycznych Londynu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 

w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji wypowiada się 
na temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

 
– 
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przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
podróżowania i środków transportu, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając nieliczne błędy pisze 
pocztówkę z wakacji, w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami mówi, czy chciałby zwiedzić Antarktydę, 
wyraża i uzasadnia opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat miejsc, 
które chciałby zwiedzić, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając nieliczne błędy pisze 
pocztówkę z Port Lockroy, w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół samodzielnie przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat ciekawego miejsca w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając nieliczne błędy pisze 
pocztówkę z wakacji, w której opisuje uczucia, czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe. 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

upodobania 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
atrakcji turystycznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
podróżowania i środków transportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze 
pocztówkę z wakacji, w której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i intencje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, mówi, czy chciałby 
zwiedzić Antarktydę, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat miejsc, 
które chciałby zwiedzić, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze 
pocztówkę z Port Lockroy, w której opisuje czynności 
i doświadczenia, podaje plany i intencje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– samodzielnie przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat ciekawego miejsca w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, bezbłędnie pisze 
pocztówkę z wakacji, w której opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, podaje plany i intencje, 
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wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje informacje, 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Żywienie 

 
wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 

wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• artykuły spożywcze  
• posiłki i ich przygotowanie 
• nawyki żywieniowe 
• lokale gastronomiczne 
– zna i na ogół poprawnie stosuje rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne 
– zna zasady i na ogół poprawnie stosuje: some, any, how 
many / much, a little, a few, a lot of 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach 
– zna i poprawnie stosuje rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne 
– zna zasady i poprawnie stosuje: some, any, how 
many / much, a little, a few, a lot of 

Podręcznik 
str. 59-65 
 
Ćwiczenia 
str. 70-77 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na potrawę, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie wypowiada się na temat cytatu "Jesteś 
tym, co jesz", wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
jedzenia na mieście, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie w restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na blogu, w którym podaje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę 
w przypadku trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania, pyta 
o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie wypowiada się na temat cytatu "Jesteś 
tym, co jesz", wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
jedzenia na mieście, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 

trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie w restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 

 
– 
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przepis na swoje ulubione danie, opisuje składniki, czynności, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 

przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bezbłędnie pisze wpis na blogu, w którym podaje 
przepis na swoje ulubione danie, opisuje składniki, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i obcym 

Zdrowie 

 
Wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje 

wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: 
• tryb życia 
• samopoczucie 
• choroby, ich objawy i leczenie 
– zna i na ogół poprawnie stosuje zdania warunkowe 
 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach, 
– zna i poprawnie stosuje zdania warunkowe 

 

Podręcznik 
str. 67-75 
 
Ćwiczenia 
str. 78-89 
 
 

 Umiejętności – na ogół właściwie reaguje na polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy prostych konstrukcji opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
kleszczy i doświadczeń związanych z byciem ugryzionym 
przez kleszcza, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na temat cytatu 
dotyczącego zdrowia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
homeopatii i wizyt u lekarza, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 

przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie, podczas której 
pyta i opowiada o samopoczuciu, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje dolegliwości 
pacjentów przedstawionych na rysunku, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych konstrukcji opisuje 
zwierzęta przedstawione na rysunkach, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
kleszczy i doświadczeń związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, wypowiada się na temat 
cytatu dotyczącego zdrowia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 
homeopatii i wizyt u lekarza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, pyta o opinie 

 
– 
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przebiegu, w większości poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do kolegi, w którym wyraża 
uczucia, opisuje skutki, proponuje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do kolegi, w którym 
opisuje, jak dba o kondycję fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, udziela porad, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat alergii - 
przyczyn i objawów, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współpracuje w grupie, przygotowuje 
ankietę na temat alergii, opracowuje i prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, na ogół 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz sformułowane w 
języku polskim i obcym 

rozmówcy 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie, podczas której 
pyta i opowiada o samopoczuciu, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie pisze e-mail do kolegi, w którym 
wyraża uczucia, opisuje skutki, proponuje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie pisze e-mail do kolegi, w którym 
opisuje, jak dba o kondycję fizyczną, podaje 
przykłady właściwego odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat alergii 
- przyczyn i objawów, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współpracuje w grupie, przygotowuje 
ankietę na temat alergii, opracowuje i prezentuje 
wyniki, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bezbłędnie przekazuje w języku obcym informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i obcym 
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Rozkład materiału z planem wynikowym z języka polskiego w klasie 4b 

Rok szkolny 2021/2022 
 
 

Numer 

i temat lekcji 

Środki 

dydaktyczne 

Teksty  

i materiał 

ilustracyjny 

Zagadnienia 
Wymagania podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 

Liczba 

godzin 

Odniesienia 

do podstawy 

programowej 

1.  

Poznajemy nasze 

nowe podręczniki 

do nauki języka 

polskiego w klasie 

czwartej 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start! klasa 4 

 • uwagi o przedmiocie  

• budowa podręcznika 

• lista lektur 

  1  

2. 

Rodzinne 

spotkania 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 9 

• Ann Patrick, 

Posiłek na 

świeżym 

powietrzu 

• dzieło sztuki 

plastycznej  

• opowiadanie o sytuacji 

przedstawionej na 

obrazie, miejscu i 

bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• prezentuje bohaterów 

ukazanych na płótnie  

• nazywa kolory dominujące w dziele  

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu i 

uzasadnia swoją odpowiedź 

• opowiada o sposobach 

spędzania wolnego czasu ze 

swoją rodziną 

• przedstawia własne zdanie na 

temat sytuacji sprzyjających 

zacieśnianiu więzi rodzinnych 

• przekłada tekst kultury na 

własne doświadczenie 

1 I.2.3 

I.2.2 

I.2.8 

I.2.11 

II.3.1 

II.3.4 

 

3.  

Witam w moim 

domu 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 10–11 

• Konstanty 

Ildefons 

Gałczyński, 

Wizyta (lektura 

obowiązkowa) 

• wiersz 

• wers 

• strofa 

• recytacja 

 

• czyta utwór poetycki  

• określa temat wiersza 

• przedstawia bohaterów utworu 

• określa cechy gospodarza i cechy 

gościa 

• wskazuje w tekście wers i strofę 

• recytuje wiersz z pamięci  

 

• prezentuje informacje o autorze 

wiersza 

• określa zasady gościnności 

• przedstawia w nietypowy 

sposób swój dom, domowników i 

ulubione przedmioty 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.2.2 

I.2.3 

I.2.11 

II.3.3 

III.2.2 

4.  

Co wiesz o swojej 

rodzinie? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 12–13 

• Jan 

Twardowski, 

Nowe patyki i 

patyczki 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• bohaterowie utworu 

• narrator 

 

• czyta głośno i cicho 

• określa narratora 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• sporządza notatkę w formie 

schematu o bohaterach tekstu  

• prezentuje informacje o autorze  

• wyjaśnia pojęcie drzewa 

genealogicznego 

• prezentuje informacje o swojej 

rodzinie w formie drzewa 

genealogicznego 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1,11 

I.1.12 

I.1.16 

I.2.2 
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• wyjaśnia ostatnie wersy utworu  II.3.2 

III.2.5 

IV.1 

5.  

Jak napisać 

życzenia lub 

pozdrowienia? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 14–15 

 • redagowanie kartki 

pocztowej z życzeniami 

lub pozdrowieniami 

• nadawca 

• odbiorca 

• zwroty do adresata 

• zwroty pożegnalne 

• poprawnie zapisuje adres 

• poprawnie zapisuje miejscowość i 

datę 

• stosuje zwroty do adresata  

• redaguje życzenia lub pozdrowienia 

• wskazuje różnice między SMS-em a 

kartką pocztową 

• redaguje poprawną pod 

względem językowym, 

ortograficznym i kompozycyjnym 

kartkę pocztowa z życzeniami lub 

pozdrowieniami w związku z 

daną sytuacją 

1 I.1.3 

I.1.5 

II.3.1 

II.3.2 

II.4.1 

III.2.1 

6–7.  

Co wiemy o 

głoskach, literach i 

sylabach? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 16–18  

 • alfabet 

• litera a głoska 

• podział na samogłoski i 

spółgłoski 

• dzielenie wyrazów na 

sylaby 

 

• zna kolejność liter w alfabecie 

• porządkuje wyrazy w kolejności 

alfabetycznej 

• odróżnia głoski i litery 

• określa liczbę liter i głosek w 

podanych wyrazach 

• odróżnia samogłoski i spółgłoski 

• poprawnie dzieli wyrazy na sylaby 

• poprawnie przenosi wyrazy do 

następnej linii 

• sprawnie korzysta ze słownika 

ortograficznego  

• potrafi używać katalogu 

bibliotecznego 

 

2 II.3.5 

IV.4 

8.  

Jak korzystać ze 

słownika? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 19–20 

 • korzystanie ze słownika 

ortograficznego i 

słownika języka 

polskiego 

 

• wyszukuje wyrazy w słowniku 

języka polskiego i słowniku 

ortograficznym 

• głośno i wyraźnie czyta definicje 

wskazanych wyrazów 

• odczytuje skróty i oznaczenia 

słownikowe 

• w przypadku wątpliwości korzysta z 

odpowiedniego słownika  

• podejmuje próby korzystania z 

internetowych wersji słowników 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego i słownika języka 

polskiego, również on-line 

 

 

1 IV.5 

IV.6 

IV.9 

9.  

Jak się 

porozumiewamy? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 21–22 

 • nadawca 

• odbiorca 

• komunikat 

• sposoby przekazywania 

komunikatów 

 

• określa nadawcę i odbiorcę 

komunikatu 

• odróżnia komunikaty słowne, 

graficzne i dźwiękowe  

• wyjaśnia podane znaki graficzne i 

symbole 

• odczytuje informacje przekazywane 

za pomocą gestów i mimiki 

• przekazuje określone informacje 

odpowiednimi gestami i mimiką 

• projektuje znaki graficzne 

przekazujące określone 

informacje 

• potrafi przekazać i odczytać 

wybrane słowa w języku 

migowym 

 

1 II.3.1 

II.3.2 

II.3.3 

II.3.4 

10.  • podręcznik  • zdanie • poprawnie buduje zdania • rozumie intencje każdej 1 II.1.11 
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Co wiemy o 

zdaniach 

oznajmujących, 

pytających i 

rozkazujących? 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 23–24 

• kolejność wyrazów w 

zdaniu 

• podział zdań ze 

względu na cel 

wypowiedzi 

• zdanie oznajmujące, 

rozkazujące i pytające  

• rozróżnia zdania oznajmujące, 

pytające i rozkazujące 

• buduje zdania oznajmujące, 

pytające i rozkazujące 

• przekształca zdania oznajmujące w 

pytające 

• przekształca zdania rozkazujące tak, 

by wyrażały prośbę 

wypowiedzi 

• buduje zdania z 

uwzględnieniem celu wypowiedzi 

 

II.2.7 

II.3.6 

 

11. 

Znaki na końcu 

zdania  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 25 

 • stosowanie właściwych 

znaków 

interpunkcyjnych na 

końcu zdania 

• identyfikuje różne typy wypowiedzi 

• poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, 

znak zapytania 

 

• redaguje krótki dialog złożony z 

różnych rodzajów zdań i 

poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne 

1 II.1.11 

II.3.6 

II.4.2 

12.  

List Karolka 

 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 26–27 

• Francesca 

Simon, 

Koszmarny 

Karolek i 

prześwietne 

święta 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• bohater utworu 

• ocena postępowania 

bohatera 

• zasady grzeczności 

• list prywatny 

• głośno czyta fragment tekstu 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa cechy bohatera  

• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia bohatera 

z własnymi 

• samodzielnie formułuje zasady 

dobrego zachowania 

• przedstawia pomysły na 

ciekawe spędzanie wolnego czasu 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.19 

I.2.2 

III.2.5 

13–14. 

Od akapitu do 

tekstu. Jak napisać 

list? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 28–30 

 • zasady budowy akapitu 

i tekstu 

• list prywatny  

• zwroty grzecznościowe 

 

  

• wie, co to jest akapit  

• dzieli tekst na akapity  

• wskazuje elementy listu 

• poprawnie zapisuje nazwę 

miejscowości i datę 

• stosuje różne zwroty do adresata 

• stosuje zwroty grzecznościowe 

• redaguje list do kolegi 

• samodzielnie redaguje 

poprawny i wyczerpujący list, 

zgodnie z wymogami tej formy 

wypowiedzi 

2 II.4.1 

III.1.3 

III.1.5 

III.2.1 

 

15–16. 

Jaką funkcję pełni 

rzeczownik i przez 

co się odmienia? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 31–33 

 • rzeczownik 

• rodzaj rzeczownika  

• odmiana rzeczownika 

przez przypadki i liczby 

 

• wskazuje rzeczowniki wśród innych 

części mowy 

• określa rodzaj rzeczownika 

• stosuje rzeczownik w odpowiednich 

formach 

• odmienia rzeczownik przez liczby i 

przypadki 

• rozpoznaje rodzaj 

rzeczowników sprawiających 

trudności, np.: pomarańcza, 

kontrola, kafelek i poprawnie 

używa różnych form tych 

wyrazów, a w przypadku 

wątpliwości korzysta ze słownika  

2 II.1.1 

II.1.4 

II.1.6 

 

17. 

Dlaczego płakała 

pani Słowikowa? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 34–35 

• Julian Tuwim, 

Spóźniony 

słowik (lektura 

obowiązkowa) 

 

• wiersz 

• wers 

• strofa 

• rym 

• epitet 

• określa temat wiersza 

• przedstawia bohaterów utworu 

• określa cechy bohaterów 

• wskazuje w tekście wersy, strofy, 

rymy 

• prezentuje informacje o autorze 

wiersza 

• przedstawia własne propozycje 

nazw oryginalnych dań 

1 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1.11 

I.1.16 
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• recytacja 

 

• odszukuje w wierszu epitety 

• wygłasza utwór z pamięci 

I.1.19 

I.2.2 

III.2.2 

18. 

Dorośli i dzieci 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 36–38 

• Paweł 

Beręsewicz, 

Ciumkowe 

historie, w tym 

jedna smutna 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• nastrój utworu 

• bohaterowie utworu 

• ocena postępowania 

bohatera 

• rytuał 

  

• głośno i wyraźnie czyta fragment 

powieści  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa nastrój tekstu 

• określa cechy bohatera  

• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia bohatera 

z własnymi 

• wyszukuje w słowniku języka 

polskiego znaczenie słowa rytuał 

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

• sporządza notatkę o szkolnych 

albo rodzinnych rytuałach i 

wyjaśnia czemu one służą 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.19 

I.2.2 

III.2.5 

IV.1 

IV.5 

19. 

„Wszystko jest 

poezją, każdy jest 

poetą” 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 39–40 

• Ryszard 

Przymus, Nasza 

Mama jest 

poetką 

• wiersz 

• wers 

• strofa 

• rym 

• epitet 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• nastrój utworu  

 

• określa temat utworu 

• przedstawia osobę mówiąca w 

wierszu 

• określa cechy bohaterki 

• wskazuje w tekście wersy, strofy, 

rymy 

• wskazuje w wierszu epitety 

• określa nastrój utworu 

• tworzy poetyckie określenia dla 

zjawisk przyrody 

przedstawionych na zdjęciach 

 

1 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1.11 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.19 

I.2.2 

II.3.2 

20. 

Kto się czubi, ten 

się lubi 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 41–43 

• Ewa 

Ostrowska, 

Mama, Kaśka, 

ja i gangsterzy 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• narrator 

• bohaterowie utworu 

• ocena postępowania 

bohaterów 

• nastrój utworu 

• pojęcie anagram 

 

• głośno czyta tekst  

• opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w utworze 

• opisuje osobę opowiadającą o 

przedstawionych wydarzeniach 

• określa cechy bohaterów  

• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia bohaterki 

z własnymi 

• wyszukuje w słowniku języka 

polskiego znaczenie słowa anagram 

• opowiada o swoich relacjach z 

rodzeństwem lub przyjaciółmi 

• układa własne anagramy 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.19 

I.2.3 

I.2.11 

II.3.2 

III.2.5 

IV.1 

IV.5 

21–23. 

Pisownia wyrazów 

z ó i u 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

 • pisownia wyrazów z ó i 

u  

• pisownia zakończeń -

ów, -ówka, -ówna 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 

pisowni ó i u 

• poprawnie zapisuje wyrazy 

zakończone na -ów, -ówka, -ówna 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego  

• tworzy własne wypowiedzi, 

3 II.4.1 

III.2.9 

III.2.9 

IV.5 



5 
 

najbliżsi, s. 44–51 • pisownia wyrazów z ó 

wymiennym i 

niewymiennym 

• pisownia zakończeń -

uj, -uje, -unek, -us,  

-usz, -uch, -ura, -ulec 

• tworzy formy pokrewne i 

poprawnie zapisuje wyrazy z ó 

wymiennym  

• poprawnie zapisuje wyrazy z ó 

niewymiennym 

• poprawnie zapisuje wyrazy 

zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,  

-usz, -uch, -ura, -ulec 

stosując poznane reguły 

ortograficzne 

 

24–25. 

Podsumowanie 

wiadomości  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 1. 

Mój dom, moi 

najbliżsi, s. 52–54 

• mapa myśli 

• Janusz Uhma, 

Jak zdobywać 

wiedzę i 

umiejętności 

(fragmenty) 

• Józef 

Ratajczak, 

Liście jak listy 

• wers, strofa, epitet, 

nastrój utworu 

• akapit, życzenia i 

pozdrowienia, list 

prywatny 

• komunikacja, nadawca, 

odbiorca  

• rzeczownik, odmiana 

przez liczby i przypadki, 

rodzaje rzeczownika 

• zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące 

• alfabet, litera, głoska 

samogłoska, spółgłoska, 

sylaba, przenoszenie 

wyrazów 

• słowniki ortograficzny i 

języka polskiego 

• odszukuje w wierszu wersy, strofy, 

epitety 

• redaguje życzenia, pozdrowienia, 

list prywatny 

• wskazuje w tekście akapit 

• określa nadawcę i odbiorcę 

komunikatu 

• odróżnia różne rodzaje 

komunikatów  

• odczytuje podane znaki graficzne i 

symbole 

• zna kolejność liter w alfabecie 

• odmienia rzeczownik przez liczby i 

rodzaje 

• rozróżnia rodzaje rzeczownika 

• odróżnia zdania oznajmujące, 

pytające i rozkazujące 

• poprawnie używa znaków 

interpunkcyjnych: kropki, znaku 

zapytania, wykrzyknika 

• redaguje życzenia, pozdrowienia i 

list 

• zna i stosuje zasady pisowni 

wyrazów z u i ó 

• korzysta ze słowników języka 

polskiego i ortograficznego 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku  

• pisze poprawny pod względem 

językowym, ortograficznym i 

kompozycyjnym list prywatny, w 

którym przedstawia własne 

przemyślenia i refleksje na 

wskazany temat 

 

2 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.2 

I.2.3 

II.1.1 

II.1.4 

II.3.3 

II.3.4 

II.3.5 

II.4.1 

II.4.2 

III.1.5 

III.2.1 

III.2.2 

IV.1 

IV.5 

26. 

Wspólne zabawy 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

55 

Andrew 

Macara, 

Piłkarze 

• dzieło sztuki 

plastycznej 

• opowiadanie o sytuacji 

przedstawionej na 

obrazie, czasie i miejscu 

oraz bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• opisuje bohaterów 

ukazanych na płótnie  

• nazywa kolory dominujące na 

obrazie 

• wskazuje źródło światła 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu 

• nazywa uczucia, jakie wywołuje 

w nim dzieło, i uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• opowiada o sposobach 

spędzania wolnego czasu w 

gronie rówieśników 

• poprawnie stosuje terminy 

1 I.2.2 

I.2.3 

I.2.11 

II.3.1 

II.3.4 

 



6 
 

plastyczne: plan, barwa, 

kompozycja, światło, ruch 

27. 

Na skrzydłach 

marzeń 

 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

56 

Joanna 

Kulmowa, 

Marzenia 

(lektura 

obowiązkowa) 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wers 

• epitet 

• ożywienie 

 

• określa temat wiersza 

• przedstawia bohatera utworu 

• określa cechy bohatera 

• wskazuje w tekście wersy i epitety  

• rozpoznaje w wierszu ożywienie i 

wyjaśnia jego funkcję 

 

• prezentuje informacje o autorce 

wiersza  

• wymyśla własne przykłady 

ożywienia 

• przedstawia propozycje 

realizacji marzeń w szkole 

1 I.1.1 

I.1.4 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.2.3 

28. 

Pierwszy dzień w 

nowej szkole 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

57–59 

 

Barbara 

Gawryluk, 

Moje Bullerbyn 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• narrator 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohater utworu 

 

• czyta tekst głośno i cicho 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa cechy bohaterki  

• wyraża swój sąd o bohaterce, jej 

sytuacji w nowej szkole i uczuciach, 

których doświadczyła 

• porównuje szkoły polską i 

szwedzką  

• w wybranej formie (plakat, film, 

prezentacja) przygotowuje dla 

rówieśników z innego kraju 

interesujące informacje o swojej 

szkole  

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.19 

I.2.3 

I.2.11 

II.3.2 

III.2.5 

IV.1 

 

29–30. 

Jaką funkcję pełni 

przymiotnik i 

przez co się 

odmienia? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

60–62 

 • przymiotnik 

• odmiana przymiotnika 

przez przypadki, liczby i 

rodzaje 

• związek przymiotnika z 

rzeczownikiem 

• formy rodzaju męsko- i 

niemęskoosobowego 

przymiotnika  

• wskazuje przymiotniki wśród 

innych części mowy 

• określa rodzaj przymiotnika w 

liczbie pojedynczej i mnogiej 

• stosuje przymiotnik w 

odpowiednich formach 

• odmienia przymiotnik przez liczby i 

przypadki 

• w przypadku wątpliwości 

korzysta z odpowiedniego 

słownika  

• opisuje szkolną koleżankę lub 

szkolnego kolegę, używając 

przymiotników 

• zastępuje przymiotniki innymi o 

znaczeniu podobnym i 

przeciwstawnym 

2 II.1.1 

II.1.2 

II.1.3 

II.1.7 

II.1.8 

 

 

 

31. 

Wspólna praca w 

grupie  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

63–66 

Judy Blume, 

Opowieści 

czwartoklasisty 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• autor 

• narrator uczestniczący 

w wydarzeniach  

• bohater literacki 

• ocena postępowania 

bohaterów 

 

• głośno czyta wskazanych fragment 

powieści  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa narratora 

• nazywa cechy bohaterów  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi 

• prezentuje własne zdanie na 

temat pracy w grupie  

• pracując w grupie, ustala 

zasady, które powinny 

obowiązywać podczas wspólnego 

wykonywania zadań 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.16 

I.1.19 

I.2.11 

III.2.5 
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IV.1 

32. 

Czym dla mnie 

jest książka? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

67 

Hanna 

Łochocka, 

Książka czeka 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wers 

• strofa 

• ożywienie 

• określa temat wiersza 

• przedstawia korzyści płynące z 

czytania książek 

• wyjaśnia sformułowania książka – 

przyjaciółka, książka czeka  

• prezentuje swoje ulubione książki  

• wypowiada się na temat swoich 

doświadczeń czytelniczych  

• redaguje do gazetki szkolnej 

krótką informację o książce, którą 

warto przeczytać  

1 I.1.1 

I.1.4 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.2.3 

33. 

Ludzie książki  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

68–70 

 • historia i budowa 

książki 

• osoby biorące udział w 

powstawaniu książek 

 

• wymienia osoby tworzące książki i 

opisuje ich pracę  

• określa cechy osób wykonujących 

zawody związane z tworzeniem 

książek 

• opisuje budowę książki, posługując 

się odpowiednim słownictwem, np.: 

okładka, strona tytułowa, grzbiet 

książki 

• samodzielnie wyszukuje 

informacje w różnych źródłach i 

przygotowuje prezentację 

przedstawiającą wybrany zawód 

związany z procesem 

powstawania książki 

 

1 I.2.2 

I.2.4 

III.1.3 

III.2.9 

IV.3 

IV.9 

34–35.  

Pisownia wielką 

literą – imiona, 

nazwiska, tytuły 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

71–73 

 • pisownia wyrazów 

wielkimi literami 

• pisownia tytułów 

książek 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 

literą imion, nazwisk, przydomków 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 

literą tytułów książek, filmów, 

programów, dzieł sztuki 

 

• poprawnie zapisuje wszystkie 

podane wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi 

 

2 II.4.1 

III.2.9 

II.4.1 

36. 

Cudzysłów i 

kursywa 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

74–75 

 • zastosowanie 

cudzysłowu 

• cudzysłów a kursywa 

 

• zna zasady stosowania cudzysłowu i 

kursywy 

• zapisuje tytuły utworów w 

cudzysłowach 

• zapisuje cytowane wypowiedzi w 

cudzysłowach  

• stosuje kursywę w tekście pisanym 

na komputerze  

• poprawnie zapisuje e-mail do 

koleżanki lub kolegi na temat 

swoich ulubionych książek, 

filmów i programów TV 

• posługuje się poprawnymi 

formami rzeczownika cudzysłów 

1 II.4.2 

III.2.9 

IV.9 

37. 

Dobry sposób 

spędzania wolnego 

czasu 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

76 

Krystyna 

Wodnicka,  

W bibliotece 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wers 

• strofa 

• rym 

• określa temat wiersza 

• przedstawia korzyści płynące z 

czytania książek 

• wyjaśnia, jak rozumie dwa ostatnie 

wersy wiersza  

• prezentuje swoje ulubione książki  

• odszukuje w tekście wiersza wersy, 

strofy, rymy 

• wypowiada się na temat swoich 

doświadczeń czytelniczych  

• układa własne propozycje 

wyrazów, które się rymują 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.2.3 

 

38.  

Co się znajduje w 

bibliotece? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

 • sposoby korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych 

• zasady zachowania w 

bibliotece 

• wyjaśnia, czym jest biblioteka 

• zna rodzaje katalogów 

bibliotecznych 

• wybiera odpowiedni katalog 

• swobodnie korzysta z katalogu 

bibliotecznego oraz wyszukuje w 

nim potrzebne książki i materiały 

 

1 IV.3 

IV.4 
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szkolne smutki, s. 

77 

 biblioteczny w określonej sytuacji 

• korzysta z katalogu bibliotecznego 

przy szukaniu książek i materiałów 

• przestrzega zasad zachowania się w 

bibliotece 

39. 

Jakie informacje 

odczytasz z karty 

katalogowej? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

78 

 • budowa karty 

katalogowej 

 

 

• odczytuje z karty katalogowej 

informacje o szukanej książce  

• odnajduje w książce informacje 

potrzebne do przygotowania karty 

katalogowej  

• korzysta z katalogu internetowego 

• swobodnie korzysta z katalogu 

internetowego oraz wyszukuje w 

nim potrzebne książki i materiały 

 

 

 

1 IV.4 

IV.9 

40–41. 

Jak sporządzić 

notatkę? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

79–82 

 • redagowanie notatek 

• różne formy notatek 

 

• zna różne sposoby notowania 

• notuje ważne informacje w formie 

krótkiego tekstu, punktów, schematu, 

tabeli 

• uważnie i ze zrozumieniem czyta 

tekst 

• odszukuje w tekście ważne 

informacje 

• wybiera sposób zanotowania 

istotnych informacji 

• trafnie wybiera najlepszą formę 

notatki i samodzielnie ją 

redaguje, zgodnie z wymogami 

dotyczącymi tej formy 

wypowiedzi 

 • wie, co oznaczają skróty: wg, 

nr, np., ok., m.in., r., w., i 

posługuje się nimi w notatkach 

2 III.2.4 

IV.1 

IV.2 

 

42. 

Anioł i szkolne 

zabawy  

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

83 

Jan 

Twardowski, W 

klasie (lektura 

obowiązkowa) 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wers 

• strofa 

• rym 

• recytacja  

• określa temat utworu 

• opisuje osobę mówiącą w wierszu 

• przedstawia bohaterów tekstu 

• opisuje zachowanie bohaterów 

utworu i wyraża swój sąd na ten 

temat 

• wskazuje w tekście wersy, rymy  

• recytuje wiersz głośnio, wyraźnie, 

oddając jego nastrój  

• omawia wyczerpująco sytuację 

przedstawioną w wierszu i odnosi 

ją do własnych doświadczeń 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

III.2.2 

 

43. 

Szkolne 

nieporozumienia 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

84–85 

 

Hanna 

Ożogowska, 

Chłopak na 

opak. Raz, gdy 

chciałem być 

szlachetny 

(fragmenty) 

• czytanie głośne  

• narrator 

• bohater literacki 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

 

 

• czyta tekst głośno i wyraźnie 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa narratora 

• opisuje cechy bohatera utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia bohatera 

z własnymi  

• wyjaśnia, na czym polegało 

nieporozumienie opisane we 

fragmencie powieści 

• prezentuje informacje o autorce 

utworu 

• podaje przykłady innych 

nieporozumień  

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.11 

III.2.5 
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IV.1 

44–45. 

Pierwsze 

spotkanie z lekturą 

Akademia pana 

Kleksa 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

86–88 

 

Jan Brzechwa, 

Akademia pana 

Kleksa 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia, postacie i 

przedmioty fantastyczne 

• notatka z lektury  

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora utworu  

• opisuje bohaterów utworu 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w powieści 

• określa cechy bohaterów utworu  

• wskazuje wydarzenia, postacie i 

przedmioty fantastyczne 

• wyraża swój sąd o lekturze 

• prezentuje informacje o autorze 

lektury i innych jego utworach 

• pisze opowiadanie inspirowane 

treścią lektury 

• samodzielnie sporządza notatki 

na podany temat 

 

2 I.1.1 

I.1.7 I.1.9 

I.1.11 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.8 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

IV.2 

IV.4 

46.  

Niezwykłe lekcje 

w Akademii pana 

Kleksa 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

89–91 

 

Jan Brzechwa, 

Akademia pana 

Kleksa 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• narrator  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie  

• wydarzenia, postacie i 

przedmioty fantastyczne 

• notatka 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • opisuje bohaterów utworu 

• określa narratora przeczytanego 

fragmentu powieści 

• opowiada o lekcjach w Akademii 

pana Kleksa 

• wskazuje wydarzenia, postacie i 

przedmioty fantastyczne 

• redaguje notatkę w punktach – plan 

dnia w Akademii pana Kleksa 

• podaje własne propozycje 

nietypowych lekcji, które 

mogłyby się odbywać w szkole 

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.14 

I.1.19 

I.2.8 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

47. 

Jak opisać postać? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

92–93 

 • opis postaci (w formie 

ustnej i pisemnej) 

• wyrazy o 

przeciwstawnym 

znaczeniu 

 

• ustnie opisuje wygląd i zachowanie 

rzeczywistej postaci  

• redaguje pisemny opis rzeczywistej 

postaci  

• stosuje odpowiednią kompozycję w 

wypowiedzi pisemnej 

• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 

poprawny i wyczerpujący opis 

postaci, unikając powtarzania 

wyrazów 

 

1 III.2.1 

II.4.1 

III.1.3 

III.2.1 

III.2.9 

48. 

Kłopoty z 

kolegami 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

94–95 

 

Carlo Collodi, 

Pinokio 

(fragmenty)  

• czytanie głośne  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie powieści 

• wydarzenia 

 

• głośno i wyraźnie czyta fragment 

powieści  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• opisuje bohaterów utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 

powieści 

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

 

  

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

II.2.5 

IV.1 
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49–50.  

Podsumowanie 

wiadomości 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 2. 

Szkolne radości, 

szkolne smutki, s. 

96–98 

 

• mapa myśli 

• Oxford Junior. 

Encyklopedia 

sławnych ludzi 

(fragmenty) 

• autor, narrator, bohater, 

ożywienie, rym 

• notatka, opis postaci 

• pisownia wielką literą, 

cudzysłów, kursywa 

• przymiotnik, odmiana 

przez przypadki, liczby i 

rodzaje przymiotnika 

• budowa książki, karta 

katalogowa 

• wskazuje w tekście wiersza 

ożywienie, rymy 

• przedstawia bohaterów utworu 

• określa narratora tekstu 

• redaguje notatkę i opis postaci 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 

literą 

• poprawnie używa cudzysłowu i 

kursywy 

• odmienia przymiotnik przez 

przypadki, liczby i rodzaje 

• korzysta z katalogu bibliotecznego 

przy szukaniu książek i materiałów 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku  

• samodzielnie sporządza notatki 

w różnych formach 

• samodzielnie redaguje 

poprawny i wyczerpujący opis 

postaci, unikając powtarzania 

wyrazów 

• swobodnie korzysta z katalogu 

bibliotecznego oraz wyszukuje w 

nim potrzebne książki i materiały 

 

2 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.3 

I.2.5 

II.1.3 

II.1.7 

II.4.1 

II.4.2 

II.2.1 

III.2.4 

IV.1 

IV.2 

51.  

Poznajmy się! 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 99 

 

Nikołaj 

Pietrowicz 

Bogdanow- 

Bielski, Goście 

• dzieło sztuki 

plastycznej 

• opowiadanie o sytuacji 

przedstawionej na 

obrazie, czasie i miejscu 

oraz bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 

ukazanej na płótnie 

• opisuje bohaterów 

przedstawionych na obrazie  

• określa kolory dominujące na 

obrazie 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu 

• nazywa uczucia, które 

wywołuje w nim dzieło, i 

uzasadnia swoją wypowiedź 

• omawia następujące elementy 

dzieła: plan, barwy, kompozycję, 

światło 

• przedstawia różnice w 

przeżywaniu świata między 

dziećmi a dorosłymi  

 

1 I.1.12 

I.1.16 

I.1.17 

II.3.1 

II.3.4 

 

52. 

Myślę, więc 

jestem 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

100–101 

 

Joanna 

Papuzińska, Ja 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wers 

• rym 

• porównanie i jego 

funkcja w utworze 

 

• określa temat utworu 

• opisuje osobę mówiącą w wierszu 

• przedstawia bohatera tekstu 

• wskazuje w tekście wersy, rymy  

• odszukuje w wierszu porównania i 

określa jego funkcję 

• wypowiada się na temat swoich 

zainteresowań, ulubionych zajęć, 

planów, marzeń 

• wymyśla własne przykłady 

porównań 

• rysuje ilustrację do wybranego 

fragmentu wiersza (przekład 

intersemiotyczny) 

 

1 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1. 9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.2.3 

I.2.12 
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53–54. 

Co jest potrzebne 

dzieciom? 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

102–106 

 

Janusz Korczak, 

Król Maciuś 

Pierwszy 

(fragmenty) 

• czytanie głośne ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

• notatka 

 

 

• głośno i cicho czyta fragment 

powieści  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 

utworu 

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w przeczytanym 

fragmencie 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 

powieści 

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

• wyszukuje w internecie 

informacje o prawach dziecka i 

sporządza na ten temat notatkę 

 

2 I.1.1 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

55. 

Jaką cechę 

ośmiesza poeta? 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 107 

 

Jan Brzechwa, 

Samochwała 

(lektura 

obowiązkowa) 

• wiersz 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• wersy 

• rymy 

• epitety 

• nastrój utworu 

• recytacja  

• określa temat utworu 

• nazywa osobę mówiącą w wierszu 

• przedstawia bohaterkę tekstu 

• opisuje zachowanie bohaterki i 

wyraża swój sąd na ten temat 

• wskazuje w tekście wersy, rymy, 

epitety  

• recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 

oddając jego nastrój  

• wyjaśnia różnicę między 

chwaleniem a przechwalaniem  

• określa, jakimi osiągnięciami i 

umiejętnościami warto się 

chwalić 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

III.2.2 

 

56–58. 

Jaką funkcję pełni 

czasownik i przez 

co się odmienia?  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

108–111 

 

 • czasownik 

• odmiana czasownika 

przez osoby i liczby 

• czas przeszły, przyszły 

i teraźniejszy czasownika 

• forma osobowa i 

nieosobowa czasownika 

• bezokolicznik 

• wskazuje czasowniki wśród innych 

części mowy 

• odmienia czasowniki przez liczby i 

osoby  

• określa osobę, liczbę i rodzaj 

czasownika 

• odróżnia czasowniki w czasie 

przeszłym, teraźniejszym i przyszłym  

• odróżnia osobową formę 

czasownika od nieosobowej 

• rozpoznaje bezokolicznik jako 

nieosobową formę czasownika 

• wie, że błędnie użyty czasownik 

może zmienić znaczenie 

wypowiedzi 

• używa poprawnego 

sformułowania ubieram się w 

płaszcz 

  

 

3 II.1.1 

II.1.2 

II.1.3 

II.1.6 

 

59–60 

Jak się odmienia 

czasownik w 

czasie przeszłym i 

przyszłym? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

112–113 

 

 • odmiana czasownika w 

czasie przeszłym i 

przyszłym 

• rodzaje czasownika w 

czasie przeszłym 

• rodzaj męsko- i 

niemęskoosobowy 

• forma złożona 

czasownika 

• odmienia czasownik w czasie 

przeszłym przez osoby, liczby i 

rodzaje 

• określa rodzaj czasownika w czasie 

przeszłym w liczbie pojedynczej i 

mnogiej (męskoosobowy i 

niemęskoosobowy) 

• odmienia czasowniki w czasie 

przyszłym w formie prostej i złożonej 

• odróżnia formę złożoną czasu 

przyszłego z bezokolicznikiem 

2 II.1.1 

II.1.2 

II.1.3 

II.1.6 
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• przekształca teksty pisane w czasie 

teraźniejszym na teksty pisane w 

czasie przeszłym albo przyszłym 

61–62. 

Pierwsze 

spotkanie z lekturą 

Mikołajek 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

114–116 

 

René Goscinny, 

Jean-Jacques 

Sempé, 

Mikołajek 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

• notatka 

 

• głośno i cicho czyta informacje o 

książce 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 

utworu 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w tekście 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• wyszukuje w lekturze określone 

informacje i sporządza notatki 

• wyraża swoją opinię o lekturze 

• prezentuje informacje o 

autorach lektury  

• tworzy twórcze opowiadanie 

związane z treścią utworu, np. 

opowiada o zabawnej historii, 

która wydarzyła się w szkole 

 

2 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.8 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

IV.2 

IV.4 

63. 

Ludeczka da się 

lubić?! 

 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

117–120 

 

René Goscinny, 

Jean-Jacques 

Sempé,  

Ludeczka 

(fragmenty 

książki 

Mikołajek) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  

• opowiadanie jako 

gatunek, cechy 

opowiadania  

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie  

• narrator 

• wydarzenia 

 

• czyta głośno i cicho  

• wskazuje charakterystyczne cechy 

opowiadania 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • opisuje bohaterów  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

 

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

 

 

 

1 I.1.1 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

64. 

Dobry sposób na 

przezwiska 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

121–122 

 

Krystyna 

Pokorska,  

Ewka-

Marchewka 

• wiersz 

• podmiot liryczny 

• wersy 

• rymy 

• nastrój utworu 

• wyrazy bliskoznaczne 

(synonimy) 

 

 

 

• określa temat wiersza 

• opisuje nastrój tekstu 

• określa podmiot liryczny w wierszu 

• przedstawia bohaterkę utworu 

• opisuje zachowanie bohaterki i 

wyraża swój sąd na ten temat 

• wskazuje w tekście wersy, rymy  

• porównuje doświadczenia bohaterki 

z własnymi  

• dobiera właściwe wyrazy 

bliskoznaczne  

• wyjaśnia, jaka jest różnica 

między przezwiskiem a 

przydomkiem 

• pracując w grupie, wymyśla 

ciekawe i zabawne przydomki 

odnoszące się do zalet i mocnych 

stron kolegów i koleżanek 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1. 9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.2.3 

II.2.8 

 

65. • podręcznik  • korzystanie ze słownika • wyszukuje wyrazy bliskoznaczne w • samodzielnie i sprawnie 1 II.2.8 
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Jak korzystać ze 

słownika wyrazów 

bliskoznacznych? 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

123–124 

 

wyrazów 

bliskoznacznych 

(synonimów) 

 

słowniku synonimów  

• odczytuje znaczenia wyrazów i 

przykłady ich zastosowania 

• wyjaśnia skróty i oznaczenia 

słownikowe  

• trafnie dobiera wyrazy 

bliskoznaczne 

• podejmuje próby korzystania z 

internetowych wersji słownika 

korzysta ze słownika synonimów, 

również on-line 

III.2.9 

IV.5 

 

66. 

Nie wszyscy 

muszą być 

jednakowi 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

125–129 

 

Anna 

Onichimowska, 

Najwyższa góra 

świata 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• opowiadanie jako 

gatunek, cechy 

opowiadania  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

 

• czyta głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako 

opowiadanie i wskazuje 

charakterystyczne cechy opowiadania 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• opisuje bohaterów fragmentu 

powieści 

• określa cechy bohaterów utworu i 

ich relacje  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w tekście i wyjaśnia, jak rozumie 

słowa: Nie wszyscy muszą być 

jednakowi 

 

1 I.1.1 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.18 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.2 

III.2.5 

IV.1 

67–69. 

Pisownia wyrazów 

z rz i ż 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

130–137 

 

 • pisownia wyrazów z rz 

i ż  

• pisownia wyrazów 

zakończonych na  

-arz , -erz, -mistrz,  

-mierz 

• pisownia wyrazów z rz 

wymiennym i 

niewymiennym 

• pisownia wyrazów z ż 

wymiennym i 

niewymiennym 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 

pisowni rz i ż 

• poprawnie zapisuje wyrazy 

zakończone na -arz , -erz, -mistrz,  

-mierz 

• tworzy formy pokrewne i 

poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 

wymiennym  

• poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 

niewymiennym 

 

• poprawnie zapisuje wszystkie 

podane wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi (pisownia rz i ż) 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego  

 

3 II.4.1 

III.2.9 

IV.5 

70–72. 

Niezwykle cenne 

stare tenisówki 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

138–141 

 

Ulf Stark, 

Magiczne 

tenisówki 

mojego 

przyjaciela 

Percy’ego 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

 

• czyta głośno i cicho  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

prezentowanych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów tekstu 

• opisuje magiczne tenisówki 

Percy’ego i wyjaśnia, na czym 

polegała ich moc 

 

3 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 
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• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

III.2.5 

IV.1 

73–74. 

Jak opisać 

przedmiot? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

142–145 

 

 • opis przedmiotu  

• wyrazy bliskoznaczne  

 

• ustnie opisuje wygląd przedmiotu 

• wyszukuje w tekście informacje na 

temat wyglądu danego przedmiotu  

• redaguje pisemny opis przedmiotu  

• w wypowiedzi pisemnej stosuje 

odpowiednią kompozycję  

• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 

poprawny i wyczerpujący opis 

wybranego przedmiotu, unikając 

powtarzania wyrazów 

 

2 II.1.7 

II.4.1 

III.1.3 

III.2.1 

III.2.9 

75.  

Kto może zostać 

wielkim 

człowiekiem? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

146–147 

 

Ewa Szelburg-

Zarembina, 

Przed 

pomnikiem 

Wielkiego 

Człowieka 

 

• wiersz 

• podmiot liryczny  

• adresat utworu 

• wersy 

• rymy 

 

 

 

 

• określa temat tekstu 

• wskazuje adresata utworu 

• określa podmiot liryczny w wierszu 

• wymienia cechy, które powinna 

mieć osoba zasługująca na miano 

wielkiego człowieka 

• wyjaśnia pisownię wielką literą 

wyrazu Wielkość 

• wskazuje w tekście wiersza wersy i 

rymy  

• prezentuje informacje o autorce 

wiersza 

• pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 

słowa: Nie wiadomo wcale, jak 

się Wielkość w życiu rozpoczyna 

• samodzielnie przygotowuje 

informacje o osobie, która 

zasługuje na miano wielkiego 

człowieka 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1. 9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.20 

I.2.3 

II.3.2 

76–77. 

Podsumowanie 

wiadomości 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 3. O 

sobie, o nas, s. 

148–150 

 

• mapa myśli 

• Helena 

Kajetanowicz, 

Licz się ze 

słowami 

(fragmenty) 

• Maria 

Terlikowska, 

Ziółko 

(fragmenty) 

• autor, narrator, bohater, 

podmiot liryczny, adresat 

utworu, porównanie  

• opowiadanie  

• opis przedmiotu 

• pisownia wyrazów z rz 

i ż  

• czasowniki jego 

znaczenie 

• odmiana czasownika 

przez osoby, liczby i 

rodzaje  

• odmiana czasownika w 

czasie przeszłym i 

przyszłym 

• forma osobowa i 

nieosobowa czasownika 

(bezokolicznik) 

• wyrazy bliskoznaczne  

• korzystanie ze słownika 

wyrazów 

• wskazuje w wierszu porównanie 

• określa podmiot liryczny i adresata 

utworu  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów tekstu 

• określa narratora utworu 

• redaguje opis przedmiotu 

• zna i stosuje zasady pisowni 

wyrazów z rz i ż 

• odmienia czasownik przez osoby, 

liczby i rodzaje w czasie 

teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 

• korzysta ze słownika wyrazów 

bliskoznacznych 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku 

• samodzielnie sporządza notatki 

w różnych formach 

• samodzielnie redaguje 

poprawny i wyczerpujący opis 

przedmiotu, unikając powtarzania 

wyrazów 

• swobodnie korzysta ze słownika 

wyrazów bliskoznacznych  

2 I.1.1 

I.1.3 

I.1.4 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.3 

II.1.1 

II.1.2 

II.1.3 

II.4.1 

III.2.5 

IV.1 
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bliskoznacznych 

78. 

Wiosenny pejzaż 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

151 

Henryk 

Weyssenhoff, 

Wiosna 

• dzieło sztuki 

plastycznej  

• opis miejsca 

przedstawionego na 

obrazie 

• określa czas i miejsce 

przedstawione na obrazie 

• opisuje nastrój, jaki wywołuje 

dzieło 

• nazywa kolory dominujące na 

obrazie  

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa uczucia, jakie wywołuje 

w nim obraz, i uzasadnia swoją 

odpowiedź 

• omawia elementy dzieła 

plastycznego: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

1 I.2.3 

I.2.8 

I.2.11 

II.3.1 

 

 

79. 

Co łączy 

Polaków?  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

152–155 

 

Antoni 

Słonimski, 

Polska 

• podmiot liryczny 

• adresat utworu 

• nastrój utworu 

• utwór poetycki – wers, 

strofa, rymy 

• uczucia wyrażone w 

wierszu  

• patriotyzm  

• recytacja 

• korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

• określa temat wiersza 

• nazywa adresata utworu 

• charakteryzuje podmiot liryczny w 

wierszu 

• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 

• określa nastrój tekstu 

• wskazuje w wierszu wersy, strofy, 

rymy  

 • recytuje wiersz głośnio i wyraźnie, 

oddając jego nastrój 

 

• prezentuje informacje o autorze 

wiersza 

• w wybranej formie (plakat, film, 

prezentacja) przygotowuje dla 

rówieśników z innego kraju 

interesujące informacje o Polsce  

 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.20 

I.2.3 

III.2.2 

80–81. 

Najważniejsza 

pieśń Polaków 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

155–157 

 

Józef Wybicki, 

Mazurek 

Dąbrowskiego 

(lektura 

obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• adresat utworu 

• nastrój utworu  

• uczucia wyrażone w 

tekście hymnu, 

patriotyzm  

• hymn państwowy 

• utwór poetycki – wers, 

strofa, refren, rytm 

• pamięciowe 

opanowanie tekstu 

hymnu  

• korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

• określa temat utworu 

• wskazuje adresata utworu 

• charakteryzuje osobę mówiącą w 

wierszu 

• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 

nim utwór 

• określa nastrój tekstu 

• wskazuje w mazurku wersy, strofy, 

rymy, rytm  

• odtwarza tekst hymnu z pamięci  

• przyjmuje odpowiednią postawę 

podczas śpiewania hymnu 

• potrafi wymienić uroczystości i 

sytuacje, w czasie których śpiewany 

jest hymn państwowy 

• opowiada historię powstania 

polskiego hymnu państwowego 

• wyjaśnia, kim byli: Jan Henryk 

Dąbrowski, Stefan Czarniecki, 

Napoleon Bonaparte 

 

2 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.20 

I.2.3 

III.2.2 

IV.3 

82–83. 

Poetycki zachwyt 

nad polskim 

niebem  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

158–160 

 

Adam 

Mickiewicz, 

Pan Tadeusz 

(fragment) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• osoba mówiąca 

• adresat utworu 

• nastrój utworu  

• uczucia wyrażone w 

tekście  

• wers 

• rym 

• czyta fragmenty epopei głośno i 

cicho 

• określa temat utworu  

• charakteryzuje adresata tekstu 

• określa osobę mówiącą w utworze 

• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 

nim tekst 

• wskazuje w przeczytanym 

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

• układa porównania opisujące 

inne zjawiska przyrody, np. 

deszcz, zachód słońca, tęczę 

 

2 I.1.1 

I.1.4 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.20 

I.2.3 
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• rytm 

• porównanie 

• ożywienie 

• recytacja 

fragmencie porównanie i ożywienie  

• odszukuje w tekście wersy, rymy, 

rytm  

• recytuje fragment utworu głośno i 

wyraźnie, oddając jego nastrój 

II.3.2 

III.2.2 

IV.1 

84. 

Jaką funkcję pełni 

przysłówek? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

161–162 

 

 • przysłówek jako 

nieodmienna część 

mowy 

• przysłówki pochodzące 

od przymiotników  

 

• wskazuje przysłówki wśród innych 

części mowy 

• określa znaczenie przysłówków w 

zdaniu 

• rozpoznaje przysłówki pochodzące 

od przymiotników 

• tworzy przysłówki od 

przymiotników 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem różnych, celowo 

dobranych przysłówków 

 

1 II.1.1 

II.1.2 

II.1.7 

85. 

Tajemnicze 

życzenie 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

163–164 

 

Magdalena 

Grądzka,  

Piast Kołodziej 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

 

 

• czyta fragment legendy głośno i 

cicho  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w legendzie  

• określa wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• przedstawia bohaterów utworu 

• opisuje cechy bohaterów utworu i 

ich relacje  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wyjaśnia pouczenie wynikające z 

legendy  

• wyszukuje w bibliotece lub 

internecie informacje o księciu 

Popielu i sporządza na ten temat 

notatkę 

• wyjaśnia, na czym polegał 

obrzęd postrzyżyn u Słowian 

 

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.3 

III.2.5 

IV.1 

IV.2 

IV.4 

86. 

„Tutaj się 

osiedlimy…” 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

165–167 

 

Magdalena 

Grądzka,  

O Lechu, 

Czechu i Rusie 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie 

• legenda i jej cechy 

gatunkowe 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• polskie symbole 

narodowe 

 

• czyta tekst głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako 

legendę i wymienia jej cechy 

charakterystyczne  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

ukazanych w utworze  

• wskazuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece lub 

internecie informacje o godle 

Polski i sporządza na ten temat 

notatkę 

• odszukuje w bibliotece albo 

internecie informacje o herbie 

miejscowości, w której mieszka  

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.3 

III.2.5 

IV.1 

IV.2 

IV.4 

87–88. • podręcznik  • pisownia nie z różnymi • zna i stosuje zasady ortograficzne • poprawnie zapisuje wszystkie 2 II.1.1 
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Pisownia nie z 

różnymi częściami 

mowy 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

168–171 

częściami mowy  

  

pisowni nie z czasownikami, 

rzeczownikami, przymiotnikami i 

przysłówkami  

• poprawnie zapisuje wyrazy z 

przeczeniem nie  

podane wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego, również on-line 

II.4.1 

III.2.9 

IV.5 

89. 

Legenda o Juracie, 

bursztynie i 

sztormie 

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

172–173  

Magdalena 

Grądzka, 

Jurata, królowa 

Bałtyku 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie 

• legenda i jej cechy 

gatunkowe 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

 

• czyta tekst głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako 

legendę i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w utworze  

• określa wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• opisuje cechy bohaterów utworu i 

ich relacje  

• wskazuje postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• zna legendy związane z 

regionem, w którym mieszka  

• interesująco opowiada jedną z 

regionalnych legend  

• samodzielnie pisze opowiadanie 

o legendarnych wydarzeniach, 

unikając powtarzania wyrazów 

• wyszukuje w bibliotece lub 

internecie informacje o 

pochodzeniu bursztynu  

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.12 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.3 

III.2.5 

IV.1 

IV.2 

IV.4 

IV.8 

90. 

Jak napisać plan 

wydarzeń? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

174–175 

 • plan wydarzeń 

• plan ramowy 

• plan szczegółowy 

• rzeczowniki 

nazywające czynności 

• sporządza odtwórczy plan ramowy  

• rozbudowuje plan ramowy w plan 

szczegółowy 

• przekształca czasowniki w 

rzeczowniki nazywające czynności 

• stosuje w planie odpowiedni układ 

graficzny 

• samodzielnie redaguje 

poprawny szczegółowy plan 

wydarzeń, unikając powtarzania 

wyrazów 

• stosuje odpowiednie synonimy, 

aby uniknąć powtórzeń 

1 I.1.7 

II.2.8 

III.1.4 

III.2.3 

91.  

Fantazja 

czarnoksiężnika z 

Krakowa 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

176–177 

 

Jan 

Adamczewski, 

O Mistrzu 

Twardowskim 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• bohaterowie 

• legenda i jej cechy 

gatunkowe 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

 

• czyta tekst głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako 

legendę i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• opisuje miejsca realistyczne: rynek 

w Krakowie, kopalnie srebra w 

Olkuszu, Maczugę Herkulesa koło 

Pieskowej Skały  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• wskazuje postacie i wydarzenia 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

• wyjaśnia znaczenie powiedzeń:  

Co nagle, to po diable,  Jak się 

człowiek śpieszy, to się diabeł 

cieszy 

• samodzielnie redaguje 

poprawny szczegółowy plan 

wydarzeń, unikając powtarzania 

wyrazów 

 

 

1 I.1.2 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.12 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.3 

III.2.3 

III.2.5 

IV.1 
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zachowaniu 

92–93. 

Co się zdarzyło w 

karczmie Rzym? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

177–183 

 

Adam 

Mickiewicz, 

Pani 

Twardowska 

(lektura 

obowiązkowa) 

• bohaterowie utworu 

• utwór poetycki – wers, 

rym, rytm 

• korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

• czyta tekst głośno i cicho  

• określa temat utworu 

• prezentuje bohaterów dzieła  

• określa cechy bohaterów utworu i 

ich relacje  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• wskazuje postacie oraz wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne  

• odszukuje w tekście wersy, rymy, 

rytm  

 • recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 

oddając nastrój utworu 

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

• porównuje legendę o panu 

Twardowskim z utworem Adama 

Mickiewicza Pani Twardowska 

2 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.20 

I.2.3 

III.2.2 

94. 

Niezwykłe 

spotkanie  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

184–186 

Marcin 

Szczygielski, 

Klątwa 

dziewiątych 

urodzin 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• legenda i jej cechy 

gatunkowe 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• bohaterowie  

• korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

• czyta fragment powieści głośno i 

cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako 

legendę i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• wskazuje postacie oraz wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece książkę 

z legendą o Złotej Kaczce  

• opowiada legendę o Złotej 

Kaczce 

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.7 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.19 

I.2.3 

III.2.5 

IV.1 

IV.4 

95. 

Teatralne czary 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

187 

Joanna 

Kulmowa, Po 

co jest teatr? 

(lektura 

obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 

• adresat utworu 

• nastrój utworu  

• elementy spektaklu 

teatralnego 

• rola rekwizytu i 

dekoracji 

• utwór poetycki – wers, 

rym, rytm 

• określa temat wiersza 

• charakteryzuje adresata utworu 

• opisuje podmiot liryczny w wierszu 

• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 

nim utwór 

• wskazuje w tekście wersy, rymy, 

rytm  

  

• wypowiada się o swoich 

wrażeniach z ostatnio 

obejrzanego przedstawienia 

• wymyśla różne sposoby 

wykorzystania przedmiotów 

codziennego użytku w teatrze 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.2.3 

I.2.8 

 

96. 

Ludzie teatru 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

188–190 

 

 • ludzie teatru 

• teatralne środki wyrazu 

 

• wymienia osoby tworzące spektakl 

teatralny i opisuje ich pracę  

• określa cechy osób wykonujących 

zawody związane z teatrem 

• opowiada o swojej wizycie w 

teatrze 

• przedstawia zasady kulturalnego 

• potrafi wymienić kilka nazwisk 

współczesnych twórców i 

aktorów teatralnych 

 

 

1 I.2.8 

I.2.9 

IV.1 

IV.8 
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zachowania się w teatrze 

97–98. 

Przygotowujemy 

inscenizację 

Legendy o 

warszawskim 

Bazyliszku 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

191–194 

 

Wanda 

Chotomska, 

Legenda o 

warszawskim 

Bazyliszku 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• czas i miejsce 

wydarzeń 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• bohaterowie  

• elementy spektaklu 

teatralnego 

• dramat 

• czyta tekst głośno, z podziałem na 

role  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• charakteryzuje bohaterów tekstu 

• opisuje relacje między bohaterami  

• opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w utworze  

• wskazuje postacie oraz wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• redaguje poprawny szczegółowy 

plan wydarzeń 

• określa cechy dramatu (tekst 

główny, tekst poboczny) 

• prezentuje informacje o autorce 

utworu 

• pracując w grupie, projektuje 

scenografię, rekwizyty, kostiumy, 

ruch sceniczny  

• bierze aktywnie udział w 

inscenizacji legendy o 

warszawskim Bazyliszku 

2 I.1.2 

I.1.7 

I.1.19 

I.2.8 

I.2.9 

III.2.3 

III.2.5 

IV.1 

IV.8 

 

99–100. 

Podsumowanie 

wiadomości  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 4. 

Opisać Polskę, s. 

195–198 

 

• mapa myśli 

• Małgorzata 

Zaremba,  

Przepis na 

legendę – 

tropimy prawdę 

(fragmenty) 

• Józef 

Ratajczak, 

Legenda 

• legenda i jej cechy 

gatunkowe 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• hymn państwowy 

• elementy spektaklu 

teatralnego 

• przysłówek 

• plan wydarzeń 

• pisownia nie z różnymi 

częściami mowy 

 

• rozpoznaje czytany utwór jako 

legendę i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• odszukuje w tekście postacie oraz 

wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• odtwarza z pamięci tekst hymnu 

państwowego 

• opisuje elementy spektaklu 

teatralnego 

• tworzy przysłówki od 

przymiotników  

• redaguje ramowy i szczegółowy 

plan wydarzeń 

• poprawnie zapisuje wyrazy z 

przeczeniem nie 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku 

• interesująco opowiada legendy 

związane z regionem, w którym 

mieszka 

• samodzielnie redaguje 

poprawny szczegółowy plan 

wydarzeń, unikając powtarzania 

wyrazów 

 

 

2 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.4 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.3 

I.2.8 

II.1.1 

II.1.2 

II.4.2 

III.2.3 

III.2.5 

IV.1 

101. 

Ruszamy w 

podróż do 

baśniowej krainy  

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

Tomasz 

Sętowski, 

Podróż do 

nieznanej krainy 

• dzieło sztuki 

plastycznej  

• opis miejsca 

przedstawionego na 

• określa czas i miejsce 

przedstawione na obrazie 

• opisuje nastrój, jaki wywołuje obraz 

• nazywa kolory dominujące na 

• opisuje uczucia, które wywołuje 

w nim dzieło, i uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• elementy dzieła plastycznego: 

1 I.1.12 

I.2.12 

II.3.1 

III.2.1 
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199 obrazie płótnie 

• opisuje elementy realistyczne i 

fantastyczne ukazane przez malarza 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

plan, barwy, kompozycję, 

światło, ruch 

• wyjaśnia związek między 

obrazem a tytułem rozdziału 

III.2.7 

 

 

102–103. 

Dobroć 

nagrodzona 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

200–206 

Charles 

Perrault, 

Kopciuszek 

(fragmenty) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• baśń jako gatunek 

literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne w utworze 

literackim 

 

 

• czyta tekst głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 

i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w tekście  

• wskazuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• wskazuje postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• redaguje ramowy plan wydarzeń 

• wyjaśnia pouczenie wypływające z 

baśni o Kopciuszku 

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

• wyjaśnia, dlaczego baśń o 

Kopciuszku cieszy się ogromną 

popularnością 

 

2 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.3 

III.2.5 

IV.1 

 

104. 

„Nie pomoże 

dobra wróżka…” 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

207–208 

Wanda 

Chotomska, 

Kopciuszek 

• elementy spektaklu 

teatralnego  

• dramat 

• dialog i monolog 

• plakat teatralny 

 

• czyta tekst z podziałem na role 

• odszukuje dialog i monolog 

• przedstawia pouczenie (morał) 

wypływające przedstawienia 

• odczytuje humorystyczny charakter 

utworu 

• planuje grę aktorska oraz projektuje 

dekoracje, kostiumy i rekwizyty do 

przedstawienia 

• określa cechy dramatu (tekst 

główny, tekst poboczny, podział na 

akty i sceny) 

• odczytuje informacje z plakatu 

teatralnego 

• prezentuje informacje o autorce 

utworu 

• tworzy plakat teatralny do 

szkolnego przedstawienia  

• aktywnie pracując w grupie, 

przygotowuje inscenizację 

Kopciuszka 

1 I.1.2 

I.1.3 

I.1.8 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.19 

I.2.8 

I.2.9 

II.3.1 

III.2.2 

III.2.5 

IV.1 

 

 

105. 

Jak napisać 

zaproszenie? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

209–210 

 • zaproszenie i jego 

elementy 

• zwroty do adresata 

• tworzy zaproszenie w formie ustnej 

i pisemnej 

• redaguje pisemne zaproszenie, 

uwzględniając jego niezbędne 

elementy 

• poprawnie zapisuje datę i miejsce 

• samodzielnie redaguje 

zaproszenie w ciekawej formie 

graficznej, zgodnie z wymogami 

dotyczącymi tej formy 

wypowiedzi 

1 II.2.3 

II.3.2 

III.1.3 

III.2.1 
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wydarzenia  

• stosuje zwroty do adresata i 

charakterystyczne sformułowania  

• w wypowiedzi pisemnej stosuje 

odpowiednią kompozycję i układ 

graficzny  

106. 

Jaką funkcję pełni 

przyimek? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

211 

 • przyimek i jego rola w 

wypowiedzi 

• wyrażenie przyimkowe 

 

• rozpoznaje przyimki wśród innych 

części mowy 

• określa znaczenie przyimków w 

zdaniu 

• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe  

• rozróżnia wyrażenia przyimkowe 

wskazujące na miejsce i wskazujące 

na czas 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem wyrażeń 

przyimkowych 

1 II.1.1 

II.1.2 

III.2.1 

107. 

Świat baśni 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

212–214 

 • baśń jako gatunek 

literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne 

• magiczne przedmioty 

 

• wymienia tytuły znanych baśni 

• prezentuje najbardziej znanych 

autorów baśni: Andersena, braci 

Grimm, Perrault i ich twórczość 

• opowiada ulubioną baśń 

• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 

znanych bohaterów baśni 

• opisuje magiczne przedmioty i ich 

właściwości 

• redaguje opis magicznego 

przedmiotu 

• przygotowuje pytania i zadania 

dla uczestników szkolnego 

konkursu czytelniczego W 

świecie baśni 

 

 

1 I.1.2 

I.1.3 

I.2.8 

I.2.12 

IV.8 

 

108. 

Wędrówka pełna 

przygód 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

214–217 

Jacob i Wilhelm 

Grimm, 

Kryształowa 

kula 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• baśń jako gatunek 

literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne w utworze 

literackim 

 

 

• czyta baśń głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 

i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w utworze  

• wskazuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• odszukuje w baśni postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• prezentuje informacje o 

autorach utworu 

• rysuje ilustracje do baśni i 

przygotowuje teatrzyk kamishibai  

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.12 

III.2.5 

IV.1 

 

109. 

Jaką funkcję pełni 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

 • spójnik i jego funkcja 

w wypowiedzi 

• rozpoznaje spójniki wśród innych 

części mowy 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem spójników 

1 II.1.1 

II.1.2 
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spójnik? start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

218 

 • określa znaczenie spójników w 

zdaniu 

• uzupełnia wypowiedź pisemną 

odpowiednimi spójnikami 

• zastępuje wskazane spójniki ich 

bliskoznacznymi 

odpowiednikami 

II.2.8 

110. 

Przecinki i 

spójniki 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

219–220 

 • użycie przecinków z 

wybranymi spójnikami 

 

• zna zasady użycia przecinka przed 

spójnikami 

• wymienia spójniki, przed którymi 

należy postawić przecinek 

• stosuje przecinek zgodnie z 

zasadami interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 

trudnościami interpunkcyjnymi 

• redaguje dialog, w którym 

stosuje spójniki 

 

1 II.1.1 

II.4.2 

III.2.1 

111–112. 

Chciwość nie 

popłaca 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

221–228 

Aleksander 

Puszkin, 

Bajka o rybaku i 

rybce (lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 

• baśń jako gatunek 

literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne w utworze 

literackim 

• morał 

 

• czyta baśń głośno z podziałem na 

role  

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 

i wskazuje jej cechy 

charakterystyczne 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w utworze  

• wskazuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• charakteryzuje bohaterów utworu 

• odszukuje postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• przedstawia pouczenie wypływające 

z baśni  

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

• rysuje ilustracje do baśni i 

przygotowuje teatrzyk kamishibai 

 

2 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.12 

III.2.5 

IV.1 

 

113–114. 

Jak napisać 

opowiadanie? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

229– 231 

 • redagowanie 

opowiadania twórczego, 

związanego z treścią 

utworu (w formie 

pisemnej i ustnej) 

• ustnie opowiada, zachowując 

kolejność wydarzeń i trójdzielną 

kompozycję wypowiedzi 

• redaguje opowiadanie zgodnie z 

planem wydarzeń 

• tworzy początek opowiadania  

• redaguje opowiadanie na podstawie 

historyjki obrazkowej 

• pisze opowiadanie twórcze  

• w wypowiedzi pisemnej stosuje 

odpowiednią kompozycję  

• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 

poprawne i wyczerpujące 

opowiadanie twórcze, unikając 

powtarzania wyrazów 

 

2 I.2.4 

III.1.3 

III.2.1 

III.2.7 

III.2.9 

 

115. 

Dobroć 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

Oskar Kolberg, 

O szewczyku 

• czytanie głośne i ciche 

• baśń jako gatunek 

• czyta tekst głośno i cicho  

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 

• prezentuje informacje o autorze 

utworu 

1 I.1.1 

I.1.2 
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nagrodzona start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

232–234 

(fragmenty) literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne 

 

 

i wymienia jej cechy 

charakterystyczne  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w utworze  

• wskazuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• określa cechy bohaterów utworu i 

ich relacje  

• wskazuje postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• przedstawia pouczenie wypływające 

z baśni  

• redaguje opowiadanie, którego 

bohaterem jest wybrana postać z 

baśni 

I.1.3 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.16 

I.1.17 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.3 

III.2.5 

IV.1 

 

116–117. 

Ucieczka z krainy 

baśni 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

235–238 

Janusz Stanny, 

Baśń o królu 

Dardanelu 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 

• baśń jako gatunek 

literacki 

• cechy i przesłanie baśni 

• postacie i wydarzenia 

fantastyczne i 

realistyczne w utworze 

literackim 

• utwór poetycki – wers, 

rym, rytm 

 

• czyta tekst z podziałem na role 

• wymienia cechy charakterystyczne 

baśni 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w utworze  

• odszukuje wydarzenia realistyczne i 

fantastyczne  

• opisuje bohaterów utworu i ich 

relacje  

• wskazuje postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje elementy rytmizujące 

utwór 

• pracując w grupie, redaguje 

własną baśń 

 

2 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.6 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.1.19 

III.2.5 

IV.1 

 

118–120. 

Pisownia wyrazów 

z ch i h  

 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

239–245 

 • pisownia wyrazów z ch 

i h  

 

 

• rozróżnia części mowy  

• zna i stosuje zasady ortograficzne 

pisowni wyrazów z ch i h  

• poprawnie zapisuje wyrazy z h 

wymieniającym się na g, z, ż 

• poprawnie zapisuje wyrazy z ch na 

końcu wyrazu 

• poprawnie zapisuje wyrazy z h w 

środku wyrazu 

• poprawnie zapisuje wszystkie 

podane wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi (pisownia ch i h)  

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego  

• układa krótkie, zabawne 

historyjki, wykorzystując wyrazy 

z trudnościami ortograficznymi 

3 II.1.1 

II.4.1 

III.2.1  

III.2.7 

III.2.9 

IV.5 
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121–122. 

Podsumowanie 

wiadomości 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 5. 

Baśniowe krainy, s. 

246– 248 

• mapa myśli 

• Świat baśni, 

legend i mitów. 

Mityczne stwory 

(fragment) 

• baśń, cechy i przesłanie 

baśni 

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne  

• dialog i monolog  

• opowiadanie  

• zaproszenie 

• pisownia wyrazów z ch 

i h  

• przyimek, wyrażenie 

przyimkowe 

• spójnik  

• użycie przecinków 

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 

i podaje jej cechy charakterystyczne 

• odszukuje wydarzenia i postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• redaguje zaproszenie i opowiadanie 

twórcze 

• zna i stosuje zasady pisowni 

wyrazów z ch i h 

 

 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku 

• samodzielnie redaguje 

opowiadanie, unikając 

powtarzania wyrazów 

• redaguje zaproszenie, unikając 

powtarzania wyrazów, zgodne z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

 

2 I.1.1 

I.1.2 

I.1.3 

I.1.7 

I.1.8 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.19 

I.1.20 

II.1.1 

II.1.2 

II.4.1 

II.4.2 

III.2.1 

III.2.5 

IV.1 

123. 

Co jest ważne w 

życiu? 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 249 

Cordula Ditz, 

Czworo 

przyjaciół 

• dzieło sztuki 

plastycznej 

• opowiadanie  

o sytuacji przedstawionej 

na obrazie, czasie i 

miejscu oraz o 

bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 

ukazanej na obrazie 

• opisuje bohaterów 

przedstawionych na płótnie  

• określa kolory dominujące w dziele 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

 

• opowiada o uczuciach, które 

wywołuje w nim obraz, i 

uzasadnia swoją wypowiedź 

• wyjaśnia związek tematyki 

obrazu z tytułem rozdziału 

• omawia elementy plastyczne: 

plan, barwy, kompozycję, światło 

• przekłada tekst kultury na 

własne doświadczenie 

1 I.2.2 

I.2.3 

I.2.8 

I.2.11 

II.3.1 

II.3.4 

 

124. 

Magiczne słowa 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 250–252 

Maria 

Dańkowska, 

Nastolatki i bon 

ton (fragmenty) 

• zwroty grzecznościowe 

• bon ton, etykieta 

językowa 

• wyjaśnia, jak rozumie 

sformułowanie: słowa stanowią klucz 

do ludzi 

• posługuje się zwrotami 

grzecznościowymi 

• poznając nową osobę, przedstawia 

się w kilku zdaniach 

• stosuje zasady etykiety językowej 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 

bon ton, taktowny, kindersztuba, 

savoir-vivre i stosuje je we 

właściwych kontekstach 

 

1 I.1.1 

I.2.1 

I.2.3 

I.1.17 

I.1.18 

II.2.4 

II.3.7 

 

125. 

Zabawa na łące 

• podręcznik 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 253 

Władysław 

Bełza, Motyl 

(lektura 

obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 

wierszu 

• adresat utworu 

• nastrój utworu 

• utwór poetycki – 

wersy, rymy, rytm 

• uczucia wyrażone w 

wierszu  

• określa temat wiersza 

• wskazuje adresata utworu 

• charakteryzuje osobę mówiącą w 

wierszu 

• określa nastrój tekstu 

• wskazuje w wierszu wersy i rymy  

  

• prezentuje informacje o autorze 

wiersza 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.2.3 

126. • podręcznik   • podziękowanie i jego • tworzy ustne podziękowanie w • samodzielnie redaguje 1 I.1.3 
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Jak przygotować 

podziękowanie? 

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 254–255 

elementy  

• zwroty grzecznościowe 

 

określonej sytuacji 

• redaguje pisemne podziękowanie, 

uwzględniając jego niezbędne 

elementy 

• poprawnie zapisuje datę i miejsce  

• świadomie używa wybranych 

zwrotów grzecznościowych 

• stosuje w tekście odpowiednią 

kompozycję i układ graficzny  

podziękowanie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

I.1.5 

III.1.3 

III.2.1 

II.3.2 

II.4.1 

127. 

Gdy ludzie się 

różnią… 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 256–259 

Grzegorz 

Kasdepke,  

Mam prawo 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

 

• czyta fragmenty powieści głośno i 

cicho  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

opisanych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów tekstu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• proponuje inny tytuł dla 

fragmentu tekstu  

• samodzielnie korzysta ze 

słownika języka polskiego, 

również on-line 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.5 

IV.1 

IV.5 

128.  

Mogę 

przeciwstawić się 

przemocy 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 260–263 

Elżbieta 

Zubrzycka, Słup 

soli (fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

 

• czyta głośno i cicho  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

ukazanych w utworze  

• opisuje bohaterów utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• pracując w grupie, ustala 

zasady, których przestrzeganie 

sprawi, że każdy będzie się czuł 

w szkole bezpiecznie 

 

1 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.5 

IV.1 

129.  

Jak rozwiązywać 

konflikty? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 264–267 

Andrzej 

Maleszka, 

Magiczne 

drzewo. 

Pojedynek 

(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• postacie oraz 

wydarzenia fantastyczne 

i realistyczne 

• podziękowanie 

• czyta głośno i cicho, z podziałem na 

role  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w utworze  

• charakteryzuje bohaterów tekstu 

• określa postacie oraz wydarzenia 

rzeczywiste i fantastycznemu  

• samodzielnie redaguje 

opowiadanie twórcze o dalszych 

losach bohaterów, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.1 
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• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• pisze podziękowanie w imieniu 

Ikukiego 

III.2.5 

III.2.7 

IV.1 

 

130. 

Jak Karol Lew 

przeżywał stratę 

brata? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 268–270 

Astrid Lindgren, 

Bracia Lwie 

Serce 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

• tekst prasowy 

• uczucia wyrażone w 

tekście 

• czyta tekst głośno i cicho 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

ukazanych w tekście  

• przedstawia bohaterów utworu 

• określa cechy bohaterów utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• nazywa uczucia swoje i bohaterów 

tekstu: smutek, rozpacz, żal, 

samotność, tęsknotę 

• prezentuje informacje o autorce 

utworu  

• samodzielnie, poprawnie pod 

względem językowym i 

ortograficznym, opisuje 

fantastyczną krainę Nangijalę 

 

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.19 

I.1.20 

I.2.1 

II.3.1 

III.2.1 

III.2.5 

IV.1 

131. 

Jak zapisać 

rozmowę? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 271–273 

 • zapisywanie dialogu 

• znaki interpunkcyjne: 

myślnik, kropka, znak 

zapytania, wykrzyknik, 

dwukropek  

• słownik wyrazów 

bliskoznacznych 

• wskazuje dialog w tekście 

literackim • prowadzi rozmowy na 

zadany temat • uzupełnia podany 

dialog odpowiednimi znakami 

interpunkcyjnymi 

• poprawnie zapisuje rozmowę  

• redaguje dialog na określony temat 

• dobiera synonimy do czasowników 

powiedzieć, mówić 

 

• samodzielnie redaguje dialog, 

stosując odpowiednie znaki 

interpunkcyjne 

 

 

1 I.1.8. 

II.2.3 

II.2.7 

II.4.1 

II.4.2 

III.2.1 

IV.5 

 

132. 

Pisownia wielką 

literą – państwa, 

regiony, miasta, 

dzielnice, wsie 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 274–276 

 • pisownia wielkimi 

literami nazw 

geograficznych 

• pisownia małą literą 

przymiotników 

utworzonych od nazw 

geograficznych 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 

literą nazw państw, miast, dzielnic, 

regionów, nazwy mieszkańców 

państw i regionów 

• zna i stosuje zasady pisowni małą 

literą mieszkańców miast, dzielnic, 

wsi  

• zna i stosuje zasady pisowni małą 

literą przymiotników utworzonych od 

nazw własnych 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje wszystkie 

podane wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi 

• tworzy własne wypowiedzi, 

stosując poznane reguły 

ortograficzne 

1 II.4.1 

III.2.9 

IV.5 
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133. 

Lubię czytać 

komiksy 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 277–278 

Bill Watterson, 

Calvin i Hobbes 

(fragmenty) 

• komiks 

• charakterystyczne 

cechy komiksu 

• uczucia ukazane w 

komiksie  

• czyta komiks 

• wskazuje charakterystyczne cechy 

komiksu 

• odczytuje dialogi w dymkach  

• opowiada treść komiksu 

• odczytuje uczucia i emocje 

przedstawione na rysunkach 

• tworzy własny komiks z 

poznanymi bohaterami 

 

1 I.2.3 

I.2.7 

I.2.11 

II.3.1 

II.3.4 

III.2.5 

134. 

Jak kot stał się 

lekarstwem na 

nerwy? 

 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 278–280 

Roksana 

Jędrzejewska-

Wróbel, 

Praktyczny pan 

(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

• antonimy 

• czyta tekst głośno i cicho, z 

podziałem na role  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

ukazanych we fragmencie powieści 

• charakteryzuje bohatera utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• wyjaśnia, co oznacza słowo 

praktyczny 

• przedstawia swoje sposoby radzenia 

sobie ze stresem  

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi, redaguje 

opowiadanie twórcze o dalszych 

losach bohatera 

1 I.1.1 

I.1.2 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

II.2.8 

III.2.1 

III.2.5 

III.2.7 

IV.1 

135. 

Jak rozpoznać 

orzeczenie i 

podmiot? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 281 

 • główne części zdania: 

podmiot i orzeczenie 

 

• wie, że podmiot nazywa 

wykonawcę czynności 

• wie, że orzeczenie nazywa 

czynności i stany 

• rozpoznaje główne części zdania 

• wskazuje podmiot i orzeczenie w 

zdaniach  

 1 II.1.8 

136–137. 

Czym różni się 

zdanie od 

równoważnika 

zdania? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne? s. 282–283 

 • wypowiedzenie 

• zdanie  

• równoważnik zdania 

 

• odróżnia zdanie od równoważnika 

zdania 

• przekształca zdania w 

równoważniki zdania 

 2 II.1.12 

II.1.13 

II.1.12 

II.1.13 

138. 

Przecinek w 

zdaniu 

 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 284–285 

 • przecinek w zdaniu  

 

 

• zna zasady użycia przecinka w 

zdaniu 

• stawia przecinek między wyrazami 

stanowiącymi wyliczenie 

• wie, przed którymi spójnikami 

należy postawić przecinek 

• wie, przed którymi spójnikami nie 

należy stawiać przecinka 

• stosuje przecinek zgodnie z 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 

trudnościami interpunkcyjnymi 

 

1 II.1.1 

II.4.2 
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zasadami interpunkcji 

• stosuje spójniki, aby połączyć 

części zdania pojedynczego 

139–140. 

Podsumowanie 

wiadomości 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 6. 

Co jest w życiu 

ważne?, s. 286–288 

• mapa myśli 

• Lluis Cugota, 

Nazywam się… 

Maria 

Skłodowska-

Curie 

(fragmenty) 

• zwroty grzecznościowe 

• podziękowanie, dialog  

• pisownia wielką literą 

nazw geograficznych 

• antonimy  

• podmiot i orzeczenie 

• równoważnik zdania 

• przecinek w zdaniu 

• stosuje zwroty grzecznościowe 

• redaguje podziękowanie 

• poprawnie zapisuje dialog 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 

literą nazw geograficznych 

• zna i stosuje zasady pisowni małą 

literą nazw przymiotników 

pochodzących od nazw 

geograficznych 

• podaje wyrazy przeciwstawne do 

podanych słów  

• wskazuje podmiot i orzeczenie w 

zdaniu 

• odróżnia zdanie od równoważnika 

zdania 

• przekształca zdanie w równoważnik 

zdania  

• stosuje przecinek zgodnie z 

zasadami interpunkcji 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku 

• samodzielnie redaguje dialog, 

unikając powtarzania wyrazów 

• samodzielnie redaguje 

podziękowanie, unikając 

powtarzania wyrazów, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

 

2 I.1.7 

I.1.8 

I.1.12 

I.1.19 

I.2.3 

II.1.8 

II.1.12 

II.4.2 

III.2.1 

IV.1 

141. 

Gdybym znalazł 

się w takim 

miejscu… 

 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 289 

Vladimir Kush, 

Metaforyczna 

podróż 

• dzieło sztuki 

plastycznej  

• opis miejsca 

przedstawionego na 

obrazie  

• elementy realistyczne i 

fantastyczne 

• określa czas i miejsce ukazane na 

płótnie 

• opisuje nastrój, jaki wywołuje w 

nim obraz 

• określa kolory dominujące na 

obrazie kolory 

• omawia, w jaki sposób malarz oddał  

na płótnie ruch 

• opisuje sposób przedstawienia 

zjawisk przyrody: wiatru, chmur, 

deszczu 

• opisuje umieszczone na obrazie 

elementy realistyczne i fantastyczne  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 

w nim obraz, i uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy dzieła, takie 

jak: plan, barwy, kompozycję, 

światło, ruch 

• układa krótkie opowiadanie o 

wydarzeniach rozgrywających się 

w miejscu przedstawionym na 

obrazie 

1 I.1.1 

I.2.8 

II.3.1 

III.2.1 

III.2.7 

 

 

142–143.  

Pragnienia a 

potrzeby 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 290–294 

Roald Dahl, 

Charlie i 

fabryka 

czekolady 

(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• narrator 

• bohaterowie  

• wydarzenia 

 

• czyta fragment powieści głośno i 

cicho  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń  

• określa narratora  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• samodzielnie redaguje 

opowiadanie twórcze o dalszych 

losach bohatera, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi   

2 I.1.1 

I.1.7 

I.1.9 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 
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• charakteryzuje bohaterów utworu 

• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

I.1.20 

III.2.5 

IV.1 

 

144. 

Zatopić się w 

marzeniach 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 295 

Julian Tuwim, 

Dyzio marzyciel 

(lektura 

obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 

• nastrój utworu 

• utwór poetycki – 

wersy, rymy 

• uczucia wyrażone w 

wierszu  

  

• określa temat tekstu 

• charakteryzuje podmiot liryczny 

• opisuje nastrój utworu 

• wskazuje w tekście wiersza wersy i 

rymy  

• wyraża swój sąd o bohaterze utworu 

• porównuje doświadczenia bohatera 

z własnymi  

• wypowiada się na temat swoich 

marzeń 

• prezentuje informacje o autorze 

wiersza  

• samodzielnie korzysta ze 

słownika języka polskiego 

• rozumie i używa zwrotów: 

zatopić się w marzeniach, uciekać 

w świat marzeń, marzyć na jawie 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.2.3 

143. 

Jak napisać 

ogłoszenie? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 296–297 

 • ogłoszenie i jego 

elementy 

 

• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 

jego niezbędne elementy 

• pisze krótko, zwięźle i konkretnie 

• podaje informacje kontaktowe 

• stosuje odpowiednią kompozycję i 

układ graficzny ogłoszenia 

• samodzielnie redaguje 

ogłoszenie, zgodnie z wymogami 

dotyczącymi tej formy 

wypowiedzi 

1 I.2.5 

II.3.1 

II.3.2 

II.3.3 

III.1.3 

III.2.1 

146. 

Kiedy marzenia 

się spełniają? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 298–299 

Majka 

Jeżowska, Jacek 

Skubikowski, 

Marzenia się 

spełniają 

(fragment) 

• podmiot liryczny 

• adresat utworu 

• nastrój utworu 

• utwór poetycki – 

wersy, strofy, rymy 

• budowa utworu –refren 

• piosenka 

• uczucia wyrażone w 

utworze  

• określa temat wiersza 

• charakteryzuje podmiot liryczny  

• opisuje nastrój utworu 

• wskazuje w tekście wersy, strofy, 

rymy  

• odszukuje w utworze refren 

• określa uczucia osoby mówiącej w 

wierszu 

• wyszukuje w tekście rady, których 

udziela osoba mówiąca 

• odpowiada pisemnie na pytania 

zawarte w piosence: Dokąd 

biegną sny, gdy mija noc? Gdzie 

czekają, aż je znajdzie ktoś? 

 

1 I.1.1 

I.1.6 

I.1.9 

I.1.12 

I.1.14 

I.1.17 

I.2.3 

I.2.8 

147. 

Marzenia się 

spełniają 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 300–301 

Ireneusz Dańko, 

Policja spełnia 

marzenie 

chorego chłopca 

(fragment 

artykułu) 

• czytanie głośne i ciche  

• artykuł prasowy 

 

 

• czyta fragment artykułu głośno i 

cicho 

• określa temat artykułu  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• przedstawia bohaterów artykułu 

• korzystając z podanego słownictwa, 

redaguje wypowiedź pisemną na 

temat poruszony w artykule 

• ocenia postępowanie opisanych w 

artykule osób i nazywa wartości, 

• zbiera informacje i wypowiada 

się o działalności Fundacji Mam 

Marzenie 

• zbiera informacje i sporządza 

notatkę do gazetki szkolnej na 

temat Wolontariat w naszej szkole 

• formułuje własne refleksje 

dotyczące przeczytanego artykułu 

 

1 I.1.19 

I.1.20 

I.2.1 

I.2.3 

II.3.1 

III.2.5 
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którymi się kierują 

148–149. 

Ciekawe pomysły 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 301–305 

Joanna 

Papuzińska,  

Wędrowcy 

(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  

• czas i miejsce 

wydarzeń  

• bohaterowie  

• wydarzenia 

• uczucia wyrażone w 

tekście 

• notatka  

• czyta tekst głośno i cicho, z 

podziałem na rolę 

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 

zaprezentowanych w utworze  

• przedstawia bohaterów tekstu 

• wymienia cechy bohaterów utworu  

• wyraża swój sąd o bohaterach, ich 

zachowaniu i prezentowanych 

pomysłach 

• określa uczucia bohaterów 

• notuje trudności związane z 

wynalezieniem bułki-odrostki i 

przyporządkowuje im odpowiednie 

wady ludzkie  

• wyszukuje w bibliotece lub 

internecie informacje o 

wynalazku, który miał szczególne 

znaczenie dla ludzi, i 

przygotowuje na ten temat 

notatkę 

2 I.1.1 

I.1.7 

I.1.11 

I.1.12 

I.1.16 

I.1.19 

I.1.20 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

 

150. 

Spotkanie z 

lekturą Kajko i 

Kokosz. Szkoła 

latania 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 306–307 

Janusz Christa, 

Kajko i Kokosz. 

Szkoła latania 

(fragment 

komiksu) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  

• komiks 

• charakterystyczne 

cechy komiksu 

• bohaterowie komiksu 

• wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• magiczne przedmioty 

• uczucia ukazane w 

komiksie  

• czyta fragment komiksu 

• wskazuje charakterystyczne cechy 

komiksu 

• odczytuje dialogi w dymkach  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 

ukazanych w komiksie  

• charakteryzuje bohaterów komiksu 

• opisuje magiczne przedmioty 

• odczytuje uczucia i emocje 

przedstawione na rysunkach 

• prezentuje informacje o autorze 

komiksu  

• wyczerpująco wypowiada się na 

temat wydarzeń przedstawionych 

w komiksie, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

1 I.2.3 

I.2.7 

II.3.1 

II.3.4 

III.2.5 

IV.1 

151. 

Marzenie o lataniu 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 308–311 

Janusz Christa, 

Kajko i Kokosz. 

Szkoła latania 

(fragment 

komiksu) 

(lektura 

obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  

• komiks 

• charakterystyczne 

cechy komiksu 

• bohaterowie komiksu 

• wydarzenia i postacie 

realistyczne i 

fantastyczne  

• magiczne przedmioty 

• uczucia ukazane w 

komiksie  

• plan wydarzeń 

• czyta komiks 

• wskazuje cechy charakterystyczne 

komiksu 

• odczytuje dialogi w dymkach  

• przedstawia miejsce i czas 

wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 

ukazanych w komiksie  

• opisuje bohaterów komiksu 

• określa cechy komiksowych postaci  

• opisuje magiczne przedmioty 

• odczytuje uczucia i emocje 

przedstawione na rysunkach  

• układa plan wydarzeń 

• tworzy własny komiks o 

zabawnym wydarzeniu 

 

1 I.2.3 

I.2.7 

II.3.1 

II.3.4 

III.2.4 

III.2.5 

IV.1 

152. 

Krótka historia 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

 • historia i cechy 

komiksu 

• opisuje początki sztuki komiksowej 

w Polsce i na świecie  

• wyszukuje w bibliotece lub 

internecie informacje o 

1 I.2.7 

II.3.1 
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komiksu start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 312–314 

• bohaterowie komiksów 

• twórcy komiksów  

• notatka 

 

• określa cechy charakterystyczne 

komiksu  

• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 

znanych bohaterów komiksów 

• przedstawia najbardziej znanych 

autorów komiksów 

• opowiada o ulubionym komiksie 

• sporządza notatkę na podany temat 

pierwszych polskich komiksach 

• bierze udział w dyskusji na 

temat celowości czytania 

komiksów 

 

III.1.5  

III.1.7 

III.2.4 

 

153. 

Od marynarzy do 

rycerzy  

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 314–315 

Ksenia 

Chamerska, 

Wywiad z 

Januszem 

Christą 

(fragment 

wywiadu) 

• czytanie głośne i ciche  

• wywiad 

• dialog 

• komiks 

• notatka 

 

• czyta głośno, z podziałem na role 

• rozpoznaje cechy charakterystyczne 

wywiadu  

• układa pytania do wywiadu  

• notuje rady dla początkujących 

twórców komiksów 

• pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 

ostatnie dwa zdania wypowiedzi 

Janusza Christy 

 

1 I.1.8 

I.2.1 

II.1.11 

II.3.1 

IV.1 

154. 

Jak odróżnić 

zdanie pojedyncze 

od złożonego? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 316–317 

 • zdanie pojedyncze i 

zdanie złożone  

• zdania składowe 

• spójnik w zdaniu 

złożonym  

• rozpoznaje w zdaniu orzeczenie 

• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 

złożonych 

• układa zdania złożone ze zdań 

pojedynczych 

• wskazuje zdania składowe w zdaniu 

złożonym 

• stosuje odpowiednie spójniki, 

łącząc zdania pojedyncze w złożone  

 1 II.1.8 

II.1.12  

II.1.13 

 

155. 

Czym się różni 

zdanie 

nierozwinięte od 

rozwiniętego? 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 318–319 

 • zdanie pojedyncze 

nierozwinięte i 

rozwinięte 

• grupa podmiotu i grupa 

orzeczenia 

 

 

 

• odróżnia zdanie pojedyncze 

nierozwinięte od zdania 

pojedynczego rozwiniętego 

• rozwija zdanie nierozwinięte w 

zdanie rozwinięte  

• wskazuje grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia w zdaniu pojedynczym 

rozwiniętym  

• buduje zdania pojedyncze 

rozwinięte 

 1 II.1.8 

II.1.10 

II.1.12 

II.1.13 

 

156. 

Przecinek w 

zdaniu złożonym 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 320–321 

 • przecinek w zdaniu 

złożonym 

 

• zna zasady użycia przecinka w 

zdaniu złożonym 

• oddziela zdania składowe 

przecinkiem 

• wie, przed którymi spójnikami 

należy postawić przecinek 

• wie, przed którymi spójnikami nie 

należy stawiać przecinka 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 

trudnościami interpunkcyjnymi 

 

1 II.1.1 

II.4.2 
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• stosuje przecinek zgodnie z 

zasadami interpunkcji 

157. 

Marzę, by w 

przyszłości być… 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 322–323 

Philippe 

Chappius (Zep),  

Titeuf. Prawo 

boiska 

(fragment 

komiksu) 

• komiks 

• bohater komiksu 

• wydarzenia 

• czyta komiks 

• opowiada treść komiksu 

• przedstawia bohatera komiksu  

• określa cechy bohatera komiksu  

• odczytuje uczucia i emocje ukazane 

na rysunkach  

• opisuje marzenia bohatera komiksu 

• wypowiada się na temat własnych 

marzeń  

• w dowcipny sposób przedstawia 

na kilku rysunkach swoje 

marzenia  

• samodzielnie redaguje 

opowiadanie twórcze Gdybym 

został Supermanem… 

1 I.2.3 

I.2.7 

II.3.1 

II.3.4 

III.2.1 

III.2.5 

IV.1 

158–159. 

Podsumowanie 

wiadomości 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 7. 

Urok i siła marzeń, 

s. 324–326 

• mapa myśli 

• Olga Mikos, 

Jak spełniać 

marzenia? 

(fragmenty 

artykułu) 

• komiks 

• refren 

• ogłoszenie  

• zdanie pojedyncze i 

złożone 

• zdanie pojedyncze 

nierozwinięte i 

rozwinięte 

• przecinek w zdaniu 

złożonym 

• czyta komiks 

• wskazuje cechy charakterystyczne 

komiksu 

• odczytuje dialogi w dymkach  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w komiksie  

• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 

jego niezbędne elementy oraz 

stosując odpowiednią kompozycję i 

układ graficzny  

• wskazuje w tekście refren 

• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 

złożonych 

• układa zdania złożone ze zdań 

pojedynczych 

• wskazuje zdania składowe w zdaniu 

złożonym 

• odróżnia zdanie pojedyncze 

nierozwinięte od zdania 

pojedynczego rozwiniętego 

• rozwija zdanie nierozwinięte w 

zdanie rozwinięte  

• wskazuje grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia w zdaniu pojedynczym 

rozwiniętym  

• stosuje przecinek zgodnie z 

zasadami interpunkcji 

• samodzielnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające wiedzę i 

umiejętności zamieszczone w 

podręczniku 

• samodzielnie redaguje 

ogłoszenie, unikając powtarzania 

wyrazów 

 

2 I.2.5 

I.2.7 

II.1.8 

II.1.12  

II.1.13 

II.3.1 

II.3.2 

II.3.3 

II.4.2 

III.1.3 

III.1.5  

III.1.7 

III.2.1 

III.2.4 

 

 

160. 

Wakacje tuż, 

tuż… 

 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 

Kartki z kalendarza  

Claude Monet, 

Maki w pobliżu 

Argenteuil 

• dzieło sztuki 

plastycznej  

• opis miejsca 

przedstawionego przez 

• opisuje czas i miejsce 

przedstawione na płótnie 

• określa nastrój, jaki wywołuje w 

nim obraz  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 

w nim obraz, i uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy plastyczne: 

1 I.2.2 

I.2.3 

I.2.8 

I.2.11 
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 s. 327  malarza 

• opowiadanie  

o sytuacji ukazanej na 

obrazie, miejscu i 

postaciach 

• opisuje pejzaż i ukazane na obrazie 

postacie 

• nazywa kolory dominujące w dziele 

• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

plan, barwy, kompozycję, 

światło, ruch 

• wymyśla i opowiada historię, 

która mogłaby się wydarzyć w 

miejscu ukazanym na obrazie 

II.3.1 

 

 

161–171. 

Lektury, 

spektakle, filmy, 

prace klasowe, 

dyktanda 

• podręcznik  

NOWE Słowa na 

start!, rozdział 

Kartki z 

kalendarza, 

s. 328–337 

i rozdział Twój 

niezbędnik, 

s. 338–343  

• wybrane 

lektury 

• teksty 

zamieszczone w 

rozdziale Kartki 

z kalendarza 

• schematy i 

teksty z 

rozdziału Twój 

niezbędnik 

• narrator, postacie  

oraz wydarzenia 

realistyczne i 

fantastyczne 

• środki wyrazu w 

tekście: epitet, 

porównanie, ożywienie 

• podmiot liryczny 

adresat, nastrój utworu, 

rymy, strofy  

• baśń, legenda, 

opowiadanie, dramat, 

komiks 

  10  
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Rozkład materiału z planem wynikowym, klasa 7. 

Treści z nauki o języku z działu KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE zostały podzielone i rozmieszczone funkcjonalnie wśród treści literacko-kulturowych z działu KSZTAŁCENIE 
LITERACKIE I KULTUROWE. 

Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  1. podręcznik Myśli i słowa 

dla klasy 7 

 

1 budowa i 
zawartość 
podręcznika 

 zna układ podręcznika 

 orientuje się w spisie treści 

 zna znaki graficzne stosowane 
w podręczniku 

 korzysta z podręcznika pod 
kierunkiem nauczyciela 

 rozpoznaje części kompozycyjne 
podręcznika, zna ich zawartość 

 samodzielnie wyszukuje wskazane 
materiały 

 samodzielnie korzysta 
z podręcznika 

 formułuje wstępną ocenę 
podręcznika 

I. 2.1 2.3 2.7 
IV. 1. 8. 

 Zmienność losu 

  2. 
  3. 
  4. 
  5. 

Jan Kochanowski, fraszki  

Na swoje księgi 

Na dom w Czarnolesie 

Na lipę 

O żywocie ludzkim 

4 fraszka 

tematyka 

fraszek 

autotematyzm 

uosobienie 

apostrofa 

liryka 

bezpośrednia 

 wie, kogo nazywa się humanistą 

 rozpoznaje fraszkę wśród 
gatunków lirycznych 

 formułuje tematy wybranych 
fraszek 

 wskazuje w tekście uosobienie 

 rozpoznaje w tekście apostrofę 

 wie, na czym polega 
autotematyzm 

 wyjaśnia, dlaczego Jan 

Kochanowski jest uznawany 

za humanistę 

 wskazuje cechy fraszki jako 

gatunku lirycznego 

 omawia różnorodność tematyki 

fraszek  

 wyjaśnia funkcję uosobienia 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 

1.12  

III. 1.4 1.5 1.7 

2.4 

IV. 1. 6. 7. 8. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

motyw 

theatrum mundi 

światopogląd 
epikureizm 

 rozpoznaje lirykę bezpośrednią 

 zna pojęcie theatrum mundi 

 rozumie pojęcie światopogląd 

 odtwarza podstawowe cechy 
światopoglądu zawarte we 
fraszkach 

 rozumie pojęcie epikureizm 

 wyjaśnia funkcję apostrofy 

 tłumaczy, na czym polega 

autotematyzm 

 wyjaśnia, jakie skutki dla tekstu 

przynosi wykorzystanie liryki 

bezpośredniej 

 tłumaczy pojęcie theatrum mundi 

 wyjaśnia pojęcie światopogląd 

 omawia światopogląd 

Kochanowskiego na podstawie 

fraszek 

 wyjaśnia pojęcie epikureizm 

Jan Kochanowski,  
wybór fraszek 

  6. 
  7. 

Odmienne części mowy 
– formy osobowe 
czasownika 
 
 

2 odmiana przez 
osoby, liczby 
i rodzaje 
czas  
tryb 
strona 
czasowniki 
przechodnie 
i nieprzechodnie 
aspekt 
czasowniki 
dokonane 

 rozpoznaje czasownik wśród 
innych części mowy 

 tworzy poprawne formy 
gramatyczne czasownika 

 rozpoznaje formy czasu 
i poprawnie je stosuje 

 zna tryby czasownika 

 zna strony czasownika 

 przekształca stronę czynną na 
bierną i odwrotnie 

 rozpoznaje czasowniki dokonane 
i niedokonane 

 wyjaśnia, czym wyróżnia się 
czasownik wśród innych części 
mowy 

 świadomie używa form 
gramatycznych czasownika 

 stosuje poprawnie formy czasu, 
trybu i strony 

 wyjaśnia, kiedy czasowniki  
są dokonane, a kiedy – 
niedokonane 

 wykorzystuje funkcjonalnie 
w wypowiedzi wiedzę o aspekcie 

II. 1.1 1.2 1.3 1.4 

1.5 1.6 (SP 4–6) 

II. 4.4 

IV. 6. 7. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

i niedokonane 
związek 
z rzeczownikiem 
pisownia nie 
pisownia cząstki 
-by 
pisownia 
zakończeń  
-źć, -ść 

 odróżnia czasowniki osobowe 

 zna reguły ortograficzne 
dotyczące czasownika, stara się 
stosować je w praktyce  

czasownika  

 stosuje poprawnie trudne formy 
czasownika 

 stosuje w praktyce wszystkie 
reguły ortograficzne dotyczące 
czasownika 

  8. Jan Sztaudynger 
Fraszki 
 
 
 
 
 
 

1 humor 
żart językowy 
tworzenie 
fraszek 
 
 
 
 
 
 

 rozpoznaje poznane utwory jako 
fraszki 

 formułuje tematy fraszek 

 porównuje utwory Sztaudyngera 
z fraszkami Kochanowskiego 

 na podstawie wybranej fraszki 
pisze krótkie opowiadanie 

 próbuje stworzyć własną fraszkę 
 

 wyjaśnia, dlaczego poznane 
utwory to fraszki 

 omawia tematykę fraszek 

 omawia podobieństwa i różnice 
między utworami Sztaudyngera 
a fraszkami Kochanowskiego 

 na podstawie fraszki tworzy 
rozbudowane opowiadanie 

 tworzy własną fraszkę  

I. 1.1 1.2 1.4 1.5 

1.6 1.8 1.9 

III. 2.2  

IV. 2. 6. 8. 
Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
fraszki Jana 
Sztaudyngera 
i aforyzmy 
Stanisława 
Jerzego Leca 

 Stanisław Jerzy Lec  
Myśli nieuczesane 
 

aforyzm 
 

 rozpoznaje wypowiedź 
o charakterze aforyzmu 

 dostrzega ironię w aforyzmach 

 wskazuje stałe związki wyrazowe 
wykorzystane w aforyzmach 

 dostrzega moralną wymowę 

 wyjaśnia, co to jest aforyzm 

 wyjaśnia funkcję ironii 
w aforyzmach 

 wyjaśnia znaczenia stałych 
związków wyrazowych 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

aforyzmów wykorzystanych w aforyzmach 

 omawia moralną wymowę 
aforyzmów 

  9. Andrzej Mleczko, Marek 
Raczkowski 
rysunki satyryczne 
 
 

1 żart rysunkowy 
rola tekstu w 
żarcie 
rysunkowym 
 

 opowiada, co przedstawiają 
rysunki satyryczne 

 dostrzega na rysunkach 
nawiązania kulturowe 

 wskazuje, co może śmieszyć na 
rysunkach satyrycznych 

 dostrzega związek rysunków 
satyrycznych z fraszkami 

 wyjaśnia, jakie zjawiska 
współczesnego świata komentują 
rysunki satyryczne 

 wskazuje i interpretuje 
nawiązania kulturowe 

 omawia sposoby wywoływania 
śmiechu przez rysunki satyryczne 

 wyjaśnia, na czym polega związek 
rysunków satyrycznych z 
fraszkami 

I. 2.3 2.6 2.7 

  10. 
  11. 
  12. 
  13. 

Nieosobowe formy 
czasownika 
 
 

4 bezokolicznik 
formy 
zakończone  
na -no, -to 
formy typu  
mówi się 
imiesłów 
przymiotnikowy 
i jego rodzaje 

 rozpoznaje różne formy 
nieosobowe czasownika 

 rozpoznaje imiesłów 
przymiotnikowy wśród innych 
części mowy 

 tworzy formy imiesłowu 
przymiotnikowego czynnego 
i biernego 

 tworzy poprawne  

 stosuje różne formy nieosobowe 
czasownika 

 wyjaśnia, czym wyróżnia się 
imiesłów przymiotnikowy wśród 
innych części mowy 

 używa funkcjonalnie form 
imiesłowu czynnego i biernego 

 uzgadnia formy imiesłowu 
przymiotnikowego z określanym 

II. 1.2 1.3 (SP 4–
6)  
II. 1.4 4.4  
IV. 6. 7. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

związek 
imiesłowu 
przymiotnikowe
go 
z rzeczownikiem 
pisownia nie 
z imiesłowem 
przymiotnikowy
m 
imiesłów 
przysłówkowy 
i jego rodzaje 
pisownia nie 
z imiesłowem 
przysłówkowym 

związki imiesłowu 
przymiotnikowego 
z rzeczownikiem 

 zna zasadę pisowni nie 
z imiesłowem przymiotnikowym 

 rozpoznaje imiesłów 
przysłówkowy 

 tworzy imiesłów współczesny 
i uprzedni, zna zasadę pisowni nie 
z imiesłowem przysłówkowym  

rzeczownikiem 

 stosuje w praktyce regułę pisowni 
nie z imiesłowem przymiotnikowym 

 stosuje imiesłów przysłówkowy 
współczesny i uprzedni 

 stosuje w praktyce zasadę pisowni 
nie z imiesłowem przysłówkowym   

 

 Piękno świata, piękno człowieka 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  14. Jan Kochanowski 
Czego chcesz od nas, 
Panie... 
 

1 pieśń 
hymn 
adresat 
apostrofa 
paralelizm 
pytanie 
retoryczne 
 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wykorzystuje przypisy 

 wymienia formy wskazujące 
adresata  

 rozpoznaje intencje wypowiedzi 
poetyckiej 

 nazywa środki językowe, jakimi 
opisany został świat jako dzieło 
Boga 

 dostrzega relacje między 
nadawcą a odbiorcą 

 zna cechy pieśni 

 wie, czym charakteryzuje się 
hymn 

 odtwarza własnymi słowami 
zawartość treściową utworu 

 określa i omawia adresata  

 formułuje intencje wypowiedzi 
poetyckiej 

 wyjaśnia funkcję środków 
poetyckich, opisujących świat jako 
dzieło Boga 

 omawia relacje między nadawca 
a odbiorcą 

 wyjaśnia, dlaczego utwór należy 
do pieśni jako gatunku lirycznego 

 wskazuje w utworze cechy hymnu 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 
1.9 
III. 1.5 1.7 
IV. 6. 8. 
Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Jan 
Kochanowski,  
pieśni 

  15. Jan Kochanowski 
Pieśń III (Księgi wtóre) 
 

1 pieśń 
liryka pośrednia 
adresat 
postawa 
życiowa 
wartości 
życiowe  
teza 
rady życiowe 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wykorzystuje przypisy 

 rozpoznaje lirykę pośrednią 

 wskazuje formy ujawniające 
adresata 

 omawia postawę życiową 
ujawnianą w wierszu 

 wskazuje wersy zawierające tezę 

 odtwarza rady życiowe 
formułowane przez osobę 
mówiącą 

 odtwarza własnymi słowami 
zawartość treściową utworu 

 wyjaśnia, z czego wynika 
obiektywizm wypowiedzi 

 ustala, kto jest adresatem 
wypowiedzi 

 omawia wartości postulowane 
przez osobę mówiącą 

 formułuje własnymi słowami tezę 
zawartą w wierszu 

 ustosunkowuje się do rad 
życiowych formułowanych przez 

I. 1.1 1.2 1.7 1.9 
1.11  
III. 1.4 1.7 
IV. 8. 
Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Jan 
Kochanowski,  
pieśni 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

osobę mówiącą 

  16. Formy czasownika – 
powtórzenie wiadomości 
o wszystkich formach 
czasownika 
 

1 wszystkie 
omówione 
terminy 
związane 
z czasownikiem 
jako częścią 
mowy 
 
 

 rozpoznaje czasownik wśród 
innych  części mowy 

 stosuje wszystkie formy osobowe 
i nieosobowe czasownika 

 zna wszystkie reguły 
ortograficzne dotyczące pisowni 
form czasownika i stara się je 
stosować 

 tworzy poprawne związki 
wyrazowe z czasownikiem  

 wyjaśnia, co wyróżnia czasownik 
spośród innych części mowy 

 funkcjonalnie stosuje wszystkie 
formy osobowe i nieosobowe 
czasownika 

 stosuje wszystkie reguły 
ortograficzne dotyczące pisowni 
form czasownika 

 tworzy i stosuje tworzy poprawne 
związki wyrazowe z czasownikiem 

II. 1.1 1.2 1.3 1.4 
1.5 1.6 (SP 4–6) 
II. 1.4 4.4 
IV. 6. 7. 

  17. Jan Kochanowski 
Pieśń IX (Księgi wtóre) 
 

1 pieśń 
światopogląd 
stoicyzm 
osoba mówiąca 
adresat 
liryka 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wykorzystuje przypisy 

 przypomina cechy pieśni jako 
gatunku lirycznego 

 odtwarza argumenty używane 
przez osobę mówiącą 

 odtwarza światopogląd osoby 
mówiącej 

 zna pojęcie stoicyzm  

 odtwarza własnymi słowami 
zawartość treściową utworu 

 wyjaśnia, dlaczego utwór 
reprezentuje pieśń jako gatunek 
liryczny 

 własnymi słowami formułuje 
argumenty używane przez osobę 
mówiącą 

 omawia światopogląd osoby 
mówiącej 

 wyjaśnia, na czym polega i jak się 
objawia postawa stoicka 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 
1.8 1.9 1.10 1.11  
III. 1.7  
IV. 6. 8. 
Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Jan Kochanowski, 
pieśni 

  18. Jan Twardowski  1 osoba mówiąca  wskazuje zwroty ujawniające  wyjaśnia, kim jest osoba mówiąca I. 1.1 1.7 1.8 1.9 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

Nie tylko my 
 

liryczny 
podmiot 
zbiorowy 
 

osobę mówiącą 

 rozpoznaje podmiot zbiorowy 

 wylicza stworzenia 
przedstawione w wierszu i podaje 
do nich określenia 

 rozwija tytuł w formie zdania 
pojedynczego 

i w czyim imieniu się wypowiada 

 wyjaśnia, jak i w jakim celu zostały 
przedstawione stworzenia 
w wierszu 

 rozwija tytuł tak, by oddawał idee 
tekstu  

1.10 1.11 

III. 1.4 1.5 1.6 

IV. 1. 2. 

 

  19. Marcin Popkiewicz 
Rewolucja energetyczna  

1 ekologizm 
akapit 
wypowiedzenie 
tematowe 
akapit 
analityczny 
argument  
rodzaje 
argumentów 
przesłanka 
konkluzja 
przykład 
intencje tekstu 
temat tekstu 
artykuł do 
szkolnej gazetki 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 zna budowę akapitów 

 odtwarza argumenty autora 

 odróżnia przykład od argumentu 

 odtwarza tok wywodu autora 

 dostrzega intencje tekstu 

 zna pojęcie ekologizm 

 formułuje argument  

 pisze artykuł do szkolnej gazetki 

 wydobywa z tekstu najważniejsze 
tezy 

 własnymi słowami formułuje 
argumenty autora  

 wyjaśnia funkcję przykładu 

 ustosunkowuje się do wywodu 
autora 

 określa intencje tekstu 

 wyjaśnia, co to jest ekologizm 

 formułuje ciąg argumentów, 
nadaje im przemyślaną kolejność  

 pisze artykuł do szkolnej gazetki, 
zachowując wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi 

I. 2.1 2.2 2.4  
III. 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 

  20. 

  21. 
Tomasz Bagiński 
Katedra 

2 film animowany 
punkt widzenia 

 opowiada o swoich wrażeniach 
wywołanych filmem 

 ocenia obejrzany film 

 analizuje układ scen tworzących 

I. 1.7 2.3 2.6 2.7 

III. 1.2 1.3 2.1 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

(film animowany) 
 

kamery 
opis budowli 
recenzja filmu 

 wylicza i tytułuje sceny, które 
szczególnie pamięta 

 wymyśla krótką historię związaną 
z bohaterem  

 gromadzi słownictwo 
przedstawiające wygląd katedry 

 odróżnia film animowany od 
filmu fabularnego i filmu 
dokumentalnego 

 tworzy prosty opis budowli 

 rozpoznaje różne punkty 
widzenia kamery 

 wskazuje elementy dynamiczne 

 opowiada zakończenie filmu 

 pisze recenzję filmu 

całość filmu 

 przedstawia historię wyjaśniającą, 
kim jest i jaki jest bohater filmu 

 gromadzi i porządkuje słownictwo 
opisujące katedrę 

 wyjaśnia, co odróżnia film 
animowany od filmu fabularnego i 
filmu dokumentalnego 

 zna różne techniki animacji 

 opisuje budowlę, stosując 
urozmaicone słownictwo 

 wyjaśnia znaczenia 
wyeksponowane w filmie różnymi 
punktami widzenia kamery 

 omawia wykorzystane w  filmie 
sposoby dynamizowania  

 interpretuje zakończenie  

 pisze wyczerpującą recenzję filmu, 
zachowując wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi  

IV. 2. 6. 8. 
 
 
 

  22. Składnia.  Zdania 
złożone.  Zdanie złożone 
współrzędnie 
 

1 zdania składowe 
zdanie złożone 
związek 
współrzędności 
rodzaje zdań 
złożonych 

 wie, na czym polega związek 
współrzędności 

 rozpoznaje różne rodzaje zdań 
złożonych współrzędnie  

 

 rozpoznaje związek 
współrzędności między 
wypowiedzeniami składowymi 

 stosuje w wypowiedziach 
wszystkie rodzaje zdań złożonych 
współrzędnie  

II. 1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

współrzędnie: 
zdania łączne, 
rozłączne, 
przeciwstawne, 
wynikowe 

 Mrok i światło 

  23. 

  24. 

  25. 

  26. 

  27. 

Jan Kochanowski  
Treny: I, V, VII, VIII, XIX 
(fragment) 

5 tren 
porównanie 
kontrast 
epitet 
podmiot 
liryczny a autor 
bohater liryczny 
eufemizm 
styl artystyczny 
sytuacja liryczna 
biografia autora 
w interpretacji 
tekstu 

 rozpoznaje tren jako gatunek 
liryczny 

 wskazuje bohaterów lirycznych 

 określa sytuację liryczną 

 wskazuje środki poetyckie 

 wskazuje paradoks 

 wie, czym cechuje się styl 
artystyczny 

 

 wyjaśnia, dlaczego poznane 
utwory reprezentują tren jako 
gatunek liryczny 

 przedstawia i omawia bohaterów 
lirycznych 

 dookreśla sytuację liryczną 

 wyjaśnia funkcję środków 
poetyckich 

 wyjaśnia, z czego wynika paradoks 
w tekście 

 uzasadnia, że Treny napisano 
stylem artystycznym 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 

1.8 1.9 1.10 1.11 

1.12 2.2 

II. 2.7 

III. 1.7 2.4 

IV. 7. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Jan 
Kochanowski,  
treny 

  28. Składnia. Zdania złożone 
podrzędnie  
 

1 zdanie złożone 
zdania składowe 
zdanie 
podrzędne 
zdanie 

 rozpoznaje wśród wypowiedzeń 
zdania złożone podrzędnie  

  rozróżnia wypowiedzenie 
nadrzędne i podrzędne w zdaniu 
złożonym podrzędnie 

 stosuje celowo w swoich 
wypowiedziach zdania złożone 
podrzędnie 

 wyjaśnia, kiedy wypowiedzenie 
składowe jest podrzędne a kiedy 

II. 1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

nadrzędne 
zdanie 
określane 
zdanie 
określające 
stosunek 
podrzędności 

 rozpoznaje stosunek 
podrzędności 

nadrzędne 

 wyjaśnia, na czym polega 
stosunek podrzędności 

  29. Leopold Staff  
Przedśpiew 

1 humanizm 
postawa stoicka 
kontrast 
parafraza 
regularna 
budowa wiersza  
 

 rozpoznaje osobę mówiącą 

 wskazuje parafrazę 

 zna pojęcie postawa 
humanistyczna 

 zna pojęcie stoicyzm, łączy je 
z filozofią 

 omawia budowę utworu 

 formułuje wnioski analityczne 
i interpretacyjne 

 

 charakteryzuje osobę mówiącą 
i omawia jej światopogląd 

 wyjaśnia funkcję parafrazy 

 wyjaśnia, w czym ujawnia się 
postawa humanistyczna 
w utworze 

 wyjaśnia, czym wyraża się 
stoicyzm w utworze 

 omawia rolę regularnej budowy 
wiersza i jej związek z przesłaniem 
zawartym w utworze  

 analizuje i interpretuje utwór 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11  

III. 1.7 

  30. Joachim Patinir  
Przeprawa przez Styks 
(reprodukcja obrazu) 

1 temat obrazu 
pejzaż 
kompozycja 
symetryczna 

 zna wyobrażenia antycznych 
Greków na temat świata 
zmarłych 

 zna różne typy obrazów ze 
względu na temat 

 wie, co to jest pejzaż 

 opowiada  o mitologicznych 
wierzeniach dotyczących świata 
zmarłych 

 wylicza typy obrazów ze względu 
na temat 

 wyjaśnia, czym wyróżnia się 

I. 1.7 2.3 2.6 
IV. 2. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

w malarstwie 

 rozpoznaje na obrazie 
kompozycję symetryczną 

pejzaż 

 wyjaśnia, czym cechuje się i jakie 
znaczenia może sugerować 
kompozycja symetryczna 

 Dla ojczyzny 

  31. 

  32. 
Piotr Skarga 
Kazania sejmowe 
 

2 retoryka 
środki 
retoryczne 
alegoria 
przemówienie 
 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wskazuje i nazywa środki 
językowe, za pomocą których 
autor przekonuje do swoich racji 

 omawia postawy wobec ojczyzny, 
o których jest mowa w tekście 

 wskazuje i omawia fragmenty 
zestawiające jednostkę 
i zbiorowość 

 wymienia przejawy 
współczesnego patriotyzmu 

 tworzy krótkie przemówienie 

 stara się stosować środki 
retoryczne 

 odtwarza treść kazania 

 wskazuje i nazywa środki 
retoryczne 

 określa rolę środków retorycznych 
w tekście 

 omawia problem postaw 
obywateli wobec ojczyzny 

 wypowiada się na temat relacji 
między jednostką a zbiorowością 
w kontekście dobra ojczyzny 

 wypowiada się na temat 
współczesnych postaw 
patriotycznych 

 tworzy przemówienie 

 stosuje funkcjonalnie środki 
retoryczne 

I. 2.1 2.2 2.4 

III. 1.1 1.2 1.3 1.4 
1.5 1.6 2.1 
IV. 6. 8. 

  33. Składnia. Zdanie złożone 
z podrzędnym 

1 zdanie 
nadrzędne 

 rozpoznaje zdanie złożone 
z podrzędnym podmiotowym 

 wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 

II. 1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

podmiotowym 
 

zdanie 
podrzędne 
podmiotowe 
zdanie składowe 
określane 
zdanie składowe 
określające   

 wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne 

 

podmiotowym 

 wskazuje zależności zdań 
składowych 

IV. 7. 

  34. Marian Hemar 
Modlitwa 
 

1 podmiot 
zbiorowy 
intencje 
wypowiedz 
odbiorca 
sytuacja liryczna 
postawy 
patriotyczne 
wartości 
 

 rozpoznaje w tekście aluzje 

 rozpoznaje intencje wypowiedzi 
poetyckiej  

 wyjaśnia, o jakiej wolności mówi 
podmiot liryczny 

 wymienia powinności obywateli 
wobec ojczyzny 

 rozpoznaje podmiot zbiorowy 

 wyjaśnia znaczenia związane 
z aluzjami literackimi 
i historycznymi 

 omawia intencje zawarte w  
wypowiedzi 

 omawia problem wolności 
przedstawiony w utworze 

 wypowiada się na temat swojego 
stosunku do ojczyny 

 wyjaśnia, dlaczego w utworze 
wypowiada się podmiot zbiorowy 

I. 1.1 1.8 1.9 1.10 
1.11 
III. 2.3 2.4  
Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
wybrane wiersze 
Mariana Hemara 

  35. 

  36.  
Ewa Winnicka 
Angole 
 
 

2 emigracja 
styl życia 
tożsamość 
narodowa 
asymilacja 
rozprawka (typ 
I) 

 wydobywa podstawowe 
informacje z tekstu 

 opowiada o życiu w opisanych 
szkołach 

 opowiada o relacjach bohaterów 
z rówieśnikami 

 porządkuje informacje z tekstu 

 ocenia sposób życia w opisanych 
szkołach 

 charakteryzuje i ocenia relacje 
bohaterów z rówieśnikami 

 przedstawia przyczyny i rodzaje 

I. 1.9 2.1 2.4 2.5 

III. 1.1 1.2 1.3 1.4 
1.5 1.6 1.7 2.1 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  wyjaśnia pojęcie emigracja 

 przedstawia w wypowiedzi 
argumenty 

 pisze prostą rozprawkę 

emigracji 

 przedstawia w swojej wypowiedzi 
rozbudowane argumenty 

 przedstawia wywód myślowy 
w rozprawce  

  37. Składnia. Zdanie złożone 
z podrzędnym 
orzecznikowym 
 
 

1 orzeczenie 
imienne 
orzecznik 
zdanie 
nadrzędne 
zdanie 
podrzędne 
orzecznikowe 
zdanie składowe 
określane 
zdanie składowe 
określające   

 rozpoznaje w zdaniu orzeczenie 
imienne 

 rozpoznaje zdanie złożone 
z podrzędnym orzecznikowym 

 wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne 

 wyjaśnia, jak jest zbudowane 
orzeczenie imienne 

 wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 
orzecznikowym 

 wskazuje zależności zdań 
składowych 

II.1.12 (SP 4–6) 

III. 1.5 

 Wspólna droga 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  38. 

  39.  
Ignacy Krasicki 
Żona modna 
 
 

2 satyra 
monolog 
dialog 
streszczenie 
utworu 
literackiego 
 

 rozpoznaje dialog i monolog jako 
formy wypowiedzi 

 opowiada o bohaterach 

 opowiada o relacjach między 
małżonkami 

 wie i wyjaśnia, dlaczego utwór 
jest satyrą 

 pisze proste streszczenie utworu 
literackiego 

 określa, czego dotyczy dialog, 
a czego monolog zawarty 
w utworze 

 charakteryzuje bohaterów 

 ocenia relacje między małżonkami 

 wyjaśnia, co i w jaki sposób 
zostało ośmieszone 

 pisze streszczenie utworu 
literackiego, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.5 1.6 

1.9 1.10 1.11 

III. 1.2 1.3 2.2 

IV. 8. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
Ignacy Krasicki, 
Żona modna 

  40. Mark Twain 
Pamiętniki Adama i Ewy 
 
 

1 pamiętnik 
nazywanie 
uczuć 
nawiązania do 
Księgi Rodzaju 
parafraza 
charakterystyka 
 

 odtwarza etapy poznawania się 
pierwszych ludzi 

 wskazuje nawiązania do Biblii 

 zna pojęcie parafraza 

 gromadzi materiał do 
charakterystyki 

 dokonuje charakterystyki 
bohaterów 

 

 omawia uczucia i stany 
emocjonalne towarzyszące 
pierwszym ludziom 

 omawia rolę nawiązań biblijnych 

 wyjaśnia, na czym polega i czemu 
służy parafraza w tekście 

 gromadzi i porządkuje materiał do 
charakterystyki 

 dokonuje charakterystyki 
porównawczej bohaterów 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 2.2 

III. 2.1 (SP 4–6) 

III. 1.2 1.3 

  41. Jan van Eyck 
Portret małżonków 

1 symbol 
światłocień 

 czyta ze zrozumieniem 
informacje o obrazie 

 odtwarza własnymi słowami 
informacje o obrazie 

I. 2.3 2.6 



 

 
 
Język polski | Myśli i słowa               

 AUTOR: Ewa Nowak 
 

                               
16 

 

Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

Arnolfinich  
(reprodukcja obrazu) 

plany obrazu 
symetria 
kompozycji 

 opowiada, co przedstawia obraz 

 układa historię związaną 
z bohaterami obrazu 

 wstępnie omawia kompozycję 
obrazu 

 wymienia źródła światła 

 wie, na czym polega światłocień 

 ustala, co jest przedstawione na 
poszczególnych planach obrazu 

 układa dialog między bohaterami 
obrazu 

 wyjaśnia, z czego wynika symetria 
w kompozycji obrazu 

 omawia funkcję światła 

 wyjaśnia, jaką funkcję na obrazie 
pełni światłocień 

  42. Składnia. Zdanie złożone 
z podrzędnym 
przydawkowym 
 
 

1 zdanie 
nadrzędne  
zdanie 
podrzędne 
przydawkowe 
zdanie składowe 
określane 
zdanie składowe 
określające   

 rozpoznaje w wypowiedzeniu 
przydawkę 

 rozpoznaje zdanie złożone 
z podrzędnym przydawkowym; 

 wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne 

 wyjaśnia, czym cechuje się 
przydawka jako część zdania 

 wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 
przydawkowym 

 wskazuje zależności zdań 
składowych 

II. 1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 

IV. 7. 

 Życiowe wybory 

  43. 

  44. 
Adam Mickiewicz  
Świtezianka  
 

2 ballada 
synkretyzm 
rodzajowy 
elementy świata  

 wymienia cechy ballady 

 porządkuje wydarzenia 

 wymienia elementy świata 
przestawionego 

 wyjaśnia, czym cechuje się ballada 
jako gatunek literacki 

 opowiada własnymi słowami 
przebieg wydarzeń 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 2.6 

III. 1.2 1.3 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

przedstawioneg
o 
problem winy i 
kary 
nastrój 
realizm i 
fantastyka 
opis krajobrazu 
 
 

 pisze krótkie streszczenie utworu 

 dzieli elementy na realistyczne 
i fantastyczne 

 przedstawia i charakteryzuje 
bohaterów 

 wypowiada się na temat winy 
i kary w utworze 

 wie, na  czym polega synkretyzm 
rodzajowy 

 określa nastrój utworu 

 opisuje krajobraz przedstawiony 
na obrazie 

 

 omawia elementy świata 
przedstawionego 

 pisze streszczenie, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

 omawia konwencję 
przedstawiania świata w balladzie 

 ocenia postępowanie bohaterów 

 przedstawia swoją opinię na 
temat kary dla bohatera 

 uzasadnia swój punkt widzenia 

 uzasadnia, że tekst ma charakter 
synkretyczny 

 wskazuje środki budowania 
nastroju 

 opisuje krajobraz przedstawiony 
na obrazie 

 uzasadnia, czy krajobraz byłby 
odpowiednia scenerią dla utworu 
Mickiewicza 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 

obowiązkowych: 

Adam 

Mickiewicz, 

Świtezianka 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  45. Ewangelia według 
Świętego Łukasza 
Ostrzeżenie przed 
chciwością 

Michel Piquemal 
Drogocenna perła 
 

1 elementy świata 
przedstawioneg
o 
przypowieść  
znaczenia 
symboliczne 
postawa 
życiowa  

 rozpoznaje w tekstach cechy 
przypowieści 

 opowiada swoimi słowami treść 
obydwu utworów 

 omawia postawy życiowe 
bohaterów 

 wskazuje elementy o znaczeniu 
symbolicznym 

 uzasadnia, dlaczego tekst można 
nazwać przypowieścią 

 wyjaśnia, jakie przesłanie wynika z 
treści utworów 

  porównuje i ocenia postawy 
życiowe bohaterów 

 wyjaśnia przenośne znaczenia 
utworów 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 
1.9 1.10 1.11 

  46. Składnia. Zdanie złożone 
z podrzędnym 
dopełnieniowym 
 

1 zdanie 
nadrzędne 
zdanie 
podrzędne 
dopełnieniowe 
zdanie składowe 
określane 
zdanie składowe 
określające   

 rozpoznaje dopełnienie 
w wypowiedzeniu  

 rozpoznaje zdanie złożone 
z podrzędnym dopełnieniowym 

 wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne 

 wyjaśnia, czym cechuje się 
dopełnienie jako część zdania 

 wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 
dopełnieniowym 

 wskazuje zależności zdań 
składowych 

II.1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 

  47. Karol Konwerski, 
Mateusz Skutnik 
Pan Blaki 
(fragment komiksu) 
 

1 komiks 
prawda 
kłamstwo 
paradoks 
warstwa 
plastyczna 
komiksu 

 rozpoznaje komiks wśród innych 
tekstów kultury 

 odtwarza sytuację przedstawioną 
we fragmencie komiksu 

 formułuje temat fragmentu 
komiksu 

 odtwarza argumenty bohatera 

 wskazuje charakterystyczne cechy 
komiksu jako tekstu kultury 

 opowiada swoimi słowami 
sytuację przedstawioną we 
fragmencie komiksu 

 omawia problematykę fragmentu 
komiksu 

I. 2.2 2.3 2.6 2.7 
IV. 8. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 komiksu 

 wskazuje elementy 
humorystyczne 

 rozpoznaje w utworze paradoks 

 omawia warstwę plastyczną 
komiksu 
 

 przedstawia własne argumenty 
związane z tematem poruszanym 
w komiksie 

 omawia funkcję elementów 
humorystycznych 

 wyjaśnia, na czym polega i z czego 
wynika paradoks w utworze 

 ocenia warstwę plastyczną 
komiksu 

 Moralna odpowiedzialność 

  48. 

  49. 

  50. 

  51. 

Adam Mickiewicz  
Dziady, część II 
 

4 motto 
dramat 
tekst główny 
tekst poboczny 
obrzęd 
elementy 
realistyczne 
i fantastyczne 
prawdy moralne 
sentencje 
moralne 
irracjonalizm 
ludowość 
opis przeżyć 

 rozpoznaje tekst jako dramat 

 odtwarza przebieg obrzędu 

 opowiada o bohaterach 

 opowiada o winie wywołanych 
postaci i karze, jaką musiały 
ponieść 

 ma świadomość związku tekstu 
z kulturą ludową 

 wskazuje związek motta 
z tekstem dramatu 

 wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
dramatem 

 analizuje wstęp do dramatu 

 opowiada o dziadach jako 
obrzędzie ludowym 

 ocenia postępowanie postaci 

 omawia moralne przesłania 
utworu 

 omawia nawiązania tekstu do 
kultury ludowe 

 wyjaśnia pojęcie irracjonalizm 

 wskazuje elementy utworu 
związane z irracjonalizmem  

I. 1.1 1.2 1.3 1.7 

1.8 1.9 1.10 1.11 

2.2 

III. 1.2 1.3 2.2 2.4 

IV. 6. 7. 

Znajomość lektur 

obowiązkowych:  

Adam 

Mickiewicz,  

II część Dziadów 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

wewnętrznych 

  52. Składnia. Zdanie złożone 
z podrzędnym 
okolicznikowym 
 

1 zdanie 
nadrzędne 
zdanie 
podrzędne 
okolicznikowe 
zdanie składowe 
określane 
zdanie składowe 
określające   

 rozpoznaje w zdaniu okolicznik 

 rozpoznaje zdanie złożone 
z podrzędnym okolicznikowym 

 wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne 

 wyjaśnia, czym cechuje się 
okolicznik jako część zdania 

 wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 
okolicznikowym 

 wskazuje zależności zdań 
składowych 

II. 1.12 (SP 4–6) 

II. 1.5 
IV. 6. 

  53. Jan Twardowski 
Śpieszmy się 
 

1 osoba mówiąca 
przesłanie 
utworu 
metafora 
porównanie 
życiowe rady 
 
 

 odczytuje głośno i poprawnie 
tekst wiersza 

 przedstawia informacje o osobie 
mówiącej 

 wskazuje porównania w tekście 

 rozpoznaje motyw przemijania 

 wskazuje metafory w utworze 

 odczytuje przesłanie utworu 

 głosowo interpretuje wiersz 

 omawia światopogląd osoby 
mówiącej 

 omawia funkcję porównań 
w tekście 

 omawia motyw przemijania 

 formułuje znaczenia wynikające 
z metafor 

 na podstawie tekstu formułuje 
życiowe rady 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 
1.9 1.10 1.11 
1.12 

  54. 

  55. 
Konrad Swinarski 
Inscenizacja Dziadów 
Adama Mickiewicza 
(spektakl teatralny) 
 

2 teatr telewizji 
spektakl 
teatralny 
inscenizacja 
rozwiązania 

 uważnie ogląda spektakl 

 wymienia tworzywa teatru 

 wstępnie porównuje spektakl 
z literackim tekstem dramatu 

 w czasie oglądania spektaklu 
zwraca uwagę na jego istotne 
fragmenty 

 wyjaśnia, co to znaczy, że teatr 

I. 2.2 2.3 2.6 

III. 1.2 1.3 2.1 

IV. 8.   

Znajomość lektur 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

inscenizacyjne 
tworzywa teatru 
sztuka 
wielotworzywow
a  
recenzja 
spektaklu 
teatralnego 

 wskazuje interesujące 
rozwiązania inscenizacyjne 

 wstępnie omawia grę aktorską 

 określa nastrój spektaklu 

 pisze recenzję przedstawienia 
teatralnego 

 

jest sztuką wielotworzywową 

 wskazuje różnice między 
inscenizacją a tekstem literackim 
dramatu 

 omawia rozwiązania 
inscenizacyjne 

 ocenia grę aktorską 

 wskazuje środki budowania 
nastroju 

 pisze recenzję przedstawienia 
teatralnego, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

obowiązkowych:  

Adam 

Mickiewicz,  

II część Dziadów 

 W obronie wolności 

  56. Adam Mickiewicz  
Śmierć pułkownika 
 

1 motyw rycerza 
heroizacja 
gloryfikacja 
legenda 
poetycka 
kontekst 
historyczny 
 

 opowiada o bohaterce utworu 

 dostrzega heroizację 
w prezentowaniu postaci 

 dostrzega kontekst historyczny 

 wie, czym jest legenda poetycka 

 wyjaśnia, czym zaskakuje 
zakończenie utworu 

 rozpoznaje motyw rycerza 

 wskazuje sposoby heroizowania 
bohaterki 

 omawia związek utworu 
z kontekstem historycznym 

 omawia sposoby tworzenia 
legendy poetyckiej 

 wyjaśnia, na czym polega puenta 

 omawia funkcję puenty 
w utworze 

I. 1.1 1.2 1.8 1.9 
1.10 1.11 2.2 
IV. 6. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Adam 
Mickiewicz,  
Śmierć 
pułkownika 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  57. Składnia. Imiesłowowy 
równoważnik zdania 
 

1 imiesłów 
równoważnik 
zdania 
zdanie złożone 
z imiesłowowy
m 
równoważnikie
m zdania 

 rozpoznaje w wypowiedzi 
imiesłów przysłówkowy 

 rozpoznaje równoważnik zdania 

  rozpoznaje zdanie złożone 
z imiesłowowym 
równoważnikiem zdania 

 wyjaśnia, czym cechuje się 
imiesłów przysłówkowy 

 wyjaśnia różnice między zdaniem 
a równoważnikiem zdania 

 stosuje w swoich wypowiedziach 
zdanie złożone z imiesłowowym 
równoważnikiem zdania 

II. 1.4  
 

  58. 

  59. 
Adam Mickiewicz  
Reduta Ordona 
 

2 legenda 
literacka 
streszczenie 
wydarzeń 
narrator 
kontrast 
dynamika 
intencja 
wypowiedzi 
symbolika 
 

 zapisuje w punktach przebieg 
bitwy 

 wskazuje i nazywa środki 
językowe, za pomocą których 
przedstawiono walczące strony 

 wskazuje w utworze nawiązania 
do historii Polski 

 ustala, jak został ukazany car 

 wskazuje fragmenty o charakterze 
dynamicznym 

 wskazuje elementy symboliczne 

 wie, na czym polega legenda 
literacka 

 opowiada przebieg bitwy 

 omawia funkcję użytych środków 
językowych 

 wyjaśnia, w jakim celu zostały 
wykorzystane nawiązania do 
historii Polski 

 rozpoznaje ironię w sposobie 
przedstawiania cara 

 określa cel zastosowania ironii 

 omawia sposoby dynamizacji 
wypowiedzi 

 omawia znaczenia symboliczne 

 wyjaśnia, w jakim celu poeta 
kreuje literacką legendę 

I. 1.1 1.4 1.6 1.7 
1.8 1.9 1.10 1.11 
1.12 2.2 
III. 2.2 2.4 

Znajomość lektur 
obowiązkowych:  
Adam 
Mickiewicz,  
Reduta Ordona 

  60. Melchior Wańkowicz  
Ziele na kraterze 
(fragmenty) 

1 literatura faktu 
wartości 
postawa 

 omawia kompozycję fragmentu 

 porządkuje informacje o powstaniu 

 opowiada o wybranej postaci 

 ocenia zamysł kompozycyjny 
fragmentu 

 opowiada o realiach powstania 

I. 1.7 1.9 1.10 
1.11 2.2 2.4 2.6 
Znajomość lektur 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 życiowa  wyjaśnia, w czym wyraża się 
bohaterstwo postaci, 

 dostrzega metaforykę tytułu 

 wyjaśnia, co łączy bohaterów 
fragmentu 

 omawia wartości ważne dla 
bohaterów 

 wyjaśnia znaczenia zawarte 
w tytułowej metaforze 

obowiązkowych: 
Melchior 
Wańkowicz, 
Ziele na kraterze 
(fragmenty) 

  61. Pomnik Grunwaldzki, 
Pomnik Obrońców 
Wybrzeża, Pomnik 
Poległych Stoczniowców 
1970 (zdjęcia pomników) 

1 płaszczyzna i 
linia rzeźby 
a przekazywanie 
znaczeń 
kompozycja 
rzeźby 
porównanie 
rzeźb 

 opowiada o swoich wrażeniach 
wywołanych obejrzanymi 
reprodukcjami 

 wymienia elementy pomników 
na reprodukcjach 

 zestawia obejrzane pomniki 
z odpowiednimi tekstami 
literackimi  

 przedstawia cele stawiania 
pomników 

 opowiada o pomnikach, które zna 

 porównuje obejrzane pomniki 

 wyjaśnia, jakie związki łączą 
obejrzane pomniki z poznanymi 
tekstami literackimi 

I. 2.3 2.6 

IV. 8. 

 

  62. Składnia. Zdania 
wielokrotnie złożone 
 

1 zdanie 
wielokrotnie 
złożone 
zdanie 
nadrzędne 
zdania składowe 
 

 rozpoznaje zdania wielokrotnie 
złożone 

 dzieli zdanie na wypowiedzenia 
składowe 

 wyodrębnia wypowiedzenia 
nadrzędne i podrzędne 

 wyjaśnia, po czym rozpoznać 
zdania wielokrotnie złożone 

 obrazuje na wykresie relacje 
między zdaniami składowymi 

 

II. 1.5  

IV. 7. 

 

 Meandry uczuć 

  63. Juliusz Słowacki 5 tragizm  wie, że utwór jest dramatem  wyjaśnia, dlaczego utwór jest I. 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  64. 

  65. 

  66. 

  67. 

 

Balladyna 
 

tragedia 
konflikt 
tragiczny 
wybór wartości 
realizm 
fantastyka 
charakterystyka 
postaci 
 
 

 porządkuje wydarzenia 
w wybranym  wątku 

 charakteryzuje bohaterów 

 wskazuje elementy realistyczne 
i fantastyczne 

 wskazuje baśniowe i legendarne 
nawiązania 

 nazywa wartości ważne dla 
bohaterów 

 przypomina, na czym polega 
tragizm 

 

dramatem 

 wymienia wątki utworu 

 wskazuje powiazania między 
wątkami 

 dokonuje charakterystyki 
porównawczej bohaterów 

 omawia konwencję pokazywania 
świata w dramacie 

 omawia rolę baśniowych 
i legendarnych nawiązań 

 wypowiada się na temat 
sposobów osiągania wartości 
przez bohaterów 

 omawia źródła tragizmu 
w utworze 

1.7 1.8 1.9 1.10 

1.11 2.2 

III. 2.3 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
Juliusz Słowacki, 
Balladyna 

  68. Ewa Nowak 
Drzazga 
 

1 relacje 
międzyludzkie 
konflikt 
metaforyka 
tytułu 
życiowe rady 
 

 omawia relacje między 
bohaterkami 

 opowiada o przebiegu konfliktu 
między siostrami 

 wyjaśnia tytułową metaforę 

 podaje sposoby rozwiązania 
konfliktu między bohaterkami 

 ocenia relacje między 
bohaterkami 

 omawia źródła i przebieg konfliktu 
między siostrami 

 łączy tytułową metaforę 
z własnymi doświadczeniami 
życiowymi 

 formułuje rady, których można by 
udzielić bohaterkom 

I. 1.1 1.7 1.9 2.2 
2.7 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  69. Andrzej Pągowski 
plakat do Balladyny 
Juliusza Słowackiego 
 

1 plakat 
elementy 
graficzne 
plakatu 
symbolika 
kompozycja 
związek ze 
spektaklem 

 rozpoznaje plakat wśród innych 
tekstów kultury 

 wymienia i omawia znaki 
plastyczne plakatu 

 wymienia postaci i  wydarzenia 
dramatu, z którymi kojarzy się 
plakat 

 wyraża swoją opinię na temat 
plakatu 

 pisze zaproszenie na spektakl 

 wskazuje specyficzne cechy 
plakatu jako tekstu kultury 

 omawia symboliczne sensy 
związane ze znakami plastycznymi 
plakatu 

 omawia związek plakatu 
z problematyką utworu 
Słowackiego 

 ocenia plakat 

 pisze zaproszenie na spektakl, 
zachowując wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi 

I. 2.3 2.6 
IV. 6. 8. 

  70. Składnia – zebranie 
i powtórzenie 
wiadomości 
 

1 wszystkie 
terminy ze 
składni, które 
pojawiły się w 
rozdziale 
 

 rozpoznaje wszystkie części 
zdania 

 rozpoznaje różne typy 
wypowiedzeń  

 odróżnia zdania złożone 
współrzędnie i podrzędnie 

 analizuje relacje między 
wypowiedzeniami składowymi 

 sporządza wykresy zdań 

 wyjaśnia, czym charakteryzują się 
wszystkie części zdania 

 stosuje różne typy wypowiedzeń 

 zna różne rodzaje zdań złożonych 
współrzędnie i podrzędnie  

 omawia relacje miedzy 
wypowiedzeniami składowymi 

 sporządza wykresy zdań 
wielokrotnie złożonych 

II. 1.4 1.5  

IV. 7. 

 Pokonać bariery 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  71. 

  72. 

  73. 

  74. 

  75. 

Aleksander Fredro  
Zemsta 
 

5 dramat 
akt 
scena 
komedia 
komizm 
rodzaje 
komizmu 
komedia 
charakterów 
elementy świata 
przedstawioneg
o 
akcja dramatu 
wątki dramatu 
charakterystyka 
porównawcza   
 
 

 rozpoznaje utwór jako dramat 

 wymienia elementy świata 
przedstawionego 

 porządkuje wydarzenia 
w wybranym wątku 

 charakteryzuje bohaterów 

 przypomina części akcji dramatu 
i przyporządkowuje im 
odpowiednie wydarzenia z Zemsty 

 wskazuje elementy komiczne 

 wie, na czym polega komedia 
charakterów 

 proponuje rozwiązania 
inscenizacyjne wybranych scen 
utworu 

 pięknie odczytuje wybrany 
monolog dramatu 

 wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
dramatem 

 omawia elementy świata 
przedstawionego 

 omawia wszystkie wątki utworu 

 dokonuje charakterystyki 
porównawczej Cześnika i Rejenta 

 omawia rozwój akcji dramatu 

 wskazuje przykłady komizmu 
postaci, sytuacji, języka 

 wyjaśnia, dlaczego Zemsta jest 
komedią charakterów 

 dopisuje do wybranej sceny 
didaskalia 

 interpretuje głosowo wybrany 
monolog dramatu 

I. 1.1 1.2 1.3 1.5 

1.6 1.8 1.9 1.10 

1.11 2.2 2.7 

III. 2.1 (SP 4–6) 

III. 1.2 1.3 2.2 2.4 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 

obowiązkowych: 

Aleksander 

Fredro, Zemsta 

 

 

  76. Beata Ostrowicka 
Zła dziewczyna 
(fragmenty) 
 

1 moralne 
dylematy 
relacje rodzinne 
konflikt 
wartości 

 porządkuje i odtwarza informacje 
z tekstu 

 charakteryzuje bohaterkę 

 opowiada o rodzinnym konflikcie  

 ocenia zachowanie ojca 

 opowiada o życiu bohaterki 

 ocenia relacje bohaterki 
z członkami rodziny 

 wyjaśnia przyczyny i opowiada 
przebieg konfliktu w rodzinie 
bohaterki 

 formułuje rady dla bohaterki 

I. 1.1 1.7 1.9 2.2 
2.7 



 

 
 
Język polski | Myśli i słowa               

 AUTOR: Ewa Nowak 
 

                               
27 

 

Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  77. Banksy 
obrazy na murze między 
Izraelem a Palestyną 
(fotografie) 
 

1 sztuka uliczna 
intencja 
środki wyrazu 

 rozpoznaje wytwory sztuki 
ulicznej 

 wypowiada się na temat 
obejrzanych dzieł 

 nadaje obrazom tytuły  

 dostrzega metaforyczny 
charakter obejrzanych dzieł 

 podaje związki frazeologiczne 
i wyjaśnia ich znaczenia 

 omawia cechy sztuki ulicznej 

 podaje przykłady sztuki ulicznej 

 ocenia obejrzane dzieła 

 wyjaśnia, co łączy obrazy 

 wyjaśnia metaforyczne znaczenia 
obejrzanych dzieł 

 omawia symbolikę muru 

I. 2.3 2.6 
IV. 1. 8. 

  78. Słowotwórstwo. Wyraz 
podstawowy i pochodny 

1 wyraz 
podstawowy 
wyraz pochodny 
 

 rozpoznaje wyrazy podstawowe 
i pochodne 

 tworzy proste wyrazy pochodne 

 wyjaśnia, kiedy wyraz jest 
podstawowy, a kiedy – pochodny 

 tworzy wyrazy pochodne od 
rzeczowników, czasowników 
i przymiotników 

II. 1.2  

 Jaką siłę ma słowo? 

  79. Cyprian Kamil Norwid 
Ogólniki 
 

1 rola poezji 
rola języka 
autotematyzm 
nowatorstwo 
formy 
 

 rozpoznaje motywy symboliczne 

 dostrzega różne postawy wobec 
rzeczywistości 

 wymienia podstawowe zadania 
poezji 

 dostrzega nowatorstwo formy 
wiersza Norwida 

 omawia motywy symboliczne 

 omawia różne postawy wobec 
rzeczywistości, 

 omawia rolę poety i poezji 

 omawia formę utworu 

I. 1.1 1.7 1.8 1.9 

1.10 1.11 

III. 2.2 

IV. 2. 6. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
wybrane wiersze 
Cypriana Kamila 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

Norwida 

  80. Cyprian Kamil Norwid  
Moja piosnka II 
 

1 symbol 
obrazy 
poetyckie 
neologizm 
odbiorca 

 wyodrębnia obrazy poetyckie 

 wymienia elementy symboliczne 

 rozpoznaje osobę mówiącą 

 nazywa wartości 

 rozpoznaje motyw arkadyjski 

 wskazuje neologizmy 

 rozróżnia ich rodzaje 
 

 omawia zwartość treściową 
obrazów poetyckich 

 wyjaśnia znaczenia elementów 
symbolicznych 

 charakteryzuje osobę mówiącą 

 omawia wartości ważne dla osoby 
mówiącej 

 omawia sposób kreowania świata 
w utworze 

 dostrzega idealizację 

 wyjaśnia funkcję neologizmów 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 

II. 2.3 

III. 2.4 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
wybrane wiersze 
Cypriana Kamila 
Norwida 

  81. 

  82. 

  83.  

 

Henryk Sienkiewicz  
Latarnik 
 

3 epika 
nowela 
tragizm 
punkt 
kulminacyjny 
retrospekcja 
recenzja książki 
 

 zna cechy utworów epickich 

 wie, że Latarnik jest nowelą 

 opowiada o losach bohatera 

 nazywa cechy charakteru 
bohatera 

 nazywa uczucia bohatera 

 pisze recenzję utworu 
literackiego 

 omawia cechy utworów epickich 

 wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
nowelą 

 komentuje i ocenia losy bohatera 

 charakteryzuje bohatera 

 omawia stany emocjonalne 
bohatera 

 pisze recenzję książki, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 2.2 

III. 1.2 1.3 1.5 1.7 

2.1 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
Henryk 
Sienkiewicz, 
Latarnik 

  84. Słowotwórstwo. Budowa 1 temat  wskazuje wyrazy podstawowe  tworzy pary wyrazów: podstawowy II. 1.2 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

słowotwórcza wyrazu, 
wyrazy niepodzielne 
słowotwórczo 
 

słowotwórczy 
formant 
wyraz 
niepodzielny 
słowotwórczo 
analiza 
słowotwórcza 
wyrazu 

i pochodne 

 dzieli słowotwórczo wyrazy 
pochodne 

 wie, że w temacie 
słowotwórczym mogą 
występować oboczności 

 wie, na czym polega analiza 
słowotwórcza wyrazu 

i pochodny 

 wyjaśnia, czym jest temat 
słowotwórczy, a czym formant 
w wyrazie pochodnym 

 dokonuje analizy oboczności  
w temacie słowotwórczym 

 wymienia kolejne etapy analizy 
słowotwórczej wyrazu 

IV. 6. 

  85. Marcin Wandałowski 
Nasz język – łączy 
czy dzieli (rozmowa 
z Jerzym Bralczykiem) 
 

1 komunikacja 
językowa 
porozumiewani
e się 
zmiany w języku 
współczesnym 

 wie, czym cechuje się wywiad 
jako wypowiedź publicystyczna 

 formułuje temat wywiadu 

 wie, na czym polega komunikacja 
językowa 

 wydobywa z tekstu informacje 
dotyczące zmian we współczesnym 
języku 

 wyjaśnia, dlaczego tekst 
reprezentuje wywiad jako 
wypowiedź publicystyczną 

 odtwarza główne myśli 
wypowiedzi rozmówcy 

 omawia akt komunikacji 
językowej 

 uzupełnia własnymi 
spostrzeżeniami informacje 
z tekstu na temat zmian w języku 
współczesnym 

I. 2.1 2.2 2.4 2.5 

II. 2.7 
IV. 6. 

 Rycerski świat 

  86. 

  87. 

  88. 

Henryk Sienkiewicz 
Krzyżacy 
 

6 etos rycerski 
wątki utworu 
obyczaje 

 wie, że utwór należy do powieści 
historycznych 

 wskazuje przykłady elementów 

 wyjaśnia, dlaczego utwór należy 
do powieści historycznych 

 określa relację między 

I. 1.1 1.2 1.9 1.10 

1.11 2.2 

II. 2.1 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  89. 

  90. 

  91. 

rycerskie 
charakterystyka 
bohaterów 
bohater 
statyczny 
i dynamiczny 
fikcja a historia 
powieść 
historyczna 
archaizm 
archaizacja 
rycerskie 
wartości 
rycerska 
obrzędowość 
motyw rycerza 
opis postaci 
list 

historycznych i fikcyjnych 

 wymienia wątki utworu 

 charakteryzuje wybranego 
bohatera 

 wskazuje bohaterów 
dynamicznych 

 wymienia obyczaje rycerskie 

 wie, co to jest archaizm 

 wskazuje w tekście różne rodzaje 
archaizmów 

 zestawia opis bitwy z dziełem 
malarskim 

 proponuje obsadę aktorską do 
przygotowywanej ekranizacji 

 pisze krótkie streszczenie 
wybranego wątku 

 
 

elementami historycznymi 
i fikcyjnymi 

 omawia układ wątków utworu 

 dokonuje charakterystyki 
porównawczej wybranych 
bohaterów 

 wyjaśnia, kto i dlaczego jest 
bohaterem dynamicznym 

 opowiada o obyczajach rycerskich 

 wyjaśnia rolę archaizmów 
w języku utworu 

 porównuje środki języka 
literackiego i malarskiego w opisie 
bitwy 

 uzasadnia obsadę aktorską do 
przygotowywanej ekranizacji 

 pisze streszczenie wątku zgodnie 
z wszystkimi wymogami tej formy 
wypowiedzi 

III. 2.1 (SP 4–6) 

III. 1.2 1.3 1.5 2.2 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 

uzupełniających: 

Henryk 

Sienkiewicz, 

Krzyżacy 

 
 
 
 
 

  92. Słowotwórstwo. Rodzaje 
i funkcje formantów  
 

1 formant 
przedrostek 
przyrostek 
wrostek 
formowanie 
znaczenia 

 wie, co to jest formant 

 zna różne rodzaje formantów 
 

 wyjaśnia rolę formantu 

 tworzy wyrazy przez użycie 
różnych rodzajów formantu 

II.1.2 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

wyrazu 

  93. Jarosław Grzędowicz 
Pan Lodowego Ogrodu 
 

1 obyczaje 
rycerskie 
honor rycerski 
literatura 
fantasy 
fantastyka 
nawiązania do 
tradycyjnych 
wątków 
literackich 
i kulturowych 
 

 odtwarza informacje na temat 
krainy przedstawionej we 
fragmencie 

 wyjaśnia na czym polega misja, 
którą wykonuje główny bohater 

 opisuje przeżycia bohatera 
podczas spotkania z 
mieszkańcami obcej planety 

 dostrzega nawiązania do czasów 
średniowiecza 

 wie, na czym polega fantastyka 
literacka 

 rozróżnia fantastykę naukową 
i fantasy 

 porządkuje informacje na temat 
krainy przedstawionej we 
fragmencie 

 odtwarza i ocenia argumenty, 
które zadecydowały o wyborze 
Vuka do wypełnienia misji 

 opisuje przeżycia bohatera 
podczas spotkania z 
mieszkańcami obcej planety 

 uzasadnia swoje ustalenia  
odwołaniami do tekstu 

 omawia rolę nawiązań do epoki 
średniowiecza 

 wyjaśnia, na czym polega 
fantastyka literacka 

 podaje przykłady literatury 
należącej do fantastyki naukowej 
i do fantasy  

I. 1.1 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11  

  94. Rodolphe Jacquette, 
Bernard Capo  
Krzyżacy 1. W cieniu 
czarnych kniei (fragment 
komiksu) 

1 komiks jako 
forma 
wypowiedzi 
związek obrazu i 
tekstu 

 zestawia fragment komiksu 
z odpowiednim fragmentem 
powieści 

 rozróżnia różne rodzaje dymków 
komiksowych 

 porównuje fragment komiksu 
z odpowiednim fragmentem 
powieści, wskazując 
podobieństwa i różnice 

 łączy różne rodzaje dymków 

I. 2.3 2.6 2.7 
IV. 2. 4. 6. 8. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 obrazowe 
a słowne 
przekazywanie 
znaczeń 
 

 wskazuje fragmenty 
zdynamizowane 

 prezentuje swoje wrażenia po 
obejrzeniu fragmentu komiksu 

z rodzajem tekstu w komiksie 

 wyjaśnia, jak zostały osiągnięte 
efekty dynamizmu 

 ocenia fragment komiksu 

  95. Słowotwórstwo. Wyrazy 
złożone – złożenia, 
zestawienia, zrosty 

1 połączenie 
dwóch tematów 
słowotwórczych 
złożenie 
zestawienie 
zrost 

 wie, czym cechują się wyrazy 
złożone 

 tworzy wyrazy złożone 

 zna zasady pisowni wyrazów 
złożonych 

 rozróżnia złożenia, zestawienia 
i zrosty 

 stosuje zasady pisowni wyrazów 
złożonych 

II. 1.3 

 Mieć czy być? 

  96. 

  97. 
Karol Dickens 
Opowieść wigilijna 
 

2 streszczanie 
fabuły utworu 
ocena 
postępowania 
bohaterów 
dostrzeganie 
różnic 
w postawach 
bohaterów 
 

 charakteryzuje głównego 
bohatera 

 ustala czas wydarzeń 

 dzieli wydarzenia na realistyczne 
i fantastyczne 

 nazywa emocje bohatera 

 wyjaśnia, czym były wywołane 
emocje bohatera 

 zapisuje w punktach rady dla 
bohatera 

 

 charakteryzuje głównego 
bohatera, przywołując 
odpowiednie fragmenty tekstu 

 wyjaśnia znaczenie, jakie 
w utworze ma czas 
rozgrywających się wydarzeń 

 określa rolę fantastyki w utworze 

 wyjaśnia, z czego wynikała i na 
czym polegała zmiana w myśleniu 
i postępowaniu bohatera 

 wypowiada się na temat 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 
1.9 1.10 1.11 2.2 
III. 1.1 
IV. 6. 8. 
Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
Karol Dickens, 
Opowieść 
wigilijna 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

motywów ludzkiego 
postępowania 

  98. Erich Fromm 
Mieć czy być? 

1 czytanie ze 
zrozumieniem 
tekstu 
naukowego 
wydobywanie 
głównej myśli 
tekstu 
odtwarzanie 
przesłanek 
myślowych 
uogólnianie 
wniosków 
 

 dostrzega problematykę tekstu 

 rozpoznaje tekst jako filozoficzny 

 krótko omawia dwie postawy 
życiowe przedstawione w tekście 

 odtwarza poglądy autora na 
temat sposobu życia człowieka 

 zna cechy stylu naukowego 

 wyodrębnia zawartość treściową 
akapitów 

 omawia przywołane w tekście 
przykłady 

 pisze list zawierający swoje 
życiowe przekonania 

 formułuje problematykę tekstu 

 wyjaśnia, dlaczego tekst ma 
charakter filozoficzny 

 omawia i ocenia dwie postawy 
życiowe przedstawione w tekście 

 przedstawia swoje poglądy na 
temat poruszany w utworze 

 na podstawie tekstu omawia 
cechy stylu naukowego 

 analizuje budowę akapitów 

 omawia funkcję przykładów 
przywołanych w tekście 

 pisze list prezentujący własne 
poglądy 

I. 2.1 2.2 2.4  
II. 2.7 

III. 1.5 (SP 4–6)  
III. 1.1 1.5 1.7 
IV. 8. 
 

  99. Fundacja Arka  
plakat promujący 
bezinteresowne 
działanie 

1 plakat 
grafika 
nazywanie 
elementów 
graficznych 
plakatu 
tworzenie 
związków 

 odróżnia plakat od obrazu 

 wskazuje elementy znaczące na 
plakacie 

 analizuje hasła znajdujące się na 
plakacie 

 wypowiada się na temat swoich 
możliwości pracy jako 
wolontariusz 

 wskazuje główne środki wyrazu 
plakatu 

 omawia przenośne znaczenie 
znaków graficznych 

 proponuje własne hasło 
plakatowe 

 ocenia własne możliwości pracy 
jako wolontariusz 

I. 2.3 2.6 

III. 1.8 

 



 

 
 
Język polski | Myśli i słowa               

 AUTOR: Ewa Nowak 
 

                               
34 

 

Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

wyrazowych 
układanie hasła 
reklamowego 
środki 
perswazyjne 

 

  100. Słowotwórstwo. Rodzina 
wyrazów 
 

1 rodzina 
wyrazów 
rdzeń 
oboczności w 
rdzeniu 
 

 wie, kiedy wyrazy tworzą rodzinę 

 tworzy proste rodziny wyrazów 

 wyjaśnia, co to jest rdzeń 

 dostrzega oboczności w rdzeniu 

 wyjaśnia, co to są wyrazy 
pokrewne 

 tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów 

 odróżnia rdzeń od tematu 
słowotwórczego 

 zaznacza oboczności w rdzeniu 

II. 1.2 4.1 

IV. 6. 

 Magia świata 

  101. Bolesław Leśmian 
Dziewczyna 
 

1 ballada 
fantastyka 
symbol 
postawa 
narratora 
neologizmy i ich 
funkcja 

 wie, że utwór jest balladą 

 wskazuje elementy realistyczne 
i fantastyczne 

 rozpoznaje narratora w utworze 

 wskazuje neologizmy 

 wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
balladą 

 określa relacje między 
elementami realistycznymi 
i fantastycznymi 

 omawia postawę narratora 

 omawia funkcję neologizmów 
 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 

1.8 1.9 1.10 1.11 

II. 2.3  

Znajomość lektur 

obowiązkowych:  

wybrane wiersze  

Bolesława 
Leśmiana 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  102. Bolesław Leśmian 
Wczesnym rankiem 
Tęcza 
 

1 liryka 
bezpośrednia 
poetycki pejzaż 
postawa wobec 
natury 
obrazy 
poetyckie 
ożywienie 

 rozpoznaje utwór jako należący 
do liryki bezpośredniej 

 wymienia składniki poetyckiego 
krajobrazu 

 omawia postawę wobec natury 
przedstawioną w wierszu 

 wyodrębnia obrazy poetyckie 

 rozpoznaje ożywienie 

 wyjaśnia, dlaczego utwór należy 
do liryki bezpośredniej 

 opisuje krajobraz zaprezentowany 
w wierszu 

 ocenia postawy pokazane 
w utworze 

 omawia zawartość obrazów 
poetyckich 

 omawia funkcję ożywienia 

I. 1.1 1.4 1.8 1.9 

1.10 1.11 

III. 2.4 

Znajomość lektur 

obowiązkowych:  

wybrane wiersze  

Bolesława 
Leśmiana 

  103. Słowotwórstwo. 
Zebranie i powtórzenie 
wiadomości ze 
słowotwórstwa. Realne i 
słowotwórcze znaczenie 
wyrazu 
 

1 wszystkie 
terminy  z lekcji 
o słowotwórstw
ie 

 rozpoznaje wyrazy podstawowe 
i pochodne 

 rozpoznaje temat słowotwórczy 
i formant 

 zna różne rodzaje formantów 

 tworzy proste rodziny wyrazów 

 rozpoznaje rdzeń 

 rozpoznaje wyrazy złożone 
 

 wskazuje zależności między 
wyrazami podstawowymi 
i pochodnymi 

 omawia budowę słowotwórczą 
wyrazów pochodnych 

 nazywa różne rodzaje formantów 

 tworzy przy ich pomocy wyrazy 
pochodne 

 tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów 

 wyodrębnia rdzeń 

 tworzy złożenia, zestawienia 
i zrosty 

II. 1.2 1.3 4.1 

  104. Aleksander Minorski  
Ikar znad Dunajca 

1 motyw ikaryjski 
opowieść 

 przypomina postać Ikara z mitu  

 wie, że tekst jest opowieścią 

 wyjaśnia, na czym polega motyw 
ikaryjski w kulturze 

I. 1.1 1.7 1.8 1.9 

1.10 1.11 2.2 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 biograficzna 
porządkowanie 
elementów 
świata 
przedstawioneg
o 
nazywanie 
uczuć i emocji 
opis przeżyć 

biograficzną  

 porządkuje elementy świata 
przedstawionego 

 nazywa emocje i przeżycia 

 tworzy opis przeżyć 
 

 wyjaśnia, czym cechuje się 
opowieść biograficzna 

 omawia elementy świata 
przedstawionego 

 wskazuje i omawia źródła emocji 
i przeżyć 

 tworzy opis przeżyć, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi  

III. 2.1 (SP 4–6) 

III. 1.2 1.3 

  105. Zróżnicowanie języka.  
Słownictwo 
ogólnonarodowe 

1 język 
ogólnonarodow
y, słownictwo 
ogólne, 
odmiana 
mówiona i 
pisana języka 

 wie, że istnieje słownictwo 
ogólne i słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 

 potrafi wyjaśnić, kiedy język 
nazywamy ogólnonarodowym 

 zastępuje słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 
słownictwem ogólnym 

 odróżnia język ogólnonarodowy 
od języków regionalnych, 
środowiskowych 

II. 2.1 
IV. 6. 

  106. Michał Głowiński, 
Aleksandra Okopień-
Sławińska,  
Janusz Sławiński  
Świat przedstawiony 
utworu literackiego 
wobec rzeczywistości 
(fragment) 

1 konwencja 
literacka 
konwencja 
realistyczna 
konwencja 
fantastyczna 
groteska 
absurd 
elementy świata 

 dostrzega problematykę tekstu 

 wyodrębnia zawartość treściową 
akapitów 

 odróżnia realizm od fantastyki 

 wie, na czym polega groteska 

 wie, na czym polega absurd 

 wymienia elementy świata 
przedstawionego w utworach 

 formułuje problematykę tekstu 

 analizuje budowę akapitów 

 wyjaśnia, na czym polega 
realistyczne, a na czym 
fantastyczne obrazowanie świata 

 wyjaśnia, czym jest groteska 

 wyjaśnia funkcje absurdu 

 charakteryzuje elementy świata 

I. 2.1 2.2 2.4  
II. 2.7 



 

 
 
Język polski | Myśli i słowa               

 AUTOR: Ewa Nowak 
 

                               
37 

 

Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

przedstawioneg
o 

literackich przedstawionego  w utworach 
literackich  

  107. Zróżnicowanie języka  
Słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 

1 słownictwo o 
ograniczonym 
zasięgu, 
archaizmy, 
terminy 
naukowe, 
odmiany 
środowiskowe 
języka 

- rozpoznaje słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 
- wskazuje archaizmy 
- wskazuje terminy naukowe 
- wie, co to jest socjolekt 
 

- rozpoznaje słownictwo o 
ograniczonym    zasięgu, klasyfikuje 
je 
- wskazuje rodzaje archaizmów 
- przyporządkowuje terminy 
naukowe odpowiedniej dyscyplinie 
wiedzy 
- wyjaśnia, co to jest socjolekt 
 

II. 2.1 2.5 

 Sztuka optymizmu 

  108. Kazimierz Wierzyński 
Zielono mam w głowie 
Na łące  
 

1 optymizm 
przerzutnia 
liryka 
bezpośrednia 
znaczenia 
metaforyczne 
postawa 
życiowa 

 odczytuje główną myśl wiersza 

 rozpoznaje przerzutnię 

 rozpoznaje lirykę bezpośrednią 

 wskazuje fragmenty o znaczeniu 
metaforycznym 

 wie, o jakiej postawie życiowej 
jest mowa w wierszu 

 formułuje przesłanie wiersza 

 określa funkcję przerzutni 

 charakteryzuje osobę mówiącą 

 wyjaśnia znaczenia metaforyczne 

 wypowiada się na temat postawy 
życiowej, o której jest mowa 
w wierszu 

 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 

IV. 6. 8. 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
wybrane wiersze 
Kazimierza 
Wierzyńskiego 

  109. Małgorzata Baranowska  
Szczęście codzienne 
(fragment Tylko się 

1 źródła szczęścia 
polemika 
uzasadnianie 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wskazuje fragmenty prezentujące 
poglądy autora  

 formułuje problematykę tekstu 

 ustosunkowuje się do poglądów 
autora 

I. 1.7 2.1 2.2 2.4 

III. 1.1 1.5 1.6 1.7 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

rozejrzeć) 
 

poglądów    odtwarza informacje na temat 
źródeł szczęścia 

 odtwarza własnymi słowami 
przywołane w tekście przykłady 

 odtwarza tok myślenia autorki 

 analizuje zawartość treściową 
akapitów 

 wypowiada się na temat źródeł 
szczęścia 

 omawia funkcję przykładów 
przywołanych w tekście 

 ustosunkowuje się do wywodu 
autorki 

 analizuje budowę akapitów  

IV. 8.  

  110. Zróżnicowanie języka.  
Sposoby wzbogacania 
słownictwa 

1 sposoby 
wzbogacania 
słownictwa, 
innowacje 
językowe, 
nadawanie 
nowych 
znaczeń, 
neologizmy 

 zna różne sposoby wzbogacenia 
słownictwa 

 wymienia powody powstawania 
neologizmów 

 rozpoznaje neologizmy 

 zna kilka wyrazów, którym 
nadane zostały nowe znaczenia 

 stosuje w swoich wypowiedziach 
bogate, różnorodne słownictwa 

 podaje przykłady sytuacji, w 
których posługujemy się 
neologizmami 

 wyjaśnia znaczenia neologizmów 

 podaje przykłady wyrazów, 
którym nadane zostały nowe 
znaczenia 

II. 2.3 

  111. Richard Carlson  
Nie zadręczaj się 
drobiazgami, nastolatku 
(fragment Ciesz się, że 
jesteś nastolatkiem) 
 

1 afirmacja 
postawa 
życiowa 
odczytywanie 
intencji tekstu 
styl potoczny 
życiowe rady 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 rozpoznaje intencje tekstu 

 wskazuje fragmenty omawiające 
postawę życiową 

 rozpoznaje styl potoczny 

 odtwarza życiowe rady zawarte 
w tekście 

 

 omawia treści zawarte w tekście  

 formułuje intencje tekstu 

 omawia fragmenty omawiające 
postawę życiową 

 omawia skutki zastosowania stylu 
potocznego 

 formułuje życiowe rady 
uzupełniające przesłanie tekstu 

I. 1.7 2.1 2.2 2.4 

II. 2.7 

III. 1.1 1.5 1.6 1.7 

IV. 8.  
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  112. Zróżnicowanie języka. 
Homonimy  
 

1 homonimy, 
rozpoznawanie 
znaczeń 
homonimów 
homofony 

 wie, co to są homonimy 

 podaje kilka przykładów 
homonimów 

 wyjaśnia znaczenia homonimów 

 odróżnia homonimy od 
homofonów 

 wyjaśnia zjawisko homonimii, 

 podaje różnorodne przykłady 
homonimów 

 łączy znaczenia homonimów z 
kontekstem wypowiedzi 

 podaje przykłady homofonów 

II. 2.4 

 Malowane słowem 

  113. Jan Lechoń 
Czerwone wino 
Do malarza 
 

1 symbolika pór 
roku 
opis krajobrazu 
osoba mówiąca 
poetyckie 
refleksje o życiu 

 wyjaśnia symbolikę wybranej 
pory roku 

 wskazuje osobę mówiącą 
w wierszu 

 wyjaśnia, czego dotyczą refleksje 
zawarte w utworze 

 wyjaśnia symbolikę pór roku 

 charakteryzuje osobę mówiącą 
w wierszu 

 ustosunkowuje się do refleksji 
zawartych w utworze 

 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 

Znajomość lektur 

obowiązkowych: 

wybrane wiersze 

Jana Lechonia 

  114. Zróżnicowanie języka. 
Skrótowce i skróty 
 

1 skrótowce i 
skróty, 
skrótowiec, 

głoskowiec, 

literowiec, 

sylabowiec, 

skrótowiec 

mieszany,  

pisownia 
skrótów 

 wyjaśnia, co to są skrótowce i 
skróty 

 podaje znaczenia prostych 
skrótowców 

 zapisuje poprawnie skrótowce i 
skróty 
 

 rozpoznaje różne rodzaje 
skrótowców  

 podaje znaczenia skrótowców 

 stosuje poprawne formy 
skrótowców i skrótów 
 
 
 

 

II. 2.1 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  115. Jan Kasprowicz Krzak 
dzikiej róży w Ciemnych 
Smreczynach 
 

1 epitet złożony  
opis impresyjny 
obraz poetycki 
symbol 
sonet 

 tytułuje obrazy poetyckie 

 wymienia elementy symboliczne 

 wskazuje epitety złożone 

 wie, że opis ma charakter 
impresyjny 

 wie, że utwór reprezentuje sonet 
jako gatunek literacki 

 omawia zawartość obrazów 
poetyckich 

 wyjaśnia symboliczne znaczenia 
poszczególnych elementów 

 określa funkcję epitetów 
złożonych 

 wyjaśnia, z czego wynika i na 
czym polega impresyjność opisu 
poetyckiego 

 wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
sonetem 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 
1.8 1.9 1.10 1.11 

  116. Zróżnicowanie języka. 
Style funkcjonalne 
 

1 styl wypowiedzi, 
styl 
funkcjonalny, 
styl potoczny, 
urzędowy, 
naukowy, 
artystyczny, 
publicystyczny, 
cechy dobrego 
stylu 

 wie, co składa się na styl 
wypowiedzi; 

 rozpoznaje różne style języka; 

 wymienia cechy dobrego stylu 
 

 wyjaśnia, co to jest styl 

wypowiedzi, co się na niego 

składa; 

 stosuje różne style funkcjonalne 

w swoich wypowiedziach; 

 dba o poprawność stylu swoich 

wypowiedzi 

 

II. 2.7 
IV. 6. 8. 

  117. Czesław Miłosz 
Mały traktat o kolorach 
 

1 traktat 
symbolika barw 
epitety złożone i 
ich funkcja 

 zna definicję traktatu 

 wymienia barwy o symbolicznym 
znaczeniu 

 wyjaśnia znaczenie tytułu 

 omawia symboliczne znaczenie 
barw 

I. 1.2 1.4 2.1 2.2 
2.4 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  wymienia epitety złożone 

 rozpoznaje intencję tekstu 

 omawia funkcję epitetów 
złożonych 

 omawia intencję tekstu 

   118. Zróżnicowanie języka. 
Zebranie i powtórzenie 
wiadomości  
 

1 powtórzenie 
wiadomości: 
słownictwo 
ogólne, 
słownictwo o 
ograniczonym 
zasięgu, 
homonimy, 
skrótowce, style 
funkcjonalne  

 wie, że istnieje słownictwo 
ogólne i słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 

 potrafi wyjaśnić, kiedy język 
nazywamy ogólnonarodowym 

 rozpoznaje słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 

 wskazuje archaizmy 

 wskazuje terminy naukowe 

 wie, co to jest socjolekt 

 zna różne sposoby wzbogacania 
słownictwa 

 wymienia powody powstawania 
neologizmów 

 rozpoznaje neologizmy 

 zna kilka wyrazów, którym 
nadane zostały nowe znaczenia 

 wyjaśnia, co to są skrótowce 

 podaje znaczenia prostych 
skrótowców 

 zapisuje poprawnie skrótowce i 
skróty 

 zastępuje słownictwo o 
ograniczonym zasięgu 
słownictwem ogólnym 

 odróżnia język ogólnonarodowy 
od języków regionalnych, 
środowiskowych 

 rozpoznaje słownictwo o 
ograniczonym    zasięgu, 
klasyfikuje je 

 wskazuje rodzaje archaizmów 

 przyporządkowuje terminy 
naukowe odpowiedniej 
dyscyplinie wiedzy 

 wyjaśnia, co to jest socjolekt 

 stosuje w swoich wypowiedziach 
bogate, różnorodne słownictwa 

 podaje przykłady sytuacji, w 
których posługujemy się 
neologizmami 

 wyjaśnia znaczenia neologizmów 

 podaje przykłady wyrazów, 
którym nadane zostały nowe 

II. 2.1 2.3 2.4 2.5 
2.7 
IV. 6. 7. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 wie, co składa się na styl 
wypowiedzi; 

 rozpoznaje różne style języka; 

 wymienia cechy dobrego stylu 
 

znaczenia 

 rozpoznaje różne rodzaje 
skrótowców 

 podaje znaczenia skrótowców 

 stosuje poprawne formy 
skrótowców 

 wyjaśnia, co to jest styl 
wypowiedzi, co się na niego 
składa; 

 stosuje różne style funkcjonalne 
w swoich wypowiedziach 

 dba o poprawność stylu 
wypowiedzi 

 Wymiary człowieczeństwa 

  119. Jerzy Liebert 
Uczę się ciebie, 
człowieku 
 

1 postawa 
życiowa 
metafora 
osoba mówiąca 
odbiorca 
sytuacja liryczna 

 rozpoznaje osobę mówiącą 

 wskazuje metafory 

 określa sytuację liryczną 

 określa postawę życiową 
przedstawioną w wierszu 

 wypowiada się na temat osoby 
mówiącej 

 wyjaśnia znaczenia metafor 

 omawia sytuację liryczną 

 wyjaśnia, jakiej postawy życiowej 
uczy wiersz  

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 

Znajomość lektur 
obowiązkowych: 
wybrane wiersze 
Jerzego Lieberta 

  120. Leszek Kołakowski  
O wrogu i przyjacielu 
 

1 wydobywanie 
tezy z tekstu 
nazywanie cech 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 wskazuje fragmenty o charakterze 
tezy i  argumentów 

 określa problematykę tekstu 

 na podstawie tekstu formułuje 
tezę i  argumenty 

I. 2.1 2.2 2.4  
III. 1.1 1.5 1.6 1.7  
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

przyjaźni 
formułowanie 
argumentów 

 z odpowiednich źródeł podaje 
cytaty dotyczące przyjaźni 

 bierze udział w dyskusji 

 podaje i omawia cytaty dotyczące 
przyjaźni 

 prezentuje swoje stanowisko 
w dyskusji 

  121. Komunikacja językowa. 
Akt komunikacji 

1 akt komunikacji, 
składniki aktu 
komunikacji: 
nadawca 
odbiorca 
komunikat 
kod 
kontekst 

 wymienia składniki aktu 
komunikacji   
 

 omawia relacje między 
poszczególnymi składnikami aktu 
komunikacji 
 

II. 3.1 3.2 3.3 (SP 

4–6) 

 

 122. Max Ehrmann  
Dezyderata 
 
 

1 życiowe rady 
wartości 
nastrój utworu 
dedykacja 

 rozpoznaje formy trybu 
rozkazującego w tekście 

 cytuje fragmenty zawierające 
życiowe rady 

 rozpoznaje wartości, o których 
mowa w tekście 

 porównuje tekst z jego muzyczną 
wersją 

 pisze tekst dedykacji 

 wyjaśnia funkcję form trybu 
rozkazującego użytego w tekście 

 przekazuje zawarte w tekście 
życiowe rady własnymi słowami 

 nazywa i porządkuje wartości, 
o których mowa w tekście 

 ocenia muzyczną wersję utworu 

 tworzy tekst ciekawej dedykacji 
 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 2.7 

III. 2.1 (SP 4–6) 
IV. 6. 8.  

  123. Komunikacja językowa. 
Intencje i cel wypowiedzi 
 

1 intencja 

wypowiedzi,  

 rozpoznaje przykładowe intencje 
nadawcy w komunikacie 

 rozpoznaje różnorodne intencje 
w komunikacie 

II. 3.1 3.2 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 cel wypowiedzi  rozpoznaje i formułuje 
podstawowe cele komunikatu 
 

 rozpoznaje cele cudzej 
wypowiedzi 

 dobiera środki do wyrażania 
celów we własnej wypowiedzi 

 Zmagania z losem 

  124. 

  125. 

  126. 

Ernest Hemingway 
Stary człowiek i morze 
 

3 opowiadanie 
monolog 
refleksje 
aktywna 
postawa wobec 
życia 
rozprawka (typ 
II) 
 

 porządkuje wydarzenia utworu 

 nazywa cechy bohatera 

 nazywa emocje i przeżycia 
bohatera 

 opowiada o relacjach bohatera 
z chłopcem 

 wypowiada się na temat postawy 
życiowej bohatera 

 dostrzega przesłanie utworu 

 pisze rozprawkę 

 odtwarza etapy wyprawy 
bohatera charakteryzuje bohatera 

 ocenia postawę bohatera 

 omawia relacje bohatera 
z chłopcem 

 ocenia postawę życiową bohatera 

 formułuje przesłanie utworu 

 pisze rozprawkę, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 

1.9 1.10 1.11 2.1 

2.2 

III. 1.1 1.2 1.3 1.4 

1.5 1.6 1.7 2.1 

2.3 

IV. 6. 

Znajomość lektur 
uzupełniających: 
Ernest 
Hemingway, 
Stary człowiek i 
morze 

  127. Jasiek Mela 
Poza horyzonty 

1 dziennik 
prezentacja 
postaci 
uzasadnianie 
opinii 

 czyta tekst ze zrozumieniem 

 zbiera informacje na temat 
bohatera 

 wypowiada się na temat przeżyć 
bohatera 

 omawia informacje zawarte 
w tekście  

 charakteryzuje bohatera 

 ocenia bohatera 

 wyjaśnia, dlaczego tekst należy 

I. 1.3 (SP 4–6)   

I. 2.1 2.2 2.4 

III. 1.7 

IV. 8. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

  wie, że tekst należy do literatury 
faktu 

do literatury faktu 

  128. Andrew Wyeth 
Świat Krystyny 
(reprodukcja obrazu) 
 

1 kompozycja 
obrazu 
opis bohaterki 
obrazu 
symbolika 
motywu drogi 
 

 wymienia elementy świata 
przedstawionego na obrazie 

 opisuje dziewczynę ukazaną 
na obrazie 

 wstępnie omawia kompozycję 
obrazu 

 wskazuje elementy o znaczeniach 
symbolicznych 

 omawia warstwę 
przedstawieniową obrazu 

 wymyśla historię związaną 
z postacią przedstawioną na 
obrazie 

 omawia i ocenia kompozycję 
obrazu 

 wyjaśnia symboliczne znaczenia 
elementów obrazu 

I. 2.3 2.6 

  129. Komunikacja językowa. 
Grzeczność językowa 

1 grzeczność 

językowa 

kultura języka 

etykieta i 

netykieta 

 

 wie, na czym polega grzeczność 
językowa 

 stara się stosować zasady 
grzeczności językowej 

 wyjaśnia, na czym polega 
grzeczność językowa 

 świadomie stosuje zasady 
grzeczności językowej 

II. 3.1 

 Siła rozumu 

  130. 

  131. 

  132. 

Agata Christie 
Dwanaście prac 
Herkulesa 
 

3 powieść 
detektywistyczn
a 
dedukcja 

 zna mit o dwunastu pracach 
Heraklesa 

 wydobywa informacje z tekstu 

 cytuje odpowiednie fragmenty 

 omawia nawiązania do mitu 
o pracach Heraklesa 

 selekcjonuje informacje z tekstu 

 omawia przywołane cytaty 

I. 1.1 1.2 1.8 1.9 

1.10 1.11 2.1 2.3 

III. 1.2 1.3 

IV. 1. 2. 6. 8. 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

indukcja 
charakterystyka 
bohatera 
motywy 
działania 
mitologiczne 
nawiązania 

 wstępnie charakteryzuje 
bohatera 

 odtwarza tok myślenia detektywa 

 opowiada o wybranym śledztwie 
detektywa 

 klasyfikuje utwory jako 
opowiadania kryminalne 

 charakteryzuje bohaterów 

 omawia i ocenia tok myślenia 
detektywa 

 formułuje tematykę opowiadań  

 wyjaśnia, na jakiej podstawie 
klasyfikuje utwory jako 
opowiadania kryminalne 

Znajomość lektur 
uzupełniających: 
Agatha Christie, 
wybrana 
powieść 
kryminalna 

  133. Komunikacja językowa. 
Sposoby przytaczania 
cudzej wypowiedzi 

1 cytat 
mowa zależna 
mowa 
niezależna 

 rozpoznaje cytaty w wypowiedzi 

 stosuje podstawowe zasady 
cytowania cudzej wypowiedzi  

 rozróżnia mowę zależną 
i niezależną 

 przekształca mowę zależną 
w niezależną i odwrotnie 

 stosuje cytaty w wypowiedzi 

 poprawnie stosuje zasady 
cytowania cudzej wypowiedzi  

 wyjaśnia, czym różnią się mowa 
zależna i niezależna 

 dokonuje twórczych przekształceń 
mowy zależnej w niezależną 
i odwrotnie 

II. 3.3 (SP 4–6) 

II. 1.6 4.2 

  134. Czesław Miłosz 
Zaklęcie 
 

1 metafora 
filozofia 
znaczenia 
przenośne 
utworu 
teza 
osoba mówiąca 

 odczytuje dosłowne znaczenia 
utworu 

 rozpoznaje tezę w utworze 

 rozpoznaje argumenty w tekście 

 rozpoznaje osobę mówiącą 

 wie, czym zajmuje się filozofia 

 wskazuje w tekście metafory 

 odczytuje przenośne znaczenia 
utworu 

 komentuje tezę utworu 

 omawia argumenty występujące w 
 tekście 

 charakteryzuje osobę mówiącą 

 wymienia podstawowe działy 
filozofii 

 wyjaśnia znaczenia wynikające 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 

1.9 1.10 1.11 
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Kolejny 
numer 
lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

z metafor 

  135. Auguste Rodin 
Myśliciel (rzeźba) 
 

1 rzeźba 
rzeźba 
figuratywna 
faktura rzeźby 
przesłanie dzieła 
plastycznego 
symbol 
monolog 
wewnętrzny 

 wie, czym cechuje się rzeźba jako 
dziedzina sztuki 

 omawia wygląd wyrzeźbionej 
postaci 

 przedstawia swoje odczucia 
wywoływane przez dzieło 

 układa monolog wewnętrzny 
wyrzeźbionej postaci  

 odróżnia sztukę figuratywną od 
abstrakcyjnej 

 wyjaśnia znaczenia wynikające ze 
sposobu przedstawienia postaci 
przez rzeźbę 

 ocenia dzieło 

 układa rozwinięty monolog 
wewnętrzny wyrzeźbionej postaci  

I. 2.3 2.6 

III. 1.2 1.3 

  136. Komunikacja językowa. 
Zebranie i powtórzenie 
wiadomości z zakresu 
komunikacji językowej 

1 akt komunikacji,  
intencja 

wypowiedzi,  

cel wypowiedzi, 
grzeczność 

językowa 

kultura języka 

etykieta i 
netykieta, cytat 
mowa zależna 
mowa 

niezależna 

 

 

 wymienia składniki aktu 
komunikacji   

 rozpoznaje przykładowe intencje 
nadawcy w komunikacie 

 rozpoznaje i formułuje 
podstawowe cele komunikatu 

 wie, na czym polega grzeczność 
językowa 

 stara się stosować zasady 
grzeczności językowej 

 rozpoznaje cytaty w wypowiedzi 

 stosuje podstawowe zasady 
cytowania cudzej wypowiedzi  

 rozróżnia mowę zależną 

 omawia relacje między 
poszczególnymi składnikami aktu 
komunikacji 

 rozpoznaje różnorodne intencje 
w komunikacie 

 rozpoznaje cele cudzej 
wypowiedzi 

 dobiera środki do wyrażania 
celów we własnej wypowiedzi 

 wyjaśnia, na czym polega 
grzeczność językowa 

 świadomie stosuje zasady 
grzeczności językowej 

 stosuje cytaty w wypowiedzi 

 poprawnie stosuje zasady 

II. 3.1 3.2 3.3 3.7 

(SP 4–6) 

II. 1.6 3.1 3.2 4.2 

III. 1.1  

IV. 1. 6. 
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lekcji 

Materiał rzeczowy 
Liczba 
godzin 

Zagadnienia 
Wymagania wobec ucznia Odniesienia do 

podstawy 
programowej podstawowe ponadpodstawowe 

 
 

i niezależną 

 przekształca mowę zależną 
w niezależną i odwrotnie 

cytowania cudzej wypowiedzi  

 wyjaśnia, czym różnią się mowa 
zależna i niezależna 

 dokonuje twórczych przekształceń 
mowy zależnej w niezależną 
i odwrotnie 
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Plan wynikowy, klasa 8
Plan wynikowy został opracowany do rozkładu materiału z podręcznika. Podobnie jak w rozkładzie, treści z nauki o języku z działu KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  
zostały podzielone i rozmieszczone funkcjonalnie wśród treści literacko-kulturowych z działu KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE.

Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Życiowe wędrówki

Adam Mickiewicz Stepy 
akermańskie

1 obrazy poetyckie
środki językowe dynami-
zujące wypowiedź
środki językowe oddające 
wrażenia słuchowe i wzro-
kowe
metafora
ja liryczne
motyw wędrówki
nazywanie uczuć
obrazowanie przestrzeni
sonet

–  wyodrębnia obrazy poetyckie 
–  wskazuje i nazywa podstawowe środki języ-

kowe 
–  cytuje fragmenty przekazujące wrażenia 

zmysłowe
–  wstępnie charakteryzuje bohatera lirycznego
–  dostrzega motyw wędrówki
–  omawia przestarzeń zobrazowaną w utworze
–  wyróżnia sonet spośród innych gatunków 

lirycznych 

–  omawia zawartość obrazów poetyckich
–  określa funkcję zastosowanych w wierszu 

środków językowych 
–  omawia wrażenia zmysłowe przedstawione 

w tekście
–  omawia postać bohatera lirycznego 
–  omawia znaczenia związane z motywem 

wędrówki
–  omawia symbolikę przestrzeni 
–  omawia cechy sonetu jako gatunku lirycznego 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 1.12

Edward Stachura
Wędrówką życie jest czło-
wieka…

1 motyw wędrówki
poetycka teza
pytania retoryczne
formułowanie pytań 
do tekstu
bohater liryczny
postawa życiowa

–  dostrzega w tekście motyw wędrówki; 
–  zbiera informacje o osobie mówiącej 
–  cytuje pytania retoryczne 
–  formułuje kilka pytań do tekstu 
–  cytuje wers o charakterze tezy

–  omawia symboliczne znaczenia związane 
z motywem wędrówki

–  omawia życiową postawę osoby mówiącej 
–  omawia funkcję pytań retorycznych 
–  formułuje pytania do tekstu 
–  ustosunkowuje się do tezy zawartej w utworze

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11
III. 2.3

Jarosław Marek Rymkiewicz 
Ogród w Milanówku, pieśń 
nocnego wędrowca

1 motyw ogrodu, jego kul-
turowe znaczenia
bohaterowie liryczni
świat natury
adresat poetyckiej wypo-
wiedzi
obrazowanie przestrzeni
relacje między Bogiem, 
człowiekiem, naturą

–  dostrzega motyw ogrodu w tekście
–  wydobywa informacje o bohaterach utworu 
–  zbiera informacje o osobie mówiącej 
–  wskazuje i nazywa środki językowe opisujące 

przestrzeń 
–  wstępnie określa relacje między Bogiem, 

człowiekiem i naturą 

–  omawia symboliczne znaczenia motywu 
ogrodu

–  porządkuje informacje o bohaterach utworu
–  omawia podmiot liryczny
–  omawia sposób obrazowania przestrzeni
–  omawia relacje między Bogiem, człowiekiem 

i naturą 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Fonetyka – głoska i litera 1 głoska
litera
sposoby zapisywania 
głosek
podział wyrazu na litery 
i głoski
funkcje litery i

–  wie, co to jest głoska i litera 
–  zna sposoby zapisywania głosek
–  dzieli wyrazy na litery i głoski
–  zna funkcje litery i w wyrazach

–  wyjaśnia, czym jest głoska, a czym litera 
–  wymienia różnorodne sposoby zapisywania 

głosek
–  dzieli trudne wyrazy na litery i głoski
–  omawia funkcje litery i w wyrazach

II. 1.1 4.1 4.3

Caspar David Friedrich, 
Wędrowiec nad morzem 
mgły (reprodukcja obrazu)

1 obrazowanie przestrzeni
bohater obrazu
motyw wędrówki
kompozycja obrazu
perspektywa
monolog wewnętrzny
opis obrazu

–  nazywa elementy przedstawione na obrazie
–  wydobywa znaczenia dosłowne dzieła
–  rozpoznaje motyw wędrówki
–  nazywa rodzaje przestrzeni pokazane na ob-

razie
–  omawia postać przedstawioną na obrazie
–  wyjaśnia, na czym polega perspektywa
–  układa monolog wewnętrzny
–  opisuje obraz

–  omawia elementy przedstawione na obrazie
–  wydobywa znaczenia przenośne dzieła
–  omawia znaczenia związane z motywem 

wędrówki
–  omawia przestrzeń pokazaną na obrazie, 

wydobywa znaczenia z nią związane
–  omawia znaczenia związane z postacią przed-

stawioną na obrazie
–  omawia perspektywę obrazu i jej rolę w kre-

owaniu znaczeń
–  tworzy rozbudowany monolog wewnętrzny 

związany ze znaczeniami obrazu
–  tworzy rozbudowany opis obrazu 

I. 2.3 2.6
III. 1.2 1.3

Wirtualny spacer – literac-
kie gry planszowe

1 motyw wędrówki
bohater literacki
zasady gry

–  we wskazanym programie internetowym opra-
cowuje grę planszową

–  samodzielnie w wybranym programie inter-
netowym opracowuje grę planszową, dodaje 
do niej zagadki literackie

IV. 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6

Małe ojczyzny

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz

elementy świata przedsta-
wionego
fabuła
wątek
bohater indywidualny 
i zbiorowy
charakterystyka bohatera
bohater dynamiczny

–  porządkuje elementy świata przedstawionego, 
wymienia wątki utworu

–  odtwarza kilka wydarzeń z fabuły utworu
–  rozróżnia bohatera indywidualnego i zbioro-

wego
–  charakteryzuje wybranego bohatera
–  wie, kiedy bohatera nazywamy dynamicznym
–  odróżnia epopeję od innych gatunków epickich

–  omawia elementy świata przedstawionego
–  omawia wątki utworu
–  wskazuje i omawia najważniejsze wydarzenia 

fabuły
–  wyjaśnia, kto jest bohaterem indywidualnym, 

a kto zbiorowym w utworze
–  dokonuje charakterystyki porównawczej 

wybranych bohaterów

I. 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
1.9 1.10 1.11 
III. 1.2 1.3
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

9 epopeja
geneza utworu
tradycja
opis sytuacji

–  zna podstawowe fakty związane z genezą 
utworu 

–  wyjaśnia, kto i dlaczego jest bohaterem dyna-
micznym

–  wyjaśnia, czym cechuje się epopeja jako gatu-
nek literacki

–  omawia genezę utworu 

Olga Tokarczuk
Czas Prawieku

1 mityzacja przestrzeni
elementy natury, ich 
relacje
opis miejsca
mała ojczyzna

–  wydobywa informacje z teksu dotyczące 
prezentowanego miejsca

–  wie, na czym polega mityzacja
–  wyjaśnia, jakie elementy natury zostały przed-

stawione
–  wyjaśnia, co oznacza termin mała ojczyzna 

–  porządkuje i odtwarza informacje dotyczące 
prezentowanego miejsca

–  wyjaśnia, jakie znaczenia związane są z mityza-
cją przestrzeni

–  omawia relacje między przedstawionymi 
elementami natury

–  wyjaśnia, co to znaczy, że Prawiek jest małą 
ojczyzną

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11

Fonetyka – podział głosek 1 samogłoska
spółgłoska
narządy artykulacyjne
głoski dźwięczne i bezdź-
więczne
głoski ustne i nosowe
głoski twarde i miękkie
określanie cech głosek

–  rozróżnia samogłoski i spółgłoski
–  zna podstawowe narządy artykulacyjne
–  określa podstawowe cechy głosek

–  wyjaśnia, czym różnią się samogłoski od spół-
głosek

–  omawia rolę poszczególnych narządów 
w artykulacji głosek

–  określa cechy głosek

II. 1 1 4.1 4.3

Adam Pańczuk
Karczeby (fotoreportaż)

1 fotoreportaż
etymologia
kompozycja fotografii
opowiadanie

–  wyróżnia fotoreportaż spośród innych tek-
stów kultury

–  czyta ze zrozumieniem informacje dotyczące 
tytułu fotoreportażu

–  zna pojęcie etymologia
–  przedstawia swoje odczucia związane z obej-

rzanymi fotografiami
–  wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym
–  pisze opowiadanie

–  wyjaśnia, czym cechuje się fotoreportaż
–  odtwarza własnymi słowami informacje doty-

czące tytułu fotoreportażu
–  wyjaśnia pojęcie etymologia
–  ocenia obejrzane fotografie
–  wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów 

fotografii
–  pisze opowiadanie, stosuje ciekawe rozwiązania 

fabularne

I. 2.3 2.6 
III. 1.2 1.3

Mała ojczyzna publicystyka
artykuł

–  odtwarza najważniejsze informacje zawarte 
w artykule

–  omawia najważniejsze informacje zawarte 
w artykule

I. 2.1 2.2 2.4 2.5 
III. 2.2
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

1 mała ojczyzna
streszczenie
argument
akapit synonimiczny

–  odróżnia publicystykę od literatury pięknej
–  streszcza artykuł
–  odtwarza argumenty zawarte w tekście
–  omawia zawartość treściową kolejnych 

akapitów

–  wyjaśnia, czym różni się publicystyka od lite-
ratury pięknej

–  pisze streszczenie, zachowując wszystkie 
wymogi tej formy wypowiedzi

–  ustosunkowuje się do argumentów zawartych 
w tekście

–  określa związek między poszczególnymi 
akapitami

–  wskazuje akapit synonimiczny

Wirtualny spacer – foto-
reportaż

1 fotografia
fotoreportaż
kompozycja zdjęcia
układ zdjęć

–  przygotowuje fotoreportaż o swoim regionie –  przygotowuje fotoreportaż o swoim regionie, 
dba o artystyczną formę fotografii

IV. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6

Widzieć sercem

Henryk Sienkiewicz
Quo vadis

6 elementy świata przedsta-
wianego
wątek
fabuła
punkt kulminacyjny
powieść historyczna
fikcja a rzeczywistość
bohater statyczny i dyna-
miczny
podziękowanie

–  wymienia najważniejsze elementy świata 
przedstawionego

–  wyodrębnia wątki w utworze
–  wskazuje wydarzenie, które stanowi punkt 

kulminacyjny
–  wie, że utwór jest powieścią historyczną
–  wymienia elementy fikcyjne i rzeczywiste
–  wskazuje bohatera statycznego i dynamicz-

nego
–  pisze podziękowanie 

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  omawia układ wątków
–  opowiada przebieg wydarzenia będącego 

punktem kulminacyjnym
–  wyjaśnia, dlaczego utwór jest powieścią 

historyczną
–  określa rolę elementów rzeczywistych 

w fabule
–  na przykładach z tekstu wyjaśnia różnicę mię-

dzy bohaterem statycznym a dynamicznym
–  pisze podziękowanie, zachowując wszystkie 

wymogi tej formy wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.6 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11
III. 1.2 1.3 2.2

Fonetyka – upodobnienia 
głosek

upodobnienia głosek
upodobnienie postępowe
upodobnienie wsteczne
ubezdźwięcznienie 
na końcu wyrazu
uproszczenie grupy spół-
głoskowej

–  wie, na czym polegają upodobnienia głosek
–  zna różne rodzaje upodobnień
–  zaznacza i nazywa upodobnienia

–  tłumaczy mechanizm powstawania upodob-
nień głosek

–  omawia różne rodzaje upodobnień
–  zaznacza i nazywa wszystkie rodzaje upodob-

nień 

II. 1.1 4.1 4.3
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

1 upodobnienia wewnątrz-
wyrazowe i międzywyra-
zowe

Jan Parandowski
Eros i Psyche

1 odtwarzanie wydarzeń 
przedstawionych w tek-
ście
wątek
wypowiedź argumenta-
cyjna
gromadzenie związków 
frazeologicznych

–  czyta mit ze zrozumieniem
–  wypisuje wydarzenia mitu w postaci wątku
–  rozpoznaje w tekście frazeologizmy
–  przedstawia swoje wyobrażenie Erosa
–  wymienia utwory literackie związane tema-

tycznie z mitem Eros i Psyche 

–  opowiada płynnie treść mitu
–  wie, co to jest wątek, wyodrębnia wątek 

w tekście
–  wyjaśnia funkcję frazeologizmów w tekście
–  przedstawia swoje wyobrażenie Erosa, uza-

sadnia je
–  wymienia utwory literackie związane tema-

tycznie z mitem Eros i Psyche, przedstawia ich 
problematykę

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11

Wisława Szymborska
Miłość szczęśliwa

1 podmiot liryczny
temat utworu
funkcje środków styli-
stycznych
wyjaśnianie znaczenia 
metafor

–  formułuje temat utworu
–  wie, kto to jest osoba mówiąca w utworze 

lirycznym, odróżnia ją od autora
–  cytuje wersy, w których osoba mówiąca ujaw-

nia swoje opinie
–  cytuje pytania postawione w tekście

–  określa temat utworu w powiązaniu z innymi 
znanymi tekstami poświęconymi miłości

–  określa osobę mówiącą w tekście
–  odczytuje intencje osoby mówiącej
–  określa funkcję pytań postawionych w tekście

I. 1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11 1.12

Fonetyka – sylaba 1 sylaba
sylaba otwarta
sylaba zamknięta
podział wyrazu na sylaby

–  wie, co to jest sylaba
–  rozpoznaje sylaby otwarte i zamknięte
–  dzieli wyrazy na sylaby

–  wyjaśnia, czym jest sylaba
–  wyjaśnia, kiedy sylaba jest otwarta, kiedy 

zamknięta
–  dzieli trudne wyrazy na sylaby

II. 1.1 4.3

Antonio Canova
Eros i Psyche (rzeźba)

1 elementy rzeźby
kompozycja rzeźby
sposoby uzyskania dy-
namiki

–  dostrzega związek rzeźby z mitem
–  wie, że dzieło ma dynamiczny charakter
–  w prosty sposób opisuje sposób przedstawie-

nia postaci
–  nazywa swoje odczucia związane z oglądaną 

rzeźbą

–  wyjaśnia, na czym polega związek rzeźby 
z mitem

–  wyjaśnia, co jest źródłem dynamizmu rzeźby
–  w szczegółowy sposób opisuje sposób przed-

stawienia postaci
–  nazywa uczucia wyrażane przez ukazane 

postacie

I. 2.3 2.6 2.7

Wirtualny spacer – motyw 
miłości w antologii

1 motyw miłości, antologia –  tworzy prostą antologię, dzieł o tematyce 
miłosnej 

–  tworzy zróżnicowaną antologię, dzieł o tema-
tyce miłosnej

IV. 1. 2. 4. 6. 7
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Ocalić tożsamość

Stefan Żeromski
Syzyfowe prace

6 elementy świata przedsta-
wionego
wątek
fabuła
punkt kulminacyjny
rusyfikacja
związki frazeologiczne
konformizm
oportunizm
patriotyzm
rola literatury

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  opowiada, jak przebiegała nauka w klerykow-

skim gimnazjum
–  zna pojęcie rusyfikacji
–  wymienia sposoby przeciwstawiania się rusy-

fikacji
–  zbiera i porządkuje informacje o Bernardzie 

Zygierze
–  wskazuje motywy postępowania postaci
–  opowiada o reakcjach uczniów i nauczyciela 

na recytację Reduty Ordona

–  omawia elementy świata przestawionego
–  ocenia, jak przebiegała nauka w klerykowskim 

gimnazjum
–  wyjaśnia, na czym polegała rusyfikacja
–  omawia sposoby przeciwstawianie się rusy-

fikacji
–  przedstawia i charakteryzuje Bernarda Zygiera
–  omawia i ocenia motywy postępowania 

postaci
–  wyjaśnia, jaką rolę odegrała recytacja Reduty 

Ordona w budzeniu świadomości narodowej

I. 1.1 1.2 1.6 1.7 1.9 1.10 1.11

Fonetyka – akcent wyra-
zowy

1 akcent wyrazowy
poprawne akcentowanie 
wyrazów
rozpoznawanie wyrazów 
bez akcentu wewnątrzwy-
razowe i międzywyrazowe

–  wie, na czym polega akcent wyrazowy
–  stara się poprawnie akcentować wyrazy
–  wymienia przykłady wyrazów bezakcento-

wych

–  wyjaśnia, na czym polega akcent wyrazowy
–  poprawnie akcentuje wszystkie wyrazy
–  zna wyrazy bezakcentowe

II. 1.7

Maria Dąbrowska
Marcin Kozera

1 świat przedstawiony
narrator
emigracja
tożsamość narodowa
patriotyzm

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  dostrzega obecność narratora
–  przedstawia i charakteryzuje tytułowego 

bohatera
–  szereguje wydarzenia pokazujące dojrzewanie 

bohatera
–  dostrzega sensy ukryte opowieści o Marcinie 

Kozerze
–  rozumie pojęcie tożsamości narodowej 

–  opowiada o elementach świata przedstawio-
nego

–  określa narratora
–  omawia zmiany w świadomości tytułowego 

bohatera
–  opowiada, jak bohater zyskał poczucie przyna-

leżności narodowej
–  odczytuje intencje tekstu
–  wypowiada się na temat poczucia tożsamości 

narodowej

I. 1.1 1.2 1.7 1.9 1.10 1.11
III. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość

1 definiowanie pojęć
językowe sposoby wyraża-
nia oceny
światopogląd

–  odtwarza wywód autora, własnymi słowami
–  odtwarza poglądy autora na temat patrioty-

zmu

–  wyjaśnia, jak autor tłumaczy pochodzenie 
i znaczenie słowa ojczyzna

–  na podstawie tekstu i własnych przemyśleń 
wypowiada się na temat patriotyzmu

I. 2.1 2.2 2.4 
III. 1.1 1.2 1.5 1.6 1.7
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

patriotyzm
akapit
akapit łącznikowy
rytm akapitowy

–  wyodrębnia w tekście akapity, wie, na czym 
polega rytm akapitowy, określa zawartość 
treściową poszczególnych akapitów 

–  omawia zawartość treściową akapitów, określa 
związek między akapitami, rozpoznaje rożne 
rodzaje akapitów, wyjaśnia, na czym polega 
rytm akapitowy 

Fonetyka – zebranie i po-
wtórzenie wiadomości

1 wszystkie omówione 
pojęcia i kształcone 
umiejętności w związku 
z fonetyką

–  wie, co to jest głoska i litera
–  zna sposoby zapisywania głosek
–  dzieli wyrazy na litery i głoski
–  zna funkcje litery i w wyrazach
–  rozróżnia samogłoski i spółgłoski
–  zna podstawowe narządy artykulacyjne
–  określa podstawowe cechy głosek
–  wie, co to jest sylaba
–  rozpoznaje sylaby otwarte i zamknięte
–  dzieli wyrazy na sylaby
–  wie, na czym polega akcent wyrazowy; stara 

się poprawnie akcentować wyrazy
–  wymienia przykłady wyrazów bezakcento-

wych
–  wie, na czym polegają upodobnienia głosek
–  zna różne rodzaje upodobnień
–  zaznacza i nazywa upodobnienia

–  wyjaśnia, czym jest głoska, a czym litera
–  wymienia różnorodne sposoby zapisywania 

głosek
–  dzieli trudne wyrazy na litery i głoski
–  omawia funkcje litery i w wyrazach
–  wyjaśnia, czym różnią się samogłoski od spół-

głosek
–  omawia rolę poszczególnych narządów w arty-

kulacji głosek
–  określa cechy głosek; wyjaśnia, czym jest sylaba
–  wyjaśnia, kiedy sylaba jest otwarta, kiedy 

zamknięta
–  dzieli trudne wyrazy na sylaby
–  wyjaśnia, na czym polega akcent wyrazowy
–  poprawnie akcentuje wszystkie wyrazy
–  zna wyrazy bezakcentowe
–  tłumaczy mechanizm powstawania upodobnień 

głosek
–  omawia różne rodzaje upodobnień
–  zaznacza i nazywa wszystkie rodzaje upodob-

nień

II. 1.1 1.7 4.1 4.3

Wirtualny spacer – tworze-
nie GIF-ów

1 animacja obrazów
postawy patriotyczne

–  wybiera obrazy do animacji
–  tworzy proste GIF-y

–  uzasadnia wybór obrazów do animacji
–  tworzy ciekawe GIF-y 

IV. 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8

Na regionalną nutę

Kazimierz Przerwa-Tet-
majer
O Zwyrtale muzykancie

2 dialekt
gwara
dialektyzmy
filozofia życia

–  tłumaczy wybrane fragmenty tekstu na język 
literacki

–  podaje przykłady dialektyzmów
–  wie, co to jest gwara i dialekt
–  opowiada o bohaterze

–  tłumaczy tekst na język literacki
–  podaje rożne przykłady dialektyzmów, dzieli je
–  wyjaśnia, co to jest gwara i dialekt
–  omawia filozofię życia bohatera

I. 1.1 1.5 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11
II. 2.5 
III. 1.2
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Władysław Reymont
Chłopi

1 stylizacja gwarowa
narrator
środki językowe dynami-
zujące wypowiedź

–  omawia narrację fragmentu
–  wie, na czym polega stylizacja gwarowa
–  wskazuje środki językowe dynamizujące 

wypowiedź

–  charakteryzuje narratora
–  omawia znaczenie stylizacji gwarowej 

we fragmencie
–  omawia sposoby dynamizowania wypowiedzi 

I. 1.1 1.5 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11

Stanisław Witkiewicz 
Willa Koliba (architektura)

1 architektura
styl architektoniczny
styl zakopiański – cechy

–  wymienia charakterystyczne elementy 
budowli

–  zna pojęcie stylu architektonicznego
–  wymienia cechy stylu zakopiańskiego 

–  omawia charakterystyczne cechy budowli
–  wyjaśnia, co składa się na styl architektoniczny
–  omawia styl zakopiański 

I. 2.2 2.3 2.6

Wirtualny spacer – projekt 
fanpage’u

1 fanpage
kultura regionalna

–  zbiera podstawowe informacje o kulturze 
regionu

–  tworzy fanpage

–  zbiera ważne informacje o kulturze regionu
–  tworzy i prowadzi fanpage

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8

Stracone pokolenie

Krzysztof Kamil Baczyński
Z głową na karabinie

1 pokolenie wojenne, poko-
lenie Kolumbów
symbol
podmiot liryczny
bohater liryczny
kontrast
peryfraza
tragizm pokolenia

–  wie, jakie pokolenia nazywamy pokoleniem 
Kolumbów

–  rozpoznaje elementy symboliczne
–  rozpoznaje podmiot liryczny
–  wskazuje bohatera lirycznego
–  rozpoznaje kontrast
–  wskazuje peryfrazę
–  ma świadomość tragizmu pokolenia wojen-

nego

–  wyjaśnia znaczenie nazwy pokolenie Kolum-
bów

–  wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych
–  charakteryzuje podmiot liryczny
–  omawia bohatera lirycznego
–  wyjaśnia funkcję kontrastu
–  wyjaśnia funkcję peryfrazy
–  wypowiada się na temat tragizmu pokolenia 

wojennego

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 1.12

Krzysztof Kamil Baczyński, 
Elegia o...[chłopcu polskim]

1 elegia
osoba mówiąca
bohater liryczny
kontrast
metafora

–  wie, czym cechuje się elegia
–  rozpoznaje osobę mówiącą
–  wskazuje bohatera lirycznego
–  rozpoznaje kontrast w wierszu
–  rozpoznaje metafory w utworze

–  wyjaśnia, czym cechuje się elegia jako gatunek 
liryczny

–  charakteryzuje osobę mówiącą
–  omawia bohatera lirycznego utworu
–  wyjaśnia funkcję kontrastu
–  wyjaśnia metafory

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 1.12

Zbigniew Herbert
Nike, która się waha

1 motywy mitologiczne
reinterpretacja
bohater liryczny
tragizm
wiersz wolny

–  rozpoznaje motywy mitologiczne w wierszu
–  wie, na czym polega reinterpretacja
–  przedstawia bohatera lirycznego
–  wie, że bohater jest postacią tragiczną
–  wie, czym cechuje się wiersz wolny

–  wyjaśnia znaczenia motywów mitologicznych 
występujących w wierszu

–  wyjaśnia, na czym polega reinterpretacja 
w wierszu

–  charakteryzuje bohatera lirycznego

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 1.12
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godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

–  wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega 
tragizm bohatera

–  omawia budowę utworu

Andrzej Wróblewski
Matka z zabitym dziec-
kiem 
Syn i zabita matka

1 podobieństwa tematyczne 
i estetyczne
kolorystyka obrazów
kompozycja obrazów
bohaterowie obrazów
styl malarstwa

–  dostrzega podobieństwa tematyczne i este-
tyczne obu obrazów

–  omawia kolorystykę obrazów
–  omawia kompozycję obrazów
–  wypowiada się na temat bohaterów obrazów
–  wie, co składa się na styl malarstwa

–  omawia podobieństwa tematyczne i estetycz-
ne obu obrazów

–  wyjaśnia symboliczne znaczenia kolorystyki 
obrazów

–  wskazuje znaczenia wynikające z kompozycji 
obrazów

–  zestawia bohaterów obrazowe
–  omawia styl malarstwa autora obrazów

I. 2.3 2.6

Zróżnicowanie języka - 
Treść i zakres znaczeniowy 
wyrazu

1 treść wyrazu
zakres znaczeniowy wy-
razu
określanie treści i zakresu 
znaczeniowego wyrazów

–  wie, czym różni się treść od zakresu znacze-
niowego wyrazu

–  podaje treść i zakres znaczeniowy wyrazów
–  podaje kilka wyrazów o tym samym zakresie 

znaczeniowym

–  wyjaśnia, czym różni się treść od zakresu 
znaczeniowego wyrazu

–  omawia relacje między treścią a zakresem 
znaczeniowym wyrazu

–  tworzy ciągi wyrazów o tym samym zakresie 
znaczeniowym

II. 2.6

Wirtualny spacer - profil 
osobowy bohatera

1 profil osobowy
przygotowanie profilu 
osobowego

–  przygotowuje prosty profil osobowy –  przygotowuje rozbudowany profil osobowy IV. 1. 2. 4. 5. 6. 8

W ogniu walki

Arkady Fiedler
Dywizjon 303

1 literatura faktu
gromadzenie i porządko-
wanie informacji
charakterystyka boha-
terów
środki językowe dynami-
zujące wypowiedź
opowiadanie
przebiegu wydarzeń

–  zna najważniejsze elementy świata przedsta-
wionego

–  wydobywa najważniejsze informacje
–  wie, kiedy utwór należy do literatury faktu
–  krótko charakteryzuje bohaterów
–  zna środki językowe dynamizujące wypowiedź
–  opowiada przebieg wydarzeń

–  omawia najważniejsze elementy świata przed-
stawionego

–  wydobywa i porządkuje informacje
–  wyjaśnia, dlaczego utwór należy do literatury 

faktu
–  charakteryzuje bohaterów
–  stosuje środki językowe dynamizujące wypo-

wiedź
–  w rozwinięty sposób opowiada przebieg 

wydarzeń

I. 2.1 2.2 2.4 2.5
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Melchior Wańkowicz 
Szkice spod Monte Cassino

1 reportaż
elementy prezentowanej 
rzeczywistości
nazywanie emocji
dyskusja

–  omawia wybrane elementy przedstawionej 
rzeczywistości

–  nazywa emocje bohaterów
–  wie, czym jest reportaż jako forma wypo- 

wiedzi
–  bierze udział w dyskusji 

–  omawia elementy przedstawionej rzeczywi-
stości

–  omawia źródła emocji bohaterów
–  omawia cechy reportażu jako formy wypo-

wiedzi
–  bierze czynny udział w dyskusji

I. 2.1 2.2 2.4 2.5
III. 1.1 1.6 1.7 

Jacek Dukaj
Xavras Wyżryn

1 zbieranie i porządkowanie 
informacji o składnikach 
świata przedstawionego
wizja konfliktu
motywy działania
patriotyzm

–  zbiera podstawowe informacje o elementach 
świata przedstawionego

–  opowiada o konflikcie
–  opowiada o motywach działania bohaterów
–  wyjaśnia, czym wyraża się patriotyzm boha-

terów

–  przedstawia informacje o świecie przedsta-
wionym

–  prezentuje przyczyny i przebieg konfliktu
–ocenia motywy działania bohaterów
–  wypowiada się na temat postaw patriotycz-

nych 

I. 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11

Janusz Ordon, Rafał Urbań-
ski
Wieża (komiks)

1 komiks
warstwa obrazowa 
komiksu
warstwa językowa 
komiksu
nazywanie emocji
relacjonowanie wydarzeń

–  zna komiks jako tekst kultury
–  omawia warstwę obrazową komiksu
–  omawia warstwę językową komiksu
–  nazywa emocje bohaterów
–  relacjonuje przebieg najważniejszych wyda-

rzeń

–  wyjaśnia, czym cechuje się komiks jako tekst 
kultury

–  ocenia warstwę obrazową komiksu
–  ocenia warstwę językową komiksu
–  wskazuje źródła emocji bohaterów
–  relacjonuje przebieg wydarzeń

I. 2.3 2.6

Zróżnicowanie języka – 
nazwy osobowe

1 imię, nazwisko
nazwy osobowe

–  wyróżnia spośród nazw własnych nazwy 
osobowe

–  zna zasady pisowni nazw osobowych

–  wie, jak powstawały nazwy osobowe
–  poprawnie zapisuje nazwy osobowe

II. 2.2

Wirtualny spacer – nagrania 
wspomnień osób pamięta-
jących czasy wojenne

1 wojna
emocje
pamięć
wspomnienia

–  zbiera informacje na wskazany temat
–  przeprowadza rozmowę z wybraną osobą
–  nagrywa krótki film

–  zbiera bogate informacje na ustalony przez 
siebie temat

–  przeprowadza ciekawą rozmowę z wybraną 
osobą

–  nagrywa ciekawy film

IV. 1. 2. 4. 5. 6. 8

Sprawdzian przyjaźni 

Aleksander Kamiński
Kamienie na szaniec

3 literatura faktu
zbieranie i porządkowanie 
informacji

–  wie, czym cechuje się literatura faktu
–  zbiera najważniejsze informacje związane 

ze światem przedstawionym

–  wyjaśnia, czym cechuje się literatura faktu
–  przedstawia najważniejsze informacje związane 

ze światem przedstawionym

I. 1.9 1.10 1.11 2.2 2.4 2.6 
III. 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

opowiadanie o okupacyj-
nej rzeczywistości
pokolenie
tragizm pokolenia
charakterystyka boha-
terów
opis sytuacji
przedstawianie argu- 
mentów

–  zna realia okupacyjnej rzeczywistości
–  wie, jaką grupę ludzi nazywamy pokoleniem
–  ma świadomość tragizmu pokolenia wojen-

nego
–  charakteryzuje bohaterów
–  tworzy opis sytuacji
–  bierze udział w dyskusji
–  przedstawia argumenty

–  opowiada o realiach okupacyjnej rzeczywi-
stości

–  opowiada o pokoleniu wojennym
–  wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega 

tragizm pokolenia wojennego
–  dokonuje pełnej charakterystyki postaci
–  tworzy dynamiczny opis sytuacji
–  bierze aktywny udział w dyskusji
–  przedstawia argumenty różnego rodzaju 

Monika Kowaleczko-Szu-
mowska
Galop’44

3 porządkowanie elemen-
tów świata przedstawio-
nego
opowiadanie o wydarze-
niach
charakterystyka postaci
recenzja z książki
rozprawka

–  rozpoznaje elementy świata przedstawionego
–  opowiada o najważniejszych wydarzeniach
–  charakteryzuje bohaterów
–  pisze recenzję z książki
–  pisze rozprawkę

–  porządkuje i omawia elementy świata przed-
stawionego

–  w ciekawy sposób opowiada o wydarzeniach
–  dokonuje pełnej charakterystyki postaci
–  pisze recenzję przy zachowaniu wymogów tej 

formy wypowiedzi
–  pisze rozprawkę przy zachowaniu wszystkich 

wymogów tej formy wypowiedzi

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 2.2 
III. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
2.1 2.2

Jan Komasa
Miasto 44 (film fabularny)

1 porządkowanie wiadomo-
ści o elementach świata 
przedstawionego
środki języka filmowego
ocena gry aktorskiej
efekty specjalne

–  rozpoznaje elementy świata przedstawionego
–  rozpoznaje użyte środki języka filmowego
–  ocenia grę aktorską
–  wymienia przykłady efektów specjalnych 

–  omawia elementy świata przedstawionego
–  omawia funkcję środków języka filmowego
–  ocenia grę aktorską
–  omawia znaczenie efektów specjalnych

I. 2.3 2.6 2.7

Zróżnicowanie języka – 
odmiana imion i nazwisk

1 modele odmiany
poprawne odmienianie 
imion i nazwisk

–  poprawnie odmienia większość nazw 
osobowych

–  poprawnie odmienia wszystkie nazwy 
osobowe

II. 2.2

Wirtualny spacer – wysta-
wa związana z pokoleniem 
Kolumbów

1 gromadzenie i porządko-
wanie materiałów na wy-
stawę
przygotowanie ekspozycji

–  wybiera odpowiednie materiały na wystawę
–  przygotowuje ekspozycję

–  gromadzi, selekcjonuje i porządkuje materiały 
na wystawę

–  przygotowuje ciekawą ekspozycję

IV. 1. 2. 4. 5. 6. 8
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Uwikłani w historię

Miron Białoszewski
Pamiętnik z powstania 
warszawskiego

1 pamiętnik
relacje międzyludzkie
środki językowe oddające 
dynamizm i emocje

–  wie, czym cechuje się pamiętnik jako forma 
wypowiedzi

–  odtwarza powstańczą codzienność
–  rozpoznaje i nazywa środki językowe oddające 

dynamizm i emocje
–  wie, czym cechuje się język mówiony

–  wyjaśnia, czym cechuje się pamiętnik jako 
forma wypowiedzi

–  opowiada o powstańczej codzienności
–  nazywa i stosuje funkcjonalnie środki języko-

we oddające dynamizm i emocje
–  omawia cechy języka mówionego

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 
1.11 2.2

Czesław Miłosz
Piosenka o porcelanie

1 symbol
zdrobnienia
apostrofa
osoba mówiąca

–  wskazuje elementy o znaczeniach symbolicz-
nych

–  wskazuje zdrobnienia, ustala, czego dotyczą
–  wskazuje apostrofę
–  rozpoznaje osobę mówiącą
–  łączy tekst z rzeczywistością wojenną

–  wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych
–  omawia funkcję zdrobnień
–  omawia rolę apostrofy
–  charakteryzuje osobę mówiącą
–  omawia znaczenia wiersza z perspektywy 

rzeczywistości wojennej

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11

Eksponaty z Muzeum 
Powstania Warszawskiego

1 muzeum
eksponat
ekspozycja
sporządzanie notatki

–  opowiada o eksponatach
–  sporządza notatkę
–  wypowiada się na temat ekspozycji

–  opisuje eksponaty
–  sporządza notatkę przy zachowaniu wszyst-

kich wymogów tej formy wypowiedzi
–  omawia ekspozycję, ocenia jej rolę w kształto-

waniu świadomości narodowej

I. 2.2 2.3

Zróżnicowanie języka – 
nazwy miejscowe

1 nazwy miejscowe
pisownia nazw miejsco-
wych

–  wyróżnia spośród nazw własnych nazwy 
miejscowe

–  zna zasady pisowni nazw miejscowych 

–  podaje przykłady różnych nazw miejscowych
–  prawidłowo odmienia nazwy miejscowe 

II. 2.2

Wirtualny spacer – relacja 
z powstania

1 gromadzenie i porządko-
wanie materiałów
relacja

–  zbiera odpowiednie materiały
–  przedstawia krotką relację

–  porządkuje i selekcjonuje materiały
–  sporządza ciekawą relację

IV. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8

Wojenna groza

Karolina Lanckorońska
Wspomnienia wojenne

1 literatura faktu
wydobywanie informacji 
z tekstu
obóz koncentracyjny
reifikacja
moralność

–  odróżnia literaturę faktu od literatury pięknej
–  gromadzi informacje z tekstu
–  odtwarza informacje o realiach obozowych
–  zna pojęcie reifikacja
–  odtwarza poglądy autorki na temat moral-

ności 

–  wyjaśnia, czym wyróżnia się literatura faktu
–  porządkuje informacje wydobyte z tekstu
–  opowiada o realiach obozowych
–  omawia funkcję reifikacji
–  ustosunkowuje się do poglądów autorki 

na temat moralności 

I. 1.7, 1.9 1.10 1.11 2.1 
2.2 2.4
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Bogdan Bartnikowski
Dzieciństwo w pasiakach

1 motyw dzieciństwa
realia obozu koncentra-
cyjnego 
wydobywanie informacji 
z tekstu
narracja pierwszoosobowa
lapidarność stylu

–  dostrzega w tekście motyw dzieciństwa
–  wydobywa informacje z tekstu
–  odtwarza realia obozowe
–  nazywa rodzaj narracji
–  wskazuje element symboliczny
–  dostrzega lapidarność stylu 

–  zestawia motyw dzieciństwa pokazanego 
w tekście z innymi utworami

–  porządkuje informacje z tekstu
–  opowiada o realiach obozowych
–  wskazuje funkcję narracji pierwszoosobowej
–  wyjaśnia znaczenia związane z symbolem 

bochenka chleba
–  wyjaśnia, jak styl utworu wpływa na jego 

emocjonalną wymowę 

I. 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 
2.2 2.4 2.6

Zbigniew Libera
Obóz koncentracyjny Lego 
(instalacja plastyczna)

1 instalacja plastyczna
prowokacja artystyczna
kultura masowa

–  rozpoznaje instalację plastyczną wśród innych 
tekstów kultury

–  omawia wygląd instalacji plastycznej Libery
–  wie, na czym polega i czemu służy prowokacja 

artystyczna
–  wie, czym cechuje się kultura masowa

–wyjaśnia, czym jest instalacja plastyczna
–  opisuje instalację plastyczną Libery
–  ocenia instalację jako prowokację artystyczną
–  omawia cechy kultury masowej 

I. 2.3 2.6 2.7
III. 1.7

Zróżnicowanie języka – od-
miana nazw miejscowych

1 odmienianie nazw miej-
scowych przez przypadki

–  poprawnie odmienia większość nazw miej-
scowych 

–  poprawnie odmienia wszystkie nazwy miej-
scowe 

II. 2.2

Wirtualny spacer – fotogra-
ficzna prezentacja miejsc 
pamięci

1 miejsca pamięci
fotografia
wyszukiwanie i porządko-
wanie informacji
prezentacja miejsc pamięci

–  zna miejsca pamięci w swoim regionie
–  wykonuje fotografie miejsc pamięci
–  wyszukuje informacje związane z miejscami 

pamięci w swoim regionie
–  przygotowuje prezentację miejsc pamięci 

w swoim regionie

–  wymienia miejsca pamięci w swoim regionie
–  wykonuje artystyczne fotografie miejsc 

pamięci
–  selekcjonuje i porządkuje informacje związane 

z miejscami pamięci w swoim regionie
–  przygotowuje atrakcyjną prezentację miejsc 

pamięci w swoim regionie

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

Czas pogardy

Ida Fink
Wariat

1 narracja pierwszoosobowa
subiektywizm
nazywanie emocji
intencje wypowiedzi
konflikt wewnętrzny
tragizm wyboru

–  rozpoznaje narrację pierwszoosobową
–  nazywa emocje bohatera
–  rozpoznaje intencje wypowiedzi bohatera
–  dostrzega wewnętrzny konflikt bohatera
–  ma świadomość tragizmu wyboru, przed 

którym stanął bohater

–  omawia efekty zastosowania w opowiadaniu 
narracji pierwszoosobowej

–  omawia emocje bohatera i ich źródła
–  formułuje intencje wypowiedzi bohatera
–  wyjaśnia, na czym polega wewnętrzny konflikt 

bohatera
–  wyjaśnia, z czego wynika tragizm wyboru, 

przed którym stanął bohater

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 1.10. 
1.11
III. 1.6 1.7
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Hanna Krall
Żal

1 literatura faktu
Holocaust
pamięć o ludziach
opowiadanie o bohaterach

–  wie, że utwór należy do literatury faktu
–  łączy utwór z problematyką Holocaustu
–  wskazuje sposoby utrwalania pamięci 

o ludziach
–  opowiada o wybranym bohaterze utworu

–  wyjaśnia, dlaczego utwór należy do literatury 
faktu

–  omawia tekst w kontekście problematyki 
Holocaustu

–  omawia sposoby utrwalania pamięci 
o ludziach

–  opowiada o bohaterach utworu

I. 2.1 2.2 2.5 2.6

Izrael Aljuche „Lutek” 
Orenbach
Listy z getta tomaszow-
skiego

1 list
subiektywizm wypowiedzi
adresat
zbieranie i porządkowanie 
informacji
opowiadanie o życiu 
w getcie
nazywanie stanów emo-
cjonalnych
styl potoczny

–  rozpoznaje tekst jako listy
–  rozpoznaje subiektywizm wypowiedzi
–  wskazuje zwroty do adresata
–  zbiera informacje o elementach świata przed-

stawionego
–  odtwarza podstawowe informacje o rzeczywi-

stości w getcie
–  nazywa emocje nadawcy
–  rozpoznaje styl potoczny wypowiedzi

–  wyjaśnia, dlaczego tekst reprezentuje list jako 
gatunek wypowiedzi

–  wyjaśnia, z czego wynika subiektywizm 
wypowiedzi

–  na podstawie zwrotów do adresata określa 
relacje między nadawcą i odbiorcą

–  omawia elementy świata przedstawionego
–  opowiada o życiu w getcie
–  wskazuje źródła emocji nadawcy
–  omawia funkcję stylu potocznego zastosowa-

nego w wypowiedzi

I. 1.7 1.9 1.10 1.11 2.1 
2.2 2.4 
III. 2.7

Peter Eisenman Pomnik 
Pomordowanych Żydów 
Europy w Berlinie 
Andrzej Sołyga, Marcin 
Roszczyk, Zdzisław Pidek 
Mauzoleum w Bełżcu

1 pomnik
mauzoleum
pamięć
Holocaust
opis pomnika i mauzoleum 
symbolika elementów 
architektonicznych

–  wie, czym różnią się pomnik i mauzoleum
–  wypowiada się na temat konieczności zacho-

wania w pamięci przeszłości
–  opisuje pomnik i mauzoleum
–  wskazuje elementy symboliczne

–  wyjaśnia różnice między pomnikiem a mauzo- 
leum

–  rozważa problematykę zachowania pamięci 
o ofiarach wojny

–  w rozwinięty sposób opisuje pomnik i mauzo- 
leum

–  wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych

I. 2.3 2.6

Zróżnicowanie języka – 
nazwy mieszkańców

1 tworzenie nazw miesz-
kańców
pisownia nazw mieszkań-
ców

–  wie, jak tworzy się nazwy mieszkańców
–  zna zasady pisowni nazw mieszkańców

–  poprawnie tworzy nazwy mieszkańców
–  poprawnie zapisuje nazwy mieszkańców 

II. 2.2

Wirtualny spacer – sylwetki 
Ireny Sendlerowej i Janusza 
Korczaka

1 zbieranie i porządkowanie 
informacji
prezentacja zebranych 
informacji

–  zbiera odpowiednie informacje
–  prezentuje zebrane informacje

–  zbiera, selekcjonuje i porządkuje informacje
–  prezentuje w ciekawej formie zebrane infor-

macje

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Trudy porozumienia

Stanisław Barańczak
Garden party

1 stereotyp
ironia
relacje międzyludzkie
sytuacja liryczna
zaproszenie

–  rozpoznaje sytuację liryczną
–  wie, o czym mówi wiersz
–  krótko opowiada o przedstawionych relacjach 

między bohaterami
–  rozpoznaje ironię
–  pisze zaproszenie

–  opowiada o sytuacji lirycznej
–  określa problematykę utworu
–  ocenia relacje między bohaterami
–  omawia funkcję ironii
–  pisze zaproszenie przy zachowaniu wszystkich 

wymogów tej formy wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11
III. 1.2 1.3

Melchior Wańkowicz
Tędy i owędy

1 gawęda
wspomnienia
komunikacja językowa
poliglotyzm
stereotyp

–  opowiada o swoich wrażeniach po przeczyta-
niu tekstu

–  wie, że tekst należy do literatury faktu
–  wie, że tekst jest wspomnieniową gawędą
–  tytułuje poszczególne części tekstu
–  wyjaśnia, na czym polega komunikacja języ-

kowa
–  wie, czym jest stereotyp 

–  przedstawia swoją ocenę tekstu
–  wyjaśnia, dlaczego tekst należy do literatury 

faktu
–  wyjaśnia, dlaczego tekst można nazwać wspo-

mnieniową gawędą
–  odtwarza zawartość treściową poszczegól-

nych części
–  wymienia i omawia składniki komunikacji 

językowej
–  wyjaśnia, o jakich stereotypach jest mowa 

w tekście 

I. 2.1 2.2 2.4

Anna Wierzbicka
Przez pryzmat języka

1 komunikacja językowa
język
warstwy języka
akapit
związek między akapitami
teza

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  wie, na czym polega akt komunikacji języko-

wej
–  wymienia poszczególne warstwy języka
–  wyodrębnia akapity
–  cytuje zdanie zawierające tezę

–  odtwarza własnymi słowami treść tekstu
–  omawia akt komunikacji językowej
–  omawia poszczególne warstwy języka
–  określa relacje między akapitami
–  ustosunkowuje się do tezy zawartej w tekście 

I. 2.1 2.2 2.4 
III. 1.5

Zróżnicowanie języka – 
kolokwializmy

1 kolokwializm
stylizacja językowa

–  wie, jakie wyrazy i związki wyrazowe są kolo-
kwializmami

–  wie, kiedy można używać kolokwializmów

–podaje przykłady kolokwializmów
–  wyjaśnia, kiedy używanie kolokwializmów jest 

błędem 

II. 2.1 2.7

Wirtualny spacer – e-plakat 1 interpretacja e-plakatów
tworzenie haseł

–  przedstawia swoje wrażenia po zapoznaniu się 
z e-plakatami

–  tworzy hasła plakatowe

–  omawia znaczenia wynikające z e-plakatów
–  tworzy hasła plakatowe związane z problema-

tyką tekstów z rozdziału

IV. 1 .2. 5. 8
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

W świecie ludzi i zwierząt

Sławomir Mrożek
Artysta

1 postawa życiowa
paradoks
przesłanie tekstu
ogłoszenie

–  odtwarza swoimi słowami treść utworu
–  omawia postawę życiową bohatera
–  wie, co to jest paradoks
–  wie, że pod postaciami zwierząt ukrywają się 

ludzie
–  pisze ogłoszenie

–  odczytuje przenośne znaczenia utworu
–  ocenia postawę życiową bohatera
–  wyjaśnia, na czym polega paradoks w utworze
–  wyjaśnia przesłanie utworu
–  pisze ogłoszenie przy zachowaniu wszystkich 

wymogów tej formy wypowiedzi

I. 1.1 1.2 1.6 1.7 1.9 
III. 1.2 1.3 2.2

Jonathan Swift
Przygody Guliwera

1 fikcja fantastyczna
narracja pierwszoosobowa
ocena postaw
nazywanie wartości
utopia

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  wskazuje elementy fantastyczne
–  rozpoznaje narrację pierwszoosobową
–  charakteryzuje bohatera–narratora
–  nazywa wartości, o jakich mowa w utworze
–  wie, co to jest utopia 

–  odtwarza własnymi słowami treść fragmentu
–  omawia rolę elementów fantastycznych
–  omawia funkcję narracji pierwszoosobowej
–  omawia relację między bohaterami
–  ustala, jakie zachowania bohaterów odzwier-

ciedlają uznawane przez nich wartości
–  wyjaśnia, czemu służy kreowanie świata jako 

utopii 

I. 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 1.11

Katarzyna Kozyra
Piramida zwierząt (instalacja 
plastyczna)

1 instalacja plastyczna
dosłowne i przenośne 
znaczenie słów
opis zwierząt
formułowanie pytań

–  rozpoznaje instalacje plastyczne wśród innych 
tekstów kultury

–  wymienia składniki instalacji
–  wyjaśnia dosłowne znaczenie wyrazów
–  formułuje proste pytania związane z instalacją 

plastyczną

–  wyjaśnia, czym cechuje się instalacja plastycz-
na jako tekst kultury

–  omawia składniki instalacji
–  wskazuje przenośne znaczenia wyrazów
–  formułuje pytania dotyczące znaczeń instalacji 

plastycznej

I. 2.3 2.6 
III. 2.3

Zróżnicowanie języka – wy-
razy rodzime i zapożyczone

1 wyrazy rodzime
wyrazy zapożyczone
bogacenie słownictwa
pisownia wyrazów zapoży-
czonych

–  podaje kilka przykładów wyrazów rodzimych 
i zapożyczonych

–  zna zasady pisowni wyrazów zapożyczonych

–  rozróżnia wyrazy rodzime i zapożyczone
–  poprawnie zapisuje wyrazy zapożyczone 

II. 2.1

Wirtualny spacer – anima-
cje internetowe

1 animacja internetowa
humor
dowcip

–  korzysta ze wskazanego programu kompute-
rowego

–  tworzy prostą animację

–  twórczo korzysta ze wskazanego programu 
komputerowego

–  tworzy ciekawą animację

IV. 2. 4. 6. 8
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

W poszukiwaniu wartości 
Antoine de Saint-Exupéry
Mały Książę

5 przypowieść
sentencja
motyw wędrówki
nazywanie wartości
ocena postaw
relacje międzyludzkie
rozprawka
debata

–  odtwarza główne elementy świata przedsta-
wionego utworu

–  opowiada o wyglądzie planety Małego Księcia
–  wymienia etapy wędrówki bohatera
–  wymienia elementy o symbolicznym 

znaczeniu
–  dostrzega związek z przypowieścią jako 

gatunkiem
–  cytuje fragmenty o charakterze aforyzmów
–  uczestniczy w debacie

–  porządkuje elementy świata przedstawionego 
utworu

–  barwnie opowiada o wyglądzie planety Małego 
Księcia

–  wyjaśnia, na czym polega metaforyczny 
charakter wędrówki Małego Księcia

–  wyjaśnia znaczenia zawarte w elementach 
symbolicznych

–  wyjaśnia, na czym polega przypowieściowy 
charakter utworu

–  wyjaśnia przesłania zawarte w aforyzmach
–  czynnie uczestniczy w debacie 

I. 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
1.9 1.11
III. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 2.1

Ursula le Guin
Czarnoksiężnik z Archi-
pelagu

2 powieść fantasy
elementy świata przedsta-
wionego
charakterystyka bohatera
symbolika
walka dobra ze złem

–  wydobywa informacje z tekstu
–  wymienia elementy świata przedstawionego
–  odtwarza dzieje bohatera
–  krótko charakteryzuje bohatera
–  wskazuje elementy fantastyczne
–  rozpoznaje motyw walki dobra ze złem
– zalicza utwór do gatunku fantasy

–  porządkuje informacje wydobyte z tekstu
–  omawia elementy świata przedstawionego
–  opowiada o dziejach bohatera, komentuje ich 

przebieg
–  dokonuje charakterystyki i oceny postaci
–  omawia rolę elementów fantastycznych 

w utworze
–  wyjaśnia znaczenia związane z motywem walki 

dobra ze złem
–  wyjaśnia, dlaczego utwór zaliczany jest do ga-

tunku fantasy

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9

Andrzej Budnik
Wywiad bez cenzury: 
Łukasz Supergan

1 wywiad
publicystyka
motyw podróży
temat wywiadu
sens podróżowania
przeprowadzenie wywiadu 

–  rozpoznaje wywiad wśród innych tekstów 
publicystycznych

–  formułuje temat wywiadu
–  odtwarza poglądy rozmówcy na temat sensu 

podróżowania
–  układa pytania do wywiadu
–  przeprowadza wywiad

–  wyjaśnia, czym cechuje się wywiad jako gatu-
nek publicystyczny

–  wyjaśnia, jakie problemy zostały poruszone 
w wywiadzie

–  wyjaśnia znaczenia fragmentów metafo- 
rycznych

–  ustala cel wywiadu
–  układa do niego pytania, zestawia je według 

przyjętej zasady
–  przeprowadza ciekawy wywiad

I. 1.7 2.1 2.2 2.4 2.5
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Zróżnicowanie języka – 
regionalne odmiany języka

1 regionalne odmiany pol-
szczyzny
gwara
dialekt
dialektyzm
rodzaje dialektyzmów

–  wie, że obok języka ogólnopolskiego istnieją 
regionalne odmiany języka; 

–  wie co to jest dialekt i gwara
–  zna podstawowe rodzaje dialektyzmów
–  czyta płynnie tekst pisany gwarą 

–  podaje przykłady regionalnych odmian języka
–  wyjaśnia, co to jest dialekt i gwara
–  rozpoznaje rodzaje dialektyzmów
– czyta ze zrozumieniem tekst pisany gwarą 

II. 2.5

Wirtualny spacer – wywia-
dy audio lub video

1 wywiad
pytania do wywiadu
temat wywiadu
prezentacja rozmówcy

–  ustala temat wywiadu
–  formułuje pytania do wywiadu
–  przedstawia rozmówcę
–  przeprowadza wywiad audio lub video
–  prezentuje wywiad
–  opowiada o sposobach i okolicznościach 

przygotowania wywiadu

–  prezentuje temat wywiadu
–  formułuje zróżnicowane pytania do wywiadu
–  w ciekawy sposób prezentuje rozmówcę
–  przeprowadza wywiad audio lub video
–  prezentuje wywiad
–  opowiada o wrażeniach, przeżyciach i obser-

wacjach podczas wywiadu 

IV. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6

Wyroki losu

Éric-Emmanuel Schmitt
Oskar i pani Róża

3 list
charakterystyka bohatera
motyw śmierci
formułowanie pytań

–  zbiera informacje na temat bohatera
–  charakteryzuje bohatera
–  przytacza wypowiedzi bohatera o dorosłych
–  rozpoznaje styl potoczny, wskazuje przykłady
–  pisze list

–  zbiera i porządkuje informacje na temat 
bohatera

–  charakteryzuje bohatera na podstawie jego 
wypowiedzi

–  przedstawia sposób patrzenia bohatera 
na dorosłych

–  wyjaśnia, czym cechuje się styl potoczny
–  przedstawia w formie listu swoją opinię 

o utworze

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 
III. 1.1 1.2 1.3 2.3

Barbara Kosmowska
Pozłacana rybka

4 elementy świata przedsta-
wionego
wolontariat
życiorys
CV
podanie
list motywacyjny

–  odtwarza elementy świata przedstawionego
–  opowiada o relacjach rodzinnych bohaterki
–  charakteryzuje bohaterkę
–  wie, na czym polega wolontariat
–  pisze życiorys, CV, podanie, list motywacyjny

–  opowiada o elementach świata przedstawio-
nego

–  ocenia relacje rodzinne bohaterki
–  charakteryzuje i ocenia bohaterkę
–  wyjaśnia, na czym polega wolontariat
–  pisze życiorys, CV, podanie, list motywacyjny 

przy zachowaniu wszystkich wymogów tych 
form wypowiedzi 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 
III. 1.2 2.1
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Maciej Pieprzyca
Chce się żyć (film fabu-
larny)

1 off
scena filmowa
charakterystyka boha-
terów
postawa życiowa
relacje międzyludzkie
punkt widzenia kamery
recenzja z filmu

–  opowiada o scenach, które zwróciły jego 
uwagę

–  opowiada, jak wyglądało życie bohatera
–  wie, na czym polega głos z offu
–  wskazuje sceny filmowane z perspektywy 

żabiej
–  przedstawia swoje wrażenia wywołane grą 

aktorską
–  pisze recenzję z filmu

–  wyjaśnia, jak film wpłynął na jego myślenie 
o świecie

–  ocenia postępowanie innych w stosunku 
do bohatera

–  wyjaśnia funkcję głosu z offu
–  omawia funkcję punktu widzenia kamery
–  ocenia grę aktorską
–  pisze recenzję z filmu przy zachowaniu 

wszystkich wymogów tej formy wypowiedzi 

I. 2.3 2.6

Zróżnicowanie języka – 
zebranie i powtórzenie 
wiadomości

1 wszystkie omówione 
wiadomości i wykształco-
ne umiejętności związane 
z zagadnieniami zróżnico-
wania języka

–  wie, czym różni się treść od zakresu znacze-
niowego wyrazu

–  podaje treść i zakres znaczeniowy wyrazów
–  podaje kilka wyrazów o tym samym zakresie 

znaczeniowym
–  wyróżnia spośród nazw własnych nazwy 

osobowe
–  zna zasady pisowni nazw osobowych
–  poprawnie odmienia większość nazw osobo-

wych
–  wyróżnia spośród nazw własnych nazwy miej-

scowe, zna zasady pisowni nazw miejscowych
–  poprawnie odmienia większość nazw miej-

scowych
–  wie, jak tworzy się nazwy mieszkańców, zna 

zasady pisowni nazw mieszkańców
–  wie, jakie wyrazy i związki wyrazowe są 

kolokwializmami, wie, kiedy można używać 
kolokwializmów

–  podaje kilka przykładów wyrazów rodzimych 
i zapożyczonych, zna zasady pisowni wyrazów 
zapożyczonych

–  wie, że obok języka ogólnopolskiego istnieją 
regionalne odmiany języka

–  wie co to jest dialekt i gwara

–  wyjaśnia, czym różni się treść od zakresu 
znaczeniowego wyrazu

–  omawia relacje między treścią a zakresem 
znaczeniowym wyrazu

–  tworzy ciągi wyrazów o tym samym zakresie 
znaczeniowym

–  wie, jak powstawały nazwy osobowe, popraw-
nie zapisuje nazwy osobowe

–  poprawnie odmienia wszystkie nazwy oso-
bowe

–  podaje przykłady różnych nazw miejscowych, 
poprawnie odmienia nazwy miejscowe

–  prawidłowo odmienia wszystkie nazwy miej-
scowe

–  poprawnie tworzy nazwy mieszkańców
–  poprawnie zapisuje nazwy mieszkańców
–  podaje przykłady kolokwializmów
–  wyjaśnia, kiedy używanie kolokwializmów jest 

błędem
–  rozróżnia wyrazy rodzime i zapożyczone, 

poprawnie zapisuje wyrazy zapożyczone
–  podaje przykłady regionalnych odmian języka
–  wyjaśnia, co to jest dialekt i gwara
–  rozpoznaje rodzaje dialektyzmów
–  czyta ze zrozumieniem tekst pisany gwarą

II. 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
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godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

–  zna podstawowe rodzaje dialektyzmów
–  czyta płynnie tekst pisany gwarą

Wirtualny spacer – foldery 
i plakaty kampanii infor-
macyjnej

1 kampania społeczna
folder
ulotka

–  wie, na czym polegają kampanie społeczne
–  opowiada o znanych mu kampaniach spo- 

łecznych
–  zbiera materiały do folderu lub ulotki, tworzy 

folder lub ulotkę 

–  omawia cele kampanii społecznych
–  podaje różnorodne przykłady kampanii 

społecznych
–  zbiera, porządkuje i hierarchizuje materiały 

do folderu lub ulotki, tworzy ciekawy folder 
lub funkcjonalną ulotkę 

IV. 1. 2. 4. 6. 8

Literackie przesłanie
Nancy H. Kleinbaum
Stowarzyszenie umarłych 
poetów

3 elementy świata przedsta-
wionego
charakterystyka boha-
terów
nonkonformizm
filozofia życia

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  wymienia i grupuje bohaterów
–  charakteryzuje profesora Keatinga
–  przedstawia uczniów akademii
–  wypowiada się na temat postawy życiowej 

bohaterów 

–  opowiada własnymi słowami o elementach 
świata przedstawionego

–  omawia relacje między bohaterami
–  charakteryzuje i ocenia profesora Keatinga
–  wyjaśnia, czego profesor Keating nauczył 

swoich uczniów
–  omawia postawy życiowe bohaterów, porów-

nuje je

I. 1.1 1.2 1.7 1.9 1.11
III. 1. 1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 2.1

Małgorzata Musierowicz
Kwiat kalafiora

1 charakterystyka bohatera
nazywanie wartości
formułowanie znaczenia 
wyrazów

–  formułuje temat rozmowy bohaterów
–  wymienia cechy charakteru profesora Dmu-

chawca
–  bierze udział w dyskusji
–  przedstawia swoje stanowisko

–  formułuje problem tekstu
–  ocenia profesora Dmuchawca jako nauczyciela
–  bierze czynny udział w dyskusji
–  nawiązuje do wypowiedzi innych uczestników 

I. 1.1 1.2 1.7 1.9

Małgorzata Musierowicz
Brulion Bebe B.

1 autorytet
filozofia życia
nazywanie wartości
wywiad

–  formułuje temat rozmowy bohaterów
–  nazywa wartości
–  wie, co to jest autorytet
–  przeprowadza wywiad z wybranym nauczy-

cielem 

–  odtwarza przebieg rozmowy bohaterów
–  ustosunkowuje się do poglądów bohaterów 

na temat wartości
–  wyjaśnia, kto może być autorytetem
–  przeprowadza interesujący wywiad z wybra-

nym nauczycielem 

I. 1.1 1.2 1.7 1.9 
III. 1.2 1.3 1.7

Jostein Gaarder
Świat Zofii

1 filozof
filozofia
ironia sokratyczna
zaproszenie
mowa obrończa

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  przypomina, jakie zna działy filozofii
–  cytuje fragment wyjaśniający, na czym polega 

ironia sokratyczna
–  pisze zaproszenie

–  wydobywa informacje z tekstu
–  wymienia podstawowe działy filozofii, wyja-

śnia, czym się zajmują
–  wyjaśnia własnymi słowami, na czym polega 

ironia sokratyczna

I. 2.1 2.2 2.4 
III. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

–  przygotowuje mowę obrończą –  pisze zaproszenie przy zachowaniu wszystkich 
wymogów tej formy wypowiedzi

–  wygłasza mowę obrończą 

Sławomir Mrożek 
Autorytet

1 autorytet
konformizm
argument
rodzaje akapitów
akapit syntetyczny
felieton
publicystyka

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  dzieli tekst na akapity
–  odtwarza argumenty autora
–  wie, co to jest akapit syntetyczny
–  wie, że tekst należy do publicystyki
–  wie, że tekst reprezentuje felieton jako gatu-

nek publicystyczny
–  odczytuje intencje zawarte w tekście

–  formułuje temat i problem tekstu
–  określa relacje treściowe między akapitami
–  ustosunkowuje się do argumentów autora
–  wskazuje w tekście akapit syntetyczny
–  wyjaśnia, dlaczego tekst należy do publicy-

styki
–  wyjaśnia, dlaczego tekst reprezentuje felieton 

jako gatunek publicystyczny
–  ustosunkowuje się do intencji zawartych 

w tekście 

I. 2.1 2.2 2.4 2.5

Komunikacja i kultura języ-
ka – poprawne używanie 
słownictwa

1 związki wyrazowe
szablony językowe

–  wie, co to są związki wyrazowe
–  rozpoznaje szablony językowe

–  wyjaśnia mechanizm tworzenia związków 
wyrazowych

–  krytycznie ocenia stosowanie szablonów 
językowych

II. 2.1 2.3

Wirtualny spacer – filmiki 
nagrane przez uczniów

1 problem
zagrożenie, skutki

–  nagrywa prosty filmik edukacyjny ostrzegający 
rówieśników przed zagrożeniami 

–  nagrywa pomysłowy, ciekawy filmik, ostrzega-
jący rówieśników przed zagrożeniami, stosuje 
celowe środki perswazji

IV. 1. 2. 4. 5. 6. 8

Odcienie samotności 

Marek Hłasko
Okno

1 narrator
narracja pierwszoosobowa
charakterystyka bohatera
postawa życiowa
charakterystyka porów-
nawcza 
symbolika przestrzeni
ciekawość świata

–  porządkuje elementy świata przedstawionego
–  zbiera informacje o narratorze
–  rozpoznaje narrację pierwszoosobową
–  charakteryzuje bohatera
–  omawia postawy życiowe narratora i chłopca
–  dostrzega symbolikę przestrzeni

–  omawia elementy świata przedstawionego
–  prezentuje informacje dotyczące narratora
–  wyjaśnia skutki zastosowania narracji pierw-

szoosobowej
–  dokonuje charakterystyki porównawczej
–  ocenia postawy życiowe narratora i bohatera
–  wyjaśnia symbolikę przestrzeni

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9

Barbara Kosmowska
Samotni.pl

1 relacje rodzinne
znaki samotności
nazywanie uczuć

–  rozpoznaje narrację pierwszoosobową
–  omawia relacje rodzinne Pauli
–  opowiada o sytuacji emocjonalnej bohaterki

–  omawia funkcję narracji pierwszoosobowej
–  ocenia relacje panujące w rodzinie bohaterki
–  przedstawia sytuację emocjonalną bohaterki

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

zmaganie się z samotnością
narracja pierwszoosobowa

–  opowiada o zmaganiu się bohaterki z samot-
nością

–  ocenia sposoby radzenia sobie z samotnością

Edvard Munch
Krzyk (reprodukcja obrazu)

1 ekspresjonizm
deformacja
kolorystyka obrazu
kompozycja obrazu
symbolika elementów 
obrazu
sposób obrazowania 
postaci

–  zna termin ekspresjonizm
–  wymienia elementy przedstawione na obrazie
–  wskazuje elementy przedstawione za pomocą 

deformacji
–  omawia kolorystykę obrazu
–  wstępnie omawia kompozycję obrazu
–  wskazuje elementy o znaczeniach symbolicz-

nych
–  opowiada o sposobie prezentowania postaci 

na obrazie

–  wyjaśnia, czym cechują się dzieła ekspresjo-
nistyczne

–  omawia elementy przedstawione na obrazie
–  omawia funkcję deformacji
–  wypowiada się na temat znaczeń obrazu 

eksponowanych kolorystyką
–  omawia kompozycję obrazu
–  wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych
–  formułuje znaczenia sugerowane sposobem 

prezentowania postaci na obrazie

I. 2.3 2.6

Komunikacja i kultura  
języka – norma językowa

1 norma językowa
norma wzorcowa
norma użytkowa
norma potoczna
stosowanie norm języko-
wych w wypowiedziach

–  wie, co to jest norma językowa
–  odróżnia normę wzorcową od użytkowej 

i potocznej
–  stosuje się do norm językowych w swoich 

wypowiedziach

–  wyjaśnia, na czym polega i czego dotyczy 
norma językowa

–  rozróżnia różne rodzaje norm językowych
–  zawsze stosuje się do odpowiednich norm 

językowych w swoich wypowiedziach

II. 3.2

Wirtualny spacer – tworze-
nie teledysku

1 motyw samotności
teledysk

–  dostrzega powtarzalność motywu samotności 
w różnych tekstach kultury

–  tworzy prosty teledysk

–  gromadzi teksty kultury zawierające motyw 
samotności

–  tworzy ciekawy teledysk

IV. 1. 2. 4. 6. 7. 8

Na swój temat 
Szczepan Twardoch
Wieloryby i ćmy. Dzienniki 
2007–2015

1 dziennik
autobiografizm
subiektywizm
znaczenia metaforyczne
refleksje o świecie

–  rozpoznaje dziennik wśród innych gatunków
–  wie, na czym polega autobiografizm
–  dostrzega subiektywizm wypowiedzi
–  wskazuje fragmenty o znaczeniach metafo-

rycznych
–  odtwarza refleksje autora o świecie

–  omawia cechy dziennika jako gatunku
–  wyjaśnia pojęcie autobiografizm
–  wyjaśnia, z czego wynika subiektywizm 

wypowiedzi
–  wyjaśnia znaczenia metaforyczne
–  ustosunkowuje się do refleksji autora o świecie

I. 1.7 1.9 1.10 1.11 2.1 
2.2 2.4

Magdalena Tulli
Szum

1 autokreacja
relacje rodzinne
prezentowanie emocji
list

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  dostrzega w tekście przejawy autokreacji
–  omawia prezentowane emocje
–  pisze list

–  określa problematykę tekstu
–  omawia na podstawie tekstu zjawisko auto-

kreacji
–  przedstawia źródła prezentowanych emocji
–  pisze ciekawy, rozwinięty list

I. 1.7 1.9 1.10 1.11 2.1 
2.2 2.4
III. 1.2 1.3
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Materiał rzeczowy Liczba
godzin Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
programowejpodstawowe ponadpodstawowe

Alina Szapocznikow
Autoportret I; Autoportret 
II (rzeźby)

1 rzeźba
autoportret
elementy rzeźby
opis rzeźby
symbolika
materiał rzeźbiarski

–  rozpoznaje rzeźbę wśród innych dzieł sztuki
–  wypowiada się na temat tytułu rzeźb
–  wymienia elementy obu rzeźb
–  opisuje rzeźbę
–  wskazuje elementy o znaczeniach symbo- 

licznych
–  nazywa materiał, z których wykonane zostały 

rzeźby

–  omawia specyfikę rzeźby jako dzieła sztuki
–  wyjaśnia tytuły rzeźb w kontekście tego, co 

przedstawiają
–  omawia elementy obu rzeźb
–  dokładnie opisuje rzeźby
–  wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów 

dzieł
–  wyjaśnia, jak materiał, z którego zostały wyko-

nane rzeźby, wpływa na znaczenia dzieł

I. 2.3 2.6

Komunikacja i kultura 
języka – błąd językowy

1 błąd językowy
usterka językowa
innowacja językowa
rozpoznawanie rodzajów 
błędów językowych

–  wie, co to jest błąd językowy
–  rozpoznaje innowacje językowe
–  rozpoznaje różne rodzaje błędów językowych

–  wyjaśnia mechanizm popełniania błędów 
i usterek językowych

–  ocenia innowacje językowe
–  klasyfikuje rodzaje błędów językowych

II. 3.3

Wirtualny spacer – auto-
portrety uczniów 

1 autoportret –  tworzy autoportret, prezentuje go –  tworzy autoportret, prezentuje go w ciekawy 
sposób

IV. 2. 4. 6. 8

Ścieżki życia

Zbigniew Herbert
Życiorys

1 życiorys
subiektywizm
liryka bezpośrednia
bohater liryczny
sytuacja liryczna
wewnętrzna kompozycja 
utworu
życiowe wartości
nazywanie uczuć

–  wie, czym cechuje się życiorys jako forma 
wypowiedzi

–  dostrzega lirykę bezpośrednią
–  rozpoznaje bohatera lirycznego
–  rozpoznaje sytuację liryczną
–  dostrzega wewnętrzną kompozycję wiersza
–  nazywa wartości ważne dla bohatera
–  nazywa uczucia

–  omawia życiorys jako formę wypowiedzi
–  dostrzega subiektywizm wypowiedzi poe- 

tyckiej
–  przedstawia informacje o bohaterze lirycznym
–  omawia sytuację liryczną
–  omawia kompozycję wewnętrzną utworu
–  omawia światopogląd bohatera lirycznego
–  wskazuje źródła uczuć

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9

Wisława Szymborska
Pisanie życiorysu

1 życiorys
frazeologizmy
wiedza o człowieku
postrzeganie człowieka
ocena świata

–  wie, czym cechuje się życiorys jako forma 
wypowiedzi

–  wskazuje w wierszu frazeologizmy
–  dostrzega ironię
–  odtwarza obraz człowieka utrwalony w wierszu
–  omawia relacje między człowiekiem i światem 

ukazane w wierszu

–  omawia życiorys jako formę wypowiedzi
–  wyjaśnia funkcję frazeologizmów w utworze
–  wyjaśnia, przeciwko czemu skierowana jest 

ironia
–  prezentuje obraz człowieka ukazany w wierszu
–  rozważa problem relacji między człowiekiem 

i światem 

I. 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
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Piotr Dumała
Ściany (film animowany)

1 film animowany
filmowa metafora
symbol
środki języka filmowego
everyman
muzyka w filmie

–  ogląda uważnie film
–  dostrzega filmowe metafory
–  wymienia elementy o znaczeniach symbo-

licznych
–  wie, kto to jest everymen
–  wypowiada się na temat muzyki w filmie

–  odtwarza treściową zawartość poszczegól-
nych scen filmu

–  wyjaśnia znaczenia filmowych metafor
–  omawia znaczenia symboliczne
–  wyjaśnia, kto to jest everyman, wykorzystuje 

to pojęcie do interpretacji filmu
–  ocenia muzykę filmu w kontekście jego 

znaczeń

I. 2.3 2.6

Komunikacja i kultura języ-
ka – manipulacja językowa

1 manipulacja
środki manipulacji
reklama

–  wie, na czym polega manipulacja językowa
–  dostrzega językowe sposoby stosowane 

w manipulacji językowej, nie poddaje się 
manipulacji językowej 

–  wyjaśnia, czym różni się manipulacja językowa 
od perswazji

–  omawia językowe sposoby stosowane w ma-
nipulacji językowej, przeciwstawia się manipu-
lacji językowej 

III. 1.8 1.9

Wirtualny spacer – przed-
stawianie siebie

1 autoprezentacja –  przygotowuje autoprezentację –  przygotowuje w ciekawej formie autoprezen-
tację

III. 1.8 1.9

Komunikacja i kultura  
języka – zebranie i powtó-
rzenie wiadomości

1 wszystkie poznane wia-
domości i wykształcone 
umiejętności z zakresu 
komunikacji i kultury 
języka

–  wie, co to są związki wyrazowe
–  rozpoznaje szablony językowe
–  wie, co to jest norma językowa
–  odróżnia normę wzorcową od użytkowej 

i potocznej, stosuje się do norm językowych 
w swoich wypowiedziach

–  wie, co to jest błąd językowy
–  rozpoznaje innowacje językowe
–  rozpoznaje różne rodzaje błędów językowych
–  wie, na czym polega manipulacja językowa
–  dostrzega językowe sposoby stosowane 

w manipulacji językowej, nie poddaje się 
manipulacji językowej

–  wyjaśnia mechanizm tworzenia związków 
wyrazowych

–  krytycznie ocenia stosowanie szablonów 
językowych

–  wyjaśnia, na czym polega i czego dotyczy 
norma językowa

–  rozróżnia różne rodzaje norm językowych
–  zawsze stosuje się do odpowiednich norm 

językowych w swoich wypowiedziach
–  wyjaśnia mechanizm popełniania błędów 

i usterek językowych
–  ocenia innowacje językowe; klasyfikuje rodza-

je błędów językowych
–  wyjaśnia, czym różni się manipulacja językowa 

od perswazji
–  omawia językowe sposoby stosowane w ma-

nipulacji językowej, przeciwstawia się manipu-
lacji językowej

II. 3.1 3.2 3.3 
III. 1.8 1.9
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Wymagania wobec ucznia Odniesienia 
do podstawy 
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Wiem i umiem

Krzysztof Biedrzycki
Interpretacja – szkoła 
rozumienia

2 analiza
interpretacja
wnioski analityczne
wnioski interpretacyjne
sens utworu
znaczenia

–  wie, co składa się na analizę utworu lite- 
rackiego

–  wie, na czym polega interpretacja utworu 
literackiego

–  formułuje podstawowe wnioski analityczne 
i interpretacyjne

–  odczytuje podstawowe sensy utworu
–  rozpoznaje znaczenia dosłowne i naddane 

utworu

–  samodzielnie dokonuje pełnej analizy i inter-
pretacji utworu literackiego

I. 2.1 2.2 2.4

Teksty przemówień 
uczniowskich

1 przemówienie
kompozycja
logika
spójność
perswazja
elementy pozasłowne 
wypowiedzi

– wie, czym cechuje się przemówienie
– zna środki retoryczne, rozumie ich funkcję
–  wie, jakimi sposobami osiągać spójność  

wypowiedzi
– zna części kompozycyjne przemówienia
– wie, na czym polega perswazja
– zna pozasłowne elementy wypowiedzi
– pisze i wygłasza przemówienie

–  omawia cechy przemówienia jako formy 
wypowiedzi

–  celowo i funkcjonalnie stosuje środki reto-
ryczne

– stosuje środki spójnościowe
–  dzieli tworzony tekst przemówienia na właściwe 

części kompozycyjne
– świadomie stosuje środki perswazyjne
– stosuje pozasłowne środki wypowiedzi
–  tworzy i w odpowiedni sposób wygłasza 

przemówienie

III. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 2.1

Test końcowy 1 poznane w kl. VIII wia-
domości i wykształcone 
umiejętności

–  poprawnie odpowiada na większość pytań 
i poleceń testu

–  poprawnie odpowiada na wszystkie pytania 
i polecenia testu

IV. 7
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Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa klasa 7.

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Podręcznik Myśli 
i słowa dla klasy 7.

−  orientuje się w spisie treści
−   zna wyróżnienia stosowane 

w podręczniku
−  korzysta z podręcznika pod 

kierunkiem nauczyciela

−  zna części kompozycyjne 
podręcznika

−  rozumie wyróżnienia stosowa-
ne w podręczniku

−  korzysta z podręcznika przy 
niewielkiej pomocy nauczy-
ciela

−  rozpoznaje części kompozy-
cyjne podręcznika

−  wyszukuje wskazane materiały
−  samodzielnie korzysta z pod-

ręcznika

−  zna zawartość części kompo-
zycyjnych podręcznika

−  bez trudności samodzielnie 
korzysta z wszystkich części 
podręcznika

−  formułuje wstępną ocenę 
podręcznika

−  samodzielnie analizuje zawar-
tość podręcznika, dostrzega 
zamysł kompozycyjny

−  ocenia podręcznik z punktu 
widzenia jego funkcjonalności

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

Zmienność losu

Jan Kochanowski 
Na swoje 
księgi, Na dom 
w Czarnolesie, 
Na lipę, O żywocie 
ludzkim 

−  zna pojęcie humanista
−  wie, że fraszka to gatunek 

liryczny
−  formułuje temat wskazanej 

fraszki
−  wie, na czym polega uosobie-

nie i apostrofa
−  zna pojęcie autotematyzm
−  zna pojęcie liryka bezpośred-

nia
−  zna pojęcie epikureizm 
−  zna pojęcie theatrum mundi 
−  zna pojęcie światopogląd 
−  odtwarza krótko światopogląd 

Kochanowskiego zawarty we 
fraszkach

−  wie, kogo nazywa się huma-
nistą

−  rozpoznaje fraszkę wśród 
gatunków lirycznych

−  formułuje tematy wybranych 
fraszek

−  wskazuje w tekście uosobienie 
i apostrofę

−  wie, na czym polega autote-
matyzm 

−  rozpoznaje lirykę bezpośred-
nią

−  rozumie pojęcie epikureizm 
–  rozumie pojęcie theatrum 

mundi
−  rozumie pojęcie światopogląd 
−  wypowiada się w kilku zda-

niach na temat światopoglądu 
Kochanowskiego

−  wyjaśnia, jakiego człowieka 
można nazwać humanistą

−  wymienia cechy fraszki jako 
gatunku lirycznego

−  omawia różnorodność tematy-
ki fraszek Kochanowskiego

−  wyjaśnia, co to jest uosobienie 
i apostrofa

−  tłumaczy, na czym polega 
autotematyzm

−  wyjaśnia, na czym polega 
liryka bezpośrednia

−  wyjaśnia pojęcie epikureizm
−  tłumaczy pojęcie theatrum 

mundi 
−  wyjaśnia pojęcie światopogląd 
−  wstępnie omawia światopo-

gląd Kochanowskiego

−  wyjaśnia, dlaczego Jan Ko-
chanowski jest uznawany za 
humanistę

−  omawia cechy fraszki jako 
gatunku lirycznego

−  wyjaśnia, z czego wynika róż-
norodność tematyczna fraszek 
Kochanowskiego

−  wyjaśnia funkcję uosobienia 
i apostrofy 

−  wskazuje i interpretuje autote-
matyczną fraszkę Kochanow-
skiego

−  wyjaśnia, jakie skutki dla tek-
stu przynosi wykorzystanie 
liryki bezpośredniej

−  wyjaśnia pojęcie epikureizm 
w kontekście fraszki Na lipę

−  interpretuje fraszkę Kocha-
nowskiego, wykorzystując 
  motyw theatrum mundi

−  przygotowuje ciekawą pre-
zentację o fraszkach Jana 
Kochanowskiego, omawia 
ich tematykę, problematykę, 
prezentowaną w nich postawę 
życiową
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wyjaśnia pojęcie światopogląd 
w kontekście fraszek Kocha-
nowskiego

−  wyjaśnia, na czym polega 
humanistyczny wymiar świa-
topoglądu Kochanowskiego

Jan Izydor Sztau-
dynger, fraszki 
współczesne

−  rozpoznaje poznane utwory 
jako fraszki

−  formułuje temat wybranej 
fraszki

−  dostrzega humor we fraszkach
−  wstępnie porównuje fraszki 

Sztaudyngera z fraszkami 
Kochanowskiego

−  na podstawie wybranej fraszki 
pisze krótkie opowiadanie

−  korzystając z pomocy, próbuje 
stworzyć własną fraszkę

−  wyjaśnia, kiedy utwór jest 
fraszką

−  formułuje tematy podanych 
fraszek

−  wyjaśnia, z czego wynika 
humor fraszek

−  porównuje fraszki Sztaudynge-
ra z fraszkami Kochanowskiego

−  na podstawie wybranej fraszki 
pisze opowiadanie

−  próbuje stworzyć własną 
fraszkę

−  omawia cechy fraszek
−  formułuje tematy podanych 

fraszek
−  dostrzega ironię we fraszkach
−  wskazuje podobieństwa mię-

dzy fraszkami Sztaudyngera 
a fraszkami Kochanowskiego

−  na podstawie fraszki tworzy 
rozbudowane opowiadanie

−  tworzy własną fraszkę

−  wyjaśnia, co świadczy o tym, 
że poznane utwory to fraszki

−  omawia tematykę poznanych 
fraszek

−  wyjaśnia, na czym polega 
ironia we fraszkach

−  omawia podobieństwa 
i różnice między fraszkami 
Sztaudyngera a  fraszkami 
Kochanowskiego

−  na podstawie fraszki tworzy 
oryginalne opowiadanie

−  tworzy własną fraszkę z ele-
mentami humoru lub ironii

−  przedstawia twórczość wybra-
nego współczesnego fraszko-
pisarza

Stanisław Jerzy 
Lec, Myśli nie-
uczesane

−  rozpoznaje wypowiedź o cha-
rakterze aforyzmu

−  wie, na czym polega ironia
−  dostrzega przynajmniej je-

den stały związek wyrazowy 
w aforyzmach 

−  wie, ze aforyzmy mają wymo-
wę moralną

−  odróżnia aforyzm od fraszki
−  dostrzega ironię w aforyzmach
−  wskazuje stałe związki wyra-

zowe wykorzystane w afory-
zmach

−  dostrzega moralną wymowę 
aforyzmów

−  wyjaśnia, co to jest aforyzm
−  wyjaśnia funkcję ironii w wy-

branym aforyzmie
−  wyjaśnia znaczenie wybranego 

związku wyrazowego wystę-
pującego w aforyzmie

−  omawia wymowę moralną 
wybranego aforyzmu

−  wyjaśnia różnice między afory-
zmem a fraszką

−  wyjaśnia funkcję ironii w afo-
ryzmach

−  wyjaśnia znaczenia stałych 
związków wyrazowych wyko-
rzystanych w aforyzmach

−  omawia moralną wymowę 
aforyzmów

−  samodzielnie tworzy zbiór 
ważnych dla niego aforyzmów, 
omawia je i interpretuje

Andrzej Mleczko, 
Marek Raczkowski, 
rysunki satyryczne

−  opowiada, co przedstawia 
wybrany rysunek

−  opowiada, co przedstawiają 
rysunki

−  łączy wymowę rysunków ze 
zjawiskami współczesnego 
świata

−  wyjaśnia, jakie zjawiska współ-
czesnego świata komentują 
rysunki

−  przedstawia i omawia proble-
matykę i konwencję obrazo-
wania samodzielnie   
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  dostrzega na wybranych ry-
sunkach nawiązania kulturowe

−  wyjaśnia, co go śmieszy na ry-
sunkach

−  łączy rysunki satyryczne 
z fraszkami

−  zna pojęcie absurd
−  zna pojęcie karykatura

−  dostrzega na rysunkach nawią-
zania kulturowe

−  wskazuje, co może śmieszyć 
na rysunkach

−  dostrzega związek rysunków 
satyrycznych z fraszkami

−  dostrzega absurd na rysunkach
−  wyjaśnia pojęcie karykatura

−  wskazuje nawiązania kultu-
rowe

−  omawia sposoby wywoły-
wania śmiechu przez rysunki 
satyryczne

−  omawia związek rysunków 
satyrycznych z fraszkami

−  wyjaśnia, na czym polega 
absurd na rysunkach

−  wskazuje przykłady karykatury

−  interpretuje nawiązania kul-
turowe

−  wyjaśnia, z czego wynika 
i przeciwko czemu jest skiero-
wana satyra na rysunkach 

−  wyjaśnia, na czym polega 
związek rysunków satyrycz-
nych z fraszkami

−  omawia funkcję absurdu na 
rysunkach

−  omawia funkcje karykatury

wybranego cyklu rysunków saty-
rycznych współczesnego twórcy

Wirtualny spacer: 
memy interneto-
we uczniów

−  próbuje stworzyć mem inter-
netowy

−  tworzy prosty mem interne-
towy

−  tworzy mem internetowy −  tworzy ciekawy mem inter-
netowy

−  tworzy oryginalny mem inter-
netowy, wykorzystuje elemen-
ty satyry, ironii, karykatury

Nasze projekty: 
scenariusz wystę-
pu kabaretowego 

−  stara się brać udział w pracy 
grupy przygotowującej scena-
riusz  występu kabaretowego 

−  bierze udział w pracy grupy 
przygotowującej scenariusz  
występu kabaretowego

−  bierze aktywny udział w pracy 
grupy przygotowującej scena-
riusz  występu kabaretowego

−  kieruje pracą grupy przygoto-
wującej scenariusz  występu 
kabaretowego

−  samodzielnie pisze skecze 
do scenariusza kabaretowego

Piękno świata, piękno człowieka

Jan Kochanowski 
Czego chcesz 
od nas, Panie, 
Pieśń III, Pieśń IX

−  zna pieśń jako gatunek liryczny
−  cytuje fragmenty, w których 

ujawnia się osoba mówiąca
−  wskazuje wersy ujawniające 

odbiorcę
−  wyróżnia lirykę spośród innych 

rodzajów literackich

−  zna cechy pieśni jako gatunku 
lirycznego

−  wstępnie charakteryzuje 
osobę mówiącą

−  nazywa odbiorcę ujawniające-
go się we wszystkich utworach

−  wymienia podstawowe cechy 
utworów lirycznych

−  omawia cechy pieśni jako 
gatunku lirycznego

−  na podstawie tekstów wyja-
śnia, kim jest i jaka jest osoba 
mówiąca

−  wyjaśnia cele, w jakich osoba 
mówiąca zwraca się do od-
biorcy mówiącą

−  omawia cechy utworów li-
rycznych

−  wyjaśnia, dlaczego omawiane 
utwory Jana Kochanowskiego 
to pieśni

−  omawia postawę życiową 
osoby mówiącej

−  omawia  relacje między 
nadawcą i osobą

−  omawia lirykę jako rodzaj 
literacki

−  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje pieśni Jana  Kocha-
nowskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem przedstawio-
nej w nich postawy życiowej
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Jan Twardowski 
Nie tylko my

−  wie, kto to jest osoba mówią-
ca w wierszu

−  wie, że w utworze występuje 
podmiot zbiorowy

−  wylicza stworzenia wymienio-
ne w wierszu

−  wskazuje zwroty ujawniające 
osobę mówiącą

−  rozpoznaje podmiot zbiorowy
−  wylicza stworzenia wymie-

nione w wierszu i podaje ich 
określenia

−  proponuje rozwinięcie tytułu

−  wyjaśnia, kim jest osoba mó-
wiąca

−  wypowiada się na temat 
sposobu pokazania świata 
w utworze

−  rozwija tytuł w formie zdania 
pojedynczego

−  wyjaśnia, w czyim imieniu 
wypowiada się osoba mówiąca

−  wyjaśnia, jak i w jakim celu 
zostały wymienione  stworze-
nia w wierszu

−  rozwija tytuł tak, by oddawał 
idee tekstu

−  przedstawia samodzielnie 
wybrane utwory Jana Twar-
dowskiego korespondujące 
z wierszem Nie tylko my

−  omawia specyfikę twórczości 
tego poety

Marcin Popkie-
wicz Rewolucja 
energetyczna 
(fragmenty)

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  dzieli tok wywodu na części 

tematyczne
−  dostrzega intencje tekstu
−  zna termin ekologizm
−  potrafi wyróżnić akapit w tek-

ście
−  wyodrębnia argument w tek-

ście
−  wie, co to jest przesłanka
−  cytuje zdanie tekstu będące 

konkluzją

−  wie, czego dotyczy tekst
−  odtwarza najważniejsze prze-

słania tekstu
−  formułuje intencje tekstu
−  wyjaśnia, co to jest ekologizm
−  dzieli tekst na akapity
−  odróżnia argument od przy-

kładu
−  wyodrębnia przesłanki z tek-

stu
−  odtwarza konkluzję tekstu 

własnymi słowami

−  wyjaśnia, czego dotyczy tekst
−  odtwarza tok wywodu autora
−  omawia intencje tekstu
−  rozróżnia terminy ekologizm 

i ekologia
−  dostrzega związek między 

akapitami
−  hierarchizuje argumenty
−  omawia przesłanki zawarte 

w tekście
−  dostrzega związek konkluzji 

z użytymi argumentami, przy-
kładami i przesłankami

−  wydobywa z tekstu najważ-
niejsze tezy

−  ustosunkowuje się do wywo-
du autora

−  ocenia intencje tekstu
−  wyjaśnia, co to jest ekologizm 

w kontekście ekologii
−  omawia związki między aka-

pitami
−  odtwarza argumenty użyte 

w tekście własnymi słowami
−  omawia funkcje przesłanek 

występujących w tekście 
−  ustosunkowuje się do konklu-

zji autora tekstu

−  samodzielnie interpretu-
je tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego prze-
słania. 

−  omawia funkcje retoryczne 
tekstu i sposób ich realizacji

Tomek Bagiński 
Katedra
(film animowany)

−  przedstawia swoje wstępne 
wrażenia wywołane filmem

−  wylicza sceny filmu
−  przedstawia bohatera filmu
−  gromadzi wstępnie słownic-

two przedstawiające wygląd 
katedry

−  wie, na czym polega film 
animowany

−  tworzy prosty opis budowli

−  opowiada o swoich wraże-
niach wywołanych filmem

−  wylicza (tytułując) sceny, które 
szczególnie pamięta

−  opowiada o bohaterze filmu
−  gromadzi słownictwo przed-

stawiające wygląd katedry
−  odróżnia film animowany 

od innego rodzaju filmu
−  tworzy opis budowli

−  prezentuje wypowiedź poświę-
coną obejrzanemu filmowi

−  tytułuje wszystkie sceny filmu
−  wymyśla krótką historię zwią-

zaną z bohaterem filmu
−  gromadzi słownictwo opisują-

ce katedrę
−  odróżnia film animowany 

od filmu fabularnego i doku-
mentalnego

−  ocenia obejrzany film
−  analizuje układ scen tworzą-

cych całość filmu
−  przedstawia historię wyjaśnia-

jącą, kim jest i jaki jest bohater 
filmu

−  gromadzi i porządkuje słow-
nictwo opisujące katedrę

−  wyjaśnia, co odróżnia film 
animowany od fabularnego 
i dokumentalnego

−  omawia znaczenia samo-
dzielnie wybranego filmu 
animowanego związanego 
z jakimś tekstem kultury lub 
zjawiskiem kultury



Język polski | M
yśli i słow

a | Klasa 7 
Szkoła podstaw

ow
a

A
U

TO
R: Ew

a N
ow

ak

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne, W

arszaw
a 2017

5

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wie, na czym polega punkt 
widzenia kamery

−  pisze prostą recenzję obejrza-
nego filmu

−  rozpoznaje na filmie różne 
punkty widzenia kamery

−  wskazuje elementy dyna-
miczne

−  pisze recenzję obejrzanego 
filmu

−  tworzy rozwinięty opis bu-
dowli

−  pisze ciekawą recenzję obej-
rzanego filmu

−  zna różne techniki animacji
−  opisuje budowlę, stosując 

urozmaicone słownictwo
−  pisze recenzję obejrzanego 

filmu, zachowując wszystkie 
wymogi tej formy wypowiedzi

Wirtualny spacer: 
muzyka skom-
ponowana przez 
uczniów

−  korzystając z pomocy, tworzy 
prostą linię melodyczną złożo-
ną z odgłosów natury

−  tworzy prostą linię melodycz-
ną złożoną z odgłosów natury 
i przedstawia ją klasie

−  tworzy linię melodyczną 
złożoną z odgłosów natury 
i przedstawia ją klasie

−   tworzy rozbudowaną linię 
melodyczną złożoną z odgło-
sów natury i przedstawia ją 
klasie

−  tworzy rozbudowaną linię me-
lodyczną złożoną z odgłosów 
natury i ilustrującą pieśni Jana 
Kochanowskiego lub wybrany 
utwór Jana Twardowskiego

Nasze projekty: 
wystawa fotografii 
budowli

−  samodzielnie wykonuje zdję-
cia  budowli na wystawę

−  tworzy opisy zdjęć budowli −  wykonuje zdjęcia budowli, 
tworzy ich opisy

−  selekcjonuje materiały 
na wystawę, uzasadnia swoje 
wybory

−  kieruje przygotowaniem wy-
stawy, obmyśla zasady prezen-
towania fotografii, przygoto-
wuje katalog wystawy

Mrok i światło

Jan Kochanowski 
Treny I, V, VII, VIII, 
XIX albo Sen

−  wie, że tren to gatunek li-
ryczny

−  wie, kto to jest bohater lirycz-
ny i co to jest sytuacja liryczna

−  nazywa niektóre środki po-
etyckie występujące w trenach

−  rozpoznaje porównanie ho-
meryckie 

−  zna pojęcie paradoks 
−  nazywa emocje opisane 

w utworach
−  wstępnie rozpoznaje styl 

artystyczny

−  rozpoznaje tren jako gatunek 
liryczny

−  wskazuje bohaterów lirycz-
nych w trenach 

−  określa sytuację liryczną w ko-
lejnych trenach 

−  wskazuje środki poetyckie
−  omawia budowę porównania 

homeryckiego
−  wskazuje paradoks
−  hierarchizuje emocje opisane 

w utworach
−  wie, czym cechuje się styl 

artystyczny

−  wyjaśnia, dlaczego poznane 
utwory reprezentują tren jako 
gatunek liryczny

−  przedstawia bohaterów li-
rycznych

−  omawia sytuację liryczną
−  omawia wszystkie środki po-

etyckie występujące w trenach
−  zestawia porównanie ho-

meryckie z innymi środkami 
artystycznymi występującymi 
w wierszu

−  wyjaśnia, z czego wynika 
paradoks w tekście

−  omawia cechy gatunkowe 
trenu

−  przedstawia i omawia bohate-
rów lirycznych

−  dookreśla sytuację liryczną
−  wyjaśnia funkcję zastosowa-

nych środków poetyckich
−  omawia funkcję porównania 

homeryckiego w zestawieniu 
z funkcją pozostałych środków 
artystycznych

−  omawia funkcję paradoksu 
−  wyjaśnia przyczyny zmian 

emocji opisanych w utworach

−  w dłuższej wypowiedzi przed-
stawia obraz cierpiącego ojca 
i artysty zawarty w Trenach
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wypowiada się na temat emo-
cji występujących w utworach

−  omawia cechy stylu artystycz-
nego

−  uzasadnia, że w tekstach 
mamy do czynienia ze stylem 
artystycznym

Leopold Staff 
Przedśpiew

−  wskazuje wersy, w których 
ujawnia się osoba mówiąca

−  rozpoznaje parafrazę
−  zna terminy postawa humani-

styczna i stoicyzm
−  dostrzega regularną budowę 

utworu
−  próbuje formułować pod-

stawowe wnioski dotyczące 
znaczeń utworu

−  rozpoznaje osobę mówiącą
−  wskazuje parafrazę
−  łączy terminy postawa huma-

nistyczna i stoicyzm z filozofią
−  omawia budowę utworu
−  formułuje wnioski analityczne 

i interpretacyjne

−  charakteryzuje osobę mó-
wiącą

−  wyjaśnia funkcję parafrazy
−  wypowiada się na temat 

postawy humanistycznej 
i stoicyzmu

−  omawia rolę regularnej budo-
wy wiersza

−  wstępnie analizuje i interpre-
tuje utwór

−  omawia światopogląd osoby 
mówiącej

−  wydobywa znaczenia związa-
ne z zastosowaną w tekście 
parafrazą

−  wyjaśnia, w czym ujawnia 
się postawa humanistyczna 
w utworze

−  wskazuje, w czym wyraża się 
stoicyzm w utworze

−  omawia związek regularnej 
budowy utworu z zawartym 
w nim przesłaniem

−  analizuje i interpretuje utwór

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem refleksji o po-
stawach życiowych człowieka

Joachim Patinir 
Przeprawa przez 
Styks (reprodukcja 
obrazu)

−  zapoznaje się z informacjami 
na temat wyobrażeń an-
tycznych Greków o świecie 
zmarłych

−  zapoznaje się z podziałem 
obrazów ze względu na podej-
mowany temat

−  wie, że obraz Patinira to pejzaż
−  zna pojęcie kompozycja sy-

metryczna

−  zna wyobrażenia antycznych 
Greków na temat świata 
zmarłych 

−  zna różne typy obrazów ze 
względu na temat

−  wie, co to jest pejzaż w ma-
larstwie

−  rozpoznaje na obrazie kompo-
zycję symetryczną

−  odtwarza wyobrażenia antycz-
nych Greków na temat świata 
zmarłych

−  wymienia kilka typów obra-
zów ze względu na temat

−  wyjaśnia, czym wyróżnia się 
pejzaż

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
kompozycja symetryczna

−  opowiada o mitologicznych 
wierzeniach dotyczących 
świata zmarłych

−  wylicza typy obrazów ze 
względu na temat

−  tłumaczy, dlaczego obraz 
Patinira to pejzaż 

−  wyjaśnia, jakie znaczenia może 
sugerować kompozycja syme-
tryczna

−  dobiera samodzielnie obrazy 
do cyklu prezentującego 
motyw śmierci w malarstwie, 
omawia metaforykę i sposoby 
wykorzystania środków języka 
malarskiego

Wirtualny spacer: 
relacja z udziału 
w inicjatywach 
środowiskowych

−  stara się brać udział w inicjaty-
wach środowiskowych

−  przygotowuje krótką relację 
z przeprowadzonych działań

−  bierze udział w inicjatywach 
środowiskowych

−  przygotowuje relację z prze-
prowadzonych działań

−  bierze aktywny, czynny udział 
w inicjatywach środowisko-
wych

−  inicjuje działania na rzecz śro-
dowiska 

−  przygotowuje wyczerpującą re-
lację z przeprowadzonych działań

−  przeprowadza rozpoznanie 
potrzeb w środowisku, inicjuje 
działania na jego rzecz
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  przygotowuje interesującą 
relację z przeprowadzonych 
działań

−  prezentuje wyczerpująco in-
teresującą relację z podjętych 
działań, przedstawia ich efekty

Nasze projekty: 
etiuda filmowa  
wykorzystująca 
odpowiednio 
dobrane tomiki 
poetyckie

−  korzystając z pomocy, tworzy 
prostą etiudę filmową na te-
mat upływu czasu i przemijal-
ności ludzkiego życia

−  tworzy prostą etiudę filmową 
na temat upływu czasu i prze-
mijalności ludzkiego życia

−  tworzy etiudę filmową na te-
mat upływu czasu i przemijal-
ności ludzkiego życia

−  tworzy rozbudowaną etiudę 
filmową na temat upływu 
czasu i przemijalności ludzkie-
go życia

−  tworzy oryginalną etiudę fil-
mową na temat upływu czasu 
i przemijalności ludzkiego 
życia z wykorzystaniem funk-
cjonalnych środków słownych 
i obrazowych

Dla ojczyzny

Piotr Skarga Ka-
zania sejmowe 
(fragmenty)

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  wskazuje i nazywa wybrane 

środki językowe, za pomocą 
których autor przekonuje 
do swoich racji

−  wskazuje fragmenty przed-
stawiające postawy wobec 
ojczyzny

−  wskazuje fragmenty zestawia-
jące jednostkę i zbiorowość

−  krótko wypowiada się na te-
mat współczesnego patrio-
tyzmu

−  tworzy krótkie przemówienie

−  odtwarza treść kazania 
−  wskazuje i nazywa środki 

językowe, za pomocą których 
autor przekonuje do swoich 
racji

−  krótko omawia postawy wo-
bec ojczyzny, o których jest 
mowa w tekście

−  omawia fragmenty, zestawiają-
ce jednostkę i zbiorowość 

−  wymienia przejawy współcze-
snego patriotyzmu

−  tworzy przemówienie

−  odtwarza własnymi słowami 
treść kazania

−  wskazuje i nazywa środki 
retoryczne 

−  wyjaśnia, jakie można przybie-
rać postawy wobec ojczyzny 

−  wypowiada się na temat relacji 
między jednostką a zbioro-
wością

−  omawia przejawy współcze-
snego patriotyzmu

−  tworzy przemówienie, w któ-
rym stara się stosować środki 
retoryczne

−  relacjonuje, o czym mówi 
tekst

−  określa rolę środków retorycz-
nych w tekście

−  omawia problem postaw 
obywateli wobec ojczyzny

−  wypowiada się na temat relacji 
między jednostką a zbioro-
wością w kontekście dobra 
ojczyzny

−  wypowiada się na temat 
współczesnych postaw patrio-
tycznych 

−  tworzy przemówienie, w któ-
rym stosuje funkcjonalnie 
środki retoryczne

−  w wybranej przez siebie for-
mie prezentuje wystąpienie, 
w którym wyjaśnia pojęcie 
patriotyzmu

−  przedstawia postawy patrio-
tyczne w różnych okresach 
historii Polski

Marian Hemar 
Modlitwa

−  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
modlitwą

−  wie, co to jest aluzja
−  dostrzega problematykę wol-

ności narodowej poruszaną 
w utworze

−  określa charakter poetyckiej 
modlitwy

−  korzysta z przypisów do tek-
stu związanych z aluzjami 
historycznymi i literackimi

−  omawia intencje zawarte 
w poetyckiej modlitwie

−  omawia aluzje zawarte w tek-
ście

−  omawia problematykę wolności 
narodowej zawartą w utworze

−  ustosunkowuje się do intencji 
zawartych w poetyckiej  mo-
dlitwie

−  omawia funkcje aluzji wyko-
rzystanych w tekście

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
wolności narodowej i przywo-
łaniem odpowiednich kontek-
stów
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  omawia ocenę Polaków zawar-
tą w utworze

−  przedstawia swoje refleksje 
związane z problematyką 
wolności narodowej, przywo-
łuje inne utwory poruszające 
ten temat

Ewa Winnicka
Angole
(fragmenty)

−  wydobywa podstawowe 
informacje z tekstu

−  krótko opowiada o życiu 
w opisanych szkołach

−  wskazuje fragmenty, na pod-
stawie których można określić 
relacje bohaterów z rówie-
śnikami

−  zna pojęcie emigracja
−  przedstawia proste argumenty
−  pisze prostą rozprawkę

−  wydobywa informacje z tekstu
−  wyczerpująco opowiada o ży-

ciu w opisanych szkołach
−  opowiada o relacjach bohate-

rów z rówieśnikami
−  wyjaśnia pojęcie emigracja
−  przedstawia w wypowiedzi 

argumenty
−  pisze rozprawkę

−  porządkuje informacje z tek-
stu

−  ocenia sposób życia w opisa-
nych szkołach

−  charakteryzuje relacje bohate-
rów z rówieśnikami

−  przedstawia przyczyny i rodza-
je emigracji

−  przedstawia w swojej wypo-
wiedzi rozbudowane argu-
menty

−  pisze rozprawkę, przedstawia 
wyczerpujące argumenty

−  przedstawia informacje z tek-
stu własnymi słowami

−  porównuje sposób życia 
w opisanych szkołach  
z własnymi doświadcze- 
niami

−  ocenia relacje bohaterów 
z rówieśnikami

−  formułuje rozwiniętą  
wypowiedź na temat emi-
gracji, jej przyczyn, rodzajów, 
skutków

−  przedstawia w swojej wypo-
wiedzi rozbudowane argu-
menty i ustosunkowuje się 
do argumentów innych 

−  pisze rozprawkę, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego związ-
ków z rzeczywistością

−  bierze czynny udział w dysku-
sji na temat emigracji

−  pisze wyczerpującą rozprawkę, 
zachowując wszystkie wy-
mogi tej formy wypowiedzi, 
zawiera w niej hierarchicznie 
ułożone argumenty, przykłady, 
konkluzje

Wirtualny spacer: 
uczniowskie 
kalendarze histo-
ryczne

−  pod kierunkiem nauczyciela 
korzysta z poleconych źródeł

−  we wskazanym programie 
internetowym tworzy prosty 
kalendarz historyczny

−  korzysta z poleconych źródeł
−  we wskazanym programie in-

ternetowym tworzy kalendarz 
historyczny

−  samodzielnie korzysta z róż-
norodnych źródeł wiedzy

−  w odpowiednim programie 
internetowym tworzy kalen-
darz historyczny, zamieszcza 
w nim ciekawą grafikę

−  samodzielnie, twórczo ko-
rzysta z różnorodnych źródeł 
wiedzy

−  w samodzielnie dobranym 
programie tworzy kalendarz 
historyczny, zamieszcza w nim 
funkcjonalną grafikę

−  tworzy oryginalny, bogaty 
w informacje kalendarz histo-
ryczny, wprowadza do niego 
funkcjonalnie różnorodne 
formy graficzne
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Nasze projekty: 
album z informa-
cjami na temat 
osób zasłużonych 
dla ojczyzny

−  dokonuje wyboru osób, które 
zostaną przedstawione w al-
bumie, uzasadnia swój wybór

−  przygotowuje  informacje 
związane z wybranymi 
osobami przedstawionymi 
w albumie

−  przygotowuje pełne, bo-
gate informacje związane 
z osobami przedstawionymi 
w albumie

−  kieruje pracą zespołu przygo-
towującego album, prezentuje 
końcowy efekt pracy

−  W pełni samodzielnie przygo-
towuje  interesujący, ciekawy 
graficznie album, zawiera-
jących bogate informacje 
na temat osób  zasłużonych 
dla ojczyzny

Wspólna droga
Ignacy Krasicki 
Żona modna

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  odróżnia monolog od dialogu
−  odtwarza informacje na temat 

zmian, jakie żona wprowadza 
w życiu Piotra

−  wie, co to jest satyra
−  pisze krótkie streszczenie 

utworu

−  korzysta z przypisów
−  wskazuje w tekście dialog 

i monolog
−  omawia motywy, które skłoni-

ły Piotra do małżeństwa
−  wyjaśnia, jakie funkcje pełni 

satyra
−  pisze streszczenie utworu

−  odtwarza własnymi słowami 
treść utworu

−  ustala, czego dotyczą przy-
kładowe dialogi i monologi 
z tekstu

−  omawia relację między mał-
żonkami

−  wyjaśnia, co zostało satyrycz-
nie przedstawione w utworze

−  pisze wyczerpujące streszcze-
nie utworu

−  wyjaśnia, jaką tematykę przed-
stawia i jaką problematykę 
podejmuje utwór

−  omawia układ i funkcję dialo-
gów i monologów w tekście

−  ocenia relacje między Piotrem 
i jego żoną

−  omawia satyryczny wydźwięk 
utworu

−  pisze streszczenie, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem sfery obycza-
jowej i wymowy moralnej oraz 
sposobów pokazywania świata 

Mark Twain Pa-
miętniki Adama 
i Ewy (fragment)

−  wymienia etapy poznawania 
się pierwszych ludzi

−  wie, że tekst nawiązuje do Bi-
blii

−  gromadzi podstawowy 
materiał do charakterystyki 
bohaterów

−  korzystając z tabeli z podręcz-
nika, pisze krótką charaktery-
stykę bohaterów

−  dostrzega związek tekstu 
z satyrą Krasickiego

−  opowiada o kolejnych etapach 
poznawania się pierwszych 
ludzi

−  wskazuje główne nawiązania 
do Biblii

−  zna pojęcie parafraza
−  gromadzi pełny materiał 

do charakterystyki bohaterów
−  pisze charakterystykę boha-

terów
−  wyjaśnia, w czym widzi 

związek utworu z satyrą Kra-
sickiego

−  nazywa uczucia i stany emo-
cjonalne towarzyszące pierw-
szym ludziom

−  wymienia wszystkie nawiąza-
nia do Biblii

−  wyjaśnia, co to jest parafraza
−  gromadzi i wstępnie porząd-

kuje materiał do charaktery-
styki bohaterów

−  pisze rozwiniętą charaktery-
stykę bohaterów

−  porównuje relacje  panujące 
miedzy bohaterami i bohate-
rami satyry Krasickiego

−  omawia uczucia i stany emo-
cjonalne towarzyszące pierw-
szym ludziom

−  omawia rolę nawiązań biblij-
nych

−  wyjaśnia, na czym polega 
i czemu służy parafraza w tek-
ście

−  gromadzi i porządkuje ma-
teriał do charakterystyki 
bohaterów

−  pisze rozwiniętą charaktery-
stykę porównawczą boha-
terów

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst, omawia kreacje 
bohaterów

−  omawia motyw pierwszych 
ludzi

−  ocenia związek formy utworu 
(pamiętnik) ze sposobem kre-
acji świata przedstawionego
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wyjaśnia, czego bohaterowie 
satyry Krasickiego mogliby 
nauczyć się od Adama i Ewy

Jan van Eyck 
Portret małżon-
ków Arnolfinich
(reprodukcja 
obrazu)

−  czyta ze zrozumieniem infor-
macje o obrazie

−  wymienia najważniejsze ele-
menty obrazu

−  układa prostą historię związa-
ną z bohaterami obrazu

−  dostrzega podstawowe cechy 
kompozycji obrazu

−  wymienia źródła światła 
na obrazie

−  odtwarza informacje o obrazie
−  opowiada, co przedstawia 

obraz
−  układa historię związaną z bo-

haterami obrazu
−  wstępnie omawia kompozycję 

obrazu
−  wie, na czym polega światło-

cień

−  przekazuje własnymi słowami 
informacje o obrazie

−  ustala, co zostało przedsta-
wione w poszczególnych 
planach obrazu

−  układa dialog między bohate-
rami obrazu

−  wyjaśnia, z czego wynika 
symetria w kompozycji obrazu

−  omawia funkcję światła na ob-
razie

−  przedstawia genezę obrazu 
i informacje z nim związane

−  analizuje warstwę przedsta-
wieniową obrazu

−  układa ciekawy, oryginalny 
dialog między bohaterami 
obrazu

−  tworzy wypowiedź na temat 
kompozycji obrazu

−  wyjaśnia, jaką rolę na obrazie 
pełni światłocień

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje obraz ze szczególnym 
uwzględnieniem środków 
języka malarskiego kreujących 
znaczenia 

Wirtualny spacer: 
blogi uczniów

−  wie, co to jest blog
−  pisze fragment bloga w imie-

niu Adama lub Ewy

−  rozpoznaje w internecie wy-
powiedzi będące blogami

−  pisze fragment bloga w imie-
niu Adama lub Ewy

−  uzupełnia blog prostą oprawą 
graficzną

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
blog

−  pisze fragment bloga w imie-
niu Adama lub Ewy, zachowu-
jąc styl ich wypowiedzi

−  uzupełnia blog oprawą gra-
ficzną

−  wskazuje podobieństwa i róż-
nice między blogiem a innymi 
wypowiedziami w formie 
osobistych zapisków

−  pisze fragment bloga w imie-
niu Adama lub Ewy

−  zamieszcza w tekście aluzje 
do współczesności

−  uzupełnia blog rozbudowaną 
formą graficzną

−  systematycznie prowadzi 
własny blog

Nasze projekty: 
wystawa prezen-
tująca gesty wpły-
wające na tworze-
nie więzi między-
ludzkich

−  podaje przykłady gestów 
wpływających na tworzenie 
więzi międzyludzkich

−  zbiera i porządkuje zdjęcia 
i rysunki na wystawę

−  wykonuje ciekawe, przycią-
gające uwagę opisy zdjęć 
i rysunków

−  ustala, według jakiej zasady 
kompozycyjnej będą prezen-
towane materiały graficzne 
na wystawie

−  odpowiedzialnie i twórczo 
kieruje pracą przy tworzeniu 
wystawy
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Życiowe wybory

Adam Mickiewicz
Świtezianka

−  wie, że utwór jest balladą
−  wymienia najważniejsze wy-

darzenia
−  wymienia najważniejsze ele-

menty świata przestawionego
−  pisze krótkie streszczenie 

utworu
−  dzieli elementy na realistyczne 

i fantastyczne
−  przedstawia bohaterów
−  przypomina, kto, za co i jaką 

poniósł karę w utworze
−  zna termin synkretyzm ro-

dzajowy
−  wypowiada się na temat na-

stroju utworu
−  wypowiada się na temat 

krajobrazu przedstawionego 
na obrazie

−  wymienia cechy ballady
−  porządkuje wydarzenia
−  wymienia wszystkie elementy 

świata przedstawionego
−  pisze streszczenie utworu
−  przypomina, na czym polega 

konwencja realistyczna, a na 
czym – fantastyczna

−  charakteryzuje bohaterów
−  wypowiada się na temat winy 

i kary w utworze
−  wie, na czym polega synkre-

tyzm rodzajowy
−  określa nastrój utworu
−  opisuje krajobraz przedstawio-

ny na obrazie

−  ustala, dlaczego utwór jest 
balladą

−  opowiada własnymi słowami 
przebieg wydarzeń

−  omawia elementy świata 
przedstawionego

−  pisze streszczenie utworu, 
zachowując logikę następstwa 
wydarzeń

−  omawia relacje miedzy ele-
mentami realistycznymi i fan-
tastycznymi

−  omawia relacje między boha-
terami

−  przedstawia swoją opinię 
na temat kary dla bohatera

−  wyjaśnia, na czym polega 
synkretyzm rodzajowy

−  wskazuje środki budowania 
nastroju

−  opisuje krajobraz przedstawio-
ny na obrazie, uwzględniając 
środki języka malarskiego

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
ballada jako gatunek literacki

−  opowiada własnymi słowami 
przebieg wydarzeń, zachowu-
jąc nastrój i klimat utworu

−  omawia sposoby kreacji świata 
przedstawionego

−  pisze streszczenie, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

−  omawia konwencję przedsta-
wiania świata w balladzie

−  ocenia postępowanie boha-
terów

−  przedstawia własną opinię 
na temat kary dla bohatera

−  uzasadnia swoją opinię
−  udowadnia, że tekst ma cha-

rakter synkretyczny
−  ustala, jak nastrój utworu 

łączy się z przekazywanymi 
znaczeniami

−  opisuje krajobraz przedsta-
wiony na obrazie i uzasadnia, 
że byłby / nie byłby on odpo-
wiednią scenerią dla utworu 
Mickiewicza

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobów 
kreacji świata przedstawione-
go i wymowy moralnej utworu

Ewangelia według 
Świętego Łukasza 
Ostrzeżenie przed 
chciwością

−  ze zrozumieniem czyta defini-
cję przypowieści

−  odtwarza własnymi słowami 
treść tekstu

−  odtwarza własnymi słowami 
definicję przypowieści

−  wskazuje elementy o charak-
terze symbolicznym

−  wyjaśnia, co to jest przypo-
wieść

−  omawia elementy o charakte-
rze symbolicznym

−  podaje przykłady przypowie-
ści biblijnych

−  wyjaśnia przesłanie płynące  
z tekstu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego przesła-
nia moralnego
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Michel Piquemal
Drogocenna perła

−  rozpoznaje w tekście cechy 
przypowieści

−  odtwarza najważniejsze wy-
darzenia

−  wypowiada się na temat po-
staw życiowych bohaterów

−  wie, że niektóre elementy 
mają znaczenie symboliczne

−  przypomina, czym cechuje się 
przypowieść jako gatunek

−  opowiada swoimi słowami 
treść utworu

−  omawia postawy życiowe 
bohaterów

−  wskazuje elementy o znacze-
niu symbolicznym

−  uzasadnia, dlaczego tekst 
można nazwać przypowieścią

−  formułuje ukryte znaczenia 
wynikające z treści utworu

−  porównuje postawy życiowe 
bohaterów

−  wyjaśnia symbolikę elemen-
tów

−  ustala, co zyskuje utwór dzięki 
cechom przypowieści

−  wyjaśnia, jakie przesłanie 
wynika z treści utworu

−  ocenia postawy życiowe bo-
haterów

−  wyjaśnia przenośne znaczenia 
utworu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem jego przesła-
nia moralnego

Karol Konwerski, 
Mateusz Skutnik
Pan Blaki
(fragment ko-
miksu)

−  rozpoznaje komiks wśród 
innych tekstów kultury

−  opowiada, co widzi na po-
szczególnych kadrach komiksu

−  ustala, o czym mówi komiks
−  wskazuje wypowiedzi boha-

tera o charakterze argumen-
tacyjnym

−  opowiada, co go bawi w ko-
miksie

−  wskazuje elementy humory-
styczne

−  wypowiada się na temat war-
stwy plastycznej komiksu

−  wskazuje cechy komiksu jako 
tekstu kultury

−  odtwarza sytuację przedsta-
wioną we fragmencie komiksu

−  formułuje temat fragmentu 
komiksu

−  odtwarza argumenty bohatera 
−  rozpoznaje paradoks w utwo-

rze
−  omawia warstwę plastyczną 

komiksu

−  zestawia komiks z innymi dzie-
dzinami sztuki plastycznej

−  opowiada swoimi słowami 
sytuację przedstawioną we 
fragmencie komiksu

−  omawia problematykę frag-
mentu komiksu

−  przedstawia własne argumen-
ty związane z tematem poru-
szanym w komiksie

−  omawia funkcję elementów 
humorystycznych

−  ocenia warstwę plastyczną 
komiksu

−  przedstawia swój stosunek 
do komiksu jako tekstu kultury

−  zestawia sytuację przedsta-
wioną we fragmencie komiksu 
ze swoim doświadczeniem 
życiowym

−  przywołuje inne utwory 
podejmujące podobną proble-
matykę

−  ustosunkowuje się do argu-
mentów bohatera

−  wyjaśnia, na czym polega  
i z czego wynika paradoks 
w utworze

−  ocenia warstwę plastyczną 
komiksu w połączeniu z inny-
mi płaszczyznami dzieła

−  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje komiks ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego 
wymowy aksjologicznej

Wirtualny spacer:
prezentacja multi-
medialna

−  tworzy prostą prezentację 
multimedialną na temat ży-
ciowych wyborów bohatera 
literackiego lub postaci histo-
rycznej

−  tworzy prezentację multime-
dialną na temat życiowych 
wyborów bohatera literackie-
go lub postaci historycznej

−  tworzy ciekawą prezentację 
multimedialną na temat ży-
ciowych wyborów bohatera 
literackiego lub postaci histo-
rycznej

−  tworzy ciekawą, oryginalną 
prezentację multimedialną 
na temat życiowych wyborów 
bohatera literackiego lub 
postaci historycznej

−  tworzy ciekawą, oryginalną 
prezentację multimedialną 
na temat życiowych wyborów 
bohatera literackiego lub 
postaci historycznej, wykorzy-
stuje w niej elementy filmu, 
obrazów, muzyki
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Nasze projekty: 
audycja radiowa 
na temat życio-
wych wyborów 
związanych z war-
tościami i postawa-
mi wobec świata

−  na miarę swoich możliwości 
bierze udział w przygotowaniu 
audycji radiowej

−  bierze udział w przygotowaniu 
audycji radiowej

−  bierze aktywny udział w przy-
gotowaniu audycji radiowej

−  kieruje zespołem przygotowu-
jącym audycję radiową

−  samodzielnie tworzy audycję 
radiową (opracowuje jej sce-
nariusz, wybiera bohaterów, 
dokonuje nagrania) prezen-
tującą wartościowe  postawy 
wobec świata

Moralna odpowiedzialność

Adam Mickiewicz 
Dziady, część II

−  rozpoznaje tekst jako dramat
−  wydobywa ze wstępu dramatu 

informacje o obrzędzie
−  opowiada o bohaterach
−  dostrzega nawiązania do kul-

tury ludowej
−  wskazuje elementy fanta-

styczne
−  wskazuje motto utworu
−  tworzy prosty opis przeżyć

−  podaje cechy dramatu jako 
rodzaju literackiego

−  odtwarza przebieg obrzędu
−  opowiada o winie wywołanych 

postaci i karze, jaką musiały 
ponieść

−  ma świadomość związku 
tekstu z kulturą ludową

−  omawia znaczenia związane 
z elementami fantastycznymi

−  wyjaśnia, czym jest motto 
utworu

−  tworzy opis przeżyć

−  uzasadnia, dlaczego utwór jest 
dramatem

−  analizuje wstęp do dramatu
−  ocenia postępowanie postaci
−  omawia nawiązania tekstu 

do kultury ludowej
−  wyjaśnia termin irracjonalizm
−  wskazuje związek motta 

z utworem
−  tworzy ciekawy, rozbudowany 

opis przeżyć 

−  wskazuje cechy Dziadów, 
część II, wspólne z innymi 
znanymi mu dramatami

−  opowiada własnymi słowami 
o dziadach jako obrzędzie 
ludowym

−  omawia moralne przesłania 
utworu

−  interpretuje tekst, odnosząc 
go do kultury ludowej

−  omawia elementy utworu 
związane z irracjonalizmem 

−  ocenia, czy motto jest wła-
ściwie dobrane do utworu, 
uzasadnia swoją ocenę

−  tworzy opis przeżyć zgodnie 
ze wszystkimi wymogami tej 
formy wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem warstwy 
aksjologicznej i przynależności 
rodzajowej

Jan Twardowski
Śpieszmy się

−  odczytuje głośno i poprawnie 
tekst wiersza

−  zbiera informacje o osobie 
mówiącej

−  odczytuje tekst, zaznaczając 
głosowo znaki interpunkcyjne

−  przedstawia informacje o oso-
bie mówiącej

−  stara się głosowo interpreto-
wać wiersz

−  omawia światopogląd osoby 
mówiącej

−  głosowo interpretuje wiersz
−  ustosunkowuje się do świato-

poglądu osoby mówiącej
−  omawia funkcje środków 

językowych

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczeń 
metaforycznych oraz języka 
utworu
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wskazuje porównania w tek-
ście

−  wyjaśnia, o czym mówi tekst
−  wskazuje metafory w utworze

−  wskazuje środki językowe 
w tekście

−  rozpoznaje motyw przemijania
−  formułuje znaczenia wynikają-

ce z metafor

−  omawia funkcję porównań 
w tekście

−  omawia motyw przemijania
−  odczytuje przesłanie utworu

−  omawia motyw przemijania, 
przywołując inne utwory z nim 
związane

−  na podstawie tekstu formułuje 
życiowe rady

Konrad Swinarski,
inscenizacja Dzia-
dów Adama Mic-
kiewicza (spektakl 
teatralny)

−  uważnie ogląda spektakl
−  wymienia podstawowe two-

rzywa teatru
−  wypowiada się na temat roz-

wiązań inscenizacyjnych
−  wypowiada się na temat gry 

aktorskiej
−  wypowiada się na temat na-

stroju spektaklu
−  pisze prostą recenzję obejrza-

nego spektaklu

−  w czasie oglądania spektaklu 
zwraca uwagę na jego istotne 
fragmenty

−  wymienia tworzywa teatru
−  wskazuje interesujące rozwią-

zania inscenizacyjne
−  wstępnie omawia grę aktorską
−  określa nastrój spektaklu
−  pisze recenzję obejrzanego 

spektaklu

−  wstępnie porównuje spektakl 
z literackim tekstem dramatu

−  wyjaśnia, co to znaczy, że teatr 
jest sztuką wielotworzywową

−  omawia rozwiązania insceni-
zacyjne

−  omawia grę aktorską
−  wskazuje środki budowania 

nastroju
−  pisze ciekawą recenzję obej-

rzanego spektaklu

−  wskazuje różnice między 
inscenizacją a tekstem literac-
kim dramatu

−  omawia specyfikę teatru jako 
sztuki wielotworzywowej

−  ocenia rozwiązania insceni-
zacyjne

−  ocenia grę aktorską
−  omawia środki budowania 

nastroju
−  pisze recenzję obejrzane-

go spektaklu, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje spektakl ze szczegól-
nym uwzględnieniem środków 
wyrazu teatralnego

Wirtualny spacer: 
reklamy uczniów

−  we wskazanej formie przygo-
towuje prostą reklamę pożą-
danych zachowań społecznych

−  we wskazanej formie przygo-
towuje reklamę pożądanych 
zachowań społecznych

−  w wybranej przez siebie for-
mie przygotowuje ciekawą 
reklamę pożądanych zacho-
wań społecznych 

−  w wybranej przez siebie for-
mie przygotowuje ciekawą 
reklamę pożądanych zacho-
wań społecznych (propagującą 
aktywność społeczną)

−  w wybranej przez siebie for-
mie przygotowuje oryginalną, 
twórczą reklamę pożądanych 
zachowań społecznych (propa-
gującą aktywność społeczną)

Nasze projekty: 
przygotowanie 
akcji na rzecz 
potrzebujących, 
relacja z jej prze-
biegu 

−  w miarę swoich możliwości 
bierze udział w przygotowaniu 
akcji na rzecz potrzebujących, 
opowiada swoimi słowami 
o jej przebiegu

−  bierze udział w przygotowaniu 
akcji na rzecz potrzebujących, 
tworzy prostą relację z jej 
przebiegu

−  bierze czynny udział w przygo-
towaniu akcji na rzecz potrze-
bujących, przedstawia relację 
z jej przebiegu

−  kieruje akcją na rzecz potrze-
bujących, relacjonuje wyczer-
pująco jej przebieg

−  przedstawia projekty akcji 
na rzecz potrzebujących, pla-
nuje i organizuje, a następnie 
w atrakcyjny sposób relacjo-
nuje jej przebieg
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

W obronie wolności

Adam Mickiewicz 
Śmierć pułkow-
nika

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  zna termin heroizacja
−  opowiada swoimi słowami 

o śmierci Pułkownika
−  wyjaśnia, co zaskakuje czytel-

nika utworu

−  w czasie lektury korzysta 
z przypisów

−  wyjaśnia, na czym polega 
heroizacja

−  wyjaśnia, co to jest ars bene 
moriendi

−  wie, co to jest puenta

−  odtwarza treść własnymi 
słowami

−  wskazuje elementy heroizacji 
w utworze

−  wyjaśnia, dlaczego w przypad-
ku śmierci bohatera można 
mówić o ars bene moriendi

−  wyjaśnia puentę utworu

−  formułuje temat i określa 
problematykę utworu

−  wyjaśnia, czemu służy heroiza-
cja zastosowana w utworze

−  wyjaśnia funkcję motywu ars 
bene moriendi

−  omawia funkcję puenty 
w utworze

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem kreacji bo-
hatera literackiego i intencji 
tekstu

Adam Mickiewicz 
Reduta Ordona

−  wyodrębnia z tekstu wyda-
rzenia

−  wymienia podstawowe środki 
językowe, za pomocą których 
zostały przedstawione walczą-
ce strony

−  dostrzega nawiązania do hi-
storii Polski

−  wskazuje fragmenty przedsta-
wiające cara

−  wskazuje fragmenty o charak-
terze dynamicznym 

−  dostrzega elementy symbo-
liczne

−  zna termin legenda literacka

−  zapisuje w punktach przebieg 
bitwy

−  wskazuje i nazywa środki 
językowe, za pomocą których 
zostały przedstawione walczą-
ce strony

−  wskazuje nawiązania do histo-
rii Polski

−  ustala, jak został przedstawio-
ny car

−  wymienia środki językowe 
dynamizujące wypowiedź

−  wskazuje elementy symbo-
liczne

−  wie, na czym polega legenda 
literacka

−  opowiada przebieg bitwy
−  omawia językowe sposoby 

pokazania walczących stron
−  omawia nawiązania do historii 

Polski
−  rozpoznaje ironię w sposobie 

przedstawiania cara
−  omawia sposoby dynamizacji 

wypowiedzi
−  omawia elementy symboliczne
−  wyjaśnia, na czym polega 

legenda literacka

−  omawia układ wydarzeń 
w utworze

−  omawia funkcję użytych środ-
ków językowych

−  wyjaśnia, w jakim celu zostały 
wykorzystane nawiązania 
do historii Polski

−  określa cel zastosowania ironii
−  komentuje dynamizację wy-

powiedzi w odniesieniu do jej 
treści

−  wyjaśnia znaczenia związane 
z elementami symbolicznymi

−  wyjaśnia, w jakim celu poeta 
wykreował legendę literacką

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem językowych 
sposobów obrazowania i zna-
czeń symbolicznych

Melchior Wańko-
wicz Ziele na kra-
terze

−  przedstawia swoje pierwsze 
wrażenia po przeczytaniu 
tekstu

−  odtwarza główne informacje 
na temat powstania warszaw-
skiego

−  opowiada o swoich uczuciach 
wywołanych lekturą tekstu

−  porządkuje informacje na te-
mat powstania warszawskiego

−  omawia działania bohaterów

−  wyjaśnia, do jakich refleksji 
skłania lektura tekstu

−  przedstawia w formie mapy 
mentalnej informacje na te-
mat powstania warszawskiego

−  ocenia postawy bohaterów

−  wstępnie ocenia tekst
−  na podstawie tekstu opowiada 

o realiach powstania warszaw-
skiego

−  wyjaśnia znaczenia zawarte 
w metaforze ziele na kraterze

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem postaw bo-
haterów i reprezentowanych 
przez nich wartości
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  opowiada o wybranej parze 
bohaterów

−  nazywa podstawowe wartości 
ukazane w utworze

−  wypowiada się na temat war-
tości ważnych dla bohaterów

−  wyjaśnia, co łączy młodych 
powstańców z bohaterami 
Reduty Ordona i Śmierci 
pułkownika

−  wyjaśnia, jak współcześnie 
można okazywać uczucia 
wobec ojczyzny

Pomniki: Grun-
waldzki w Krako-
wie, Obrońców 
Wybrzeża na We-
sterplatte, Pole-
głych Stoczniow-
ców w Gdańsku 
(reprodukcje)

−  przedstawia wstępne wrażenia 
wywołane obejrzanymi repro-
dukcjami

−  wymienia elementy pomników 
na reprodukcjach

−  dostrzega związek między 
obejrzanymi pomnikami 
a tekstami Mickiewicza i Wań-
kowicza

−  opowiada o swoich wraże-
niach wywołanych obejrzany-
mi reprodukcjami

−  omawia elementy pomników 
na reprodukcjach

−  zestawia obejrzane pomniki 
z tekstami Mickiewicza i Wań-
kowicza

−  opowiada o pomnikach, które 
zna

−  porównuje obejrzane pomniki
−  wyjaśnia, jakie związki łączą 

obejrzane pomniki z tekstami 
Mickiewicza i Wańkowicza

−  przedstawia cele, jakim służy 
stawianie pomników

−  wskazuje podobieństwa 
i różnice zachodzące między 
obejrzanymi pomnikami

−  interpretuje znaczenia wynika-
jące z pomników w kontekście 
tekstów Mickiewicza i Wań-
kowicza

−  w wybranej przez siebie 
formie prezentuje pomniki 
tworzące określony cykl te-
matyczny, omawia wynikające 
z nich znaczenia, komentuje 
sposób wykorzystania środ-
ków artystycznych

Wirtualny spacer:
uczniowskie filmy

−  zbiera najważniejsze infor-
macje o osobach szczególnie 
zasłużonych dla ojczyzny

−  korzystając z pomocy, nagry-
wa krótki film

−  zbiera informacje o osobach 
szczególnie zasłużonych dla 
ojczyzny

−  nagrywa krótki film

−  zbiera ciekawe informacje 
o osobach szczególnie zasłu-
żonych dla ojczyzny

−  nagrywa film

−  zbiera bogate informacje 
o osobach szczególnie zasłu-
żonych dla ojczyzny

−  nagrywa ciekawy film

−  samodzielnie zbiera, selekcjo-
nuje i porządkuje informacje 
o osobach szczególnie zasłu-
żonych dla ojczyzny

−  nagrywa interesujący materiał, 
w którym wykorzystuje środki 
języka filmowego

Nasze projekty: 
przedstawienie 
miejsc pamięci 
związane z walką 
o wolność w róż-
nych epokach 
historycznych

−  wymienia miejsca pamięci 
związane z walką o wolność 
w okolicy, w której mieszka 

−  opowiada o miejscach pamięci 
związanych z walką o wolność 
w okolicy, w której mieszka

−  w wybranej formie przedsta-
wia miejsca pamięci związane 
z walką o wolność w okolicy, 
w której mieszka

−  w ciekawy sposób przedstawia 
miejsca pamięci związane 
z walką o wolność w okolicy, 
w której mieszka

−  w atrakcyjny sposób przedsta-
wia miejsca pamięci związane 
z walką o wolność w okolicy, 
w której mieszka; zwraca 
szczególną uwagę na postacie 
i wydarzenia z tym związane

Meandry uczuć

Juliusz Słowacki
Balladyna

−  wie, że utwór jest dramatem
−  porządkuje wydarzenia w wy-

branym wątku

−  przypomina cechy dramatu 
jako rodzaju literackiego

−  wymienia wątki utworu

−  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
dramatem

−  omawia relacje między wątkami

−  zestawia utwór z innymi zna-
nymi dramatami

−  omawia fabułę dramatu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dramat ze szczegól-
nym uwzględnieniem
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wypowiada się na temat bo-
haterów

−  podaje przykłady elementów 
realistycznych i fantastycznych

−  dostrzega baśniowe i legen-
darne nawiązania

−  wymienia wartości, o których 
jest mowa w dramacie

−  zna pojęcie tragizmu

−  charakteryzuje bohaterów
−  wymienia elementy realistycz-

ne i fantastyczne
−  wskazuje baśniowe i legendar-

ne nawiązania
−  nazywa wartości ważne dla 

bohaterów
−  przypomina, na czym polega 

tragizm

−  dokonuje charakterystyki 
porównawczej

−  omawia związki między ele-
mentami realistycznymi i fan-
tastycznymi

−  omawia rolę baśniowych 
i legendarnych nawiązań

−  wypowiada się na temat 
sposobów osiągania wartości 
przez bohaterów

−  omawia źródła tragizmu 
w utworze

−  charakteryzuje i ocenia boha-
terów

−  omawia konwencję pokazywa-
nia świata w dramacie

−  interpretuje znaczenia wynika-
jące z baśniowych i legendar-
nych nawiązań

−  ocenia sposoby osiągania 
wartości przez bohaterów

−  interpretuje utwór jako tra-
gedię

konwencji prezentowania 
świata oraz warstwy aksjolo-
gicznej

Ewa Nowak
Drzazga (frag-
menty)

−  opowiada o relacjach między 
bohaterkami

−  opowiada o przebiegu konflik-
tu między siostrami

−  dostrzega metaforykę tytułu
−  przedstawia pomysły, jak 

można by rozwiązać konflikt 
miedzy siostrami

−  ze zrozumieniem czyta defini-
cję stylu potocznego

−  omawia relacje między boha-
terkami

−  wyjaśnia, na czym polegał 
konflikt między siostrami

−  wyjaśnia tytułową metaforę
−  proponuje sposoby rozwią-

zania konfliktu między boha-
terkami

−  odtwarza wiadomości na te-
mat stylu potocznego

−  ocenia relacje między boha-
terkami

−  omawia źródła i przebieg 
konfliktu między siostrami

−  łączy tytułową metaforę 
z problematyką utworu

−  formułuje rady, których można 
by udzielić bohaterkom 

−  wyjaśnia, czym cechuje się styl 
potoczny

−  omawia motywy postępo-
wania bohaterek wpływające 
na relacje między nimi

−  przedstawia źródła, istotę, 
przebieg i skutki konfliktu 
między siostrami

−  łączy tytułową metaforę 
z własnymi doświadczeniami 
życiowymi

−  wciela się w rolę negocjatora, 
pomagającego rozwiązać 
konflikt

−  wskazuje w tekście przykłady 
stylu potocznego, wyjaśnia 
jego funkcję

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji mię-
dzyludzkich 

Andrzej Pągowski,
plakat do Bal-
ladyny Juliusza 
Słowackiego

−  rozpoznaje plakat wśród 
innych tekstów kultury

−  wymienia znaki plastyczne 
plakatu

−  wskazuje specyficzne cechy 
plakatu jako tekstu kultury

−  wymienia i omawia znaki 
plastyczne plakatu

−  omawia specyficzne cechy 
plakatu jako tekstu kultury

−  wskazuje elementy o znacze-
niu symbolicznym

−  przedstawia swój stosunek 
do plakatu jako dzieła sztuki 
plastycznej

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje plakat ze szczególnym 
uwzględnieniem metaforyki 
i plastycznych środków wyrazu
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  dostrzega związek plakatu 
z dramatem Słowackiego

−  pisze proste zaproszenie 
na spektakl

−  wymienia postaci i wydarzenia 
dramatu, z którymi kojarzy się 
plakat

−  pisze zaproszenie na spektakl

−  omawia związek plakatu 
z problematyką utworu Sło-
wackiego

−  pisze oryginalne zaproszenie 
na spektakl

−  omawia symboliczne sensy 
związane ze znakami plastycz-
nymi plakatu

−  prezentuje rozwiniętą wy-
powiedź na temat związków 
plakatu z problematyką dra-
matu Słowackiego

−  pisze zaproszenie na spektakl, 
zachowując wszystkie wymogi 
tej formy wypowiedzi

Wirtualny spacer: 
plakaty teatralne 
uczniów 

−  projektuje prosty plakat, 
korzystając ze wskazanego 
programu internetowego

−  projektuje plakat, korzystając 
ze wskazanego programu 
internetowego 

−  projektuje ciekawy plakat, 
korzystając z programu inter-
netowego

−  projektuje plakat zawierający 
treści metaforyczne, korzysta-
jąc z programu internetowego 

−  korzystając z programu inter-
netowego, projektuje oryginal-
ny plakat, zawierający ciekawe 
rozwiązania plastyczne i treści 
metaforyczne

Nasze projekty: 
inscenizacja frag-
mentów dramatu

−  w miarę swoich możliwości 
uczestniczy w przygotowa-
niu inscenizacji fragmentów 
dramatu

−  bierze udział w przygotowa-
niu inscenizacji fragmentów 
dramatu

−  bierze aktywny udział w przy-
gotowaniu inscenizacji frag-
mentów dramatu

−  twórczo uczestniczy w przy-
gotowaniu inscenizacji frag-
mentów dramatu

−  opracowuje inscenizację frag-
mentów dramatu, rozdziela 
zadania, czuwa nad przebie-
giem pracy zespołu

Pokonać bariery

Aleksander Fredro
Zemsta

−  rozpoznaje utwór jako dramat
−  wymienia podstawowe 

elementy świata przedsta-
wionego

−  porządkuje wydarzenia w wy-
branym wątku

−  charakteryzuje wybranego 
bohatera

−  przypomina części akcji dra-
matu

−  przypomina cechy dramatu 
jako rodzaju literackiego

−  wymienia elementy świata 
przedstawionego

−  wymienia wątki utworu
−  charakteryzuje główne postaci 

utworu
−  przyporządkowuje częściom 

akcji dramatu właściwe wy-
darzenia

−  udowadnia, że utwór jest 
dramatem

−  omawia elementy świata 
przedstawionego

−  ustala relacje między wątkami 
utworu

−  charakteryzuje bohaterów
−  omawia rozwój akcji dramatu
−  wskazuje przykłady komizmu 

postaci, sytuacji, języka

−  zestawia utwór z innymi zna-
nymi dramatami

−  wypowiada się na temat spo-
sobu pokazania elementów 
świata przedstawionego

−  omawia wszystkie wątki 
utworu

−  dokonuje charakterystyki po-
równawczej Cześnika i Rejenta

−  omawia konstrukcję akcji 
dramatu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dramat ze szczegól-
nym uwzględnieniem kategorii 
komizmu 

−  pisze ciekawą charakterystykę 
porównawczą bohaterów, 
zachowując wszystkie wymogi 
tej formy wypowiedzi
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  mówi, co go śmieszy 
w utworze

−  wskazuje sceny, które go 
zainteresowały

−  odczytuje głośno wybrany 
monolog z dramatu

−  pisze prostą charakterystykę 
porównawczą bohaterów

−  wymienia elementy komiczne
−  proponuje rozwiązania insceni-

zacyjne wybranych scen 
−  pięknie odczytuje wybrany 

monolog dramatu
−  pisze charakterystykę porów-

nawczą bohaterów

−  dopisuje do wybranej sceny 
didaskalia

−  interpretuje głosowo wybrany 
monolog dramatu

−  pisze rozwiniętą charaktery-
stykę porównawczą boha-
terów

−  omawia komizm utworu
−  dopisuje do wybranej sceny 

funkcjonalne didaskalia
−  stara się aktorsko interpre-

tować wybrany monolog 
dramatu

−  pisze oryginalną, rozwiniętą 
charakterystykę porównawczą 
bohaterów, uwzględnia ocenę  
bohaterów

Beata Ostrowicka
Zła dziewczyna 
(fragmenty)

−  odtwarza informacje z tekstu
−  przedstawia bohaterkę
−  opowiada o konflikcie rodzin-

nym

−  porządkuje informacje z tek-
stu

−  charakteryzuje bohaterkę
−  ocenia zachowanie ojca

−  omawia informacje z tekstu
−  przedstawia relacje bohaterki 

z członkami rodziny
−  przedstawia przebieg konfliktu 

w rodzinie bohaterki

−  opowiada o życiu bohaterki
−  ocenia relacje bohaterki 

z członkami rodziny
−  formułuje rady dla bohaterki

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dramat ze szczegól-
nym uwzględnieniem relacji 
międzyludzkich

Banksy, rysunki 
na murze między 
Izraelem a Palesty-
ną (street art)

−  rozpoznaje wytwory sztuki 
ulicznej

−  wypowiada się na temat obej-
rzanych dzieł

−  podaje związki frazeologiczne 
z rzeczownikiem mur

−  wypowiada się na temat wy-
tworów sztuki ulicznej

−  nadaje tytuły obrazom
−  wyjaśnia znaczenia związków 

frazeologicznych

−  omawia cechy sztuki ulicznej
−  wyjaśnia, co łączy obejrzane 

obrazy
−  omawia symbolikę muru

−  przedstawia swój stosunek 
do wytworów sztuki ulicznej

−  wyjaśnia metaforyczne zna-
czenia dzieł

−  omawia symbolikę muru, przy-
wołując utwory zawierające 
ten motyw

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dzieła ze szczególnym 
uwzględnieniem wizualnych 
środków perswazyjnych

Wirtualny spacer: 
projekt graffiti

−  przygotowuje prosty projekt 
graffiti

−  przygotowuje projekt graffiti −  przygotowuje ciekawy projekt 
graffiti

−  przygotowuje ciekawy, orygi-
nalny projekt graffiti

−  przygotowuje twórczy projekt 
graffiti o znaczeniach metafo-
rycznych

Nasze projekty: 
animacja

−  przygotowuje prostą animację 
inspirowaną losami osoby, któ-
ra pokonała życiowe bariery

−  przygotowuje animację inspi-
rowaną losami osoby, która 
pokonała życiowe bariery

−  przygotowuje ciekawą ani-
mację inspirowaną losami 
osoby, która pokonała życiowe 
bariery

−  przygotowuje ciekawą, orygi-
nalną graficznie animację in-
spirowaną losami osoby, która 
pokonała życiowe bariery

−  przygotowuje twórczą, orygi-
nalną plastycznie animację in-
spirowaną losami osoby, która 
pokonała życiowe bariery 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Jaką siłę ma słowo?

Cyprian Norwid
Ogólniki, Moja 
piosnka II

−  dostrzega obrazy poetyckie 
w wierszach

−  wie, że niektóre elementy 
mają znaczenia symboliczne

−  wskazuje wersy ujawniające 
osobę mówiącą

−  wskazuje wersy, w których jest 
mowa o wartościach

−  czyta ze zrozumieniem defini-
cję motywu arkadyjskiego

−  wie, co to jest neologizm

−  wyodrębnia obrazy poetyckie
−  wymienia elementy symbo-

liczne
−  rozpoznaje osobę mówiącą
−  nazywa wartości
−  rozpoznaje motyw arkadyjski
−  wskazuje neologizmy
−  rozróżnia ich rodzaje

−  omawia zwartość treściową 
obrazów poetyckich

−  wyjaśnia znaczenia elementów 
symbolicznych

−  charakteryzuje osobę mó-
wiącą

−  omawia wartości ważne dla 
osoby mówiącej

−  omawia sposób kreowania 
świata w utworze

−  omawia relacje łączące obrazy 
poetyckie

−  omawia symboliczną warstwę 
tekstów

−  omawia życiową postawę 
osoby mówiącej

−  ustosunkowuje się do war-
tości, o których mówi osoba 
mówiąca

−  omawia funkcje neologizmów 
w kreowaniu świata w utwo-
rach

−  samodzielnie  analizuje i inter-
pretuje utwory ze szczegól-
nym uwzględnieniem poetyc-
kiego obrazowania, znaczeń 
symbolicznych i formalnego 
nowatorstwa 

Henryk Sienkie-
wicz Latarnik

−  rozpoznaje utwory epickie 
wśród innych rodzajów lite-
rackich

−  wie, że Latarnik jest nowelą
−  opowiada o głównych wyda-

rzeniach z życia bohatera
−  wie, na czym polega retro-

spekcja
−  nazywa najważniejsze cechy 

bohatera
−  nazywa uczucia bohatera
−  pisze prostą recenzję utworu 

literackiego

−  zna cechy utworów epickich
−  wymienia główne cechy 

noweli
−  opowiada o losach bohatera
−  wskazuje retrospekcje 

w utworze 
−  nazywa cechy charakteru 

bohatera
−  wyjaśnia, czym były wywołane 

uczucia bohatera
−  pisze recenzję utworu literac-

kiego 

−  omawia cechy utworów 
epickich

−  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
nowelą

−  komentuje i ocenia losy bo-
hatera

−  wyjaśnia, co zostało przedsta-
wione za pomocą retrospekcji

−  charakteryzuje bohatera
−  omawia stany emocjonalne 

bohatera
−  pisze wyczerpującą recenzję 

utworu literackiego 

−  wyjaśnia, na czym polega 
epickość utworu

−  wyjaśnia, czym wyróżnia się 
nowela spośród innych gatun-
ków epickich

−  wyjaśnia czy losy bohatera 
można uznać za tragiczne

−  wyjaśnia funkcje retro- 
spekcji

−  dokonuje pełnej charaktery-
styki bohatera

−  komentuje stany emocjonalne 
bohatera z perspektywy jego 
życiowych przeżyć

−  pisze recenzję książki, zacho-
wując wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem roli literatury 
w życiu człowieka
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Marcin Wanda-
łowski 
Nasz język – łączy 
czy dzieli (roz-
mowa z Jerzym 
Bralczykiem)

−  odróżnia wywiad od innych 
wypowiedzi publicystycznych

−  wie, czego dotyczy wywiad
−  zna podstawowe składniki 

aktu komunikacji językowej
−  wydobywa z tekstu informacje 

dotyczące zmian we współ-
czesnym języku

−  wie, czym cechuje się wywiad 
jako wypowiedź publicy-
styczna

−  formułuje temat wywiadu
−  wie, na czym polega komuni-

kacja językowa
−  odtwarza własnymi słowami 

informacje dotyczące zmian 
we współczesnym języku

−  omawia cechy wywiadu jako 
wypowiedzi publicystycznej

−  odtwarza główne myśli wypo-
wiedzi rozmówcy

−  omawia poszczególne składni-
ki aktu komunikacji językowej

−  omawia zmiany językowe, 
o których jest mowa w tekście

−  wyjaśnia, dlaczego tekst repre-
zentuje wywiad jako wypo-
wiedź publicystyczną

−  ustosunkowuje się do wypo-
wiedzi rozmówcy

−  omawia akt komunikacji ję-
zykowej

−  uzupełnia własnymi spostrze-
żeniami informacje z tekstu 
na temat zmian w języku 
współczesnym

−  samodzielnie interpretu-
je tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem refleksji 
na temat roli języka w łączeniu 
ludzi

Wirtualny spacer: 
spoty reklamowe 
uczniów

−  odróżnia spot reklamowy 
od innych wytworów reklamy

−  korzystając z pomocy, przygo-
towuje prosty spot reklamowy 
o Polsce

−  wie, co to jest spot reklamowy
−  przygotowuje prosty spot 

reklamowy o Polsce

−  omawia cechy spotu rekla-
mowego

−  przygotowuje spot reklamowy 
o Polsce

−  wyjaśnia mechanizm działania 
spotu reklamowego

−  przygotowuje ciekawy spot 
reklamowy o Polsce

−  wykorzystuje funkcjonalnie 
wiedzę o mechanizmach 
rządzących oddziaływaniem 
spotu reklamowego i tworzy 
oryginalny spot reklamowy 
o wyraźnej roli perswazyjnej

Nasze projekty: 
konkurs Ożywić 
zużyte słowa

−  podaje przykłady kilku słów, 
które wyszły z użycia

−  korzystając z odpowiednich 
słowników, podaje przykłady 
słów, które wyszły z użycia

−  uzasadnia swój wybór słów, 
które warto przywrócić 
do użytku 

−  bierze czynny udział w przygo-
towaniu konkursu związanego 
ze słowami, które wyszły 
z użycia

−  przygotowuje i przeprowadza 
konkurs związany ze słowami, 
które wyszły z użycia

Rycerski świat

Henryk Sienkie-
wicz Krzyżacy 

−  wie, że utwór należy do po-
wieści historycznych

−  podaje po jednym przykładzie 
elementu historycznego i fik-
cyjnego w powieści

−  przypomina, co to jest wątek
−  krótko charakteryzuje wybra-

nego bohatera

−  wyjaśnia, czym cechują się 
powieści historyczne 

−  wskazuje przykłady elemen-
tów historycznych i fikcyjnych

−  wymienia wątki utworu
−  charakteryzuje wybranego 

bohatera 
−  wyjaśnia, kiedy bohater jest 

postacią dynamiczną

−  wyjaśnia, dlaczego utwór nale-
ży do powieści historycznych

−  określa zasadę łączenia 
elementów historycznych 
i fikcyjnych

−  omawia układ wątków utworu
−  dokonuje charakterystyki 

porównawczej wybranych 
bohaterów

−  podaje różne przykłady po-
wieści historycznych

−  określa relacje między elemen-
tami historycznymi i fikcyjnymi

−  przedstawia przebieg wybra-
nego wątku

−  dokonuje wyczerpującej cha-
rakterystyki porównawczej 
wybranych bohaterów

−  zestawia powieść z filmem, 
dokonuje ich porównania

−  przedstawia prezentację do-
tyczącą wybranego problemu 
utworu

−  tworzy list i opis postaci,  
zachowując wszystkie wymogi 
tych form wypowiedzi
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wie, kiedy bohater jest posta-
cią dynamiczną

−  wymienia podstawowe oby-
czaje rycerskie

−  wie, co to jest archaizm
−  określa temat obrazu Matejki
−  proponuje obsadę aktorską 

głównych ról do przygotowy-
wanej ekranizacji

−  pisze krótkie streszczenie 
wybranego wątku

−  tworzy krótki list i opis postaci

−  wymienia obyczaje rycerskie
−  wskazuje w tekście różne 

rodzaje archaizmów 
−  zestawia opis bitwy z dziełem 

malarskim
−  proponuje obsadę aktorską 

kilku ról do przygotowywanej 
ekranizacji

−  pisze streszczenie wybranego 
wątku

−  tworzy list i opis postaci

−  wskazuje bohaterów dyna-
micznych

−  krótko opowiada o obyczajach 
rycerskich

−  wyjaśnia, po co są stosowane 
archaizmy w utworze

−  wskazuje podobieństwa 
w opisie bitwy i jej przedsta-
wieniu malarskim

−  proponuje obsadę aktorską 
do przygotowywanej ekra-
nizacji

−  pisze wyczerpujące streszcze-
nie wybranego wątku

−  tworzy rozwinięty list i wy-
czerpujący opis postaci

−  wyjaśnia, kto i dlaczego jest 
bohaterem dynamicznym

−  opowiada o obyczajach ry-
cerskich 

−  wyjaśnia rolę archaizmów 
w języku utworu

−  porównuje środki języka lite-
rackiego i malarskiego w opisie 
bitwy

−  uzasadnia obsadę aktorską 
do przygotowywanej ekra-
nizacji

−  pisze streszczenie wątku zgod-
nie z wszystkimi wymogami 
tej formy wypowiedzi

−  tworzy ciekawy list i  plastycz-
ny opis postaci

Jarosław Grzę-
dowicz Pan Lo-
dowego Ogrodu 
(fragmenty)

−  odtwarza podstawowe infor-
macje na temat krainy przed-
stawionej we fragmencie

−  opowiada o misji, którą wyko-
nuje główny bohater

−  wstępnie przedstawia przeży-
cia, jakich doznałby podczas 
spotkania z mieszkańcami 
obcej planety

−  ma świadomość, że w tekście 
znajdują się nawiązania do śre-
dniowiecza

−  wie, co to jest fantastyka 
literacka i rozpoznaje teksty 
fantasy

−  odtwarza informacje na temat 
krainy przedstawionej we 
fragmencie

−  wyjaśnia na czym polega 
misja, którą wykonuje główny 
bohater

−  odtwarza argumenty, które 
zadecydowały o wyborze 
Vuka do spełnienia misji

−  opisuje przeżycia, jakich 
doznałby podczas spotkania 
z mieszkańcami obcej planety

−  przedstawia nawiązania 
do średniowiecza

−  wyjaśnia, na czym polega 
fantastyka literacka 

−  porządkuje informacje na te-
mat krainy przedstawionej we 
fragmencie

−  tworzy rozwiniętą wypowiedź 
przedstawiającą przeżycia, 
jakich doznałby podczas spo-
tkania z mieszkańcami obcej 
planety

−  uzasadnia, co może być nawią-
zaniem do średniowiecza

−  wymienia przykłady elemen-
tów fantastycznych

−  wyjaśnia, na czym polega 
fantastyka naukowa i fantasy

−  barwnie opowiada o krainie 
przedstawionej we fragmencie

−  odtwarza i ocenia argumenty, 
które zadecydowały o wybo-
rze Vuka do spełnienia misji

−  barwnie opisuje przeżycia, 
których doznałby podczas 
spotkania z mieszkańcami 
obcej planety

−  omawia rolę nawiązań do śre-
dniowiecza

−  zestawia fantastykę literacką 
z fikcją realistyczną

−  podaje przykłady literatury 
należącej do fantastyki nauko-
wej i do fantasy

−  zna całość utworu
−  w wybranej formie przed-

stawia specyfikę literatury 
fantasy
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  rozróżnia fantastykę naukową 
i fantasy

Rodolphe Jaqu-
ette, Bernard 
Capo Krzyżacy. 1. 
W cieniu czarnych 
kniei (fragment 
komiksu)

−  rozpoznaje powieść Sienkiewi-
cza jako źródło komiksu

−  wie, do czego służy dymek 
komiksowy

−  podaje przykład zdynamizo-
wanego fragmentu

−  przedstawia wstępne wrażenia 
po obejrzeniu fragmentu 
komiksu

−  zestawia fragment komiksu 
z odpowiednim fragmentem 
powieści

−  rozróżnia podstawowe rodzaje 
dymków komiksowych

−  wskazuje fragmenty zdynami-
zowane

−  prezentuje swoje wrażenia 
po obejrzeniu fragmentu 
komiksu

−  porównuje fragment komiksu 
z odpowiednim fragmentem 
powieści

−  zna różne rodzaje dymków 
komiksowych

−  omawia dynamiczne fragmen-
ty komiksu

−  przedstawia swoją ocenę 
fragmentu komiksu

−  porównuje fragment komiksu 
z odpowiednim fragmentem 
powieści, wskazując podo-
bieństwa i różnice

−  łączy różne rodzaje dymków 
z rodzajem tekstu w komiksie

−  wyjaśnia, jak zostały osiągnięte 
efekty dynamizmu

−  ocenia i wartościuje fragment 
komiksu

−  przedstawia wybrany przez 
siebie komiks, omawia jego 
problematykę i warstwę pla-
styczną, ocenia go

Wirtualny spacer: 
komiks wykonany 
przez uczniów

−  pod kierunkiem nauczyciela 
tworzy prosty komiks o przy-
godach wybranego rycerza 
rzeczywistego lub fikcyjnego

−  przedstawia swoją pracę 

−  tworzy prosty komiks o przy-
godach wybranego rycerza 
rzeczywistego lub fikcyjnego

−  prezentuje swoją pracę
−  objaśnia zastosowane rozwią-

zania formalne

−  tworzy ciekawy komiks 
o przygodach wybranego 
rycerza rzeczywistego lub 
fikcyjnego

−  stara się stosować ciekawe 
rozwiązania formalne

−  omawia efekty swojej pracy. 

−  tworzy ciekawy komiks 
o przygodach wybranego 
rycerza rzeczywistego lub 
fikcyjnego

−  dynamizuje akcję, stosuje 
ciekawe rozwiązania formalne

−  wykorzystuje urozmaicony 
tekst

−  tworzy oryginalny komiks, 
stosując różnorodne środki 
słowne i plastyczne

−  prezentuje swoją pracę i uza-
sadnia funkcję wybranych 
rozwiązań

Nasze projekty: 
ideały rycerskie 
we współczesnym 
świecie

−  w prostej formie (np. prezen-
tacji multimedialnej) przedsta-
wia obecność ideałów rycer-
skich w dzisiejszym świecie

−  w samodzielnie wybranej 
formie przedstawia obecność 
ideałów rycerskich w dzisiej-
szym świecie

−  w atrakcyjnej formie przedsta-
wia obecność ideałów rycer-
skich w dzisiejszym świecie

−  w oryginalnej, funkcjonalnej 
formie przedstawia obecność 
ideałów rycerskich w dzisiej-
szym świecie

−  w oryginalnej, funkcjonalnej 
formie przedstawia obecność 
ideałów rycerskich w dzisiejszym 
świecie, uzasadnia obecność  
wybranych środków wyrazu 

Mieć czy być?

Karol Dickens 
Opowieść wigi-
lijna 

−  zbiera informacje dotyczące 
głównego bohatera

−  charakteryzuje głównego 
bohatera

−  ustala czas wydarzeń

−  dokonuje pełnej charaktery-
styki głównego bohatera

−  omawia czas wydarzeń

−  charakteryzuje głównego 
bohatera, przywołując frag-
menty tekstu

−  dokonuje samodzielnej analizy 
i interpretacji tekstu
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

 −  wskazuje informacje, na pod-
stawie których można ustalić 
czas wydarzeń

−  rozróżnia wydarzenia reali-
styczne i fantastyczne

−  wskazuje fragmenty, na pod-
stawie których można określić 
emocje bohatera

−  dzieli wydarzenia na reali-
styczne i fantastyczne

−  nazywa emocje bohatera
−  zapisuje w punktach rady dla 

bohatera 

−  omawia związek wydarzeń 
realistycznych i fantastycznych

−  nazywa emocje bohatera i wy-
jaśnia, czym były wywołane

−  wyjaśnia znaczenie, jakie 
w utworze ma czas rozgrywa-
jących się wydarzeń

−  określa rolę fantastyki w opo-
wiadaniu

−  wyjaśnia, z czego wynikała 
i na czym polegała zmiana 
w myśleniu i postępowaniu 
bohatera

−  wypowiada się na temat 
motywów ludzkiego postę-
powania

Erich Fromm 
Mieć czy być 
(fragmenty) 

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  wie, że tekst ma charakter 

filozoficzny
−  wskazuje fragmenty mówiące 

o dwóch postawach życio-
wych

−  odtwarza główne poglądy 
autora

−  wie, że tekst jest napisany 
stylem naukowym 

−  wyodrębnia akapity
−  rozpoznaje podstawowe 

środki retoryczne
−  pisze krótki list, w którym 

prezentuje swoje stanowisko

−  formułuje pytania w związku 
z tekstem 

−  rozpoznaje tekst jako filozo-
ficzny

−  krótko omawia dwie posta-
wy życiowe przedstawione 
w tekście

−  odtwarza poglądy autora 
na temat sposobu życia czło-
wieka

−  zna cechy stylu naukowego
−  formułuje treść akapitu jed-

nym zdaniem
−  wskazuje w tekście środki 

retoryczne
−  pisze list, w którym popiera 

swoje stanowisko argumen-
tami

−  wyjaśnia, o czym mówi tekst
−  krótko wyjaśnia, z czego 

wynika filozoficzny charakter 
tekstu

−  omawia dwie postawy życio-
we przedstawione w tekście

−  omawia poglądy autora przed-
stawione w tekście

−  wymienia cechy stylu nauko-
wego

−  rozpoznaje związki między 
akapitami

−  omawia funkcje podstawo-
wych środków retorycznych

−  pisze list, w którym stosuje 
środki retoryczne

−  formułuje problematykę 
tekstu

−  wyjaśnia, dlaczego tekst ma 
charakter filozoficzny

−  omawia i ocenia dwie posta-
wy życiowe przedstawione 
w tekście

−  prezentuje swoje poglądy 
na temat poruszany w utwo-
rze

−  na podstawie tekstu omawia 
cechy stylu naukowego

−  omawia budowę wywodu
−  świadomie odbiera tekst 

z uwzględnieniem środków 
retorycznych

−  pisze list, w który przekonuje 
do swoich poglądów 

−  odtwarza tok wywodu zapre-
zentowanego w tekście, na tej 
podstawie formułuje własne 
stanowisko wobec problemów 
w nim poruszanych

−  analizuje kompozycję tekstu 
z perspektywy budowy akapi-
tów i związków między nimi

−  świadomie stosuje środki 
retoryczne w swoich wypo-
wiedziach

−  pisze list, w którym za pomo-
cą celowo dobranych środków 
prezentuje swoje stanowisko, 
uzasadnia je i przekonuje 
do niego odbiorcę

Plakat fundacji 
Arka

−  rozpoznaje plakat wśród in-
nych przedstawień wizualnych

−  odróżnia plakat od obrazu −  wyjaśnia, czym różni się plakat 
od obrazu

−  wskazuje główne środki wyra-
zu plakatu

−  omawia specyfikę plakatu jako 
formy przekazu
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wskazuje podstawowe ele-
menty plakatu

−  dostrzega związek tekstu 
i elementów graficznych 
na plakacie

−  wie, kim jest wolontariusz
−  zna pojęcie filantropia
−  wie, na czym polega perswazja

−  wskazuje elementy znaczące 
na plakacie

−  analizuje hasła znajdujące się 
na plakacie

−  wyjaśnia, kim jest wolontariusz
−  przedstawia prostą definicję 

filantropii
−  zna podstawowe środki per-

swazyjne

−  omawia przenośne znaczenie 
znaków graficznych

−  wypowiada się na temat swo-
ich możliwości pracy w wolon-
tariacie

−  wyjaśnia, na czym polega 
filantropia

−  rozpoznaje środki perswazyjne

−  ocenia plakat
−  proponuje własne hasło pla-

katowe
−  ocenia własne możliwości 

pracy w wolontariacie
−  podaje przykłady działań 

o charakterze filantropijnym
−  omawia znaczenie i  funkcję 

środków perswazyjnych

−  ocenia skuteczność perswazyj-
ną plakatu

−  prezentuje rozwiniętą wypo-
wiedź na temat celu, sensu 
i przebiegu wolontariatu

−  omawia i ocenia działania 
o charakterze filantropijnym

−  świadomie i celowo stosuje 
środki perswazyjne w swoich 
wypowiedziach 

Wirtualny spacer: 
plakaty multime-
dialne uczniów

−  korzystając z pomocy, tworzy 
plakat multimedialny

−  przedstawia swój plakat

−  tworzy prosty plakat multi-
medialny

−  opowiada o tym, co plakat 
przedstawia 

−  tworzy plakat multimedialny
−  opowiada o znaczących ele-

mentach przedstawionych 
na plakacie

−  tworzy oryginalny plakat 
multimedialny

−  wyjaśnia funkcje elementów 
użytych na plakacie

−  formułuje przesłanie swojego 
plakatu

−  całkowicie samodzielnie 
tworzy oryginalny, atrakcyjny 
wizualnie plakat multimedial-
ny, eksponujący wyraziście 
przyjęte przesłanie, 

−  funkcjonalnie stosuje różno-
rodne środki wyrazu

Nasze projekty: 
film prezentujący 
kandydata do na-
grody za życiową 
postawę 

−  proponuje  kandydata do pre-
zentacji

−  uzasadnia wybór kandydata 
do prezentacji

−  - zbiera i porządkuje infor-
macje na temat kandydata 
do prezentacji

−  bierze aktywny udział w przy-
gotowaniu filmu prezentują-
cego kandydata do nagrody za 
postawę życiową

−  samodzielnie przygotowuje 
filmik prezentujący kandy-
data do nagrody za postawę 
życiową

Magia świata

Bolesław Leśmian 
Dziewczyna

−  wie, że utwór jest balladą
−  dostrzega mieszanie realizmu 

z fantastyką
−  rozpoznaje narratora w utwo-

rze
−  dostrzega neologizmy w tek-

ście

−  wymienia cechy ballady jako 
gatunku

−  wskazuje elementy realistycz-
ne i fantastyczne

−  przypomina, kim jest narrator 
w utworze

−  wskazuje neologizmy

−  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
balladą

−  omawia elementy realistyczne 
i fantastyczne

−  omawia postawę narratora
−  omawia budowę i znaczenie 

neologizmów

−  omawia tekst jako balladę 
w kontekście innych utworów 
tego gatunku

−  określa relacje między elemen-
tami realistycznymi i fanta-
stycznymi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem zawartej 
w nim wizji świata
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  omawia relację narratora 
z elementami świata przedsta-
wionego

−  omawia funkcję neologizmów

Bolesław Leśmian 
Wczesnym ran-
kiem, 
Tęcza

−  wie, że utwór należy do liryki 
bezpośredniej

−  dostrzega składniki poetyckie-
go krajobrazu

−  dostrzega środki języka ma-
larskiego

−  rozpoznaje utwór jako należą-
cy do liryki bezpośredniej

−  wymienia składniki poetyckie-
go krajobrazu

−  wskazuje środki języka malar-
skiego

−  dostrzega ożywienie
−  wyodrębnia obrazy poetyckie
−  omawia postawę wobec natu-

ry przedstawioną w wierszu

−  wyjaśnia, dlaczego utwór nale-
ży do liryki bezpośredniej

−  opisuje krajobraz zaprezento-
wany w wierszu

−  omawia zawartość obrazów 
poetyckich

−  omawia środki języka malar-
skiego

−  wskazuje ożywienie 

−  omawia tekst jako utwór nale-
ży do liryki bezpośredniej

−  określa relacje między elemen-
tami utworu

−  omawia funkcję obrazów 
poetyckich

−  omawia funkcję ożywienia 
−  ocenia postawy pokazane 

w utworze

−  dokonuje samodzielnej analizy 
i interpretacji wierszy

Aleksander Mi-
norski
Ikar znad Dunajca 
(fragmenty)

−  przypomina postać Ikara 
z mitu

−  wie, że tekst jest opowieścią 
biograficzną

−  wymienia najważniejsze 
elementy świata przedsta-
wionego

−  wskazuje fragmenty opisujące 
emocje i przeżycia

−  według wzoru tworzy opis 
przeżyć 

−  krótko przypomina treść mitu 
o Ikarze

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
opowieść biograficzna

−  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

−  nazywa emocje i przeżycia
−  tworzy opis przeżyć 

−  wyjaśnia symbolikę postaci 
Ikara

−  sytuuje opowieść biograficzną 
na granicy literatury faktu 
i literatury pięknej

−  opowiada swoimi słowami 
o elementach świata przedsta-
wionego

−  wskazuje i omawia źródła 
emocji i przeżyć

−  tworzy ciekawy opis przeżyć 

−  wyjaśnia, na czym polega 
motyw ikaryjski w kulturze

−  wyjaśnia, dlaczego tekst jest 
opowieścią biograficzną

−  omawia elementy świata 
przedstawionego

−  omawia przeżycia i emocje 
bohatera w kontekście jego 
dokonań

−  tworzy opis przeżyć, zacho-
wując wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi 

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny posta-
wy bohatera

Michał Głowiński, 
Aleksandra Oko-
pień-Sławińska, 
Janusz Sławiński 
Świat przedsta-
wiony utworu   

−  odróżnia realizm od fantastyki
−  zna termin groteska
−  zna termin absurd
−  rozróżnia elementy świata 

przedstawionego w utworach 
literackich

−  wstępnie omawia realizm 
i fantastykę jako dwa sposoby 
pokazywania rzeczywistości 
w literaturze

−  wie, na czym polega groteska
−  wie, na czym polega absurd

−  wyjaśnia, na czym polega 
realistyczne, a na czym fanta-
styczne obrazowanie świata

−  wskazuje podstawowe cechy 
groteski

−  podaje przykłady absurdu

−  zestawia z sobą konwencję 
realistyczną i fantastyczną

−  wyjaśnia, czym jest groteska 
i podaje jej przykłady

−  wyjaśnia funkcje absurdu

−  analizuje i interpretuje utwory 
ze szczególnym uwzględnie-
niem konwencji literackiej

−  analizuje kompozycję tekstu 
z perspektywy budowy akapi-
tów i związków między nimi
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

literackiego wo-
bec rzeczywistości 
(fragmenty)

−  wyodrębnia akapity −  wymienia elementy świata 
przedstawionego w utworach 
literackich

−  odtwarza zawartość treściową 
akapitów

−  omawia elementy świata 
przedstawionego w utworach 
literackich

−  analizuje budowę akapitów
−  dostrzega problematykę 

tekstu

−  charakteryzuje elementy 
świata przedstawionego 
w utworach literackich 

−  omawia budowę akapitów
−  formułuje problematykę 

tekstu

Wirtualny spacer: 
uczniowski quiz

−  proponuje zagadnienia do py-
tań

−  stara się brać udział w quizie 

−  układa kilka pytań do quizu
−  bierze udział w quizie

−  układa pytania do quizu
−  bierze czynny udział w quizie

−  układa ciekawe pytania 
do quizu

−  bierze aktywny udział w quizie

−  tworzy quiz
−  bierze aktywny udział w quizie

Nasze projekty: 
wieczór poetycki 

−  proponuje wiersze na wieczór 
poetycki

−  uzasadnia wybór wierszy 
na wieczór poetycki

−  bierze udział w przygotowaniu 
wieczoru poetyckiego

−  przygotowuje piękną recytację 
wierszy na wieczór poetycki

−  organizuje i przeprowadza 
wieczór poetycki

Sztuka optymizmu

Kazimierz Wie-
rzyński Zielono 
mam w głowie, 
Na łące

−  wyjaśnia, o czym mówi wiersz
−  wie, na czym polega prze-

rzutnia
−  wie, na czym polega liryka 

bezpośrednia
−  wie, że niektóre fragmenty 

mają charakter metaforyczny
−  cytuje fragmenty, na podsta-

wie których można określić 
postawę życiową osoby 
mówiącej

−  odczytuje główną myśl wier-
sza

−  rozpoznaje w tekście prze-
rzutnię 

−  rozpoznaje w wierszu lirykę 
bezpośrednią

−  wskazuje fragmenty o znacze-
niu metaforycznym

−  wie, o jakiej postawie życiowej 
jest mowa w wierszu

−  formułuje przesłanie wiersza
−  wyjaśnia, na czym polega 

przerzutnia 
−  zbiera informacje o osobie 

mówiącej
−  wyjaśnia znaczenia metafo-

ryczne
−  wypowiada się na temat po-

stawy życiowej, o której jest 
mowa w wierszu

−  wypowiada się na temat prze-
słania wiersza

−  określa funkcję przerzutni
−  charakteryzuje osobę mó-

wiącą
−  wypowiada się na temat zna-

czeń naddanych utworu
−  przedstawia własne prze-

myślenia na temat postawy 
życiowej, o której jest mowa 
w wierszu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem refleksji o po-
stawach życiowych człowieka

Małgorzata Bara-
nowska Szczęście 
codzienne (frag-
ment Tylko się 
rozejrzeć)

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  wskazuje fragmenty prezentu-

jące poglądy autorki
−  odtwarza informacje na temat 

źródeł szczęścia

−  wyjaśnia, czego dotyczy tekst
−  odtwarza poglądy autorki 

własnymi słowami
−  krótko wypowiada się na te-

mat źródeł szczęścia
−  odtwarza zawartość treściową 

akapitów

−  omawia zawartość treściową 
tekstu

−  komentuje poglądy autorki
−  wypowiada się na temat źró-

deł szczęścia
−  analizuje budowę akapitów

−  formułuje problematykę 
tekstu

−  ustosunkowuje się do poglą-
dów autorki

−  tworzy rozbudowaną wy-
powiedź na temat źródeł 
szczęścia 

−  omawia budowę akapitów

−  samodzielnie interpretuje 
tekst i ustosunkowuje się 
do zawartych w nim poglądów

−  analizuje kompozycję tekstu 
z perspektywy budowy akapi-
tów i związków między nimi
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Richard Carlson 
Nie zadręczaj się 
problemami, na-
stolatku (fragment 
Ciesz się, że jesteś 
nastolatkiem)

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  wie, w jakim celu został napi-

sany tekst
−  wskazuje fragmenty omawiają-

ce postawę życiową
−  wie, czym cechuje się styl 

potoczny
−  cytuje fragmenty zawierające 

życiowe rady

−  wyjaśnia, o czym mówi tekst
−  rozpoznaje intencje tekstu
−  odtwarza własnymi słowami 

zawartość treściową fragmen-
tów dotyczących postawy 
życiowej

−  rozpoznaje styl potoczny
−  odtwarza życiowe rady zawar-

te w tekście
−  odtwarza zawartość treściową 

akapitów

−  omawia treści zawarte w tek-
ście

−  formułuje intencje tekstu
−  omawia fragmenty dotyczące 

postawy życiowej
−  wyjaśnia, czym cechuje się styl 

potoczny
−  omawia życiowe rady zawarte 

w tekście 
−  analizuje budowę akapitów

−  ustosunkowuje się do treści 
zawartych w tekście

−  omawia intencje tekstu
−  przedstawia własne stano-

wisko dotyczące postawy 
życiowej zaprezentowanej 
w tekście

−  omawia skutki zastosowania 
stylu potocznego

−  formułuje życiowe rady uzu-
pełniające przesłanie tekstu

−  omawia budowę akapitów

−  samodzielnie interpretu-
je tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem omówienia 
i oceny postaw życiowych

−  analizuje kompozycję tekstu 
z perspektywy budowy akapi-
tów i związków między nimi

Wirtualny spacer: 
tworzenie drzewa 
osobistego roz-
woju

−  ma świadomość, że należy 
myśleć o swoim rozwoju

−  przy pomocy tworzy proste 
drzewo osobistego rozwoju

−  krótko wypowiada się na te-
mat swojego rozwoju

−  tworzy proste drzewo osobi-
stego rozwoju

−  wypowiada się na temat swo-
jego rozwoju

−  tworzy drzewo osobistego 
rozwoju

−  planuje swój osobisty rozwój
−  tworzy rozbudowane drzewo 

osobistego rozwoju

−  wyczerpująco przedstawia 
plany swojego osobistego 
rozwoju

−  tworzy rozbudowane drzewo 
osobistego rozwoju

Nasze projekty: 
sondaż wśród 
rówieśników  

−  proponuje kilka pytań do son-
dażu

−  opracowuje zestaw pytań 
do sondażu

−  bierze czynny udział w prze-
prowadzaniu sondażu

−  opracowuje graficznie  wyniki 
sondażu, formułuje wnioski

−  samodzielnie przygotowuje 
i przeprowadza sondaż, pre-
zentuje jego wyniki, formułuje 
na ich podstawie wnioski

Malowane słowem

Jan Lechoń 
Czerwone wino, 
Do malarza

−  wie, że w kulturze pory roku 
maja znaczenie symboliczne

−  wskazuje formy gramatyczne 
ujawniające osobę mówiącą

−  wskazuje wersy zawierające 
refleksje

−  wie, że wiersz ma walory 
plastyczne

−  wyjaśnia symbolikę wybranej 
pory roku

−  wskazuje osobę mówiącą 
w wierszu

−  wyjaśnia, czego dotyczą re-
fleksje zawarte w wierszu

−  wskazuje środki wywołujące 
efekt plastyczności utworu

−  wyjaśnia symbolikę pór roku
−  wypowiada się na temat oso-

by mówiącej w wierszu
−  omawia refleksje zawarte 

w wierszu
−  nazywa środki językowe wy-

wołujące efekt plastyczności 
utworu

−  tworzy rozbudowaną wypo-
wiedź poświęconą symbolice 
por roku

−  charakteryzuje osobę mówią-
cą w wierszu

−  ustosunkowuje się do refleksji 
zawartych w wierszu

−  omawia walory plastyczne 
utworu i sposoby ich osiągania 

−  samodzielnie analizuje 
i interpretuje wiersze ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zawartych w nim refleksji 
i sposobów kreowania rzeczy-
wistości
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Jan Kasprowicz 
Krzak dzikiej 
róży w Ciemnych 
Smreczynach

−  wyodrębnia obrazy poetyckie
−  wie, że niektóre elementy 

mają znaczenie symboliczne
−  wyjaśnia, co to jest epitet 

złożony
−  wie, że opis ma charakter 

impresyjny
−  wie, że utwór jest sonetem

−  tytułuje obrazy poetyckie
−  wymienia elementy symbo-

liczne
−  wskazuje epitety złożone
−  wyjaśnia, na czym polega 

impresyjność opisu
−  wymienia cechy gatunkowe 

sonetu

−  wypowiada się na temat za-
wartości obrazów poetyckich

−  omawia elementy symboliczne
−  określa funkcję epitetów 

złożonych
−  omawia środki językowe wpły-

wające na impresyjność opisu
−  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 

sonetem

−  omawia zawartość obrazów 
poetyckich

−  wyjaśnia symboliczne zna-
czenia poszczególnych ele-
mentów

−  omawia funkcję epitetów zło-
żonych w powiązaniu z innymi 
środkami językowymi

−  wyjaśnia, z czego wynika 
i na czym polega impresyjność 
opisu poetyckiego

−  omawia relacje między dwie-
ma częściami sonetu

−  samodzielnie analizuje  
i interpretuje utwór ze szcze-
gólnym uwzględnieniem im-
presyjności opisu i tworzących 
go środków językowych

Czesław Miłosz 
Mały traktat 
o kolorach

−  zna definicję traktatu
−  podaje przykłady kilku barw 

o znaczeniu symbolicznym 
−  przypomina, na czym polega 

epitet złożony
−  cytuje fragmenty, w których 

jest sformułowana intencja 
tekstu

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
traktat

−  wymienia barwy o znaczeniu 
symbolicznym 

−  wymienia epitety złożone
−  rozpoznaje intencję tekstu

−  wyjaśnia, co to znaczy mały 
traktat

−  omawia symboliczne znacze-
nie barw

−  omawia funkcję epitetów 
złożonych

−  formułuje intencję tekstu

−  wyjaśnia znaczenie tytułu
−  omawia kulturowe znaczenie 

różnych barw
−  omawia funkcję epitetów zło-

żonych w kontekście innych 
środków językowych użytych 
w tekście

−  omawia intencję tekstu

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego prze-
słania 

Wirtualny spacer: 
projektowanie 
zawartości płyty 
i jej okładki

−  proponuje przykłady utworów 
muzycznych

−  proponuje prosty projekt 
okładki

−  zbiera wyjściowy materiał 
muzyczny

−  proponuje elementy graficzne 
na okładkę

−  projektuje prostą okładkę 

−  gromadzi materiał muzyczny
−  dobiera funkcjonalne elemen-

ty graficzne na okładkę
−  projektuje interesującą  

okładkę 

−  gromadzi bogaty materiał 
muzyczny

−  dobiera funkcjonalne róż-
norodne elementy graficzne 
na okładkę

−  projektuje oryginalną okładkę

−  gromadzi interesujący, bogaty 
materiał muzyczny

−  samodzielnie tworzy orygi-
nalną, twórczą, pomysłową 
okładkę

Nasze projekty: 
wystawa fotografii 
krajobrazu  

−  wybiera zdjęcia na wystawę 
fotografii

−  proponuje zasadę ułożenia 
zdjęć na wystawie fotografii

−  proponuje motta do fotografii 
na wystawie

−  czynnie uczestniczy w przy-
gotowaniu wystawy fotografii 
krajobrazu

−  kieruje pracami związanymi 
z przygotowaniem wystawy 
fotografii krajobrazu



Język polski | M
yśli i słow

a | Klasa 7 
Szkoła podstaw

ow
a

A
U

TO
R: Ew

a N
ow

ak

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne, W

arszaw
a 2017

30

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wymiary człowieczeństwa

Jerzy Liebert Uczę 
się ciebie, czło-
wieku

−  wskazuje wersy ujawniające 
osobę mówiącą

−  wie, co to jest metafora
−  wstępnie określa sytuację 

liryczną
−  wymienia główne wyznaczniki 

postawy życiowej przedsta-
wionej w wierszu

−  rozpoznaje osobę mówiącą
−  wskazuje metafory
−  określa sytuację liryczną
−  określa postawę życiową 

przedstawioną w wierszu

−  wypowiada się na temat oso-
by mówiącej

−  wyjaśnia znaczenia metafor
−  omawia sytuację liryczną
−  - wyjaśnia, jakiej postawy 

życiowej uczy wiersz

−  charakteryzuje osobę mówią-
cą w wierszu

−  omawia metaforyczną war-
stwę utworu

−  komentuje sytuację liryczną
−  - ustosunkowuje się do posta-

wy życiowej przedstawionej 
w wierszu 

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem prezento-
wanej w nim postawy wobec 
świata i człowieka

Leszek Kołakowski
Mini wykłady 
o maxi sprawach. 
O wrogu i o przy-
jacielu

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  cytuje zdanie o charakterze 

tezy
−  zna przynajmniej jeden cytat 

dotyczący przyjaźni
−  wyodrębnia akapity w tekście
−  wie, po czym rozpoznać akapit 

sumujący
−  stara się brać udział w dyskusji

−  opowiada, o czym mówi tekst
−  wskazuje fragmenty o charak-

terze tezy i argumentów
−  ze źródeł wskazanych przez 

nauczyciela podaje kilka cyta-
tów dotyczących przyjaźni

−  wyodrębnia główną myśl 
akapitów

−  wskazuje akapit sumujący
−  bierze udział w dyskusji

−  formułuje temat tekstu
−  na podstawie tekstu formułuje 

tezę i argumenty
−  z samodzielnie wyszukanych 

źródeł podaje cytaty dotyczą-
ce przyjaźni

−  omawia związki między aka-
pitami

−  omawia zawartość akapitu 
sumującego

−  bierze czynny udział w dys-
kusji

−  określa problematykę tekstu
−  odtwarza własnymi słowami 

tezę i argumenty z tekstu
−  podaje i omawia cytaty doty-

czące przyjaźni
−  odtwarza kompozycję wywo-

du autora
−  wskazuje związek akapitu 

sumującego z pozostałymi 
akapitami

−  przedstawia  i uzasadnia swoje 
stanowisko w dyskusji

−  zna inne miniwykłady autora, 
prezentuje ich problematykę, 
omawia kompozycję wywodu 
autora

Max Ehrmann, 
Piotr Walewski, 
zespół Piwnicy 
pod Baranami
Dezyderata

−  rozpoznaje w tekście formy 
trybu rozkazującego 

−  cytuje fragmenty zawierające 
życiowe rady

−  wie, że tekst mówi o warto-
ściach

−  uważnie wysłuchuje muzycz-
nej wersji utworu

−  pisze prostą dedykację

−  omawia wersy zawierające 
formy trybu rozkazującego

−  odtwarza własnymi słowami 
życiowe rady

−  rozpoznaje wartości, o których 
mowa w tekście

−  porównuje tekst z jego mu-
zyczną wersją

−  pisze dedykację

−  wyjaśnia funkcję form trybu 
rozkazującego użytego w tek-
ście

−  omawia życiowe rady zawarte 
w tekście

−  nazywa i porządkuje wartości, 
o których mowa w tekście

−  wypowiada się na temat mu-
zycznej wersji utworu

−  pisze ciekawą dedykację

−  wyjaśnia, jaką rolę odgrywają 
formy trybu rozkazującego dla 
wyeksponowania przesłania 
tekstu

−  ustosunkowuje się do życio-
wych rad zawartych w tekście

−  tworzy wypowiedź związaną 
z wartościami, o których jest 
mowa w tekście

−  ocenia muzyczną wersję 
utworu

−  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje utwór jako dzieło 
literackie i muzyczne ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego 
wymowy aksjologicznej
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  pisze ciekawą dedykację, 
zachowując wszystkie wymogi 
tej formy wypowiedzi

Wirtualny spacer: 
uczniowskie  
e-maile 

−  pisze krótki e-mail na wska-
zany temat, stara się w nim 
stosować podstawowe zasady 
etykiety językowej

−  pisze e-mail na wskazany te-
mat, stosuje w nim podstawo-
we zasady etykiety językowej

−  pisze e-mail zawierający prze-
strogi i rady

−  stosuje zasady etykiety języ-
kowej

−  pisze ciekawy, rozwinięty  
e-mail zawierający przestrogi 
i rady

−  świadomie stosuje zasady 
etykiety językowej

−  pisze oryginalny, twórczy 
e-mail związany z tematyką 
aksjologiczną

−  świadomie stosuje zasady 
etykiety językowej

Nasze projekty: 
plakat Wymiary 
człowieczeństwa  

−  przygotowuje prosty plakat −  przygotowuje plakat −  przygotowuje ciekawy plakat −  przygotowuje ciekawy, orygi-
nalny plakat

−  przygotowuje ciekawy plakat, 
świadomie dobiera środki 
plastyczne i językowe

Zmagania z losem

Ernest Hemingway 
Stary człowiek 
i morze

−  odtwarza najważniejsze wy-
darzenia

−  wymienia podstawowe cechy 
bohatera

−  rozpoznaje główne emocje 
bohatera

−  przedstawia chłopca
−  wskazuje przejawy życiowej 

postawy bohatera
−  dostrzega metaforyczny sens 

utworu
−  pisze krótką rozprawkę 

−  porządkuje wydarzenia 
utworu

−  nazywa cechy bohatera
−  nazywa emocje i przeżycia 

bohatera
−  opowiada o relacjach bohatera 

z chłopcem
−  wypowiada się na temat po-

stawy życiowej bohatera
−  dostrzega przesłanie utworu
−  pisze rozprawkę

−  odtwarza etapy wyprawy 
bohatera 

−  charakteryzuje bohatera
−  ocenia postawę bohatera
−  omawia relacje bohatera 

z chłopcem
−  ocenia postawę życiową bo-

hatera
−  formułuje przesłanie utworu
−  pisze rozprawkę, zachowując 

wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

−  relacjonuje swoimi słowami 
przebieg wyprawy bohatera

−  dokonuje pełnej charaktery-
styki bohatera

−  przedstawia swój stosunek 
do bohatera

−  ocenia relacje Santiaga 
z chłopcem

−  ustosunkowuje się do postawy 
życiowej bohatera

−  ustosunkowuje się do przesła-
nia utworu

−  pisze rozprawkę zawierającą 
hipotezę, zachowuje wszystkie 
wymogi tej formy wypowiedzi

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem refleksji 
o życiowej postawie bohatera 
i jej oceny

−  przedstawia swoje  refleksje 
w rozprawce zawierającej 
hipotezę 

Jasiek Mela Poza 
horyzonty (frag-
menty)

−  czyta tekst ze zrozumieniem
−  zbiera informacje na temat 

bohatera

−  odtwarza informacje zawarte 
w tekście

−  wypowiada się na temat prze-
żyć bohatera

−  porządkuje informacje zawar-
te w tekście

−  charakteryzuje bohatera

−  omawia informacje zawarte 
w tekście

−  ocenia bohatera

−  samodzielnie interpretu-
je tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem ewolucji 
postawy życiowej bohatera
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  wie, czym cechują się utwory 
należące do literatury faktu

−  wie, że tekst należy do litera-
tury faktu

−  wyjaśnia, dlaczego tekst nale-
ży do literatury faktu

−  porównuje tekst z innymi 
utworami należącymi do lite-
ratury faktu

Andrew Wyeth 
Świat Krystyny 
(reprodukcja 
obrazu)

−  ogląda uważnie obraz
−  wypowiada się na temat boha-

terki obrazu
−  dostrzega główną zasadę kom-

pozycyjną obrazu
−  ma świadomość symboliki 

niektórych elementów obrazu

−  wymienia elementy świata 
przedstawionego na obrazie

−  opisuje bohaterkę przedsta-
wioną na obrazie

−  wstępnie omawia kompozycję 
obrazu

−  wskazuje elementy o znacze-
niach symbolicznych

−  omawia najważniejsze elemen-
ty przedstawione na obrazie

−  omawia relację bohaterki 
obrazu ze światem

−  omawia kompozycję obrazu
−  omawia elementy o znacze-

niach symbolicznych

−  omawia warstwę przedstawie-
niową obrazu

−  wymyśla historię związaną 
z postacią przedstawioną 
na obrazie

−  omawia i ocenia kompozycję 
obrazu

−  wyjaśnia symboliczne znacze-
nia elementów obrazu

−  samodzielnie analizuje  
i interpretuje obraz ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
środków języka malarskiego 
wykorzystanych do przekaza-
nia znaczeń

Wirtualny spacer: 
nagranie vlogera

−  opracowuje recenzję według 
podanego wzoru

−  korzystając z pomocy, nagry-
wa wideoblog

−  opracowuje krótką recenzję
−  nagrywa prosty wideoblog

−  opracowuje recenzję
−  nagrywa wideoblog

−  opracowuje wyczerpującą 
recenzję

−  prezentuje ciekawy wideoblog

−  przedstawia recenzję speł-
niającą wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi

−  prezentuje oryginalny, atrak-
cyjny treściowo i wizualnie 
wideoblog

Nasze projekty: 
przedstawienie te-
atralne dla dzieci 
z domu dziecka 
albo pacjentów 
szpitala

−  na  miarę swoich możliwości 
bierze udział w przygotowaniu 
przedstawienia dla dzieci

−  bierze udział w przygotowaniu 
przedstawienia dla dzieci

−  bierze aktywny udział w przy-
gotowaniu przedstawienia dla 
dzieci

−  aktywnie włącza się we 
wszystkie prace związane 
z przygotowaniem przedsta-
wienia dla dzieci

−  kieruje pracami przy przygo-
towaniu przedstawienia dla 
dzieci

Siła rozumu

Agatha Christie 
Hydra lernejska

−  czyta ze zrozumieniem infor-
macje dotyczące mitu o pra-
cach Heraklesa

−  cytuje odpowiednie fragmen-
ty tekstu

−  zna mit o dwunastu pracach 
Heraklesa

−  wydobywa informacje z tekstu
−  wstępnie charakteryzuje 

bohatera

−  opowiada mit o pracach He-
raklesa

−  selekcjonuje informacje 
z tekstu

−  charakteryzuje bohaterów

−  omawia nawiązania do mitu 
o pracach Heraklesa

−  omawia przywołane cytaty
−  charakteryzuje i ocenia boha-

terów

−  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje opowiadania ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ich przynależności do kultury 
masowej
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Dwanaście prac 
Herkulesa

−  opowiada o bohaterze
−  opowiada, jak detektyw do-

szedł do rozwiązania zagadki 
kryminalnej

−  wie, że utwory Agathy Christie 
reprezentują opowiadania 
kryminalne

−  wymienia tytuły opowiadań
−  opowiada o wybranym śledz-

twie bohatera 

−  odtwarza tok myślenia de-
tektywa

−  wyjaśnia, kiedy opowiadanie 
nazywamy kryminalnym

−  wskazuje opowiadania, które 
uważa za najciekawsze

−  odtwarza tok myślenia detek-
tywa w związku z wybranym 
śledztwem

−  omawia tok myślenia detek-
tywa

−  wyjaśnia, na jakiej podstawie 
klasyfikuje utwory jako opo-
wiadania kryminalne

−  uzasadnia wybór najciekaw-
szego opowiadania

−  sporządza kartoteki przestęp-
ców z opowiadań o Herkulesie 
Poirocie

−  omawia i ocenia tok myślenia 
detektywa

−  omawia opowiadania krymi-
nalne jako przykłady utworów 
kultury masowej

−  wskazuje związek poszcze-
gólnych opowiadań z mitem 
o Herkulesie

−  omawia motywy postępowa-
nia przestępców z poszczegól-
nych opowiadań

Czesław Miłosz 
Zaklęcie

−  odczytuje dosłowne znaczenia 
utworu

−  rozpoznaje tezę w utworze
−  rozpoznaje argumenty w tek-

ście
−  rozpoznaje osobę mówiącą
−  dostrzega w utworze nawiąza-

nia do filozofii
−  wskazuje fragmenty o znacze-

niu metaforycznym 

−  odtwarza własnymi słowami 
zawartość treściową utworu

−  przekazuje tezę zawartą 
w utworze własnymi słowami

−  formułuje zawarte w tekście 
argumenty własnymi słowami

−  wypowiada się na temat oso-
by mówiącej

−  wie, czym zajmuje się filozofia
−  próbuje wyjaśniać znaczenia 

zawarte w metaforach

−  odczytuje przenośne znacze-
nia utworu

−  komentuje tezę utworu
−  omawia argumenty występują-

ce w tekście
−  charakteryzuje osobę mó-

wiącą
−  wyjaśnia krótko, czym zajmuje 

się filozofia
−  wyjaśnia znaczenia wynikające 

z metafor

−  omawia przenośne znaczenia 
utworu

−  komentuje tezę utworu, przy-
wołując własne przemyślenia

−  ustosunkowuje się do argu-
mentów zawartych w tekście

−  omawia światopogląd osoby 
mówiącej

−  wymienia podstawowe działy 
filozofii

−  interpretuje znaczenia meta-
foryczne

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem odwołań 
do filozofii

Auguste Rodin
Myśliciel (rzeźba)

−  odróżnia rzeźbę od innych wy-
tworów sztuki plastycznej

−  omawia wygląd postaci przed-
stawianej przez rzeźbę

−  układa krótki monolog we-
wnętrzny postaci ukazanej 
przez Rodina

−  wie, czym cechuje się rzeźba 
jako dziedzina sztuki

−  przedstawia swoje odczucia 
wywoływane przez dzieło

−  układa monolog wewnętrzny 
postaci ukazanej przez Rodina

−  odróżnia rzeźbę figuratywną 
od abstrakcyjnej

−  wyjaśnia znaczenia wynikające 
ze sposobu przedstawienia 
postaci przez rzeźbę

−  układa rozwinięty monolog 
wewnętrzny postaci ukazanej 
przez Rodina

−  omawia środki wyrazu arty-
stycznego związane z rzeźbą

−  ocenia dzieło
−  układa rozwinięty, ciekawy 

i oryginalny monolog we-
wnętrzny postaci ukazanej 
przez Rodina

−  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dzieło ze szczególnym 
uwzględnieniem wyko-
rzystania środków wyrazu 
artystycznego dla kreowania 
przenośnych znaczeń
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wirtualny spacer: 
fragment lekcji 
przygotowany 
przez uczniów

−  korzysta ze wskazanego pro-
gramu internetowego

−  korzystając z pomocy, tworzy 
postać, która pomoże popro-
wadzić zajęcia na temat potęgi 
ludzkiego umysłu

−  korzysta ze wskazanego pro-
gramu internetowego

−  tworzy postać, która pomoże 
poprowadzić zajęcia na temat 
potęgi ludzkiego umysłu

−  korzystając z programu inter-
netowego, tworzy niebanalną 
postać, która pomoże popro-
wadzić ciekawe zajęcia na te-
mat potęgi ludzkiego umysłu

−  korzystając z programu in-
ternetowego, przeprowadza 
fragment lekcji na temat 
potęgi ludzkiego rozumu

−  korzystając z programu inter-
netowego, przeprowadza cie-
kawą, twórczą lekcję na temat 
potęgi ludzkiego rozumu

Nasze projekty: 
uczniowskie pre-
zentacje na temat 
zmian cywilizacyj-
nych w Polsce

−  w prostej formie przedstawia 
zmiany cywilizacyjne, jakie 
zaszły w świecie

−  w samodzielnie dobranej 
formie przedstawia zmiany 
cywilizacyjne, jakie zaszły 
w świecie

−  w ciekawej formie przedstawia 
zmiany cywilizacyjne, jakie 
zaszły w świecie

−  w funkcjonalnie dobranej 
formie przedstawia zmiany 
cywilizacyjne, jakie zaszły 
w świecie

−  w atrakcyjnie dobranej formie 
prezentuje zmiany cywiliza-
cyjne, jakie zaszły w świecie, 
świadomie i celowo dobiera 
środki wyrazu

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Części mowy – 
czasownik, formy 
osobowe

−  rozpoznaje czasownik wśród 
innych części mowy

−  rozpoznaje formy gramatycz-
ne czasownika

−  rozpoznaje formy czasu
−  zna tryby czasownika
−  zna strony czasownika
−  przekształca stronę czynną 

na bierną i odwrotnie
−  zna reguły ortograficzne doty-

czące czasownika

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
czasownik jako część mowy

−  tworzy poprawne formy 
gramatyczne czasownika

−  stosuje odpowiednie formy 
czasu, trybu i strony

−  rozpoznaje czasowniki doko-
nane i niedokonane

−  zna reguły ortograficzne do-
tyczące czasownika, stara się 
stosować je w praktyce

−  wyjaśnia, czym odróżnia się 
czasownik od innych części 
mowy

−  tworzy poprawne, różnorodne 
formy czasownika

−  stosuje formy czasu, trybu 
i strony

−  wyjaśnia, czym różnią się 
od siebie czasowniki dokona-
ne i niedokonane

−  zna trudne formy czasownika
−  stosuje w praktyce reguły 

ortograficzne dotyczące cza-
sownika

−  wyjaśnia, czemu służą czasow-
niki w wypowiedzi

−  używa w wypowiedzi różnych 
form gramatycznych czasow-
nika dla osiągniecia zamierzo-
nych celów

−  stosuje bezbłędnie formy 
czasu, trybu i strony

−  wyjaśnia, kiedy czasowniki są 
dokonane, a kiedy niedokonane

−  stosuje poprawnie trudne 
formy czasownika

−  stosuje w praktyce wszystkie 
reguły ortograficzne dotyczą-
ce czasownika

−  poprawnie, świadomie i funk-
cjonalnie używa wszystkich 
form osobowych czasownika 
w swoich wypowiedziach

Części mowy – 
czasownik, formy 
nieosobowe

−  zna różne formy nieosobowe 
czasownika

−  rozpoznaje imiesłów przy-
miotnikowy wśród innych 
części mowy

−  stosuje różne formy nieoso-
bowe

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
imiesłów przymiotnikowy

−  wyjaśnia, czym wyróżniają się 
formy nieosobowe czasownika

−  wyjaśnia, czym wyróżnia się 
imiesłów przymiotnikowy 
wśród innych części mowy

−  wyjaśnia, czemu służą formy 
nieosobowe w wypowiedzi

−  wyjaśnia, czemu służą imie-
słowy przymiotnikowe w wy-
powiedzi

−  poprawnie, świadomie i funk-
cjonalnie używa wszystkich 
nieosobowych form czasowni-
ka w swoich wypowiedziach
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  rozpoznaje imiesłów czynny 
i bierny

−  wie, że imiesłów przymiot-
nikowy łączy się z rzeczow-
nikiem

−  zna zasadę pisowni nie z imie-
słowem przymiotnikowym

−  rozpoznaje imiesłów przysłów-
kowy

−  tworzy formy imiesłowu 
czynnego i biernego

−  tworzy związki imiesłowu 
przymiotnikowego z rzeczow-
nikiem

−  stara się stosować zasadę 
pisowni nie z imiesłowem 
przymiotnikowym

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
imiesłów przysłówkowy

−  rozróżnia imiesłów współcze-
sny i uprzedni

−  bezbłędnie tworzy formy 
imiesłowu czynnego i biernego

−  bezbłędnie tworzy związki 
imiesłowu przymiotnikowego 
z rzeczownikiem

−  stosuje regułę pisowni nie 
z imiesłowem

−  wyjaśnia, czym wyróżnia się 
imiesłów przysłówkowy

−  wyjaśnia, kiedy stosuje się 
imiesłów współczesny, a kiedy 
uprzedni

−  używa funkcjonalnie form 
imiesłowu czynnego i biernego

−  uzgadnia formy imiesłowu 
przymiotnikowego z określa-
nym rzeczownikiem

−  stosuje bezbłędnie regułę 
pisowni nie z imiesłowem

−  wyjaśnia, czemu służą imie-
słowy przysłówkowe w wy-
powiedzi

−  prawidłowo stosuje imiesłów 
współczesny i uprzedni

Zdanie złożone −  odróżnia zdania pojedyncze 
od złożonych

−  rozpoznaje części składowe 
zdania złożonego

−  wyjaśnia, jak odróżnić zdanie 
pojedyncze od złożonego

−  dzieli zdanie złożone na części 
składowe

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
zdanie złożone

−  nazywa części zdania złożo-
nego

−  stosuje funkcjonalnie w swo-
ich wypowiedziach zdania 
złożone

−  dostrzega relacje pomiędzy 
wypowiedzeniami składowymi

−  świadomie i funkcjonalnie 
wykorzystuje wiedzę o zdaniu 
złożonym w interpretacji 
tekstu cudzego i tworzeniu 
tekstu własnego

Zdanie złożone 
współrzędnie

−  wie, na czym polega związek 
współrzędności

−  rozpoznaje różne rodzaje zdań 
współrzędnie złożonych 

−  wyjaśnia, na czym polega 
związek współrzędności

−  nazywa różne rodzaje zdań 
współrzędnie złożonych

−  rozpoznaje związek współ-
rzędności pomiędzy wypowie-
dzeniami składowymi

−  porównuje różne rodzaje zdań 
współrzędnie złożonych

−  omawia związek współrzędno-
ści pomiędzy wypowiedzenia-
mi składowymi

−  stosuje w wypowiedziach 
wszystkie rodzaje zdań współ-
rzędnie złożonych

−  świadomie i funkcjonalnie wy-
korzystuje wiedzę o różnych 
rodzajach zdania współrzędnie 
złożonego dla interpretacji 
tekstów cudzych i tworzenia 
tekstów własnych

Zdania złożone 
podrzędnie 

−  rozpoznaje wśród wypo-
wiedzeń zdania podrzędnie 
złożone

−  dzieli zdanie podrzędnie 
złożone na wypowiedzenia 
składowe 

−  wyjaśnia, czym cechują się 
zdania podrzędnie złożone

−  rozróżnia wypowiedzenie nad-
rzędne i podrzędne w zdaniu 
złożonym podrzędnie

−  stosuje w swoich wypowie-
dziach zdania złożone pod-
rzędnie

−  wie, kiedy wypowiedzenie 
składowe jest podrzędne, 
a kiedy – nadrzędne

−  stosuje celowo i funkcjonalnie 
w swoich wypowiedziach 
zdania złożone podrzędnie

−  omawia stosunek podrzęd-
ności 

−  świadomie i funkcjonalnie 
wykorzystuje wiedzę o zdaniu 
podrzędnie złożonym dla 
interpretacji tekstów cudzych 
i tworzenia tekstów własnych
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Zdanie złożone 
z podrzędnym 
podmiotowym

−  rozpoznaje zdanie podmio-
towe wśród zdań podrzędnie 
złożonych 

−  dzieli zdanie złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  wie, kiedy zdanie jest złożone 
z podrzędnym podmiotowym

−  wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne

−  wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym pod-
miotowym

−  wskazuje zależności zdań 
składowych

−  funkcjonalnie stosuje zdanie 
złożone z podrzędnym pod-
miotowym

−  omawia zależności zdań skła-
dowych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu podrzędnie 
złożonym podmiotowym przy 
interpretacji tekstów cudzych 
i tworzeniu tekstów własnych

Zdanie złożone 
z podrzędnym 
orzecznikowym

−  rozpoznaje zdanie orzeczni-
kowe wśród zdań podrzędnie 
złożonych

−  dzieli zdanie złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  wie, kiedy zdanie jest złożone 
z podrzędnym orzecznikowym

−  wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne

−  wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym 
orzecznikowym

−  wskazuje zależności zdań 
składowych

−  funkcjonalnie stosuje zda-
nie złożone z podrzędnym 
orzecznikowym

−  omawia zależności zdań skła-
dowych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu podrzędnie 
złożonym orzecznikowym 
przy interpretacji tekstów 
cudzych i tworzeniu tekstów 
własnych

Zdanie złożone 
z podrzędnym 
przydawkowym

−  rozpoznaje zdanie przydaw-
kowe wśród zdań podrzędnie 
złożonych 

−  dzieli zdanie złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  wie, kiedy zdanie jest złożone 
z podrzędnym przydawkowym

−  wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne

−  wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym przy-
dawkowym

−  wskazuje zależności zdań 
składowych

−  funkcjonalnie stosuje zdanie 
złożone z podrzędnym przy-
dawkowym

−  omawia zależności zdań skła-
dowych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu podrzędnie 
złożonym przydawkowym 
przy interpretacji tekstów 
cudzych i tworzeniu tekstów 
własnych

Zdanie złożone 
z podrzędnym 
dopełnieniowym

−  rozpoznaje zdanie dopełnie-
niowe wśród zdań podrzędnie 
złożonych 

−  dzieli zdanie złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  wie, kiedy zdanie jest złożone 
z podrzędnym dopełnienio-
wym

−  wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne

−  wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym dopeł-
nieniowym

−  wskazuje zależności zdań 
składowych

−  funkcjonalnie stosuje zdanie 
złożone z podrzędnym dopeł-
nieniowym

−  omawia zależności zdań skła-
dowych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu podrzędnie 
złożonym dopełnieniowym 
w interpretacji tekstów cu-
dzych i tworzeniu tekstów 
własnych

Zdanie złożone 
z podrzędnym 
okolicznikowym

−  rozpoznaje zdanie okoliczni-
kowe wśród zdań podrzędnie 
złożonych

−  dzieli zdanie złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  wie, kiedy zdanie jest złożone 
z podrzędnym okoliczniko-
wym

−  wskazuje zdanie składowe 
nadrzędne i podrzędne

−  wyjaśnia, kiedy zdanie jest 
złożone z podrzędnym oko-
licznikowym

−  wskazuje zależności zdań 
składowych

−  funkcjonalnie stosuje zdanie 
złożone z podrzędnym oko-
licznikowym

−  omawia zależności zdań skła-
dowych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu podrzędnie 
złożonym dopełnieniowym 
przy interpretacji tekstów 
cudzych i tworzeniu tekstów 
własnych
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Imiesłowowy rów-
noważnik zdania

−  rozpoznaje w wypowiedzi 
imiesłów przysłówkowy

−  rozpoznaje równoważnik 
zdania

−  rozpoznaje zdanie złożone 
z imiesłowowym równoważni-
kiem zdania

−  tworzy imiesłowy przysłów-
kowe

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
równoważnik zdania

−  dzieli zdanie złożone z imie-
słowowym równoważnikiem 
zdania na wypowiedzenia 
składowe

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
imiesłów przysłówkowy

−  wyjaśnia różnice między 
zdaniem a równoważnikiem 
zdania

−  ustala relacje wypowiedzeń 
składowych w zdaniu złożo-
nym z imiesłowowym równo-
ważnikiem zdania

−  omawia rolę imiesłowu przy-
słówkowego w wypowiedzi

−  przekształca zdania w rów-
noważniki i równoważniki 
w zdania

−  funkcjonalnie stosuje w swo-
ich wypowiedziach zdanie 
złożone z imiesłowowym 
równoważnikiem zdania

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu złożonym 
z imiesłowowym równoważni-
kiem zdania przy interpretacji 
tekstów cudzych i tworzeniu 
tekstów własnych

Zdania wielokrot-
nie złożone

−  rozpoznaje zdania wielokrot-
nie złożone

−  dzieli zdanie na wypowiedze-
nia składowe

−  wyjaśnia, czym cechuje się 
zdanie wielokrotnie złożone

−  wyodrębnia wypowiedzenia 
nadrzędne i podrzędne

−  tworzy zdania wielokrotnie 
złożone

−  określa relacje między wypo-
wiedzeniami składowymi

−  wykorzystuje funkcjonalnie 
zdania wielokrotnie złożone

−  obrazuje na wykresie relacje 
między zdaniami składowymi

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o zdaniu wielokrotnie 
złożonym przy interpretacji 
tekstów cudzych i tworzeniu 
tekstów własnych

Składnia – zebra-
nie i powtórzenie 
wiadomości

−  rozpoznaje wszystkie części 
zdania

−  rozpoznaje różne typy wypo-
wiedzeń

−  odróżnia zdania złożone 
współrzędnie i podrzędnie

−  dzieli zdania złożone na wypo-
wiedzenia składowe

−  omawia wszystkie części 
zdania

−  omawia różne typy wypowie-
dzeń

−  wyjaśnia różnice między zda-
niami współrzędnie i podrzęd-
nie złożonymi

−  analizuje relacje między wypo-
wiedzeniami składowymi

−  wykorzystuje wszystkie części 
zdania w wypowiedziach

−  wykorzystuje różne typy wy-
powiedzeń w wypowiedziach

−  zna różne rodzaje zdań 
współrzędnie i podrzędnie 
złożonych

−  omawia relacje między wypo-
wiedzeniami składowymi

−  celowo i funkcjonalnie stosuje 
wszystkie części zdania

−  stosuje funkcjonalnie różne 
typy wypowiedzeń

−  stosuje różne rodzaje zdań 
współrzędnie i podrzędnie 
złożonych

−  przedstawia na wykresie 
i omawia relacje między wypo-
wiedzeniami składowymi

−  celowo i funkcjonalnie wyko-
rzystuje wiedzę o składni przy 
interpretacji tekstów cudzych 
i tworzeniu tekstów własnych

Wyraz podstawo-
wy i pochodny

−  rozpoznaje wyrazy podstawo-
we i pochodne

−  tworzy proste wyrazy po-
chodne

−  wyjaśnia, kiedy wyraz jest 
podstawowy, a kiedy po-
chodny

−  tworzy wyrazy pochodne 
od rzeczowników, czasowni-
ków, przymiotników

−  wie, jak powstają wyrazy
−  bezbłędnie wskazuje wyrazy 

podstawowe i pochodne
−  tworzy wyrazy pochodne 

od różnych części mowy
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Budowa słowo-
twórcza wyrazu, 
wyrazy niepo-
dzielne słowo-
twórczo

−  wskazuje wyrazy podstawowe 
i pochodne

−  dzieli słowotwórczo proste 
wyrazy pochodne

−  wie, że w temacie słowo-
twórczym mogą występować 
oboczności

−  wyjaśnia, co to są wyrazy 
podstawowe i pochodne

−  dzieli słowotwórczo wyrazy 
pochodne

−  wskazuje oboczności w tema-
cie słowotwórczym

−  tworzy pary wyrazów: podsta-
wowy i pochodny

−  wyjaśnia, czym jest temat sło-
wotwórczy, a czym – formant 
w wyrazie pochodnym

−  analizuje oboczności występu-
jące w temacie słowotwórczym

−  tworzy ciągi wyrazów pokrew-
nych

−  wymienia kolejne etapy anali-
zy słowotwórczej wyrazu

−  uwzględnia oboczności wy-
stępujące w temacie słowo-
twórczym

−  dokonuje bezbłędnie analizy 
słowotwórczej wyrazów o wy-
sokim stopniu trudności

Rodzaje i funkcje 
formantów 

– wie, co to jest formant
– zna podstawowe rodzaje for-
mantów

– wyjaśnia, co to jest formant
– zna różne rodzaje formantów

– omawia rolę formantu
–  omawia różne rodzaje for-

mantów 

–  omawia formant jako element 
słowotwórczy

–  tworzy wyrazy przez użycie 
różnych rodzajów formantu

–  bezbłędnie i funkcjonalnie 
stosuje wszystkie rodzaje 
formantów przy tworzeniu 
wyrazów pochodnych

Wyrazy złożone – 
złożenia, zestawie-
nia, zrosty

−  wie, czym cechują się wyrazy 
złożone 

−  zna zasady pisowni wyrazów 
złożonych

−  tworzy wyrazy złożone
−  stara się przestrzegać zasad 

pisowni wyrazów złożonych 

−  rozróżnia złożenia, zestawie-
nia, zrosty

−  stosuje zasady pisowni wyra-
zów złożonych

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
złożenia, zestawienia, zrosty

−  bezbłędnie zapisuje wyrazy 
złożone 

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
wiedzę o wyrazach złożonych 
i zapożyczeniach do interpre-
tacji tekstów cudzych i two-
rzenia tekstów własnych

Rodzina wyrazów −  wie, kiedy wyrazy tworzą 
rodzinę

−  tworzy proste rodziny wy-
razów

−  wyjaśnia, co to jest rdzeń

−  wyjaśnia, kiedy wyrazy tworzą 
rodzinę

−  tworzy rodziny wyrazów
−  dostrzega oboczności w rdze-

niu

−  wyjaśnia, co to są wyrazy 
pokrewne

−  tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów

−  odróżnia rdzeń od tematu 
słowotwórczego

−  omawia pokrewieństwo wy-
razów

−  tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów i dokonuje analizy 
słowotwórczej tworzących je 
wyrazów

−  zaznacza oboczności w rdzeniu

−  wykorzystuje wiedzę o wyra-
zach pokrewnych przy analizie 
tekstów cudzych i tworzeniu 
tekstów własnych

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości 
ze słowotwórstwa

−  rozpoznaje wyrazy podstawo-
we i pochodne

−  rozpoznaje temat słowotwór-
czy i formant

−  zna różne rodzaje formantów
−  tworzy proste rodziny wy-

razów
−  rozpoznaje rdzeń

−  wyjaśnia, czym jest wyraz pod-
stawowy, a czym – pochodny

−  wyjaśnia, czym jest temat 
słowotwórczy i formant

−  podaje przykłady różnych 
rodzajów formantów

−  tworzy rodziny wyrazów
−  wyjaśnia, czym jest rdzeń

−  wskazuje zależności między 
wyrazami podstawowymi 
i pochodnymi

−  omawia budowę słowotwór-
czą wyrazów pochodnych

−  wymienia różne rodzaje for-
mantów i tworzy za ich pomo-
cą wyrazy pochodne

−  omawia zależności między 
wyrazami podstawowymi 
i pochodnymi

−  dokonuje analizy słowotwór-
czej wyrazów

−  stosuje różne rodzaje forman-
tów i tworzy za ich pomocą 
wyrazy pochodne

−  wykorzystuje wiedzę ze sło-
wotwórstwa do analizy i in-
terpretacji tekstów cudzych 
i tworzenia tekstów własnych
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  rozpoznaje wyrazy złożone −  omawia wyrazy złożone −  tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów

−  wyodrębnia rdzeń
−  tworzy złożenia, zestawienia, 

zrosty

−  tworzy rozbudowane rodziny 
wyrazów

−  zaznacza zależności między 
wyrazami

−  odróżnia rdzeń od podstawy 
słowotwórczej

−  zaznacza oboczności
−  funkcjonalnie stosuje złożenia, 

zestawienia i zrosty

Słownictwo ogól-
nonarodowe

−  rozpoznaje słownictwo ogól-
nonarodowe

−  wie, że istnieje słownictwo 
ogólne i słownictwo o ograni-
czonym zasięgu

−  rozpoznaje sytuacje wymaga-
jące zastosowania słownictwa 
ogólnonarodowego

−  potrafi wyjaśnić, kiedy język 
nazywamy ogólnonarodowym

−  zastępuje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu słownic-
twem ogólnym

−  odróżnia język ogólnonarodo-
wy od języków regionalnych 
i środowiskowych

−  świadomie i celowo posługuje 
się słownictwem ogólnonaro-
dowym i słownictwem o ogra-
niczonym zasięgu 

−  wykorzystuje wiedzę o słow-
nictwie ogólnonarodowym 
przy tworzeniu tekstów wła-
snych i interpretacji tekstów 
cudzych

Słownictwo 
o ograniczonym 
zasięgu

−  wie, że niektóre wyrazy mają 
ograniczony zasięg

−  podaje przykłady archaizmów
−  podaje przykłady terminów 

naukowych
−  zna termin socjolekt

−  rozpoznaje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu

−  wskazuje archaizmy
−  wskazuje terminy naukowe
−  wie, co to jest socjolekt

−  rozpoznaje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu, klasyfi- 
kuje je

−  wskazuje rodzaje archaizmów
−  przyporządkowuje terminy 

naukowe odpowiedniej dyscy-
plinie wiedzy

−  wyjaśnia, co to jest socjolekt

−  wyjaśnia, co decyduje o ogra-
niczonym zasięgu słownictwa

−  interpretuje znaczenia związa-
ne z  archaizmami i terminami 
naukowymi występującymi 
w tekstach cudzych

−  wyjaśnia, co wpływa na po-
wstanie socjolektu

−  wykorzystuje wiedzę o słow-
nictwie o ograniczonym 
zasięgu przy tworzeniu tek-
stów własnych i interpretacji 
tekstów cudzych

Sposoby wzboga-
cania słownictwa
Neologizmy
Neologizmy arty-
styczne

−  wie, że zasób słownictwa  
języka zmienia się

−  rozpoznaje w wypowiedzi 
neologizmy

−  zna termin neologizm arty-
styczny

−  zna różne sposoby wzbogaca-
nia słownictwa

−  wyjaśnia, czym cechują się 
neologizmy

−  wśród neologizmów wyróżnia 
neologizmy artystyczne

−  omawia różne sposoby wzbo-
gacania słownictwa

−  rozpoznaje neologizmy słowo-
twórcze, znaczeniowe, fraze-
ologiczne i zapożyczenia

−  podaje przykłady neologi-
zmów artystycznych

−  stosuje w swoich wypowie-
dziach bogate, różnorodne 
słownictwo

−  rozpoznaje różne rodzaje 
neologizmów

−  samodzielnie tworzy neolo-
gizmy

−  próbuje tworzyć i stosować 
neologizmy artystyczne

−  świadomie i funkcjonalnie po-
sługuje się w swoich wypowie-
dziach bogatym słownictwem

−  wykorzystuje wiedzę na temat 
neologizmów przy interpreta-
cji tekstów
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Homonimy i ho-
mofony

−  zna termin homonimy
−  zna termin homofony

−  wie, co to są homonimy
−  wie, co to są homofony

−  wyjaśnia, jakie wyrazy nazywa-
my homonimami

−  wyjaśnia, jakie wyrazy nazywa-
my homofonami

−  stosuje w wypowiedziach 
homonimy

−  uzależnia stosowanie homofo-
nów od kontekstu

−  wykorzystuje wiedzę na temat 
homonimów i homofonów 
przy interpretacji tekstów 
cudzych i tworzeniu tekstów 
własnych

Skrótowce
Skróty

−  rozpoznaje proste skrótowce
−  podaje znaczenia prostych 

skrótowców
−  poprawnie zapisuje proste 

skrótowce
−  podaje znaczenia podstawo-

wych skrótów
−  zna podstawowe zasady pi-

sowni skrótów

−  wyjaśnia, co to są skrótowce
−  podaje znaczenia skrótowców
−  poprawnie zapisuje skrótowce
−  podaje znaczenia popularnych 

skrótów
−  stosuje podstawowe zasady 

pisowni skrótów

−  rozpoznaje różne rodzaje 
skrótowców

−  podaje znaczenia różnorod-
nych skrótowców

−  stosuje poprawne formy 
skrótowców

−  zna znaczenia skrótów
−  poprawnie zapisuje popularne 

skróty 

−  omawia skrótowce i ich ro-
dzaje

−  podaje znaczenia różnorod-
nych skrótowców, w tym 
rzadko stosowanych

−  stosuje poprawne formy 
wszystkich skrótowców

−  zna znaczenia różnorodnych 
skrótów

−  poprawnie zapisuje różnorod-
ne skróty

−  stosuje poprawnie i funk-
cjonalnie skrótowce i skróty, 
zapisuje je bezbłędnie 

Style funkcjonalne 
języka, zasady 
dobrego stylu

−  wie, co oznacza termin styl 
wypowiedzi

−  zna nazwy funkcjonalnych 
stylów wypowiedzi

−  stara się posługiwać w swoich 
wypowiedziach odpowiednio 
dobranym stylem 

−  wie, co składa się na styl wy-
powiedzi

−  rozpoznaje funkcjonalne style 
języka

−  wymienia cechy dobrego stylu

−  omawia wyróżniki stylu wy-
powiedzi

−  omawia wyróżniki funkcjonal-
nych stylów wypowiedzi

−  omawia cechy dobrego stylu

−  wyjaśnia, co to jest styl wypo-
wiedzi i co się na niego składa

−  stosuje różne style funkcjonal-
ne w swoich wypowiedziach

−  dba o poprawność stylu swo-
ich wypowiedzi

−  zna style funkcjonalne i oma-
wia ich wyznaczniki

−  świadomie i celowo dobiera 
styl do swoich wypowiedzi

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości 
o zróżnicowaniu 
języka

−  rozpoznaje słownictwo ogól-
nonarodowe

−  wie, że istnieje słownictwo 
ogólne i słownictwo o ograni-
czonym zasięgu

−  wie, że niektóre wyrazy mają 
ograniczony zasięg

−  podaje przykłady archaizmów
−  podaje przykłady terminów 

naukowych

−  rozpoznaje sytuacje wymaga-
jące zastosowania słownictwa 
ogólnonarodowego

−  potrafi wyjaśnić, kiedy język 
nazywamy ogólnonarodowym

−  rozpoznaje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu

−  wskazuje archaizmy
−  wskazuje terminy naukowe
−  wie, co to jest socjolekt

−  zastępuje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu słownic-
twem ogólnym

−  odróżnia język ogólnonarodo-
wy od języków regionalnych 
i środowiskowych

−  rozpoznaje słownictwo o ogra-
niczonym zasięgu, klasyfikuje 
je

−  wskazuje rodzaje archaizmów

−  świadomie i celowo posługuje 
się słownictwem ogólnonaro-
dowym i słownictwem o ogra-
niczonym zasięgu 

−  wyjaśnia, co decyduje o ogra-
niczonym zasięgu słownictwa

−  interpretuje znaczenia związa-
ne z  archaizmami i terminami 
naukowymi występującymi 
w tekstach cudzych

−  wykorzystuje wiedzę o słow-
nictwie ogólnonarodowym 
przy tworzeniu tekstów wła-
snych i interpretacji tekstów 
cudzych

−  wykorzystuje wiedzę o słow-
nictwie o ograniczonym 
zasięgu przy tworzeniu tek-
stów własnych i interpretacji 
tekstów cudzych
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  zna termin socjolekt
−  wie, że zasób słownictwa  

języka zmienia się
−  rozpoznaje w wypowiedzi 

neologizmy
−  zna termin neologizm
−  zna termin homonimy
−  zna termin homofony
−  rozpoznaje proste skrótowce
−  podaje znaczenia prostych 

skrótowców
−  poprawnie zapisuje proste 

skrótowce
−  podaje znaczenia podstawo-

wych skrótów
−  zna podstawowe zasady pi-

sowni skrótów
−  wie, co oznacza termin styl 

wypowiedzi
−  zna nazwy funkcjonalnych 

stylów wypowiedzi
−  stara się posługiwać w swoich 

wypowiedziach odpowiednio 
dobranym stylem

−  zna różne sposoby wzbogace-
nia słownictwa

−  wyjaśnia, czym cechują się 
neologizmy

−  wśród neologizmów wyróżnia 
neologizmy artystyczne

−  wie, co to są homonimy
−  wie, co to są homofony
−  wyjaśnia, co to są skrótowce
−  podaje znaczenia skrótowców
−  poprawnie zapisuje skrótowce
−  podaje znaczenia popularnych 

skrótów
−  stosuje podstawowe zasady 

pisowni skrótów
−  wie, co składa się na styl wy-

powiedzi
−  rozpoznaje funkcjonalne style 

języka
−  wymienia cechy dobrego stylu

−  przyporządkowuje terminy 
naukowe odpowiedniej dyscy-
plinie wiedzy

−  wyjaśnia, co to jest socjolekt
−  omawia różne sposoby wzbo-

gacenia słownictwa
−  rozpoznaje neologizmy słowo-

twórcze, znaczeniowe, fraze-
ologiczne i zapożyczenia

−  podaje przykłady neologi-
zmów artystycznych

−  wyjaśnia, jakie wyrazy nazywa-
my homonimami

−  wyjaśnia, jakie wyrazy nazywa-
my homofonami

−  rozpoznaje różne rodzaje 
skrótowców

−  podaje znaczenia różnorod-
nych skrótowców

−  stosuje poprawne formy 
skrótowców

−  zna znaczenia skrótów
−  poprawnie zapisuje popularne 

skróty
−  omawia wyróżniki stylu wy-

powiedzi
−  omawia wyróżniki funkcjonal-

nych stylów wypowiedzi
−  omawia cechy dobrego stylu

−  wyjaśnia, co wpływa na po-
wstanie socjolektu

−  stosuje w swoich wypowie-
dziach bogate, różnorodne 
słownictwo

−  rozpoznaje różne rodzaje 
neologizmów

−  samodzielnie tworzy neolo-
gizmy

−  próbuje tworzyć i stosować 
neologizmy artystyczne

−  stosuje w wypowiedziach 
homonimy

−  uzależnia stosowanie homofo-
nów od kontekstu

−  omawia skrótowce i ich ro-
dzaje

−  podaje znaczenia różnorod-
nych skrótowców, w tym 
rzadko stosowanych

−  stosuje poprawne formy 
wszystkich skrótowców

−  zna znaczenia różnorodnych 
skrótów

−  poprawnie zapisuje różnorod-
ne skróty

−  wyjaśnia, co to jest styl wypo-
wiedzi i co się na niego składa

−  stosuje różne style funkcjonal-
ne w swoich wypowiedziach

−  dba o poprawność stylu swo-
ich wypowiedzi

−  świadomie i funkcjonalnie po-
sługuje się w swoich wypowie-
dziach bogatym słownictwem

−  wykorzystuje wiedzę na temat 
neologizmów przy interpreta-
cji tekstów

−  wykorzystuje wiedzę na temat 
homonimów i homofonów 
przy interpretacji tekstów 
cudzych i tworzeniu tekstów 
własnych

−  stosuje poprawnie i funk-
cjonalnie skrótowce i skróty, 
zapisuje je bezbłędnie

−  zna style funkcjonalne i oma-
wia ich wyznaczniki

−  świadomie i celowo dobiera 
styl do swoich wypowiedzi
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Elementy aktu 
komunikacji

−  wie, co to jest akt komunikacji −  wymienia składniki aktu ko-
munikacji

−  wskazuje podstawowe związki 
między składnikami aktu 
komunikacji

−  omawia wszystkie relacje 
między poszczególnymi skład-
nikami aktu komunikacji

−  tworzy wypowiedzi, podpo-
rządkowując je wszystkim 
składnikom aktu komunikacji

Intencje wypo-
wiedzi, cele wypo-
wiedzi

−  wie, że nadawca w komuni-
kacie może wyrażać różne 
intencje

−  wie, że komunikat może reali-
zować różne cele

−  rozpoznaje przykładowe 
intencje nadawcy w komuni-
kacie

−  rozpoznaje podstawowe cele 
komunikatu

−  rozpoznaje intencje nadawcy 
w komunikacie

−  rozpoznaje i formułuje podsta-
wowe cele komunikatu

−  rozpoznaje różnorodne inten-
cje w komunikacie

−  rozpoznaje cele cudzej wypo-
wiedzi, dobiera środki do wy-
rażania celów we własnej 
wypowiedzi

−  rozpoznaje środki językowe 
wyrażające intencje nadawcy

−  formułuje wypowiedzi, świa-
domie eksponując ich cele

Grzeczność języ-
kowa

−  wie, na czym polega interakcja 
między nadawcą i odbiorcą 

−  wie, na czym polega grzecz-
ność językowa

−  zna zasady kultury języka
−  zna podstawowe zasady ety-

kiety językowej
−  zna zasady porozumiewania 

się w sieci

−  wyjaśnia, jak jest możliwa 
interakcja między nadawcą 
i odbiorcą w akcie komunikacji 

−  wyjaśnia, na czym polega 
grzeczność językowa

−  wymienia podstawowe zasady 
kultury języka i zasady poro-
zumiewania się w sieci

−  zna zasady etykiety językowej

−  wyjaśnia, czym jest, na czym 
polega i jak może przebiegać 
interakcja między nadawcą 
a odbiorcą w akcie komuni-
kacji 

−  wyjaśnia, czym jest i na czym 
polega grzeczność językowa

−  omawia podstawowe zasady 
kultury języka i zasady poro-
zumiewania się w sieci

−  stosuje zasady etykiety języ-
kowej

−  stosuje w praktyce zasady 
kultury języka

−  bezbłędnie stosuje zasady 
etykiety językowej

−  stosuje zasady netykiety

−  zawsze świadomie i celowo 
stosuje zasady kultury języka 
i zasady netykiety

−  tworzy wypowiedzi zgodne 
z zasadami etykiety językowej

Cytat, cytowanie
Mowa niezależna
Mowa zależna

−  stara się wprowadzać cytaty 
do swoich wypowiedzi

−  rozpoznaje mowę niezależną
−  rozpoznaje mowę zależną

−  poprawnie wprowadza cytaty 
do swoich wypowiedzi

−  wprowadza do tekstów pisa-
nych mowę niezależną

−  wprowadza do tekstów pisa-
nych mowę zależną

−  celowo wprowadza cytaty 
do swoich wypowiedzi

−  wyjaśnia, na czym polega 
mowa niezależna

−  wyjaśnia, na czym polega 
mowa zależna

−  funkcjonalnie wykorzystuje 
cytaty w swoich wypowie-
dziach

−  funkcjonalnie stosuje w pisa-
nych tekstach mowę nieza-
leżną

−  funkcjonalnie stosuje mowę 
zależną w tekstach pisanych

−  świadomie, celowo, popraw-
nie, funkcjonalnie wprowadza 
cytaty do wypowiedzi

−  sprawnie przekształca mowę 
niezależną w zależną
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości 
o komunikacji 
językowej

−  wie, na czym polega komuni-
kacja językowa

−  wie, że nadawca w komuni-
kacie może wyrażać różne 
intencje

−  wie, że komunikat może reali-
zować różne cele

−  wie, na czym polega interakcja 
między nadawcą i odbiorcą 

−  wie, na czym polega grzecz-
ność językowa

−  zna zasady kultury języka
−  zna podstawowe zasady ety-

kiety językowej
−  zna zasady porozumiewania 

się w sieci
−  stara się wprowadzać cytaty 

do swoich wypowiedzi
−  rozpoznaje mowę niezależną
−  rozpoznaje mowę zależną

−  wymienia składniki aktu ko-
munikacji

−  rozpoznaje przykładowe 
intencje nadawcy w komuni-
kacie

−  rozpoznaje podstawowe cele 
komunikatu

−  wyjaśnia, jak jest możliwa 
interakcja między nadawcą 
i odbiorcą w akcie komunikacji 

−  wyjaśnia, na czym polega 
grzeczność językowa

−  wymienia podstawowe zasady 
kultury języka i zasady poro-
zumiewania się w sieci

−  zna zasady etykiety językowej
−  poprawnie wprowadza cytaty 

do swoich wypowiedzi
−  wprowadza do tekstów pisa-

nych mowę niezależną
−  wprowadza do tekstów pisa-

nych mowę zależną

−  wyjaśnia, na czym polega 
komunikacja językowa

−  rozpoznaje intencje nadawcy 
w komunikacie

−  rozpoznaje i formułuje podsta-
wowe cele komunikatu

−  wyjaśnia, czym jest, na czym 
polega i jak może przebiegać 
interakcja między nadawcą 
a odbiorcą w akcie komunikacji 

−  wyjaśnia, czym jest i na czym 
polega grzeczność językowa

−  omawia podstawowe zasady 
kultury języka i zasady poro-
zumiewania się w sieci

−  stosuje zasady etykiety języ-
kowej

−  celowo wprowadza cytaty 
do swoich wypowiedzi

−  wyjaśnia, na czym polega 
mowa niezależna

−  wyjaśnia, na czym polega 
mowa zależna

−  omawia składniki aktu komu-
nikacji

−  rozpoznaje różnorodne inten-
cje w komunikacie

−  rozpoznaje cele cudzej wypo-
wiedzi, dobiera środki do wy-
rażania celów we własnej 
wypowiedzi

−  stosuje w praktyce zasady 
kultury języka

−  bezbłędnie stosuje zasady 
etykiety językowej

−  stosuje zasady netykiety
−  funkcjonalnie wykorzystuje 

cytaty w swoich wypowie-
dziach

−  funkcjonalnie stosuje w pisa-
nych tekstach mowę nieza-
leżną

−  funkcjonalnie stosuje mowę 
zależną w tekstach pisanych

−  uczestniczy w różnorodnych 
aktach komunikacji jako 
nadawca i odbiorca

−  rozpoznaje środki językowe 
wyrażające intencje nadawcy

−  formułuje wypowiedzi, świa-
domie eksponując ich cele

−  zawsze świadomie i celowo 
stosuje zasady kultury języka 
i zasady netykiety

−  tworzy wypowiedzi zgodne 
z zasadami etykiety językowej

−  świadomie, celowo, popraw-
nie, funkcjonalnie wprowadza 
cytaty do wypowiedzi

−  sprawnie przekształca mowę 
niezależną w zależną

WIEM I UMIEM

Warto 
zapamiętać

−  wie, że teksty literatury pięk-
nej dzielą się na lirykę, epikę 
i dramat

−  wie, kiedy utwór należy do li-
teratury pięknej

−  wie, co to jest retoryka
−  zna podstawowe tropy języ-

kowe

−  wskazuje podstawowe cechy 
wszystkich rodzajów literackich

−  zna różne rodzaje piśmien-
nictwa

−  zna części kompozycyjne 
wypowiedzi argumentacyjne

−  zna różnorodne tropy języ-
kowej

−  wymienia wszystkie cechy 
rodzajów literackich

−  omawia różne rodzaje pi-
śmiennictwa

−  zna rozmaite środki retoryczne
−  omawia różnorodne tropy 

językowe

−  omawia cechy liryki, epiki 
i dramatu

−  porównuje różne rodzaje 
piśmiennictwa

−  zna i stosuje różne rodzaje 
argumentów

−  stosuje funkcjonalnie tropy 
językowe

−  zna gatunki epickie, liryczne, 
dramatyczne

−  analizuje i interpretuje utwory 
należące do różnych rodzajów 
piśmiennictwa

−  tworzy wypowiedź argumen-
tacyjną zgodnie z zasadami 
sztuki retorycznej
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy, 

komunikacja

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

−  świadomie i celowo wyko-
rzystuje w swoich  wypo-
wiedziach różnorodne tropy 
językowe

Zygmunt Saloni
Jak pisać wypra-
cowania?

−  pod kierunkiem tworzy proste 
teksty według wzorów

−  dzieli tekst na akapity, dba 
o ich logiczną spójność 

−  tworzy teksty w różnych 
formach wypowiedzi

−  stosuje różne rodzaje akapi-
tów

−  prezentuje wysoki stopień 
umiejętności tworzenia tekstu

−  wykorzystuje środki reto-
ryczne

−  tworzy pisemną wypowiedź 
zgodnie z wszystkimi wymo-
gami sztuki tworzenia tekstu

−  świadomie i celowo kompo-
nuje tekst, stosuje językowe 
środki retoryczne

−  jest świadomym i kompetent-
nym twórcą różnorodnych 
tekstów

−  stosuje zabiegi  i środki reto-
ryczne w tekście

Test na zakończe-
nie nauki

−  udziela poprawnych odpo-
wiedzi na co najmniej połowę 
pytań i poleceń testu

−  poprawnie wykonuje trzy 
czwarte poleceń testu

−  poprawnie wykonuje więk-
szość poleceń testu

−  poprawnie wykonuje niemal 
wszystkie polecenia testu

−  bezbłędnie wykonuje wszyst-
kie polecenia testu

Nasze projekty: 
relacja z nauki 
w klasie 7. 

−  na miarę swoich możliwości 
bierze udział w przygotowaniu 
relacji z nauki w klasie 7.

−  bierze udział w przygotowaniu 
relacji z nauki w klasie 7., pro-
ponuje formę relacji

−  bierze czynny udział w przygo-
towaniu relacji z nauki w kla-
sie 7., proponuje rozwiązania 
graficzne

−  opracowuje koncepcję relacji 
z nauki w klasie 7.

−  kieruje pracami zespołu przy-
gotowującego relację z nauki 
w klasie 7.
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Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa klasa 8

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

Życiowe wędrówki

Adam Mickiewicz 
Stepy  
akermańskie

–  wie, co to jest obraz poetycki
–  wskazuje i nazywa wybrany 

środek poetycki
–  cytuje fragmenty przekazujące 

wrażenia zmysłowe
–  rozpoznaje bohatera lirycznego
–  wyjaśnia, co robi bohater 

liryczny
–  nazywa przestrzeń pokazaną 

w utworze
–  zna pojęcie sonetu 

–  wyodrębnia obrazy poetyckie 
w utworze

–  wskazuje i nazywa podstawo-
we środki językowe

–  nazywa zmysły, które zostały 
przywołane w tekście

–  utożsamia bohatera lirycznego 
z osobą mówiącą

–  dostrzega motyw wędrówki
–  omawia przestrzeń zobrazowa-

ną w utworze
–  wyróżnia sonet spośród innych 

gatunków lirycznych 

–  omawia zawartość obrazów 
poetyckich

–  wskazuje i nazywa zastosowa-
ne w utworze środki językowe

–  ustala, jakimi środkami języ-
kowymi zostały przekazane 
wrażenia zmysłowe

–  wstępnie charakteryzuje boha-
tera lirycznego

–  omawia motyw wędrówki
–  wie, że przestrzeń ma znacze-

nie symboliczne
–  omawia cechy sonetu jako 

gatunku lirycznego 

–  omawia relacje między obraza-
mi poetyckimi

–  określa funkcję zastosowa- 
nych w wierszu środków  
językowych

–  omawia wrażenia zmysłowe 
przedstawione w tekście

–  omawia postać bohatera  
lirycznego

–  omawia znaczenia związane 
z motywem wędrówki

–  omawia symbolikę przestrzeni
–  wyjaśnia, jak sonet jako ga-

tunek łączy się ze sposobem 
obrazowanie w utworze 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem językowych 
środków opisu 

Edward Stachura
Wędrówką życie 
jest człowieka…

–  wie, co może być motywem
–  wskazuje wersy, w których 

ujawnia się osoba mówiąca
–  przypomina, co to jest pytanie 

retoryczne
–  formułuje jedno pytanie 

do tekstu
–  wie, co to jest teza 

–  dostrzega w tekście motyw 
wędrówki

–  zbiera informacje o osobie 
mówiącej

–  cytuje pytania retoryczne
–  formułuje kilka pytań do tekstu
–  cytuje wers o charakterze tezy 

–  omawia motyw wędrówki 
wykorzystany w wierszu

–  omawia osobę mówiącą 
w wierszu

–  ustala, czego dotyczą pytania 
retoryczne

–  formułuje pytania do tekstu
–  wyjaśnia, czego dotyczy teza 

zawarta w utworze 

–  omawia symboliczne znaczenia 
związane z motywem wędrówki

–  omawia życiową postawę 
osoby mówiącej

–  omawia funkcję pytań reto-
rycznych

–  formułuje wszystkie możliwe 
pytania do tekstu

–  ustosunkowuje się do tezy 
zawartej w utworze 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem symboliki 
motywu wędrówki 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Jarosław Marek 
Rymkiewicz Ogród 
w Milanówku, 
pieśń nocnego 
wędrowca

–  przypomina, co może być 
motywem

–  wymienia bohaterów utworu
–  dostrzega osobę mówiącą 

w wierszu
–  łączy odpowiednie środki języ-

kowe z opisem przestrzeni
–  wskazuje wersy, w których jest 

mowa o Bogu 

–  dostrzega motyw ogrodu 
w tekście

–  wydobywa informacje o boha-
terach utworu

–  zbiera informacje o osobie 
mówiącej

–  wskazuje środki językowe 
opisujące przestrzeń

–  wstępnie określa relacje 
między Bogiem, człowiekiem 
i naturą 

–  omawia motyw ogrodu wystę-
pujący w wierszu

–  porządkuje informacje o boha-
terach utworu

–  krótko wypowiada się na temat 
osoby mówiącej

–  nazywa środki językowe opisu-
jące przestrzeń

–  wypowiada się na temat relacji 
między Bogiem, człowiekiem 
i naturą 

–  omawia symboliczne znaczenia 
motywu ogrodu

–  omawia bohaterów utworu
–  omawia osobę mówiącą
–  omawia sposób obrazowania 

przestrzeni
–  omawia relacje między Bogiem, 

człowiekiem i naturą 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji między 
Bogiem, człowiekiem i naturą 

Caspar David 
Friedrich, Wędro-
wiec nad morzem 
mgły (reprodukcja 
obrazu)

–  wymienia główne elementy 
przedstawione na obrazie

–  opowiada, co przedstawia 
obraz

–  rozpoznaje motyw wędrówki
–  dostrzega różne rodzaje prze-

strzeni pokazane na obrazie
–  przedstawia podstawowe 

informacje związane z postacią 
pokazana na obrazie

–  zna pojęcie perspektywa
–  układa krótki monolog we-

wnętrzny
–  tworzy prosty opis obrazu 

–  nazywa elementy przedstawione 
na obrazie

–  wydobywa znaczenia dosłow-
ne dzieła

–  omawia elementy związane 
z motywem wędrówki

–  nazywa rodzaje przestrzeni 
pokazane na obrazie

–  omawia postać przedstawioną 
na obrazie

–  wyjaśnia, na czym polega 
perspektywa

–  układa monolog wewnętrzny
–  tworzy opis obrazu 

–  omawia elementy przedsta-
wione na obrazie

–  wydobywa znaczenia przeno-
śne dzieła

–  omawia znaczenia związane 
z motywem wędrówki

–  omawia przestrzeń pokazaną 
na obrazie, 

–  omawia znaczenia związane 
z postacią przedstawioną 
na obrazie

–  omawia perspektywę obrazu
–  tworzy rozbudowany monolog 

wewnętrzny
–  tworzy ciekawy opis obrazu 

–  omawia sytuację przedstawioną 
na obrazie

–  omawia znaczenia przenośne 
dzieła

–  łączy motyw wędrówki przed-
stawiony na obrazie z innymi 
dziełami

–  omawia znaczenia związane 
z przestrzenią ukazaną  
na obrazie

–  omawia malarskie sposoby 
pokazania postaci i związane 
z nią znaczenia

–  omawia znaczenia obrazu 
wynikające z wykorzystania 
perspektywy

–  tworzy rozbudowany monolog 
wewnętrzny związany ze zna-
czeniami obrazu

–  opisuje obraz – zwraca uwagę 
na środki języka malarskiego 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje obraz ze szczególnym 
uwzględnieniem roli środków 
języka malarskiego dla tworze-
nia znaczeń naddanych dzieła

–  tworzy monolog wewnętrzny 
– podkreślają subiektywizm 
wypowiedzi i emocje

–  opisuje obraz ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wrażenia, 
jakie wywołuje na odbiorcy 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wirtualny spacer 
– literackie gry 
planszowe

–  we wskazanym programie 
internetowym opracowuje 
(z pomocą ) grę planszową 

–  we wskazanym programie 
internetowym opracowuje grę 
planszową 

–  w samodzielnie wybranym 
programie internetowym 
opracowuje grę planszową 

–  w samodzielnie wybranym 
programie internetowym opra-
cowuje grę planszową, dodaje 
do niej zagadki literackie 

–  samodzielnie tworzy ciekawą, 
o dużym stopniu skomplikowa-
nia literacką grę planszową 

Małe ojczyzny

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz

–  odtwarza wybrane elementy 
świata przedstawionego

–  przypomina, co to jest wątek
–  odtwarza wybrane wydarzenie 

z fabuły utworu, wyjaśnia 
różnice między bohaterem 
indywidualnym i zbiorowym

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego, wymienia 
wątki utworu

–  odtwarza kilka wydarzeń z fa-
buły utworu

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  omawia wątki utworu
–  wskazuje i omawia najważniej-

sze wydarzenia fabuły

–  omawia relacje między elemen-
tami świata przedstawionego

–  omawia związki wątków ze sobą
–  omawia sposób prowadzenia 

fabuły w utworze

–  dokonuje samodzielnej analizy 
i interpretacji utworu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego 
znaczenia w polskiej kulturze 

–  krótko charakteryzuje wybra-
nego bohatera

–  wie, kiedy bohatera nazywamy 
dynamicznym

–  zna epopeję jako gatunek, wie, 
co to jest geneza utworu 

–  wymienia kilku bohaterów 
indywidualnych, określa, kto 
jest bohaterem zbiorowym

–  charakteryzuje wybranego 
bohatera

–  wyjaśnia, kto i dlaczego jest 
bohaterem dynamicznym

–  odróżnia epopeję od innych 
gatunków epickich

–  wyjaśnia, czym jest geneza 
utworu 

–  wyjaśnia, kto jest bohaterem 
indywidualnym, a kto zbioro-
wym w utworze

–  dokonuje pełnej charakterystyki 
wybranego bohatera

–  wyjaśnia, z czego wynika 
dynamizm w charakterystyce 
bohatera

–  wskazuje cechy epopei
–  zna podstawowe fakty związa-

ne z genezą utworu

–  omawia zależności między 
bohaterami indywidualnymi 
a bohaterem zbiorowym

–  dokonuje charakterystyki 
porównawczej wybranych 
bohaterów

–  zestawia bohaterów dynamicz-
nych i statycznych

–  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
epopeją

–  omawia genezę utworu 

Olga Tokarczuk
Czas Prawieku

–  wydobywa informacje z teksu 
dotyczące prezentowanego 
miejsca

–  zna pojęcie mityzacja
–  wylicza opisane elementy 

natury
–  zna pojęcie mała ojczyzna 

–  odtwarza wydobyte z tekstu 
informacje

–  wie, na czym polega mityzacja
–  wstępnie omawia przedstawio-

ne elementy natury
–  wyjaśnia, co oznacza termin 

mała ojczyzna 

–  porządkuje i odtwarza informa-
cje dotyczące prezentowanego 
miejsca

–  wyjaśnia, na czym polega 
mityzacja

–  dostrzega związki między przed-
stawionymi elementami natury

–  opowiada własnymi słowami, 
co wiadomo o opisywanym 
miejscu

–  wyjaśnia, jakie znaczenia zwią-
zane są z mityzacją przestrzeni

–  omawia relacje między przed-
stawionymi elementami natury

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem konwencji 
obrazowania przestrzeni 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  opowiada o przedstawionych 
elementach natury

–  wypowiada się o Prawieku jako 
małej ojczyźnie 

–  wyjaśnia, co to znaczy, że Pra-
wiek jest małą ojczyzną 

Adam Pańczuk
Karczeby (fotore-
portaż)

–  wyróżnia fotoreportaż spośród 
innych tekstów kultury

–  czyta ze zrozumieniem infor-
macje dotyczące tytułu foto-
reportażu

–  zna pojęcie etymologia
–  przedstawia swoje odczucia 

związane z obejrzanymi foto-
grafiami

–  dostrzega symbolikę niektó-
rych elementów fotografii

–  pisze proste opowiadanie 

–  wymienia podstawowe cechy 
fotoreportażu

–  wypowiada się na temat tytułu 
fotoreportażu

–  łączy pojęcie etymologia 
z pochodzeniem wyrazów

–  wypowiada się na temat obej-
rzanych fotografii

–  wskazuje elementy o znaczeniu 
symbolicznym

–  pisze opowiadanie 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
fotoreportaż

–  odtwarza własnymi słowami 
informacje dotyczące tytułu 
fotoreportażu

–  wyjaśnia pojęcie etymologia
–  omawia obejrzane fotografie
–  wyjaśnia symboliczne znacze-

nia elementów fotografii
–  pisze ciekawe opowiadanie 

–  przedstawia swój stosunek do 
fotoreportażu jako tekstu kultury

–  tworzy wypowiedź związaną 
z tytułem fotoreportażu

–  korzystając ze słownika etymo-
logicznego wyjaśnia pochodze-
nie słów

–  ocenia obejrzane fotografie
–  tworzy dłuższą, zwartą wy-

powiedź dotycząca symboliki 
cyklu fotografii

–  pisze opowiadanie, stosuje 
ciekawe rozwiązania fabularne 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje fotoreportaż ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
funkcji środków kreujących 
metaforyczne znaczenia

–  pisze rozbudowane opowiada-
nie z elementami opisu i cha-
rakterystyki 

Mała ojczyzna –  odtwarza najważniejsze infor-
macje zawarte w artykule

–  wie, że obok literatury pięknej 
istnieją teksty publicystyczne

–  wydobywa najważniejsze myśli 
z artykułu

–  dostrzega argumenty zawarte 
w tekście

–  wyodrębnia akapity w tekście 

–  odtwarza i porządkuje infor-
macje zawarte w tekście

–  odróżnia publicystykę od lite-
ratury pięknej

–  streszcza artykuł
–  odtwarza główne argumenty 

zawarte w tekście
–  omawia zawartość treściową 

kolejnych akapitów 

–  omawia najważniejsze informa-
cje zawarte w artykule

–  wyjaśnia, czym różni się publi-
cystyka od literatury pięknej

–  funkcjonalnie streszcza za 
artykuł

–  odtwarza wszystkie argumenty 
zawarte w tekście

–  określa związek między po-
szczególnymi akapitami 

–  odtwarza wywód zawarty 
w artykule

–  wyjaśnia, dlaczego tekst należy 
do publicystyki

–  pisze streszczenie przy zacho-
waniu wszystkich wymogów 
tej formy wypowiedzi

–  ustosunkowuje się do argu-
mentów zawartych w tekście

–  wskazuje akapit synonimiczny 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego intencji 

Wirtualny spacer 
– fotoreportaż

–  przygotowuje prosty fotore-
portaż o swoim regionie 

–  przygotowuje fotoreportaż 
o swoim regionie 

–  przygotowuje ciekawy fotore-
portaż o swoim regionie 

–  przygotowuje fotoreportaż 
o swoim regionie, dba o arty-
styczną formę fotografii 

–  przygotowuje oryginalny, 
twórczy fotoreportaż o swoim 
regionie, za pomocą właści-
wych środków przekazuje 
w nim znaczenia metaforyczne 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Widzieć sercem 

Henryk Sienkie-
wicz Quo vadis

–  wymienia elementy świata 
przedstawionego

–  wyodrębnia główny wątek 
utworu

–  wie, jakie wydarzenie można 
nazwać punktem kulminacyj-
nym

–  zna powieść historyczną jako 
typ powieści 

–  odróżnia elementy fikcyjne 
od rzeczywistych

–  przypomina, kiedy bohater jest 
statyczny, a kiedy dynamiczny

–  pisze proste podziękowanie 

–  omawia wybrane elementy 
świata przedstawionego

–  wyodrębnia wątki w utworze
–  wskazuje wydarzenie, które 

stanowi punkt kulminacyjny
–  wie, że utwór jest powieścią 

historyczną
–  wymienia elementy fikcyjne 

i rzeczywiste w powieści 
–  wskazuje bohatera statycznego 

i dynamicznego
–  pisze podziękowanie 

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  dostrzega zależności między 
wątkami

–  opowiada przebieg wydarzenia 
będącego punktem kulmina-
cyjnym

–  wskazuje cechy powieści histo-
rycznej 

–  określa rolę elementów rzeczy-
wistych w fabule

–  wyjaśnia różnicę między 
bohaterem statycznym a dyna-
micznym

–  pisze oryginalne podziękowanie 

–  omawia relacje między elemen-
tami świata przedstawianego

–  omawia układ wątków
–  omawia funkcję punktu kulmi-

nacyjnego w utworze
–  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 

powieścią historyczną
–  omawia relacje między elemen-

tami fikcyjnymi i rzeczywistymi
–  omawia funkcję bohaterów 

statycznych i dynamicznych 
w powieści

–  pisze podziękowanie – zacho-
wuje wszystkie wymogi tej 
formy wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji między 
elementami fikcyjnymi a histo-
rycznymi 

Jan Parandowski
Eros i Psyche

–  czyta mit ze zrozumieniem
–  wskazuje w tekście przykład 

frazeologizmu
–  opowiada, jak w mitach jest 

przedstawiony Eros
–  wymienia przykład utworu 

literackiego związanego tema-
tycznie z mitem Eros i Psyche 

–  opowiada płynnie treść mitu
–  rozpoznaje w tekście frazeolo-

gizmy
–  przedstawia swoje wyobraże-

nie Erosa
–  wymienia kilka utworów lite-

rackich związane tematycznie 
z mitem Eros i Psyche 

–  wypisuje wydarzenia mitu 
w postaci wątku

–  wyjaśnia znaczenia wynikające 
z frazeologizmów

–  opowiada jak wyobraża sobie 
Erosa

–  wymienia różne utwory lite-
rackie związane tematycznie 
z mitem Eros i Psyche 

–  wie, co to jest wątek, wyod-
rębnia wątek w tekście

–  wyjaśnia funkcję frazeologi-
zmów w tekście

–  przedstawia swoje wyobraże-
nie Erosa, uzasadnia je

–  wymienia utwory literackie 
związane tematycznie z mitem 
Eros i Psyche, przedstawia ich 
problematykę 

–  przedstawia w dłuższej wy-
powiedzi kulturową rolę mitu 
o Erosie o Psyche, jego związki 
z innymi tekstami literackimi 

Wisława Szym-
borska
Miłość szczęśliwa

–  wie, o czym mówi wiersz
–  wie, kto to jest osoba mówiąca 

w utworze lirycznym
–  cytuje pytania postawione 

w tekście 

–  opowiada własnymi słowami, 
o czym mówi wiersz

–  odróżnia osobę mówiącą 
od autora

–  cytuje wersy, w których osoba 
mówiąca ujawnia swoje opinie 

–  formułuje temat utworu
–  określa osobę mówiącą  

w tekście
–  określa funkcję pytań posta-

wionych w tekście 

–  określa temat utworu w powią-
zaniu z innymi znanymi teksta-
mi poświęconymi miłości

–  odczytuje intencje osoby 
mówiącej 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz, w interpretacji 
wykorzystuje odniesienia 
do innych tekstów 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Antonio Canova
Eros i Psyche 
(rzeźba)

–  wie, kogo przedstawia rzeźba
–  wie, że dzieło ma dynamiczny 

charakter
–  w prosty sposób opisuje spo-

sób przedstawienia postaci
–  wstępnie określa swoje odczu-

cia wywołane oglądaną rzeźbą 

–  dostrzega związek rzeźby 
z mitem

–  wie, co może być źródłem 
dynamizmu i wstępnie go 
wyjaśnia

–  opisuje sposób przedstawienia 
postaci, 

–  nazywa swoje odczucia związa-
ne z oglądaną rzeźbą 

–  wypowiada się na temat związ-
ku rzeźby z mitem

–  wskazuje sposoby uzyskania 
dynamizmu

–  wypowiada się na temat spo-
sobu przedstawienia postaci

–  nazywa uczucia wyrażane 
przez ukazane postacie 

–  wyjaśnia, na czym polega 
związek rzeźby z mitem

–  wyjaśnia, co jest źródłem dyna-
mizmu rzeźby

–  w szczegółowy sposób opisuje 
sposób przedstawienia postaci

–  wypowiada się na temat emo-
cji wyrażanych i wywoływa-
nych przez rzeźbę 

–  tworzy rozwiniętą wypowiedź 
na temat znaczeń wynikających 
z rzeźby, łączy je ze środkami 
wyrazu wykorzystanymi przez 
artystę oraz z treściami mitu 

Wirtualny spacer 
– motyw miłości 
w antologii

–  korzystając z pomocy, tworzy 
prostą antologię dzieł o tema-
tyce miłosnej 

–  tworzy prostą antologię dzieł 
o tematyce miłosnej 

–  tworzy antologię dzieł o tema-
tyce miłosnej 

–  tworzy zróżnicowaną antologię 
dzieł o tematyce miłosnej 

–  tworzy zróżnicowaną antologię 
dzieł o tematyce miłosnej, wy-
jaśnia zasady doboru i ułożenia 
materiału 

Ocalić tożsamość

Stefan Żeromski
Syzyfowe prace

–  wymienia najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  krótko opowiada o gimnazjum 
klerykowskim

–  zna pojęcie rusyfikacji
–  przedstawia Bernarda Zygiera
–  wyjaśnia, jak rozumie pojęcie 

motyw postępowania
–  opowiada o lekcji języka pol-

skiego 

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  krótko opowiada, jak przebie-
gała nauka w klerykowskim 
gimnazjum

–  wyjaśnia, na czym polegała 
rusyfikacja

–  zbiera informacje o Bernardzie 
Zygierze

–  wskazuje motywy postępowa-
nia głównych bohaterów

–  opowiada o reakcjach uczniów 
i nauczyciela na recytację 
Reduty Ordona 

–  omawia elementy świata 
przestawionego, 

–  przedstawia rozwiniętą wy-
powiedź o przebiegu nauki 
w klerykowskim gimnazjum

–  wymienia sposoby przeciwsta-
wiania się rusyfikacji

–  porządkuje informacje o Ber-
nardzie Zygierze

–  omawia motywy postępowania 
bohaterów

–  wyjaśnia, jaką rolę odegrała 
recytacja Reduty Ordona 
w budzeniu świadomości 
narodowej 

–  omawia relacje między 
elementami świata przedsta-
wionego

–  ocenia, jak przebiegała nauka 
w klerykowskim gimnazjum

–  omawia sposoby przeciwsta-
wianie się rusyfikacji

–  przedstawia i charakteryzuje 
Bernarda Zygiera

–  ocenia motywy postępowania 
postaci

–  wypowiada się na temat roli 
literatury w życiu narodu 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje powieść ze szczegól-
nym uwzględnieniem proble-
mu dojrzewania do poczucia 
tożsamości narodowej 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Maria Dąbrowska
Marcin Kozera

–  wskazuje najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  dostrzega obecność narratora
–  przedstawia najważniejsze 

informacje dotyczące tytuło-
wego bohatera

–  opowiada o rozterkach bo-
hatera

–  zna pojęcie tożsamości naro-
dowej 

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  przypomina informacje 
na temat narratora i narracji

–  przedstawia i charakteryzuje 
tytułowego bohatera

–  szereguje wydarzenia pokazu-
jące dojrzewanie bohatera

–  rozumie pojęcie tożsamości 
narodowej 

–  opowiada o elementach świata 
przedstawionego

–  określa narratora
–  omawia relacje bohatera ze 

światem
–  opowiada, jak bohater zyskał 

poczucie przynależności naro-
dowej

–  krótko wyjaśnia pojęcie tożsa-
mości narodowej 

–  streszcza utwór
–  omawia rolę narratora 

w utworze
–  omawia zmiany w świadomości 

tytułowego bohatera
–  łączy opowieść o dojrzewaniu 

bohatera ze znaczeniami nad-
danymi tekstu

–  wypowiada się na temat po-
czucia tożsamości narodowej 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem dydaktycznego 
przesłania tekstu

Jan Paweł II
Pamięć i tożsa-
mość

–  wie, o czym mówi tekst
–  odtwarza główne tezy autora 

na temat patriotyzmu
–  wyodrębnia w tekście akapity 

–  odtwarza wywód autora 
własnymi słowami

–  odtwarza poglądy autora 
na temat patriotyzmu

–  wie, na czym polega rytm 
akapitowy 

–  relacjonuje, o czym mówi autor 
w swoim wywodzie

–  na podstawie tekstu i wypo-
wiada się na temat patrioty-
zmu

–  określa zawartość treściową 
poszczególnych akapitów 

–  wyjaśnia, jak autor tłumaczy 
pochodzenie i znaczenie słowa 
ojczyzna

–  na podstawie własnych prze-
myśleń wypowiada się na te-
mat patriotyzmu

–  omawia relacje między 
akapitami 

–  przygotowuje zestaw ćwiczeń 
słownikowych związanych 
z pojęciem ojczyzna 

Wirtualny spacer – 
tworzenie GIF-ów

–  wybiera obrazy do animacji, 
korzystając z pomocy, tworzy 
proste GIF-y 

–  wybiera obrazy do animacji, 
tworzy proste GIF-y 

–  wybiera obrazy do animacji, 
tworzy oryginalne GIF-y 

–  uzasadnia wybór obrazów 
do animacji, tworzy ciekawe 
i oryginalne GIF-y 

–  tworzy oryginalne, ciekawe 
GIF-y wyraźnie eksponujące 
intencje twórcy 

Na regionalną nutę

Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer
O Zwyrtale muzy-
kancie

–  odczytuje płynnie tekst
–  wie, co to jest dialektyzm
–  zna terminy gwara i dialekt
–  krótko wypowiada się na temat 

bohatera

–  tłumaczy wybrane fragmenty 
tekstu na język literacki

–  podaje przykłady dialekty-
zmów

–  wie, co to jest gwara i dialekt
–  opowiada o bohaterze

–  korzysta z przypisów przy 
tłumaczeniu tekstu na język 
literacki

–  podaje różne przykłady dialek-
tyzmów

–  rozróżnia gwarę i dialekt
–  wypowiada się na temat spo-

sobu życia i myślenia bohatera

–  tłumaczy tekst na język lite-
racki

–  dzieli dialektyzmy na różne 
rodzaje

–  wyjaśnia, co to jest gwara 
i dialekt

–  omawia filozofię życia boha-
tera

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem zawartej 
w nim filozofii życia
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Władysław  
Reymont
Chłopi (frag.)

–  wyjaśnia, czego dotyczy narra-
cja fragmentu

–  zna pojęcie stylizacja gwarowa
–  rozpoznaje dynamiczny charak-

ter wypowiedzi

–  omawia narrację fragmentu
–  wie, na czym polega stylizacja 

gwarowa
–  wskazuje podstawowe środ-

ki językowe dynamizujące 
wypowiedź

–  wyodrębnia w narracji części 
tematyczne

–  wyjaśnia, na czym polega 
stylizacja gwarowa

–  nazywa wszystkie środki dyna-
mizujące wypowiedź

–  charakteryzuje narratora
–  omawia znaczenie stylizacji 

gwarowej we fragmencie
–  omawia sposoby dynamizowa-

nia wypowiedzi w kontekście 
jej tematyki

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje fragment ze szczegól-
nym uwzględnieniem dynamiki 
wypowiedzi

Stanisław  
Witkiewicz 
Willa Koliba 
(architektura)

–  rozpoznaje architekturę jako 
dziedzinę sztuki

–  zna pojęcie stylu architekto-
nicznego

–  wie, że budynek reprezentuje 
styl zakopiański

–  przedstawia wrażenia, jakie 
wywołuje na nim budowla

–  wyjaśnia ogólnie pojęcie stylu 
architektonicznego

–  wymienia główne cechy stylu 
zakopiańskiego 

–  wymienia charakterystyczne 
elementy budowli

–  wyjaśnia pojęcie stylu architek-
tonicznego

–  wymienia konstytutywne 
cechy stylu zakopiańskiego

–  omawia charakterystyczne 
cechy budowli

–  wyjaśnia, co składa się na styl 
architektoniczny

–  omawia styl zakopiański 

–  wyczerpująco omawia budow-
lę ze szczególnym uwzględ-
nieniem specyfiki jej stylu 
architektonicznego

Wirtualny spacer 
– projekt  
fan page’a

–  zbiera podstawowe informacje 
o kulturze regionu

–  korzystając z pomocy, tworzy 
fanpage

–  zbiera informacje o kulturze 
regionu

–  tworzy fanpage

–  zbiera ważne informacje o kul-
turze regionu

–  tworzy fanpage

–  zbiera i porządkuje ważne 
informacje o kulturze regionu

–  tworzy i prowadzi fanpage

–  jest znawcą kultury regionu, 
tworzy i aktywnie prowadzi 
fanpage

Stracone pokolenie

Krzysztof Kamil 
Baczyński
Z głową na kara-
binie

–  zna termin pokolenie Kolum-
bów

–  wie, że niektóre elementy 
utworu mają znaczenie sym-
boliczne

–  wskazuje formy gramatyczne 
ujawniające osobę mówiącą

–  przypomina, na czym polega 
kontrast jako środek poetycki

–  zna pojęcie peryfraza
–  ma świadomość tragizmu 

pokolenia wojennego 

–  wie, jakie pokolenia nazywamy 
pokoleniem Kolumbów

–  rozpoznaje elementy symbo-
liczne

–  rozpoznaje podmiot liryczny
–  rozpoznaje kontrast
–  wskazuje peryfrazę
–  wyjaśnia, na czym polega 

tragizm pokolenia wojennego 

–  wyjaśnia znaczenie nazwy 
pokolenie Kolumbów

–  wyjaśnia znaczenia elementów 
symbolicznych

–  charakteryzuje podmiot 
liryczny

–  wyjaśnia, które elementy 
zostały zestawione na zasadzie 
kontrastu

–  wyjaśnia, czego dotyczy 
peryfraza

–  wypowiada się wyczerpująco 
na temat tragizmu pokolenia 
wojennego 

–  omawia pochodzenie i zna-
czenie terminu pokolenie 
Kolumbów

–  interpretuje znaczenia elemen-
tów symbolicznych w kontek-
ście całości utworu

–  omawia podmiot liryczny jako 
reprezentanta pokolenia

–  wyjaśnia funkcję kontrastu
–  wyjaśnia funkcję peryfrazy
–  wyjaśnia, z czego wynika i na 

czym polega tragizm pokolenia 
wojennego 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn 
i przejawów tragizmu pokole-
nia Kolumbów 



Język polski | M
yśli i słow

a | Klasa 8 
Szkoła podstaw

ow
a

A
U
TO
R: Ew

a N
ow

ak

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne, W

arszaw
a 2018

9

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Krzysztof Kamil 
Baczyński, Elegia 
o [chłopcu pol-
skim]

–  wie, że utwór jest elegią
–  wskazuje formy gramatyczne 

pozwalające wyróżnić osobę 
mówiącą

–  rozpoznaje bohatera lirycznego
–  przypomina, na czym polega 

kontrast
–  wskazuje przykład metafory 

–  wie, czym cechuje się elegia
–  rozpoznaje osobę mówiącą
–  wskazuje bohatera lirycznego
–  rozpoznaje kontrast w wierszu
–  rozpoznaje metafory 

w utworze 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
elegia jako gatunek liryczny

–  charakteryzuje osobę mówiącą
–  omawia bohatera lirycznego 

utworu
–  wyjaśnia, z czym jest związany 

kontrast w wierszu
–  wyjaśnia znaczenia metafo-

ryczne 

–  wyjaśnia, dlaczego utwór jest 
elegią

–  omawia relację między osobą 
mówiącą i bohaterem lirycznym

–  tworzy dłuższą wypowiedź 
związaną z bohaterem lirycznym

–  wyjaśnia funkcję kontrastu
–  interpretuje znaczenia wynika-

jące z metafor 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn 
i przejawów tragizmu boha-
terów 

Zbigniew Herbert
Nike, która się 
waha

–  wie, kim była Nike
–  zna pojęcie reinterpretacja
–  wskazuje bohatera lirycznego
–  wie, że bohater jest postacią 

tragiczną
–  wie, że utwór reprezentuje 

wiersz wolny 

–  rozpoznaje motywy mitolo-
giczne w wierszu

–  wie, na czym polega reinter-
pretacja

–  przedstawia bohatera lirycz-
nego

–  krótko wyjaśnia, dlaczego 
bohater jest postacią tragiczną

–  wie, czym cechuje się wiersz 
wolny 

–  omawia motywy mitologiczne 
wykorzystane w wierszu

–  wyjaśnia, na czym polega 
reinterpretacja w wierszu

–  charakteryzuje bohatera 
lirycznego

–  omawia tragizm bohatera 
lirycznego

–  wymienia wszystkie cechy 
wiersza wolnego 

–  wyjaśnia znaczenia motywów 
mitologicznych występujących 
w wierszu

–  formułuje znaczenia związane 
z reinterpretacją motywów 
mitologicznych

–  tworzy dłuższą wypowiedź 
związaną z bohaterem lirycznym

–  wyjaśnia, z czego wynika i na 
czym polega tragizm bohatera

–  omawia budowę utworu 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczeń 
związanych z reinterpretacją 
motywów mitologicznych 

Andrzej Wró-
blewski
Matka z zabitym 
dzieckiem 
Syn i zabita 
matka

–  dostrzega podobieństwa 
tematyczne i estetyczne obu 
obrazów

–  dostrzega znaczącą kolorysty-
kę obrazów

–  dostrzega główną zasadę 
kompozycyjną obrazów

–  wymienia bohaterów obrazów
–  zna pojęcie styl malarstwa 

–  wskazuje podobieństwa te-
matyczne i estetyczne obu 
obrazów

–  omawia kolorystykę obrazów
–  omawia kompozycję obrazów
–  wypowiada się na temat boha-

terów obrazów
–  wie, co składa się na styl 

malarstwa 

–  wypowiada się na temat 
podobieństw tematycznych 
i estetycznych obrazów

–  omawia funkcję kolorów 
na obrazach

–  wypowiada się na temat kom-
pozycji obrazów

–  zestawia bohaterów obrazów
–  wymienia główne cechy stylu 

malarstwa A. Wróblewskiego 

–  omawia wyczerpująco podo-
bieństwa tematyczne i este-
tyczne obu obrazów

–  wyjaśnia symboliczne znacze-
nia kolorystyki obrazów

–  wskazuje znaczenia wynikające 
z kompozycji obrazów

–  omawia relacje zachodzące 
między bohaterami obrazów 
i sposób ich zobrazowania

–  omawia styl malarstwa autora 
obrazów

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje obrazy ze szczególnym 
uwzględnieniem środków języ-
ka malarskiego wykorzystanych 
dla kreowania znaczeń 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wirtualny spacer 
– profil osobowy 
bohatera

–  korzystając z pomocy, przygo-
towuje prosty profil osobowy 

–  przygotowuje prosty profil 
osobowy 

–  przygotowuje profil osobowy –  przygotowuje rozbudowany 
profil osobowy 

–  samodzielnie przygotowuje 
rozbudowany, ciekawy profil 
osobowy 

W ogniu walki

Arkady Fiedler
Dywizjon 303

–  zna najważniejsze elementy 
świata przedstawionego

–  wydobywa podstawowe in-
formacje

–  odróżnia literaturę faktu od li-
teratury pięknej

–  wymienia wybranych boha-
terów

–  zna środki językowe dynamizu-
jące wypowiedź

–  krótko opowiada wybrane 
wydarzenia 

–  wymienia najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  wydobywa najważniejsze 
informacje

–  wie, kiedy utwór należy 
do literatury faktu

–  krótko charakteryzuje wybra-
nych bohaterów

–  nazywa środki językowe dyna-
mizujące wypowiedź

–  opowiada krótko przebieg 
najważniejszych wydarzeń 

–  porządkuje najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  wydobywa informacje
–  wyjaśnia, dlaczego utwór 

należy do literatury faktu
–  charakteryzuje wybranych 

bohaterów
–  wie, jakich środków języko-

wych użyć dla zdynamizowania 
wypowiedzi

–  opowiada przebieg wydarzeń 

–  omawia najważniejsze elementy 
świata przedstawionego

–  wydobywa i porządkuje infor-
macje

–  omawia utwór jako tekst repre-
zentujący literaturę faktu

–  charakteryzuje bohaterów
–  stosuje środki językowe dyna-

mizujące wypowiedź
–  w rozwinięty sposób opowiada 

przebieg wydarzeń 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem jego walorów 
dokumentarnych 

Melchior Wańko-
wicz Szkice spod 
Monte Cassino

–  wie, o czym mówi fragment
–  nazywa emocje wybranych 

bohaterów
–  rozpoznaje reportaż jako 

gatunek
–  stara się brać udział w dyskusji 

–  omawia wybrane elementy 
przedstawionej rzeczywistości

–  nazywa emocje bohaterów
–  wie, czym jest reportaż jako 

forma wypowiedzi
–  bierze udział w dyskusji 

–  omawia wszystkie elementy 
przedstawionej rzeczywistości

–  omawia emocje bohaterów 
przeciwstawnych stron kon-
fliktu

–  wymienia cechy reportażu
–  bierze czynny udział w dyskusji 

–  omawia tematykę i problema-
tykę fragmentu utworu

–  omawia źródła emocji boha-
terów

–  omawia cechy reportażu jako 
formy wypowiedzi, 

–  bierze czynny udział w dysku-
sji, nawiązuje do wypowiedzi 
przedmówców 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje fragment ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywa-
cji działania bohaterów 

Jacek Dukaj
Xavras Wyżryn

–  wymienia podstawowe ele-
menty świata przedstawionego

–  wie, czego dotyczył konflikt
–  prezentuje działania bohaterów
–  wyjaśnia, jak mogą przejawiać 

się postawy patriotyczne 

–  zbiera podstawowe informacje 
o elementach świata przedsta-
wionego

–  opowiada o konflikcie
–  opowiada o motywach działa-

nia bohaterów

–  porządkuje informacje o świe-
cie przedstawionym

–  relacjonuje przebieg konfliktu
–  ustosunkowuje się do działań 

bohaterów

–  prezentuje informacje o świe-
cie przedstawionym

–  prezentuje przyczyny i prze-
bieg konfliktu

–  ocenia motywy działania bo-
haterów

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny postaw 
bohaterów 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wyjaśnia, czym wyraża się 
patriotyzm bohaterów 

–  omawia postawy patriotyczne 
bohaterów 

–  wypowiada się na temat po-
staw patriotycznych 

Janusz Ordon, 
Rafał Urbański
Wieża (komiks)

–  odróżnia komiks od innych 
tekstów kultury

–  uważnie ogląda warstwę obra-
zową komiksu

–  czyta ze zrozumieniem war-
stwę językową komiksu

–  nazywa emocje bohaterów
–  opowiada najważniejsze wy-

darzenia 

–  zna komiks jako tekst kultury
–  omawia warstwę obrazową 

komiksu
–  omawia warstwę językową 

komiksu
–  wyjaśnia, jak zostały pokazane 

emocje bohaterów
–  relacjonuje przebieg najważ-

niejszych wydarzeń 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
komiks jako tekst kultury

–  wypowiada się na temat war-
stwy obrazowej komiksu

–  wyjaśnia, czego dotyczy war-
stwa językowa komiksu

–  omawia emocje bohaterów
–  opowiada przebieg wydarzeń 

–  omawia wyróżniki komiksu jako 
specyficznego tekstu kultury

–  ocenia warstwę obrazową 
komiksu

–  ocenia warstwę językową 
komiksu

–  wskazuje źródła emocji boha-
terów

–  relacjonuje własnymi słowami 
przebieg wydarzeń 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje komiks ze szczególnym 
uwzględnieniem typowych dla 
komiksu środków wyrazu 

Wirtualny spa-
cer – nagrania 
wspomnień osób 
pamiętających 
czasy wojenne

–  zbiera najważniejsze informa-
cje na wskazany temat

–  przeprowadza krótką rozmowę 
z wybraną osobą, korzystając 
z pomocy, nagrywa krótki film 

–  zbiera informacje na wskazany 
temat

–  przeprowadza rozmowę z wy-
braną osobą

–  nagrywa krótki film 

–  zbiera ciekawe informacje 
na wskazany temat

–  przeprowadza interesującą 
rozmowę z wybraną osobą

–  nagrywa film 

–  zbiera bogate informacje 
na ustalony przez siebie temat

–  przeprowadza ciekawą rozmo-
wę z wybraną osobą

–  nagrywa ciekawy film 

–  samodzielnie zbiera, selekcjo-
nuje i porządkuje informacje 
na ustalony przez siebie temat, 
przeprowadza interesującą, wy-
czerpującą rozmowę z wybraną 
osobą, nagrywa interesujący 
film, w którym wykorzystuje 
środki języka filmowego 

Sprawdzian przyjaźni

Aleksander Ka-
miński Kamienie 
na szaniec

–  przypisuje utwór do literatury 
faktu

–  wydobywa podstawowe in-
formacje związane ze światem 
przedstawionym

–  zna realia okupacyjnej rzeczy-
wistości

–  zna pojęcie pokolenie
–  zna pojęcie tragizm
–  przedstawia bohaterów

–  wie, czym cechuje się literatura 
faktu

–  zbiera najważniejsze infor-
macje związane ze światem 
przedstawionym

–  przedstawia realia okupacyjnej 
rzeczywistości

–  wie, jaką grupę ludzi nazywamy 
pokoleniem

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
literatura faktu

–  odtwarza najważniejsze infor-
macje związane ze światem 
przedstawionym

–  opowiada o realiach okupacyj-
nej rzeczywistości

–  wyjaśnia, co łączy ludzi należą-
cych do pokolenia wojennego

–  wypowiada się o utworze 
w kontekście literatury faktu

–  prezentuje w ciekawy sposób 
informacje związane ze świa-
tem, przedstawionym

–  uzupełnia realia okupacyjnej 
rzeczywistości samodzielnie 
zdobytą wiedzą o tych czasach

–  opowiada o pokoleniu  
wojennym

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem postaw bo-
haterów 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  według wzoru tworzy opis 
sytuacji

–  stara się brać udział w dyskusji 

–  ma świadomość tragizmu 
pokolenia wojennego

–  charakteryzuje bohaterów
–  tworzy opis sytuacji
–  przedstawia argumenty 

w dyskusji 

–  omawia tragizm pokolenia 
wojennego

–  dokonuje pełnej charakterystyki 
postaci

–  tworzy dynamiczny opis 
sytuacji

–  bierze udział w dyskusji, przed-
stawia argumenty 

–  wyjaśnia, z czego wynika i na 
czym polega tragizm pokolenia 
wojennego

–  dokonuje charakterystyki 
porównawczej bohaterów

–  tworzy dynamiczny opis sy-
tuacji spełniający wszystkie 
wymogi tej formy wypowiedzi

–  bierze aktywny udział w dys-
kusji, ustosunkowuje się do ar-
gumentów innych uczestników 
dyskusji 

Monika Kowalecz-
ko-Szumowska
Galop’44

–  rozpoznaje elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada wybrane wydarzenia
–  przedstawia bohaterów
–  według podanego wzoru pisze 

recenzję książki 

–  wymienia elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada o najważniejszych 
wydarzeniach

–  charakteryzuje bohaterów
–  pisze recenzję książki 

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada o wydarzeniach
–  dokonuje pełnej charakterystyki 

postaci
–  pisze rozwiniętą recenzję 

książki 

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  w ciekawy sposób opowiada 
o wydarzeniach

–  ocenia bohaterów
–  pisze recenzję, zachowując 

wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem postaw boha-
terów 

Jan Komasa
Miasto 44 (film 
fabularny)

–  uważnie ogląda film
–  rozpoznaje najważniejsze 

środki języka filmowego
–  zwraca uwagę na grę aktorską
–  dostrzega w filmie efekty 

specjalne 

–  rozpoznaje elementy świata 
przedstawionego

–  rozpoznaje użyte środki języka 
filmowego

–  wypowiada się na temat gry 
aktorskiej

–  wymienia przykłady efektów 
specjalnych 

–  wymienia najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  omawia funkcję środków języ-
ka filmowego

–  wstępnie ocenia grę aktorską
–  wypowiada się na temat wy-

korzystanych w filmie efektów 
specjalnych 

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  wyjaśnia, jak za pomocą 
określonych środków języka 
filmowego zostały przekazane 
znaczenia

–  ocenia grę aktorską
–  omawia znaczenie efektów 

specjalnych 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje film ze szczególnym 
uwzględnieniem środków języ-
ka filmowego wykorzystanych 
do kreowania znaczeń 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wirtualny spacer 
– wystawa związa-
na z pokoleniem 
Kolumbów

–  szuka we wskazanych źródłach 
materiałów

–  bierze udział w przygotowaniu 
ekspozycji 

–  wybiera odpowiednie materia-
ły na wystawę

–  przygotowuje ekspozycję 

–  świadomie wybiera materiały, 
porządkuje je

–  tworzy przemyślaną ekspo-
zycję 

–  gromadzi, selekcjonuje i po-
rządkuje materiały na wystawę

–  przygotowuje ciekawą, prze-
myślaną ekspozycję 

–  samodzielnie dobiera, porząd-
kuje wartościowe materiały 
na wystawę, organizuje ich 
przemyślaną ekspozycję 
według przyjętych zasad 

Uwikłani w historię 
Miron Białoszew-
ski Pamiętnik 
z powstania 
warszawskiego

–  wie, że utwór jest pamiętni-
kiem

–  wydobywa informacje doty-
czące powstańczej codzien-
ności

–  dostrzega dynamikę i emocjo-
nalizm 

–  wie, czym cechuje się pamięt-
nik jako forma wypowiedzi

–  odtwarza najważniejsze infor-
macje związane z powstańcza 
codziennością

–  wskazuje w tekście środki 
językowe oddające dynamizm 
i emocje

–  wie, czym cechuje się język 
mówiony 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
pamiętnik jako forma wypo-
wiedzi

–  odtwarza powstańczą codzien-
ność

–  rozpoznaje i nazywa środki 
językowe oddające dynamizm 
i emocje

–  wskazuje cechy języka mówio-
nego w tekście 

–  omawia utwór w kontekście 
jego gatunku

–  opowiada własnymi słowami 
o powstańczej codzienności

–  stosuje funkcjonalnie środki 
językowe oddające dynamizm 
i emocje

–  omawia efekty zastosowania 
języka mówionego w tekście 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem jego formy 
i języka 

Czesław Miłosz
Piosenka o por-
celanie

–  wie, że niektóre elementy mają 
znaczenie symboliczne

–  wskazuje zdrobnienia
–  wie, na czym polega apostrofa
–  wskazuje formy pozwalające 

rozpoznać osobę mówiącą
–  łączy tekst z rzeczywistością 

wojenną 

–  wskazuje elementy o znacze-
niach symbolicznych

–  ustala, czego dotyczą zdrob-
nienia

–  wskazuje apostrofę
–  rozpoznaje osobę mówiącą
–  formułuje problematykę 

utworu 

–  omawia elementy o znacze-
niach symbolicznych

–  omawia funkcję zdrobnień
–  omawia funkcję apostrofy
–  wypowiada się na temat osoby 

mówiącej
–  wyjaśnia, jak ujawnia się rze-

czywistość wojenna w wierszu 

–  wyjaśnia znaczenia elementów 
symbolicznych

–  omawia znaczenia wynikające 
z zastosowania zdrobnień

–  omawia znaczenia wynikające 
z zastosowania apostrofy

–  charakteryzuje osobę mówiącą
–  omawia znaczenia wiersza 

z perspektywy rzeczywistości 
wojennej 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem jego meta-
foryki 

Eksponaty z Mu-
zeum Powstania 
Warszawskiego

–  uważnie ogląda eksponaty
–  według wzoru sporządza 

notatkę
–  prezentuje pierwsze wrażenia 

po obejrzeniu ekspozycji 

–  opowiada o eksponatach
–  sporządza notatkę, wypowiada 

się na temat ekspozycji 

–  opisuje eksponaty
–  sporządza funkcjonalną no-

tatkę
–  omawia ekspozycję 

–  omawia eksponaty w kontek-
ście ich wartości informacyjnej 
i emocjonalnej

–  sporządza notatkę –zachowuje 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

–  wyczerpująco omawia ekspo-
naty ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich roli w zachowaniu 
pamięci o powstaniu warszaw-
skim 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  ocenia rolę ekspozycji w kształ-
towaniu świadomości naro-
dowej 

Wirtualny spacer 
– relacja z po-
wstania

–  we wskazanych źródłach szuka 
materiałów

–  korzystając z pomocy, sporzą-
dza krótką relację 

–  zbiera odpowiednie materiały
–  przedstawia krótką relację 

–  selekcjonuje materiały
–  wykorzystuje je do przedsta-

wienia ciekawej relacji 

–  porządkuje i selekcjonuje 
materiały

–  sporządza ciekawą relację 

–  samodzielnie wyszukuje cie-
kawe materiały, porządkuje 
je, przedstawia w ciekawej, 
wyczerpującej relacji 

Wojenna groza

Karolina Lancko-
rońska
Wspomnienia 
wojenne

–  odróżnia literaturę faktu od li-
teratury pięknej

–  wydobywa podstawowe infor-
macje z tekstu

–  zna pojęcie reifikacja
–  cytuje fragment, w którym jest 

mowa o moralności 

–  zalicza tekst do literatury faktu
–  gromadzi informacje z tekstu
–  wyjaśnia pojęcie reifikacja
–  odtwarza poglądy autorki 

na temat moralności 

–  wyjaśnia, czym wyróżnia się 
literatura faktu

–  porządkuje informacje wydo-
byte z tekstu

–  wyjaśnia, jak wykorzystana 
została reifikacja w tekście

–  omawia poglądy autorki 
na temat moralności 

–  wyjaśnia, dlaczego tekst należy 
do literatury faktu

–  opowiada o realiach obozo-
wych

–  omawia funkcję reifikacji 
w tekście

–  ustosunkowuje się do poglą-
dów autorki na temat moral-
ności 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje fragment ze szczegól-
nym uwzględnieniem proble-
matyki moralności 

Bogdan Bartni-
kowski
Dzieciństwo w pa-
siakach

–  przypomina, co może być 
motywem

–  wydobywa podstawowe infor-
macje z tekstu

–  odtwarza najważniejsze infor-
macje o życiu w obozie

–  przypomina informacje o ro-
dzajach narracji

–  wie, że niektóre elementy 
w tekście mogą mieć znaczenia 
symboliczne

–  wie, na czym polega lapidar-
ność stylu 

–  dostrzega w tekście motyw 
dzieciństwa

–  wydobywa informacje z tekstu
–  odtwarza realia obozowe
–  nazywa rodzaj narracji wystę-

pujący w utworze
–  wskazuje element symboliczny
–  dostrzega lapidarność stylu 

–  wyjaśnia, jak został pokazany 
w tekście motyw dzieciństwa

–  porządkuje informacje z tekstu
–  opowiada o realiach obozo-

wych
–  przytacza informacje o narra-

torze
–  omawia sposób wprowadzenia 

do fabuły elementu symbo-
licznego

–  omawia styl utworu 

–  zestawia motyw dzieciństwa 
pokazanego w tekście z innymi 
utworami

–  omawia własnymi słowami 
informacje z tekstu

–  wyraża własną opinię o realiach 
obozowych

–  omawia funkcję narracji pierw-
szoosobowej

–  wyjaśnia znaczenia związane 
z symbolem bochenka chleba

–  wyjaśnia, jak styl utworu 
wpływa na jego emocjonalną 
wymowę 

–  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje opowiadanie ze 
szczególnym uwzględnieniem 
symboliki 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Zbigniew Libera
Obóz koncentra-
cyjny Lego (insta-
lacja plastyczna)

–  wie, że wśród dzieł plastycz-
nych znajdują się instalacje 
plastyczne

–  wskazuje elementy dzieła
–  zna pojęcie prowokacji arty-

stycznej
–  odróżnia kulturę masową 

od kultury wysokiej 

–  rozpoznaje instalację pla-
styczną wśród innych tekstów 
kultury

–  omawia wygląd instalacji pla-
stycznej Libery

–  wie, na czym polega i czemu 
służy prowokacja artystyczna

–  wie, czym cechuje się kultura 
masowa 

–  wyjaśnia, czym jest instalacja 
plastyczna

–  opisuje instalację plastyczną 
Libery

–  wyjaśnia, co w dziele Libery 
ma charakter prowokacji arty-
stycznej

–  omawia cechy kultury masowej 

–  porównuje instalację z innymi 
dziełami plastycznymi

–  przedstawia swoja ocenę dzieła
–  ocenia instalację jako prowoka-

cję artystyczną
–  ocenia wytwory kultury ma-

sowej 

–  samodzielnie analizuje 
i interpretuje instalację ze 
szczególnym uwzględnieniem 
intencji twórcy i sposobów jej 
przekazywania 

Wirtualny spacer 
– fotograficzna 
prezentacja miejsc 
pamięci

–  potrafi wskazać przynajmniej 
jedno miejsce pamięci w swo-
im regionie

–  wykonuje zdjęcie tego miejsca
–  gromadzi o nim informacje
–  prezentuje fitografie miejsca 

pamięci 

–  zna miejsca pamięci w swoim 
regionie

–  wykonuje fotografie miejsc 
pamięci

–  wyszukuje informacje związane 
z miejscami pamięci w swoim 
regionie

–  przygotowuje fotograficzną 
prezentację miejsc pamięci 
w swoim regionie 

–  wymienia miejsca pamięci 
w swoim regionie

–  wykonuje staranne fotografie 
miejsc pamięci

–  gromadzi informacje związane 
z miejscami pamięci w swoim 
regionie

–  przygotowuje wyczerpującą fo-
tograficzną prezentację miejsc 
pamięci w swoim regionie 

–  opowiada o miejscach pamięci 
w swoim regionie

–  wykonuje artystyczne fotogra-
fie miejsc pamięci

–  selekcjonuje i porządkuje in-
formacje związane z miejscami 
pamięci w swoim regionie

–  przygotowuje atrakcyjną fo-
tograficzną prezentację miejsc 
pamięci w swoim regionie 

–  ma obszerną wiedzę na temat 
miejsc pominięci w swoim 
regionie, wykonuje ich doku-
mentację

–  prezentuje je w ciekawy, orygi-
nalny sposób na fotografiach 

Czas pogardy
Ida Fink
Wariat

–  przypomina rodzaje narracji
–  wskazuje fragmenty ujawniają-

ce emocje bohatera
–  rozpoznaje intencje wypowie-

dzi bohatera
–  dostrzega wewnętrzny konflikt 

bohatera
–  postrzega wybór bohatera jako 

tragiczny 

–  rozpoznaje narrację pierwszo-
osobową

–  nazywa emocje bohatera
–  formułuje intencje wypowiedzi 

bohatera
–  omawia wewnętrzny konflikt 

bohatera
–  ma świadomość tragizmu 

wyboru, przed którym stanął 
bohater 

–  przedstawia narratora
–  omawia emocje bohatera
–  wyjaśnia, z czym są związane 

intencje wypowiedzi bohatera
–  wyjaśnia, na czym polega we-

wnętrzny konflikt bohatera
–  wyjaśnia, z czego wynika tra-

gizm wyboru, przed którym 
stanął bohater

–  omawia efekty zastosowania 
w opowiadaniu narracji pierw-
szoosobowej

–  omawia emocje bohatera i ich 
źródła

–  omawia intencje wypowiedzi 
bohatera w kontekście jego 
przeżyć

–  analizuje wewnętrzny konflikt 
bohatera

–  omawia wybór bohatera w ka-
tegoriach tragizmu 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem kategorii 
tragizmu 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń
Hanna Krall
Żal

–  odróżnia literaturę piękną 
od literatury faktu

–  łączy utwór z problematyką 
Holocaustu

–  ma świadomość konieczności 
zachowania pamięci o ludziach, 
prezentuje bohaterów utworu

–  wie, że utwór należy do litera-
tury faktu

–  wskazuje elementy łączące 
utwór z problematyką Holo-
caustu

–  wskazuje sposoby utrwalania 
pamięci o ludziach

–  opowiada o wybranym boha-
terze utworu

–  przypomina wyróżniki literatu-
ry faktu

–  omawia elementy łączące 
utwór z problematyką Holo-
caustu

–  omawia sposoby utrwalania 
pamięci o ludziach

–  opowiada o bohaterach 
utworu

–  wyjaśnia, dlaczego utwór 
należy do literatury faktu

–  omawia tekst w kontekście 
problematyki Holocaustu

–  tworzy rozwiniętą wypowiedź 
o potrzebie, konieczności 
i sposobach utrwalania pamięci 
o ludziach

–  w wyczerpujący sposób opo-
wiada o bohaterach utworu

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór w kontekście 
problematyki pamięci o Holo-
cauście

Izrael Aljuche 
„Lutek” Orenbach
Listy z getta to-
maszowskiego

–  odróżnia list od innych form 
wypowiedzi

–  wyjaśnia, kiedy wypowiedź ma 
charakter subiektywny

–  wskazuje zwroty do adresata
–  zbiera podstawowe informacje 

o elementach świata przedsta-
wionego

–  zbiera podstawowe informacje 
o rzeczywistości w getcie

–  wskazuje fragmenty, na pod-
stawie których można określić 
emocje nadawcy

–  przypomina, czym cechuje się 
styl potoczny 

–  rozpoznaje tekst jako listy
–  rozpoznaje subiektywizm 

wypowiedzi
–  określa adresata
–  zbiera informacje o elemen-

tach świata przedstawionego
–  odtwarza podstawowe in-

formacje o rzeczywistości 
w getcie

–  nazywa emocje nadawcy
–  rozpoznaje styl potoczny 

wypowiedzi 

–  omawia formę wypowiedzi 
wykorzystaną w utworze

–  wyjaśnia, z czego wynika su-
biektywizm wypowiedzi

–  na podstawie zwrotów do ad-
resata określa relacje między 
nadawcą i odbiorcą

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada o życiu w getcie
–  omawia emocje nadawcy
–  ustala, z którymi elementami 

tekstu związany jest styl po-
toczny 

–  wyjaśnia, dlaczego tekst re-
prezentuje list jako gatunek 
wypowiedzi

–  wyjaśnia, jak subiektywizm 
wypowiedzi wpływa na relację 
o rzeczywistości w getcie

–  wyjaśnia, jak adresat wpływa 
na relację zawartą w listach

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  przedstawia życie w getcie 
na podstawie utworu i dodat-
kowych źródeł

–  wskazuje źródła emocji nadawcy
–  omawia funkcję stylu potocz-

nego zastosowanego w wypo-
wiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy o Ho-
locauście 

Peter Eisenman
Pomnik Pomor-
dowanych Żydów 
Europy w Berlinie

–  uważnie ogląda pomnik i mau-
zoleum

–  ma świadomość konieczności 
zachowania przeszłości w pa-
mięci

–  wie, czym różnią się pomnik 
i mauzoleum

–  wypowiada się na temat ko-
nieczności zachowania w pa-
mięci przeszłości

–  przedstawia wstępne spostrze-
żenia o pomniku i mauzoleum

–  w wyczerpujący sposób wy-
powiada się na temat koniecz-
ności zachowania w pamięci 
przeszłości

–  wyjaśnia różnice między 
pomnikiem a mauzoleum

–  rozważa problematykę zacho-
wania pamięci o ofiarach wojny

–  zestawia w opisie pomnik 
i mauzoleum

–  samodzielnie interpretuje oby-
dwie budowle ze szczególnym 
uwzględnieniem ich znaczeń 
symbolicznych 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Andrzej Sołyga, 
Marcin Roszczyk, 
Zdzisław Pidek
Mauzoleum 
w Bełżcu

–  wymienia elementy pomnika 
i mauzoleum

–  wie, że niektóre elementy maja 
znaczenia symboliczne

–  opisuje pomnik i mauzoleum
–  wskazuje elementy symbo-

liczne

–  w rozwinięty sposób opisuje 
pomnik i mauzoleum

–  wyjaśnia znaczenia elementów 
symbolicznych

–  interpretuje obydwie budowle 
i uwzględnia ich znaczenia 
symboliczne

Wirtualny spacer 
– sylwetki Ireny 
Sendlerowej i Ja-
nusza Korczaka

–  we wskazanych źródłach szuka 
informacji

–  krótko prezentuje zebrane 
informacje 

–  zbiera odpowiednie informacje
–  prezentuje zebrane informacje 

–  samodzielnie dociera do in-
formacji, porządkuje je, przed-
stawia w ciekawy dla odbiorcy 
sposób 

–  zbiera, selekcjonuje i porządku-
je informacje

–  prezentuje w ciekawej formie 
zebrane informacje 

–  przygotowuje ciekawą, atrak-
cyjną informacyjnie i wizualnie 
prezentację sylwetek 

Trudy porozumienia 

Stanisław Barań-
czak
Garden party

–  wie, o czym mówi wiersz
–  przedstawia bohaterów 

utworu
–  wie, na czym polega ironia
–  pisze proste zaproszenie 

–  rozpoznaje sytuację liryczną
–  krótko opowiada o relacjach 

między bohaterami, rozpoznaje 
w wierszu ironię

–  pisze zaproszenie 

–  opowiada o sytuacji lirycznej
–  omawia sytuację liryczną
–  wyjaśnia, czego dotyczy ironia 

w utworze
–  pisze oryginalne zaproszenie 

–  określa problematykę utworu
–  ocenia relacje między boha-

terami
–  omawia funkcję ironii
–  pisze zaproszenie –zachowując 

wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystanej 
w nim kategorii ironii 

Melchior Wańko-
wicz
Tędy i owędy

–  opowiada o swoich wrażeniach 
po przeczytaniu tekstu

–  odróżnia literaturę faktu 
od literatury pięknej

–  dzieli tekst na części kompo-
zycyjne

–  zna pojęcie komunikacji języ-
kowej

–  zna pojęcie stereotyp 

–  wstępnie ocenia tekst
–  wie, że tekst należy do litera-

tury faktu
–  tytułuje poszczególne części 

tekstu
–  wyjaśnia, na czym polega 

komunikacja językowa
–  wie, czym jest stereotyp 

–  przedstawia swoją ocenę 
tekstu

–  wie, że tekst jest wspomnie-
niową gawędą

–  odtwarza zawartość treściową 
poszczególnych części

–  omawia krótko akt komunikacji 
językowej

–  wyjaśnia, co to jest stereotyp 

–  tworzy wypowiedź, w której 
przedstawia i uzasadnia swoją 
ocenę tekstu

–  wyjaśnia, dlaczego tekst moż-
na nazwać wspomnieniową 
gawędą

–  omawia relacje między po-
szczególnymi częściami kom-
pozycyjnymi

–  wymienia i omawia składniki 
komunikacji językowej

–  wyjaśnia, o jakich stereotypach 
jest mowa w tekście 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego przyna-
leżności do literatury faktu 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Anna Wierzbicka
Przez pryzmat 
języka

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  wie, na czym polega akt komu-

nikacji językowej
–  wie, że system języka składa się 

z kilku warstw
–  wyodrębnia akapity
–  cytuje zdanie zawierające tezę 

–  wie, o czym jest mowa w tek-
ście

–  wyjaśnia, na czym polega akt 
komunikacji językowej

–  wymienia kilka warstw języka
–  omawia treść wybranego 

akapitu
–  przekazuje tezę autorki wła-

snymi słowami, 

–  odtwarza krótko treść tekstu
–  wymienia składniki aktu komu-

nikacji językowej
–  wymienia wszystkie warstwy 

języka
–  wyjaśnia, o czym jest mowa 

w kolejnych akapitach
–  wyjaśnia, czego dotyczy teza 

zawarta w tekście 

–  odtwarza własnymi słowami 
treść tekstu

–  omawia akt komunikacji języ-
kowej

–  omawia poszczególne warstwy 
języka

–  określa relacje między akapi-
tami

–  ustosunkowuje się do tezy 
zawartej w tekście 

–  samodzielnie analizuje o inter-
pretuje tekst, ustosunkowuje 
się do wywodu autorki 

Wirtualny spacer 
– e-plakat

–  przedstawia krótko swoje 
wrażenia po zapoznaniu się 
z e-plakatami

–  tworzy proste hasła plakatowe 

–  przedstawia swoje wrażenia 
po zapoznaniu się z e-plaka-
tami

–  tworzy hasła plakatowe 

–  omawia e-plakaty
–  tworzy ciekawe hasła plaka-

towe 

–  omawia znaczenia wynikające 
z e-plakatów

–  tworzy hasła plakatowe zwią-
zane z problematyką tekstów 
z rozdziału 

–  samodzielnie interpretuje 
e-plakaty, tworzy oryginalne, 
twórcze hasła plakatowe zwią-
zane z problematyką tekstów 
z rozdziału 

W świecie ludzi i zwierząt 

Sławomir Mrożek
Artysta

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  opowiada o głównym bohate-

rze utworu
–  dostrzega sprzeczność 

w utworze
–  wie, że pod postaciami zwie-

rząt ukrywają się ludzie
–  pisze proste ogłoszenie 

–  odtwarza swoimi słowami treść 
utworu

–  omawia postawę życiową 
bohatera

–  wie, co to jest paradoks
–  omawia sposób kreacji boha-

terów
–  pisze ogłoszenie 

–  odczytuje przenośne znaczenia 
utworu

–  omawia stosunek innych po-
staci do głównego bohatera

–  wyjaśnia, na czym polega 
paradoks w utworze

–  wyjaśnia przesłanie utworu
–  pisze rozwinięte ogłoszenie 

–  omawia przenośne znaczenia 
utworu

–  ocenia postawę życiową bo-
hatera

–  omawia funkcję paradoksu jako 
chwytu literackiego

–  wyjaśnia, jak sposób kreacji 
bohaterów wpływa na przesła-
nie utworu

–  pisze ogłoszenie zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje opowiadanie ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystanej konwencji i jej 
funkcji w eksponowaniu prze-
słania utworu 

Jonathan Swift
Przygody Guliwera

–  wymienia najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  odtwarza własnymi słowami 
treść fragmentu

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym   
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wyjaśnia, na czym polega fikcja 
fantastyczna

–  przypomina, jakie są rodzaje 
narracji

–  utożsamia narratora z boha-
terem

–  wyodrębnia kilka wartości, 
o jakich jest mowa w utworze

–  zna pojęcie utopii 

–  wskazuje elementy fanta-
styczne

–  rozpoznaje narrację pierwszo-
osobową

–  wstępnie charakteryzuje boha-
tera–narratora

–  nazywa wartości, o jakich jest 
mowa w utworze

–  wie, co to jest utopia 

–  omawia rolę elementów fanta-
stycznych

–  charakteryzuje bohaterów
–  ustala, jakie zachowania boha-

terów odzwierciedlają uznawa-
ne przez nich wartości

–  wyjaśnia, co to jest utopia 

–  omawia relacje między ele-
mentami realistycznymi i fan-
tastycznymi

–  omawia funkcję narracji pierw-
szoosobowej

–  omawia relację między boha-
terami

–  prezentuje rozbudowaną wy-
powiedź na temat wartości 

–  wyjaśnia, czemu służy kreowa-
nie świata jako utopii 

uwzględnieniem funkcji ele-
mentów fantastycznych 

Katarzyna Kozyra
Piramida zwierząt 
(instalacja pla-
styczna)

–  rozpoznaje instalacje pla-
styczne wśród innych tekstów 
kultury

–  wymienia kilka składników 
instalacji

–  wyjaśnia dosłowne znaczenie 
wyrazów

–  formułuje jedno pytanie 
w związku z instalacją 

–  wskazuje podstawowe różnice 
między instalacją a innymi 
dziełami plastycznymi

–  wymienia składniki instalacji
–  omawia znaczenia związane 

z podanymi wyrazami
–  formułuje proste pytania zwią-

zane z instalacją plastyczną 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
instalacja plastyczna jako tekst 
kultury

–  omawia składniki instalacji
–  wskazuje przenośne znaczenia 

wyrazów
–  formułuje pytania dotyczące 

znaczeń instalacji plastycznej 

–  przedstawia swój stosunek 
do instalacji jako dzieła sztuki

–  omawia związki zachodzące 
między wszystkimi składnikami 
instalacji

–  omawia przenośne znaczenia 
wynikające z podanych wy-
razów

–  wyjaśnia, jakie refleksje wywo-
łuje instalacja 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje dzieło ze szczególnym 
uwzględnieniem formy wyrazu 
artystycznego 

Wirtualny spacer 
– animacje inter-
netowe

–  korzysta ze wskazanego pro-
gramu komputerowego

–  korzystając z pomocy, tworzy 
prostą animację 

–  korzysta ze wskazanego 
programu komputerowego

–  tworzy prostą animację 

–  korzysta ze wskazanego 
programu komputerowego

–  tworzy animację 

–  twórczo korzysta ze wskazane-
go programu komputerowego

–  tworzy ciekawą animację 

–  samodzielnie tworzy orygi-
nalną, twórczą, pomysłową 
animację 

W poszukiwaniu wartości

Antoine de Saint-
-Exupéry
Mały Książę

–  odtwarza główne elementy 
świata przedstawionego 
utworu

–  przedstawia ogólnie wygląd 
planety Małego Księcia

–  opowiada o elementach świata 
przedstawionego

–  opowiada o wyglądzie planety 
Małego Księcia

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego utworu

–  opowiada szczegółowo o wy-
glądzie planety Małego Księcia

–  wypowiada się na temat spe-
cyfiki elementów świata przed-
stawionego,

–  barwnie opowiada o wyglądzie 
planety Małego Księcia

–  prezentuje rozbudowaną 
wypowiedź poświęconą filozo-
ficznej wymowie utworu 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wymienia etapy wędrówki 
bohatera

–  wskazuje wybrane elementy 
o symbolicznym znaczeniu

–  przypomina, czym cechuje się 
przypowieść

–  wskazuje jeden fragment 
o charakterze aforyzmu 

–  przedstawia przebieg wędrów-
ki bohatera

–  wymienia elementy o symbo-
licznym znaczeniu

–  dostrzega związek z przypo-
wieścią jako gatunkiem

–  cytuje fragmenty o charakterze 
aforyzmów 

–  opowiada o przebiegu 
wędrówki Małego Księcia

–  wypowiada się na temat zna-
czeń symbolicznych w utworze

–  przedstawia związek utworu 
z przypowieścią

–  wyjaśnia, które fragmenty 
i dlaczego mają charakter 
aforyzmów 

–  wyjaśnia, na czym polega me-
taforyczny charakter wędrówki 
Małego Księcia

–  wyjaśnia znaczenia zawarte 
w elementach symbolicznych

–  wyjaśnia, na czym polega 
przypowieściowy charakter 
utworu

–  wyjaśnia przesłania zawarte 
w aforyzmach 

Ursula le Guin
Czarnoksiężnik 
z Archipelagu

–  wydobywa podstawowe infor-
macje z tekstu

–  wymienia podstawowe ele-
menty świata przedstawionego

–  odtwarza dzieje bohatera, 
opowiada, jak Cień zmienił 
życie bohatera

–  wie, że utwór należy do gatun-
ku fantasy 

–  wydobywa informacje z tekstu
–  wymienia elementy świata 

przedstawionego
–  krótko charakteryzuje bohatera
–  rozpoznaje motyw walki dobra 

ze złem
–  przypomina, czym cechują się 

utwory fantasy 

–  porządkuje informacje wydo-
byte z tekstu

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada o dziejach bohatera, 
komentuje ich przebieg

–  wyjaśnia symbolikę Cienia
–  wyjaśnia, dlaczego utwór zali-

czany jest do gatunku fantasy 

–odtwarza własnymi słowami 
informacje wydobyte z tekstu
–  komentuje sposób pokazania 

elementów świata przedsta-
wionego

–  dokonuje charakterystyki 
i oceny postaci

–  wyjaśnia znaczenia związane 
z motywem walki dobra ze 
złem

–  przedstawia swój stosunek 
do utworów fantasy 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem warstwy 
aksjologicznej 

Andrzej Budnik
Wywiad bez 
cenzury: Łukasz 
Supergan

–  rozpoznaje wywiad wśród in-
nych tekstów publicystycznych

–  mówi, czego dotyczy poznany 
wywiad

–  odtwarza poglądy rozmówcy 
na temat sensu podróżowania

–  układa kilka pytań do wywiadu
–  przeprowadza wywiad 

–  omawia cechy wywiadu jako 
formy publicystycznej

–  formułuje temat wywiadu
–  wskazuje fragmenty o znaczeniu 

przenośnym
–  układa pytania do wywiadu
–  przeprowadza wywiad 

–  wyjaśnia, czym cechuje się 
wywiad jako gatunek publicy-
styczny

–  wyjaśnia, jakie problemy zosta-
ły poruszone w wywiadzie

–  wyjaśnia znaczenia fragmen-
tów metaforycznych

–  ustala cel wywiadu, układa 
do niego pytania

–  przeprowadza ciekawy wywiad 

–  przedstawia swój stosunek 
do wywiadu jako gatunku 
publicystycznego

–  ustosunkowuje się do proble-
mów poruszonych w wywia-
dzie

–  omawia znaczenie fragmentów 
metaforycznych dla wymowy 
tekstu

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem jego metafo-
rycznej wymowy

–  przeprowadza interesujący 
wywiad, w którym w atrak-
cyjny sposób przedstawia 
rozmówcę 



Język polski | M
yśli i słow

a | Klasa 8 
Szkoła podstaw

ow
a

A
U
TO
R: Ew

a N
ow

ak

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne, W

arszaw
a 2018

21

Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  ustala cel wywiadu, układa 
do niego pytania, zestawia 
je według przyjętej zasady

–  przeprowadza ciekawy wywiad 

Wirtualny spacer 
– wywiady audio 
lub video

–  ustala temat wywiadu
–  formułuje kilka prostych pytań 

do wywiadu
–  krótki przedstawia rozmówcę
–  opowiada o sposobach i oko-

licznościach przygotowania 
wywiadu 

–  proponuje ciekawy temat 
wywiadu

–  formułuje pytania do wywiadu, 
przedstawia rozmówcę

–  przeprowadza wywiad audio 
lub video

–  prezentuje wywiad

–  wyjaśnia, jakiemu tematowi 
będzie poświęcony wywiad

–  formułuje zróżnicowane pyta-
nia do wywiadu

–  wyczerpująco przedstawia 
rozmówcę

–  sprawnie przeprowadza wy-
wiad, przedstawia go kolegom 

–  prezentuje temat wywiadu
–  układa kolejność pytań według 

określonej zasady
–  w ciekawy sposób prezentuje 

rozmówcę
–  przeprowadza wywiad audio 

lub video
–  prezentuje wywiad, opowiada 

o wrażeniach, przeżyciach 
i obserwacjach w czasie prze-
prowadzania wywiadu 

–  samodzielnie przygotowuje 
o przeprowadza wywiad – 
zachowuje wszystkie wymogi 
tego gatunku 

Wyroki losu 

Éric-Emmanuel 
Schmitt Oskar 
i pani Róża

–  odtwarza podstawowe infor-
macje dotyczące bohatera

–  wstępnie charakteryzuje bo-
hatera

–  przytacza wypowiedzi bohate-
ra o dorosłych

–  wie, że istnieje styl potoczny
–  pisze krótki list 

–  zbiera informacje na temat 
bohatera

–  charakteryzuje bohatera, 
wyjaśnia, co bohater myślał 
o dorosłych

–  rozpoznaje w tekście styl 
potoczny, wskazuje przykłady 
użycia go

–  pisze list 

–  porządkuje informacje na te-
mat bohatera

–  charakteryzuje bohatera 
na podstawie jego wypowiedzi

–  przedstawia sposób patrzenia 
bohatera na dorosłych

–  przypomina, czym cechuje się 
styl potoczny

–  pisze ciekawy list na temat 
utworu 

–  zbiera i porządkuje informacje 
na temat bohatera

–  dokonuje pełnej charakterystyki 
bohatera

–  ustala, czym wywołana była 
ocena dorosłych przez Oskara

–  omawia rolę stylu potocznego 
w utworze

–  przedstawia w formie listu 
swoją opinię o utworze 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem postaw boha-
terów wobec śmierci 

Barbara Kosmow-
ska Pozłacana 
rybka

–  odtwarza najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  przedstawia rodzinę bohaterki
–  wstępnie charakteryzuje boha-

terkę

–  odtwarza elementy świata 
przedstawionego

–  opowiada o relacjach rodzin-
nych bohaterki

–  charakteryzuje bohaterkę

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  ocenia relacje rodzinne boha-
terki

–  opowiada o elementach świata 
przedstawionego

–  prezentuje rozwiniętą wypo-
wiedź na temat relacji w rodzi-
nie bohaterki
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  zna pojęcie wolontariat
–  pod kierunkiem pisze życiorys, 

CV, podanie, list motywacyjny 

–  tworzy związki wyrazowe 
z rzeczownikiem wolontariat

–  pisze życiorys, CV, podanie, list 
motywacyjny 

–  przedstawia pełną charaktery-
stykę bohaterki

–  wyjaśnia, na czym polega 
wolontariat

–  pisze bezbłędnie życiorys, CV, 
podanie, list motywacyjny 

–  charakteryzuje i ocenia boha-
terkę

–  opowiada o działaniach wolon-
tariatu, których był świadkiem 
lub uczestnikiem

–  pisze życiorys, CV, podanie, 
list motywacyjny – zachowuje 
wszystkie wymogi tych form 
wypowiedzi 

Maciej Pieprzyca
Chce się żyć (film 
fabularny)

–  opowiada o wybranej scenie 
z filmu

–  opowiada o bohaterze
–  zna pojęcie głos z offu
–  zna pojęcie perspektywa żabia
–  wstępnie omawia grę aktorską
–  pisze prostą recenzję z filmu 

–  opowiada o scenach, które 
zwróciły jego uwagę

–  opowiada, jak wyglądało życie 
bohatera

–  wie, na czym polega głos z offu
–  wyjaśnia, na czym polega 

perspektywa żabia
–  przedstawia swoje wrażenia 

wywołane grą aktorską
–  pisze recenzję filmu 

–  przedstawia swoje przemyśle-
nia wywołane filmem

–  opowiada o relacjach bohatera 
ze światem

–  podaje przykłady scen, w któ-
rych występuje głos z offu

–  wskazuje sceny filmowane 
z perspektywy żabiej

–  ocenia grę aktorską
–  pisze ciekawą recenzję filmu 

–  wyjaśnia, jak film wpłynął 
na jego myślenie o świecie

–  ocenia postępowanie innych 
w stosunku do bohatera

–  wyjaśnia funkcję głosu z offu
–  omawia funkcję punktu widze-

nia kamery
–  tworzy wypowiedź na temat 

gry aktorskiej
–  pisze recenzję filmu, zachowu-

jąc wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje film ze szczególnym 
uwzględnieniem środków 
języka filmowego kreujących 
znaczenia

–  pisze rozwiniętą recenzję filmu 
– eksponuje część oceniającą 

Wirtualny spacer 
– foldery i plakaty 
kampanii informa-
cyjnej

–  stara się brać udział w przy-
gotowaniu kampanii informa-
cyjnej

–  sporządza we wskazanym 
programie prosty plakat 

–  bierze udział w przygotowaniu 
kampanii informacyjnej

–  sporządza we wskazanym 
programie plakat 

–  bierze aktywny udział w przy-
gotowaniu kampanii informa-
cyjnej

–  sporządza we wskazanym 
programie ciekawy plakat 

–  organizuje kampanię informa-
cyjną

–  przygotowuje w samodzielnie 
wybranym programie związany 
z nią folder 

–  samodzielnie przygotowuje 
i przeprowadza kampanię 
informacyjną

–  przygotowuje propagujące ją 
ciekawe materiały graficzne 

Literackie przesłanie
Nancy H. Klein-
baum
Stowarzyszenie 
umarłych poetów

–  odtwarza najważniejsze ele-
menty świata przedstawionego

–  wymienia kilku bohaterów
–  przedstawia profesora Keatinga

–  odtwarza elementy świata 
przedstawionego

–  wymienia bohaterów
–  wstępnie charakteryzuje profe-

sora Keatinga

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  wymienia bohaterów – dzieli 
ich według przyjętej przez 
siebie zasady

–  opowiada własnymi słowami 
o elementach świata przedsta-
wionego

–  omawia relacje między boha-
terami
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  przedstawia wybranych 
  uczniów akademii

–  wie, co składa się na postawę 
życiową 

–  przedstawia uczniów akademii
–  wypowiada się na temat posta-

wy życiowej bohaterów 

–  charakteryzuje profesora 
Keatinga

–  opowiada, jak reagowali 
uczniowie na słowa i działanie 
profesora Keatinga

–  omawia postawy życiowe 
bohaterów 

–  charakteryzuje i ocenia profe-
sora Keatinga

–  wyjaśnia, czego profesor 
Keating nauczył swoich 
uczniów

–  porównuje postawy życiowe 
bohaterów 

Małgorzata Musie-
rowicz
Kwiat kalafiora

–  opowiada własnymi słowami 
treść fragmentu

–  wymienia cechy charakteru 
profesora Dmuchawca

–  wyjaśnia różnicę między 
współczuciem a litością

–  stara się brać udział w dyskusji 

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  krótko charakteryzuje profeso-
ra Dmuchawca

–  bierze udział w dyskusji, 

–  formułuje temat rozmowy 
bohaterów

–  charakteryzuje profesora Dmu-
chawca

–  przedstawia swoje stanowisko 
w dyskusji 

–  formułuje problem tekstu, 
ocenia profesora Dmuchawca 
jako nauczyciela

–  bierze czynny udział w dyskusji
–  nawiązuje do wypowiedzi 

innych uczestników 

–  zna całą powieść
–  omawia jej problematykę
–  analizuje świat przedstawiony
–  omawia przesłanie utworu 

Małgorzata Mu-
sierowicz Brulion 
Bebe B 

–  wie, o czym rozmawiali boha-
terowie

–  nazywa wartości, o których jest 
mowa w tekście

–  wie, kto to jest autorytet
–  przeprowadza krótki wywiad 

z wybranym nauczycielem 

–  formułuje temat rozmowy 
bohaterów

–  odtwarza poglądy bohaterów 
na temat wartości

–  wyjaśnia, kto może być auto-
rytetem

–  przeprowadza wywiad z wy-
branym nauczycielem 

–  nazywa najważniejsze proble-
my poruszone w rozmowie 
bohaterów

–  omawia świat wartości uzna-
wanych przez bohaterów

–  nazywa cechy reprezentowane 
przez człowieka, który może 
być autorytetem

–  przeprowadza interesujący 
wywiad z wybranym nauczy-
cielem 

–  odtwarza przebieg rozmowy 
bohaterów

–  ustosunkowuje się do po-
glądów bohaterów na temat 
wartości

–  opowiada o ludziach, których 
uznaje za swój autorytet

–  przeprowadza ciekawy wywiad 
z wybranym nauczycielem – 
zachowuje wszystkie wymogi 
tego gatunku 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
aksjologicznej 

Jostein Gaarder
Świat Zofii

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  wie, że filozofia jest dziedziną 

nauki
–  cytuje fragment wyjaśniający, 

na czym polega ironia sokra-
tyczna

–  pisze proste zaproszenie

–  wyjaśnia, o czym mówi tekst
–  wie ogólnie, czym zajmuje się 

filozofia
–  wie, z czym jest związane 

pojęcie ironia sokratyczna
–  pisze zaproszenie

–  wydobywa informacje z tekstu
–  wymienia podstawowe działy 

filozofii
–  odtwarza wiadomości zwią-

zane z pojęciem ironia sokra-
tyczna

–  pisze oryginalne zaproszenie

–  odtwarza własnymi słowami 
treść tekstu

–  wyjaśnia krótko, czym zajmują 
się główne działy filozofii

–  wyjaśnia własnymi słowami, 
na czym polega ironia sokra-
tyczna

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem omówienia 
i oceny poglądów Sokratesa 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  przygotowuje argumenty 
do mowy obrończej 

–  hierarchizuje argumenty 
do mowy obrończej 

–  przygotowuje mowę obrończą –  pisze zaproszenie, zachowując 
wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi

–  wygłasza mowę obrończą 

Sławomir Mrożek 
Autorytet

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  dzieli tekst na akapity
–  wskazuje fragmenty zawierają-

ce argumenty autora
–  zna podstawowe rodzaje aka-

pitów
–  odróżnia publicystykę od lite-

ratury pięknej
–  wie, że jednym z gatunków 

publicystycznych jest felieton
–  wie, że teksty publicystyczne 

zawierają autorskie intencje 

–  wyjaśnia, o czym mówi tekst
–  odtwarza zawartość wybrane-

go akapitu
–  odtwarza argumenty autora
–  wie, co to jest akapit synte-

tyczny
–  wie, że tekst należy do publi-

cystyki
–  wie, że tekst reprezentuje 

felieton jako gatunek publicy-
styczny

–  odczytuje intencje zawarte 
w tekście 

–  formułuje temat i problem 
tekstu

–  dostrzega logiczny związek 
między akapitami

–  omawia argumenty wykorzy-
stane przez autora

–  wskazuje w tekście akapit 
syntetyczny

–  omawia cechy tekstów publi-
cystycznych

–  omawia cechy felietonu jako 
gatunku publicystycznego

–  omawia intencje zawarte 
w tekście 

–  odtwarza główne założenia 
wywodu autora

–  określa relacje treściowe mię-
dzy akapitami

–  ustosunkowuje się do argu-
mentów autora

–  określa związek akapity synte-
tycznego z innymi akapitami

–  wyjaśnia, dlaczego tekst należy 
do publicystyki

–  wyjaśnia, dlaczego tekst repre-
zentuje felieton jako gatunek 
publicystyczny

–  ustosunkowuje się do intencji 
zawartych w tekście 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst, ustosunkowuje 
się do zawartego w nim wy-
wodu 

Wirtualny spacer 
– filmiki nagrane 
przez uczniów

–  korzystając z pomocy, nagry-
wa prosty filmik edukacyjny 
ostrzegający rówieśników 
przed zagrożeniami 

–  nagrywa filmik edukacyjny 
ostrzegający rówieśników 
przed zagrożeniami 

–  nagrywa pomysłowy, ciekawy 
filmik edukacyjny ostrzegający 
rówieśników przed zagroże-
niami 

–  nagrywa pomysłowy, ciekawy 
filmik, stosuje celowe środki 
perswazji 

–  nagrywa oryginalny twórczy fil-
mik ostrzegający rówieśników 
przed zagrożeniami z celowo 
stosowanymi środkami języka 
filmowego 

Odcienie samotności

Marek Hłasko
Okno

–  wymienia elementy świata 
przedstawionego

–  odróżnia narratora od autora
–  wie, na czym polega narracja 

pierwszoosobowa
–  przedstawia bohatera

–  porządkuje elementy świata 
przedstawionego

–  zbiera informacje o narratorze
–  rozpoznaje narrację pierwszo-

osobową
–  charakteryzuje bohatera

–  omawia elementy świata 
przedstawionego

–  prezentuje informacje dotyczą-
ce narratora

–  dostrzega subiektywizm nar-
racji

–  tworzy wypowiedź, w której 
prezentuje wszystkie elementy 
świata przedstawionego

–  wypowiada się na temat nar-
ratora

–  samodzielnie analizuje i in-
terpretuje opowiadanie ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oceny przedstawionych w nim 
postaw życiowych 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  dostrzega różnice w postawach 
życiowych narratora i bohatera

–  omawia przestrzeń 

–  omawia postawy życiowe 
narratora i chłopca

–  dostrzega symbolikę prze-
strzeni 

–  charakteryzuje narratora i bo-
hatera

–  porównuje postawy życiowe 
narratora i bohatera

–  wyjaśnia, z czego wynika sym-
bolika przestrzeni 

–  wyjaśnia skutki zastosowania 
narracji pierwszoosobowej

–  dokonuje charakterystyki 
porównawczej

–  ocenia postawy życiowe narra-
tora i bohatera

–  wyjaśnia symbolikę przestrzeni 

Barbara Kosmow-
ska Samotni.pl

–  przypomina rodzaje narracji
–  wskazuje elementy, na pod-

stawie których można omówić 
relacje panujące w rodzinie 
Pauli

–  nazywa emocje bohaterki
–  wyjaśnia, dlaczego Paula czuje 

się samotna 

–  rozpoznaje narrację pierwszo-
osobową

–  omawia relacje rodzinne Pauli
–  opowiada o sytuacji emocjo-

nalnej bohaterki
–  opowiada o zmaganiu się 

bohaterki z samotnością 

–  omawia stosunek narratora 
do elementów świata przed-
stawionego

–  tworzy dłuższą wypowiedź 
na temat relacji w rodzinie 
Pauli

–  przedstawia obiektywnie sytu-
ację emocjonalną bohaterki 

–  przedstawia skutki postępowa-
nia Pauli 

–  omawia funkcję narracji pierw-
szoosobowej

–  ocenia relacje panujące w ro-
dzinie bohaterki

–  ocenia sytuację emocjonalną 
bohaterki, ocenia sposoby 
radzenia sobie przez bohaterkę 
z samotnością 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
samotności 

Edvard Munch
Krzyk (reprodukcja 
obrazu)

–  zna termin ekspresjonizm
–  wymienia główne elementy 

przedstawione na obrazie
–  dostrzega deformację
–  wymienia kolory wykorzystane 

na obrazie
–  dostrzega główną zasadę 

kompozycyjną
–  wie, że niektóre elementy maja 

znaczenie symboliczne
–  wymienia postaci przedstawio-

ne na obrazie 

–  wyjaśnia znaczenie terminu 
ekspresjonizm

–  wymienia elementy przedsta-
wione na obrazie

–  wskazuje elementy przedsta-
wione za pomocą deformacji

–  omawia kolorystykę obrazu
–  wstępnie omawia kompozycję 

obrazu
–  wskazuje elementy o znacze-

niach symbolicznych
–  opowiada o sposobie prezen-

towania postaci na obrazie 

–  używa terminu ekspresjonizm
–  omawia elementy przedsta-

wione na obrazie
–  omawia elementy przedsta-

wione za pomocą deformacji
–  ocenia kolorystykę obrazu
–  omawia kompozycję obrazu
–  omawia elementy o znacze-

niach symbolicznych
–  omawia relacje między posta-

ciami przedstawionymi na ob-
razie a światem 

–  wyjaśnia, czym cechują się 
dzieła ekspresjonistyczne

–  omawia relacje zachodzące 
między elementami przedsta-
wionymi na obrazie

–  omawia funkcję deformacji
–  wypowiada się na temat zna-

czeń obrazu eksponowanych 
kolorystyką

–  ocenia kompozycję obrazu
–  wyjaśnia znaczenia elementów 

symbolicznych
–  formułuje znaczenia sugerowa-

ne sposobem prezentowania 
postaci na obrazie 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje obraz ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowa-
nych malarskich środków wyra-
zu dla przekazania znaczeń 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wirtualny spacer 
– tworzenie tele-
dysku

–  przypomina, co to jest motyw
–  korzystając z pomocy, tworzy 

teledysk 

–  dostrzega powtarzalność 
wybranego motywu w różnych 
tekstach kultury

–  tworzy prosty teledysk 

–  podaje przykłady kilku tekstów 
kultury zawierających ten sam 
motyw

–  tworzy teledysk 

–  gromadzi teksty kultury zawie-
rające ten sam motyw

–  tworzy ciekawy teledysk 

–  selekcjonuje i porządkuje 
teksty kultury zawierające ten 
motyw

–  samodzielnie tworzy orygi-
nalny, atrakcyjny wizualnie 
teledysk 

Na swój temat

Szczepan Twar-
doch Wieloryby 
i ćmy. Dzienniki 
2007–2015

–  zna dziennik jako gatunek
–  zna pojęcie autobiografizm
–  wie, kiedy wypowiedź ma 

charakter subiektywny
–  wskazuje fragmenty o znacze-

niach metaforycznych
–  wskazuje fragmenty zawierają-

ce refleksje o świecie 

–  rozpoznaje dziennik wśród 
innych gatunków

–  wie, na czym polega autobio-
grafizm

–  dostrzega subiektywizm 
wypowiedzi

–  odtwarza zwartość fragmen-
tów o znaczeniach metafo-
rycznych

–  odtwarza refleksje autora 
o świecie 

–  wymienia cechy dziennika jako 
gatunku

–  wyjaśnia pojęcie autobiogra-
fizm

–  wyjaśnia, z czego wynika 
subiektywizm wypowiedzi

–  wyjaśnia znaczenia metafo-
ryczne

–  omawia refleksje autora 
o świecie 

–  omawia cechy dziennika jako 
gatunku

–  omawia rysy autobiograficzne 
w tekście

–  interpretuje tekst w kontekście 
jego subiektywnego charakteru

–  omawia fragmenty o znacze-
niach metaforycznych

–  ustosunkowuje się do refleksji 
autora o świecie 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem zawartych 
w nim refleksji o świecie 

Magdalena Tulli
Szum

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  zna pojęcie autokreacja
–  wskazuje fragmenty opisujące 

emocje
–  według wzoru pisze list 

–  opowiada, o czym mówi tekst
–  dostrzega w tekście przejawy 

autokreacji
–  omawia prezentowane emocje
–  pisze list 

–  wskazuje główne zagadnienia 
poruszane w tekście

–  omawia na podstawie tekstu 
zjawisko autokreacji

–  omawia przejawy prezentowa-
nych emocji

–  pisze ciekawy, rozwinięty list 

–  określa problematykę tekstu
–  interpretuje tekst z punktu wi-

dzenia działań autokreacyjnych
–  przedstawia źródła prezento-

wanych emocji
–  pisze ciekawy list zachowując 

wszystkie wymogi tej formy 
wypowiedzi 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje tekst ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
autokreacji 

Alina Szapoczni-
kow Autoportret I
–  Autoportret II 
(rzeźby)

–  wie, że rzeźba jest jedną 
z dziedzin sztuki

–  wyjaśnia, co oznacza słowo 
autoportret

–  rozpoznaje rzeźbę wśród 
innych dzieł sztuki

–  wyjaśnia tytuły rzeźb
–  wymienia elementy obu rzeźb

–  omawia specyfikę rzeźby jako 
dzieła sztuki

–  wypowiada się na temat tytułu 
rzeźb

–  przypomina i omawia poznane 
do tej pory rzeźby

–  wyjaśnia tytuły rzeźb w kon-
tekście tego, co przedstawiają

–  samodzielnie interpretuje rzeź-
by ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich metaforycznych 
znaczeń 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wymienia podstawowe ele-
menty obu rzeźb

–  wstępnie jedną z rzeźb, ma 
świadomość, że niektóre ele-
menty rzeźb maja znaczenie 
symboliczne

–  wie, że rzeźby są zrobione 
z różnych materiałów 

–  opisuje obydwie rzeźby
–  wskazuje elementy o znacze-

niach symbolicznych
–  nazywa materiały, z których 

wykonane zostały rzeźby 

–  porównuje elementy obu rzeźb
–  dokładnie opisuje rzeźby
–  omawia elementy o znacze-

niach symbolicznych
–  omawia rzeźby z uwzględ-

nieniem materiału, z którego 
zostały zrobione 

–  omawia elementy obu rzeźb
–  opisuje porównawczo obie 

rzeźby
–  wyjaśnia symboliczne znacze-

nia elementów dzieł
–  wyjaśnia, jak materiał, z które-

go zostały wykonane rzeźby, 
wpływa na znaczenia dzieł 

Wirtualny spacer 
– autoportrety 
uczniów

–  we wskazanym programie 
tworzy pod kierunkiem auto-
portret 

–  w samodzielnie wybranym 
programie tworzy autoportret 

–  w samodzielnie wybranym 
programie tworzy ciekawy 
autoportret 

–  tworzy autoportret odzwier-
ciedlający jego indywidualne 
cechy 

–  w samodzielnie wybranym 
programie tworzy interesujący 
autoportret, wykorzystuje 
elementy symboliczne 

Ścieżki życia
Zbigniew Herbert
Życiorys

–  rozpoznaje życiorys wśród 
innych form użytkowych

–  rozróżnia lirykę bezpośrednią 
i pośrednią

–  gromadzi informacje o bohate-
rze lirycznym

–  wskazuje wersy pozwalające 
określić sytuację liryczną

–  dostrzega wewnętrzną kompo-
zycję wiersza

–  wskazuje wersy, w których jest 
mowa o wartościach

–  nazywa uczucia 

–  wie, czym cechuje się życiorys 
jako forma wypowiedzi

–  dostrzega w utworze lirykę 
bezpośrednią

–  rozpoznaje bohatera lirycznego
–  rozpoznaje sytuację liryczną
–  dzieli tekst na części kompo-

zycyjne ze względu na formy 
czasu

–  nazywa wartości ważne dla 
bohatera

–  wypowiada się na temat uczuć 
bohatera 

–  wymienia wyróżniki życiorysu
–  wyjaśnia, dlaczego wiersz re-

prezentuje lirykę bezpośrednią
–  przedstawia informacje o bo-

haterze lirycznym
–  wskazuje składniki sytuacji 

lirycznej
–  omawia kompozycję we-

wnętrzną utworu
–  omawia wartości ważne dla 

bohatera
–  wskazuje źródła uczuć 

–  omawia życiorys jako użytkową 
formę wypowiedzi

–  dostrzega subiektywizm wypo-
wiedzi poetyckiej

–  przedstawia dłuższą wypo-
wiedź związaną z bohaterem 
lirycznym

–  omawia sytuację liryczną
–  omawia kompozycję we-

wnętrzną utworu w kontekście 
jego zawartości treściowej

–  omawia światopogląd bohatera 
lirycznego

–  omawia uczucia bohatera i ich 
źródła 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje wiersz ze szczególnym 
uwzględnieniem światopoglą-
du i postawy życiowej osoby 
mówiącej (bohatera lirycznego) 

Wisława Szym-
borska Pisanie 
życiorysu

–  rozpoznaje życiorys wśród 
innych form użytkowych

–  przypomina, co to jest fraze-
ologizm

–  wie, czym cechuje się życiorys 
jako forma wypowiedzi

–  wskazuje w wierszu frazeolo-
gizmy

–  wymienia wyróżniki życiorysu
–  wyjaśnia znaczenia związane 

z frazeologizmami

–  omawia życiorys jako użytkową 
formę wypowiedzi

–  wyjaśnia funkcję frazeologi-
zmów w utworze

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje utwór ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji między 
człowiekiem i światem 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wie, na czym polega ironia
–  wskazuje wersy mówiące 

o człowieku
–  dostrzega relacje między czło-

wiekiem i światem ukazane 
w wierszu 

–  dostrzega w wierszu ironię
–  odtwarza obraz człowieka 

utrwalony w wierszu
–  omawia relacje między czło-

wiekiem i światem ukazane 
w wierszu 

–  wyjaśnia, przeciwko czemu 
skierowana jest ironia

–  omawia obraz człowieka 
ukazany w wierszu

–  tworzy wypowiedź na temat 
relacji między człowiekiem 
i światem ukazanych w wierszu 

–  interpretuje znaczenia związane 
z kategorią ironii zastosowaną 
w wierszu

–  tworzy rozbudowaną wy-
powiedź prezentującą obraz 
człowieka ukazany w wierszu

–  ocenia relacje między czło-
wiekiem i światem ukazane 
w wierszu 

Piotr Dumała
Ściany (film ani-
mowany)

–  ogląda uważnie film
–  dostrzega filmowe metafory
–  zna pojęcie everyman
–  zwraca uwagę na muzykę 

w filmie 

–  przedstawia swoje pierwsze 
wrażeniu po obejrzeniu filmu

–  wskazuje sceny zawierające 
metafory

–  wie, kto to jest everyman
–  wypowiada się na temat muzy-

ki w filmie 

–  odtwarza treściową zawartość 
poszczególnych scen filmu

–  wyjaśnia znaczenia filmowych 
metafor

–  wyjaśnia, kto to jest everyman
–  ocenia muzykę w filmie 

–  opowiada własnymi słowami 
fabułę filmu

–  interpretuje metaforyczne 
znaczenia filmu

–  wykorzystuje pojęcie every-
man do interpretacji filmu

–  ocenia muzykę filmu w kontek-
ście jego znaczeń 

–  samodzielnie analizuje i inter-
pretuje film ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzy-
stanych środków filmowych 
dla kreowania znaczeń metafo-
rycznych 

Wirtualny spacer 
– przedstawianie 
siebie

–  pod kierunkiem przygotowuje 
autoprezentację 

–  przygotowuje autoprezentację –  przygotowuje rozbudowaną 
autoprezentację 

–  przygotowuje w ciekawej 
formie autoprezentację 

–  samodzielnie przygotowuje 
rozwiniętą, ciekawą autopre-
zentację 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Fonetyka

Głoska i litera –  rozróżnia pojęcia litera i głoska
–  zna główne sposoby zapisywa-

nia głosek
–  dzieli proste wyrazy na litery 

i głoski
–  wie, że i może pełnić w wyra-

zach różne funkcje 

–  wie, co to jest głoska i litera
–  zna sposoby zapisywania 

głosek
–  dzieli wyrazy na litery i głoski
–  zna funkcje litery i w wyrazach 

–  wyjaśnia, czym jest głoska, 
a czym litera

–  wymienia różnorodne sposoby 
zapisywania głosek

–  dzieli trudne wyrazy na litery 
i głoski

–  podaje przykłady roli i w wy-
razach 

–  omawia rozróżnienie w języku 
na litery i głoski

–  omawia wszystkie sposoby 
zapisywania głosek

–  bezbłędnie dzieli trudne wyra-
zy na litery i głoski

–  omawia funkcje litery i w wy-
razach 

–  bezbłędnie dzieli wszystkie 
wyrazy na litery i głoski

–  bezbłędnie określa rolę i 
w wyrazach 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Podział głosek –  odróżnia samogłoski od spół-
głosek

–  wie, które narządy artykulacyj-
ne biorą udział w powstawaniu 
głosek

–  określa podstawowe cechy 
głosek 

–  rozróżnia samogłoski i spół-
głoski

–  wymienia podstawowe narzą-
dy artykulacyjne

–  określa cechy głosek 

–  wymienia wszystkie samogło-
ski, odróżnia spółgłoski

–  wymienia narządy artykula-
cyjne

–  określa cechy głosek 

–  wyjaśnia, czym różnią się sa-
mogłoski od spółgłosek

–  omawia rolę poszczególnych 
narządów w artykulacji głosek

–  określa cechy głosek 

–  omawia proces powstawania 
głosek

–  bezbłędnie określa cechy 
głosek 

Upodobnienia 
głosek

–  wie, że istnieje zjawisko 
upodobnienia głosek

–  zna podstawowe rodzaje 
upodobnień

–  zaznacza i nazywa podstawowe 
rodzaje upodobnień 

–  wie, na czym polegają upodob-
nienia głosek

–  zna różne rodzaje upodobnień, 
zaznacza i nazywa upodob-
nienia 

–  omawia upodobnienia głosek
–  zna wszystkie rodzaje upodob-

nień
–  poprawnie zaznacza i nazywa 

upodobnienia 

–  tłumaczy mechanizm powsta-
wania upodobnień głosek

–  omawia wszystkie rodzaje 
upodobnień

–  zaznacza i nazywa wszystkie 
rodzaje upodobnień 

–  rozpoznaje wszystkie rodzaje 
upodobnień, nazywa je, po-
prawnie wymawia 

Sylaba –  wie, co to jest sylaba
–  wie, że sylaby mogą się 

kończyć na samogłoskę lub 
spółgłoskę

–  dzieli proste wyrazy na sylaby 

–  izoluje sylabę w wyrazie
–  rozpoznaje sylaby otwarte 

i zamknięte
–  dzieli wyrazy na sylaby 

–  rozpoznaje różne sylaby 
w wyrazie

–  nazywa, która sylaba jest 
zamknięta, a która otwarta

–  dzieli trudne wyrazy na sylaby 

–  wyjaśnia, czym jest sylaba
–  wyjaśnia, kiedy sylaba jest 

otwarta, kiedy zamknięta
–  bezbłędnie dzieli trudne wyrazy 

na sylaby 

–  bezbłędnie dzieli wszystkie 
wyrazy na sylaby 

Akcent wyrazowy 
i zdaniowy

–  ma świadomość konieczności 
poprawnego akcentowania 
wyrazów

–  stara się poprawnie akcento-
wać wyrazy

–  wie, że są wyrazy bezakcen-
towe 

–  wie, na czym polega akcent 
wyrazowy

–  poprawnie akcentuje wyrazy
–  wymienia przykłady wyrazów 

bezakcentowych 

–  omawia akcent wyrazowy
–  poprawnie akcentuje niemal 

wszystkie wyrazy
–  wymienia różnorodne przykła-

dy wyrazów bezakcentowych 

–  wyjaśnia, na czym polega 
akcent wyrazowy

–  poprawnie akcentuje wszystkie 
wyrazy

–  zna wyrazy bezakcentowe 

–  bezbłędnie stosuje akcent 
w swoich wypowiedziach 

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości

–  rozróżnia pojęcia litera i głoska
–  zna główne sposoby zapisywa-

nia głosek
–  dzieli proste wyrazy na litery 

i głoski

–  wie, co to jest głoska i litera
–  zna sposoby zapisywania 

głosek
–  dzieli wyrazy na litery i głoski
–  zna funkcje litery i w wyrazach

–  wyjaśnia, czym jest głoska, 
a czym litera

–  wymienia różnorodne sposoby 
zapisywania głosek

–  dzieli trudne wyrazy na litery 
i głoski

–  omawia rozróżnienie w języku 
na litery i głoski

–  omawia wszystkie sposoby 
zapisywania głosek

–  bezbłędnie dzieli trudne wyrazy 
na litery i głoski

–  bezbłędnie dzieli wszystkie 
wyrazy na litery i głoski

–  bezbłędnie określa rolę i w wy-
razach

–  omawia proces powstawania 
głosek
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wie, że i może pełnić w wyra-
zach różne funkcje

–  odróżnia samogłoski od spół-
głosek

–  wie, które narządy artykulacyj-
ne biorą udział w powstawaniu 
głosek

–  określa podstawowe cechy 
głosek

–  wie, co to jest sylaba
–  wie, że sylaby mogą się 

kończyć na samogłoskę lub 
spółgłoskę

–  dzieli wyrazy na sylaby
–  ma świadomość konieczności 

poprawnego akcentowania 
wyrazów

–  stara się poprawnie akcento-
wać wyrazy

–  wie, że są wyrazy bezakcen-
towe

–  wie, że istnieje zjawisko 
upodobnienia głosek

–  zna podstawowe rodzaje 
upodobnień

–  zaznacza i nazywa podstawowe 
rodzaje upodobnień

–  rozróżnia samogłoski i spół-
głoski

–  wymienia podstawowe narzą-
dy artykulacyjne

–  określa cechy głosek
–  izoluje sylabę w wyrazie
–  rozpoznaje sylaby otwarte 

i zamknięte, dzieli wyrazy 
na sylaby

–  wie, na czym polega akcent 
wyrazowy

–  poprawnie akcentuje wyrazy
–  wymienia przykłady wyrazów 

bezakcentowych
–  wie, na czym polegają upodob-

nienia głosek
–  zna różne rodzaje upodobnień, 

zaznacza i nazywa upodob-
nienia 

–  podaje przykłady roli i w wy-
razach

–  wymienia wszystkie samogło-
ski, odróżnia spółgłoski

–  wymienia narządy artykula-
cyjne

–  określa cechy głosek
–  rozpoznaje różne sylaby w wy-

razie
–  nazywa, która sylaba jest za-

mknięta, a która otwarta
–  dzieli trudne wyrazy na sylaby
–  omawia akcent wyrazowy
–  poprawnie akcentuje niemal 

wszystkie wyrazy
–  wymienia różnorodne przykłady 

wyrazów bezakcentowych
–  omawia upodobnienia głosek
–  zna wszystkie rodzaje upodob-

nień
–  poprawnie zaznacza i nazywa 

upodobnienia

–  omawia funkcje litery i w wy-
razach

–  wyjaśnia, czym różnią się 
samogłoski od spółgłosek

–  omawia rolę poszczególnych 
narządów w artykulacji głosek

–  określa cechy głosek
–  wyjaśnia, czym jest sylaba
–  wyjaśnia, kiedy sylaba jest 

otwarta, kiedy zamknięta
–  bezbłędnie dzieli trudne wyrazy 

na sylaby
–  wyjaśnia, na czym polega 

akcent wyrazowy
–  poprawnie akcentuje wszystkie 

wyrazy
–  zna wyrazy bezakcentowe
–  tłumaczy mechanizm powsta-

wania upodobnień głosek
–  omawia wszystkie rodzaje 

upodobnień
–  zaznacza i nazywa wszystkie 

rodzaje upodobnień 

Zróżnicowanie języka

Treść i zakres zna-
czeniowy wyrazu

–  ma świadomość różnicy mię-
dzy treścią a zakresem znacze-
niowym wyrazów

–  wie, czym różni się treść od za-
kresu znaczeniowego wyrazu

–  podaje treść i zakres znacze-
niowy wyrazów

–  wyjaśnia, czym różni się treść 
od zakresu znaczeniowego 
wyrazu

–  omawia zagadnienie różnic 
między treścią a zakresem 
znaczeniowym wyrazów

–  bezbłędnie podaje treść i za-
kres znaczeniowy różnorod-
nych wyrazów 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  podaje treść i zakres znacze-
niowy kilku wyrazów

–  podaje kilka wyrazów o tym 
samym zakresie znaczeniowym 

–  podaje wyrazy o tym samym 
zakresie znaczeniowym 

–  dostrzega zależności między 
treścią a zakresem znaczenio-
wym wyrazów

–  tworzy proste ciągi wyrazów 
o tym samym zakresie znacze-
niowym 

–  omawia relacje między treścią 
a zakresem znaczeniowym 
wyrazu

–  tworzy ciągi wyrazów o tym 
samym zakresie znaczeniowym 

Nazwy osobowe –  wie, że imiona i nazwiska 
to nazwy osobowe

–  zna zasady pisowni nazw 
osobowych 

–  wyróżnia spośród nazw włas- 
nych nazwy osobowe

–  stosuje zasady pisowni nazw 
osobowych 

–  ma podstawową wiedzę 
na temat powstawania nazw 
osobowych

–  poprawnie zapisuje nazwy 
osobowe 

–  wie, jak powstawały nazwy 
osobowe

–  bezbłędnie zapisuje nazwy 
osobowe 

–  omawia proces powstawania 
nazw osobowych, zapisuje 
je bezbłędnie 

Odmiana imion 
i nazwisk

–  poprawnie odmienia proste 
nazwy osobowe 

–  poprawnie odmienia większość 
nazw osobowych 

–  poprawnie odmienia niemal 
wszystkie nazwy osobowe 

–  poprawnie odmienia wszystkie 
nazwy osobowe 

–  zna wszystkie wzory deklina-
cyjne nazw osobowych 

Nazwy miejscowe –  wie, czego dotyczą nazwy 
miejscowe

–  zna zasady pisowni nazw miej-
scowych 

–  wyróżnia spośród nazw włas- 
nych nazwy miejscowe

–  przedstawia zasady pisowni 
nazw miejscowych 

–  podaje kilka przykładów róż-
nych nazw miejscowych

–  stosuje zasady pisowni nazw 
miejscowych 

–  podaje różnorodne przykłady 
nazw miejscowych

–  bezbłędnie zapisuje nazwy 
miejscowe 

–  swobodnie posługuje się na-
zwami miejscowymi 

Odmiana nazw 
miejscowych

–  wie, że nazwy miejscowe 
podlegają odmianie przez 
przypadki 

–  poprawnie odmienia naj-
bardziej powszechne nazwy 
miejscowe 

–  poprawnie odmienia większość 
nazw miejscowych 

–  poprawnie odmienia wszystkie 
nazwy miejscowe 

–  zna wszystkie wzory deklina-
cyjne nazw miejscowych 

Nazwy mieszkań-
ców

–  wie, jak tworzy się nazwy 
mieszkańców

–  zna zasady pisowni nazw 
mieszkańców 

–  tworzy poprawnie podstawowe 
nazwy mieszkańców

–  zapisuje poprawnie podstawowe 
nazwy mieszkańców 

–  poprawnie tworzy większość 
nazw mieszkańców

–  stosuje się do zasad ich 
pisowni 

–  poprawnie tworzy nazwy 
mieszkańców

–  poprawnie zapisuje nazwy 
mieszkańców 

–  poprawnie tworzy i zapisuje 
wszystkie nazwy mieszkańców 

Kolokwializmy –  zna pojęcie kolokwializmu
–  wie, kiedy można używać 

kolokwializmów 

–  wie, jakie wyrazy i związki wy-
razowe są kolokwializmami, nie 
nadużywa kolokwializmów 

–  podaje kilka przykładów kolo-
kwializmów

–  wie, dla jakiego stylu języka są 
typowe kolokwializmy 

–  podaje przykłady kolokwiali-
zmów

–  wyjaśnia, kiedy używanie kolo-
kwializmów jest błędem 

–  używa kolokwializmów tylko 
wówczas, gdy jest to uzasad-
nione 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Wyrazy rodzime 
i zapożyczone

–  wyróżnia popularne wyrazy 
zapożyczone

–  zna zasady pisowni wyrazów 
zapożyczonych 

–  podaje kilka przykładów 
wyrazów rodzimych i zapoży-
czonych

–  omawia zasady pisowni wyra-
zów zapożyczonych 

–  podaje przykłady wyrazów 
rodzimych i zapożyczonych

–  stosuje zasady pisowni wyra-
zów zapożyczonych 

–  rozróżnia wyrazy rodzime 
i zapożyczone

–  poprawnie zapisuje wyrazy 
zapożyczone 

–  omawia proces zapożyczania 
wyrazów 

Regionalne odmia-
ny języka

–  wie, że obok języka ogólno-
polskiego istnieją regionalne 
odmiany języka

–  zna podstawowe rodzaje dia-
lektyzmów

–  próbuje czytać tekst pisany 
gwarą 

–  wie co to jest dialekt i gwara
–  zna rodzaje dialektyzmów
–  czyta tekst pisany gwarą 

–  wyjaśnia, co to jest dialekt 
i gwara

–  podaje przykłady rożnych 
rodzajów dialektyzmów

–  czyta płynnie tekst pisany 
gwarą 

–  podaje przykłady regionalnych 
odmian języka

–  rozpoznaje rodzaje dialekty-
zmów

–  czyta ze zrozumieniem tekst 
pisany gwarą 

–  omawia specyfikę różnych 
regionalnych odmian języka 

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości

–  ma świadomość różnicy mię-
dzy treścią a zakresem znacze-
niowym wyrazów

–  podaje treść i zakres znacze-
niowy kilku wyrazów

–  podaje kilka wyrazów o tym 
samym zakresie znaczeniowym

–  wie, że imiona i nazwiska to 
nazwy osobowe

–  zna zasady pisowni nazw oso-
bowych

–  poprawnie odmienia proste 
nazwy osobowe

–  wie, czego dotyczą nazwy 
miejscowe

–  zna zasady pisowni nazw miej-
scowych

–  wie, że nazwy miejscowe 
podlegają odmianie przez 
przypadki

–  wie, czym różni się treść od za-
kresu znaczeniowego wyrazu

–  podaje treść i zakres znacze-
niowy wyrazów

–  podaje wyrazy o tym samym 
zakresie znaczeniowym

–  wyróżnia spośród nazw włas- 
nych nazwy osobowe

–  stosuje zasady pisowni nazw 
osobowych

–  poprawnie odmienia większość 
nazw osobowych

–  wyróżnia spośród nazw wła-
snych nazwy miejscowe

–  przedstawia zasady pisowni 
nazw miejscowych

–  poprawnie odmienia naj-
bardziej powszechne nazwy 
miejscowe

–  wyjaśnia, czym różni się treść 
od zakresu znaczeniowego 
wyrazu

–  dostrzega zależności między 
treścią a zakresem znaczenio-
wym wyrazów

–  tworzy proste ciągi wyrazów 
o tym samym zakresie znacze-
niowym

–  ma podstawową wiedzę 
na temat powstawania nazw 
osobowych

–  poprawnie zapisuje nazwy 
osobowe

–  poprawnie odmienia niemal 
wszystkie nazwy osobowe

–  podaje kilka przykładów róż-
nych nazw miejscowych

–  stosuje zasady pisowni nazw 
miejscowych

–  omawia zagadnienie różnic 
między treścią a zakresem 
znaczeniowym wyrazów

–  omawia relacje między treścią 
a zakresem znaczeniowym 
wyrazu

–  tworzy ciągi wyrazów o tym 
samym zakresie znaczeniowym

–  wie, jak powstawały nazwy 
osobowe

–  bezbłędnie zapisuje nazwy 
osobowe

–  poprawnie odmienia wszystkie 
nazwy osobowe

–  podaje różnorodne przykłady 
nazw miejscowych

–  bezbłędnie zapisuje nazwy 
miejscowe

–  poprawnie odmienia wszystkie 
nazwy miejscowe

–  bezbłędnie podaje treść i zakres 
znaczeniowy różnorodnych 
wyrazów

–  omawia proces powstawania 
nazw osobowych, zapisuje 
je bezbłędnie

–  zna wszystkie wzory deklinacyj-
ne nazw osobowych

–  swobodnie posługuje się nazwa-
mi miejscowymi

–  zna wszystkie wzory deklinacyjne 
nazw miejscowych

–  poprawnie tworzy i zapisuje 
wszystkie nazwy mieszkańców

–  używa kolokwializmów tylko 
wówczas, gdy jest to uzasadnione

–  omawia proces zapożyczania 
wyrazów

–  omawia specyfikę różnych regio-
nalnych odmian języka 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  wie, jak tworzy się nazwy 
mieszkańców

–  zna zasady pisowni nazw 
mieszkańców

–  zna pojęcie kolokwializmu
–  wie, kiedy można używać 

kolokwializmów
–  wyróżnia popularne wyrazy 

zapożyczone
–  zna zasady pisowni wyrazów 

zapożyczonych
–  wie, że obok języka ogólno-

polskiego istnieją regionalne 
odmiany języka

–  zna podstawowe rodzaje dia-
lektyzmów

–  próbuje czytać tekst pisany 
gwarą 

–  tworzy poprawnie podstawo-
we nazwy mieszkańców

–  zapisuje poprawnie podstawo-
we nazwy mieszkańców

–  wie, jakie wyrazy i związki 
wyrazowe są kolokwializmami, 
nie nadużywa kolokwializmów

–  podaje kilka przykładów 
wyrazów rodzimych i zapoży-
czonych

–  omawia zasady pisowni wyra-
zów zapożyczonych

–  wie co to jest dialekt i gwara
–  zna rodzaje dialektyzmów
–  czyta tekst pisany gwarą 

–  poprawnie odmienia większość 
nazw miejscowych

–  poprawnie tworzy większość 
nazw mieszkańców

–  stosuje się do zasad ich pisowni
–  podaje kilka przykładów kolo-

kwializmów
–  wie, dla jakiego stylu języka 

są typowe kolokwializmy
–  podaje przykłady wyrazów 

rodzimych i zapożyczonych
–  stosuje zasady pisowni wyra-

zów zapożyczonych
–  wyjaśnia, co to jest dialekt 

i gwara
–  podaje przykłady rożnych 

rodzajów dialektyzmów
–  czyta płynnie tekst pisany gwarą

–  poprawnie tworzy nazwy 
mieszkańców

–  poprawnie zapisuje nazwy 
mieszkańców

–  podaje przykłady kolokwiali-
zmów

–  wyjaśnia, kiedy używanie kolo-
kwializmów jest błędem

–  rozróżnia wyrazy rodzime i za-
pożyczone, poprawnie zapisuje 
wyrazy zapożyczone

–  podaje przykłady regionalnych 
odmian języka

–  rozpoznaje rodzaje dialekty-
zmów

–  czyta ze zrozumieniem tekst 
pisany gwarą 

Komunikacja i kultura języka
Poprawne używa-
nie słownictwa

–  stosuje proste związki wyra-
zowe

–  zna pojęcie szablonu języko-
wego 

–  wie, co to są związki wyrazowe
–  rozpoznaje szablony językowe 

–  wyjaśnia, co to są związki 
wyrazowe

–  unika stosowania szablonów 
językowych 

–  wyjaśnia mechanizm tworzenia 
związków wyrazowych

–  krytycznie ocenia stosowanie 
szablonów językowych 

–  świadomie i celowo stosuje 
poprawne związki wyrazowe 
w wypowiedziach

–  unika stosowania szablonów 
językowych, krytycznie ocenia 
je w cudzych wypowiedziach 

Norma językowa –  wie, że w działaniach języ-
kowych należy stosować się 
do norm językowych

–  wie, że istnieją różne normy 
językowe

–  w swoich wypowiedziach stara 
się stosować do norm języko-
wych 

–  wie, co to jest norma językowa
–  odróżnia normę wzorcową 

od użytkowej i potocznej, 
stosuje się do norm języko-
wych w większości swoich 
wypowiedzi 

–  wstępnie wyjaśnia na czym 
polega norma językowa

–  rozróżnia różne rodzaje norm 
językowych

–  przestrzega norm językowych 
niemal we wszystkich wypo-
wiedziach 

–  wyjaśnia, na czym polega i cze-
go dotyczy norma językowa

–  rozróżnia wszystkie normy 
językowe

–  zawsze stosuje się do odpo-
wiednich norm językowych 
w swoich wypowiedziach 

–  świadomie stosuje się w swo-
ich wypowiedziach do norm 
językowych różnego rodzaju 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

Błąd językowy –  wie, że w wypowiedziach 
powinno unikać się błędów 
językowych

–  rozpoznaje innowacje języ-
kowe

–  zna podstawowe rodzaje błę-
dów językowych 

–  wie, co to jest błąd językowy
–  odróżnia innowacje językowe 

od błędów językowych
–  rozpoznaje różne rodzaje 

błędów językowych 

–  wyjaśnia, co to jest błąd języ-
kowy

–  wyjaśnia, w jakich okoliczno-
ściach stosowane są innowacje 
językowe

–  klasyfikuje większość błędów 
językowych 

–  wyjaśnia mechanizm popeł-
niania błędów i usterek języ-
kowych

–  ocenia innowacje językowe
–  klasyfikuje rodzaje błędów 

językowych 

–  świadomie unika popełniania 
błędów językowych, zna ich 
rodzaje i mechanizm powsta-
wiania 

Manipulacja języ-
kowa

–  zna pojęcie manipulacji języ-
kowej

–  dostrzega językowe sposoby 
stosowane w manipulacji 
językowej

–  stara się nie poddawać mani-
pulacji językowej 

–  wie, na czym polega manipula-
cja językowa

–  zna podstawowe sposoby 
manipulacji językowej

–  nie poddaje się manipulacji 
językowej 

–  wyjaśnia, na czym polega 
manipulacja językowa

–  omawia językowe sposoby 
stosowane w manipulacji 
językowej

–  skutecznie nie poddaje się 
manipulacji językowej 

–  wyjaśnia, czym różni się mani-
pulacja językowa od perswazji

–  wyjaśnia językowe mechani-
zmy manipulacji językowej

–  przeciwstawia się manipulacji 
językowej 

–  świadomie i skutecznie prze-
ciwstawia się manipulacji 
językowej 

Zebranie i powtó-
rzenie wiadomości

–  stosuje proste związki wyra-
zowe

–  zna pojęcie szablonu języko-
wego

–  wie, że w działaniach języ-
kowych należy stosować się 
do norm językowych

–  wie, że istnieją różne normy 
językowe

–  w swoich wypowiedziach stara 
się stosować do norm języko-
wych

–  wie, że w wypowiedziach 
powinno unikać się błędów 
językowych

–  rozpoznaje innowacje językowe
–  zna podstawowe rodzaje błę-

dów językowych

–  wie, co to są związki wyrazowe
–  rozpoznaje szablony językowe
–  wie, co to jest norma językowa
–  odróżnia normę wzorcową 

od użytkowej i potocznej, 
stosuje się do norm języko-
wych w większości swoich 
wypowiedzi

–  wie, co to jest błąd językowy
–  odróżnia innowacje językowe 

od błędów językowych roz-
poznaje różne rodzaje błędów 
językowych

–  wie, na czym polega manipula-
cja językowa

–  zna podstawowe sposoby 
manipulacji językowej

–  wyjaśnia, co to są związki 
wyrazowe

–  unika stosowania szablonów 
językowych

–  wstępnie wyjaśnia na czym 
polega norma językowa

–  rozróżnia różne rodzaje norm 
językowych

–  przestrzega norm językowych 
niemal we wszystkich wypo-
wiedziach

–  wyjaśnia, co to jest błąd języ-
kowy

–  wyjaśnia, w jakich okoliczno-
ściach stosowane są innowacje 
językowe

–  klasyfikuje większość błędów 
językowych

–  wyjaśnia mechanizm tworzenia 
związków wyrazowych

–  krytycznie ocenia stosowanie 
szablonów językowych

–  wyjaśnia, na czym polega i cze-
go dotyczy norma językowa

–  rozróżnia wszystkie normy 
językowe

–  zawsze stosuje się do odpo-
wiednich norm językowych 
w swoich wypowiedziach

–  wyjaśnia mechanizm popeł-
niania błędów i usterek języ-
kowych

–  ocenia innowacje językowe
–  klasyfikuje rodzaje błędów 

językowych

–  świadomie i celowo stosuje 
poprawne związki wyrazowe 
w wypowiedziach

–  unika stosowania szablonów 
językowych, krytycznie ocenia 
je w cudzych wypowiedziach

–  świadomie stosuje się w swo-
ich wypowiedziach do norm 
językowych różnego rodzaju

–  świadomie unika popełniania 
błędów językowych, zna ich 
rodzaje i mechanizm powsta-
wiania

–  świadomie i skutecznie prze-
ciwstawia się manipulacji 
językowej 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  zna pojęcie manipulacji języ-
kowej

–  dostrzega językowe sposoby 
stosowane w manipulacji języ-
kowej

–  stara się nie poddawać manipu-
lacji językowej 

–  nie poddaje się manipulacji 
językowej 

–  wyjaśnia, na czym polega 
manipulacja językowa

–  omawia językowe sposoby 
stosowane w manipulacji 
językowej

–  skutecznie nie poddaje się 
manipulacji językowej 

–  wyjaśnia, czym różni się mani-
pulacja językowa od perswazji

–  wyjaśnia językowe mechani-
zmy manipulacji językowej

–  przeciwstawia się manipulacji 
językowej 

WIEM I UMIEM

Krzysztof Bie-
drzycki Interpre-
tacja – szkoła 
rozumienia

–  czyta tekst ze zrozumieniem
–  odróżnia analizę od interpre-

tacji
–  stawia pytania do tekstu
–  dostrzega problematykę tekstu 

–  wie, co składa się na analizę 
utworu literackiego

–  wie, na czym polega interpre-
tacja utworu literackiego

–  formułuje podstawowe wnioski 
analityczne i interpretacyjne

–  odczytuje podstawowe sensy 
utworu 

–  pod kierunkiem dokonuje 
analizy utworu literackiego

–  pod kierunkiem dokonuje 
interpretacji utworu

–  formułuje wnioski analityczne 
i interpretacyjne

–  odczytuje sensy utworu 

–  dokonuje analizy utworu lite-
rackiego

–  dokonuje interpretacji utworu 
literackiego

–  formułuje wnioski analityczne 
i interpretacyjne związane 
z różnymi płaszczyznami tekstu

–  rozpoznaje znaczenia dosłow-
ne i naddane utworu 

–  samodzielnie dokonuje pełnej 
analizy i interpretacji utworu 
literackiego 

Teksty przemó-
wień uczniowskich

–  wyróżnia przemówienie spo-
śród innych form wypowiedzi

–  wie, że istnieją środki reto-
ryczne, wymienia przynajmniej 
jeden z nich

–  wie, że wypowiedź powinna 
być spójna

–  wie, że przemówienie dzieli się 
na części kompozycyjne

–  zna pojęcie perswazji
–  wie, że istnieją pozasłowne 

elementy wypowiedzi
–  pisze i wygłasza krótkie prze-

mówienie 

–  wie, czym cechuje się przemó-
wienie

–  wymienia kilka środków reto-
rycznych

–  wie, jakimi sposobami osiągać 
spójność wypowiedzi, zna 
części kompozycyjne przemó-
wienia

–  wie, na czym polega perswazja
–  zna pozasłowne elementy 

wypowiedzi
–  pisze i wygłasza przemówienie 

–  wymienia cechy przemówienia 
jako formy wypowiedzi

–  stosuje środki retoryczne
–  stosuje środki spójnościowe
–  dzieli tworzony tekst prze-

mówienia na właściwe części 
kompozycyjne

–  wyjaśnia, na czym polega 
perswazja

–  omawia pozasłowne elementy 
wypowiedzi

–  tworzy i w odpowiedni sposób 
wygłasza przemówienie 

–  omawia cechy przemówienia 
jako formy wypowiedzi

–  celowo i funkcjonalnie stosuje 
środki retoryczne

–  świadomie i funkcjonalnie 
stosuje środki spójnościowe

–  świadomie i funkcjonalnie 
dzieli tworzony tekst prze-
mówienia na właściwe części 
kompozycyjne

–  świadomie stosuje środki 
perswazyjne

–  stosuje pozasłowne środki 
wypowiedzi

–  pisze i wygłasza oddziałujące 
na odbiorców przemówienie

–  celowo i funkcjonalnie stosuje 
środki retoryczne, perswazyjne

–  stosuje pozajęzykowe środki 
przy wygłaszaniu tekstu prze-
mówienia 
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Lektura i inne 
teksty kultury, 

materiał 
językowy

Wymagania

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzone
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń

–  tworzy przekonywujące prze-
mówienie, wygłasza je 

–  stosuje pozasłowne środki 
wypowiedzi 

Test końcowy –  udziela poprawnych odpo-
wiedzi na więcej niż połowę 
z liczby pytań i poleceń 

–  udziela poprawnych odpo-
wiedzi na trzy czwarte liczby 
pytań i poleceń 

–  udziela poprawnych odpowie-
dzi na większość z liczby pytań 
i poleceń 

–  udziela poprawnych odpowie-
dzi niemal na wszystkie pytania 
i polecenia 

–  udziela poprawnych odpo-
wiedzi na wszystkie pytania 
i polecenia 



Wymagania edukacyjne z języka polskiego  

Klasa 4b 

Rok szkolny 2021/2022 

 

 

Numer i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

 

 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dopuszczającą, 

oraz: 

Wymagania 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dostateczną, oraz: 

Wymagania 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dobrą, oraz: 

Wymagania 

wykraczające 

(ocena celująca) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę bardzo dobrą, 

oraz: 

2.  

Rodzinne spotkania 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• wymienia postaci 

występujące na obrazie 

 

• prezentuje postacie 

przedstawione na obrazie 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

 

• określa dominujące na 

obrazie kolory 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie 

 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie  

• proponuje tematy 

rozmów postaci 

przedstawionych na 

obrazie  

 

• określa nastrój obrazu i 

uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• opowiada o sposobach 

spędzania wolnego czasu 

ze swoją rodziną 

• przedstawia własne 

zdanie na temat sytuacji 

sprzyjających zacieśnianiu 

więzi rodzinnych 

3.  

Witamw moim domu 

• czyta wiersz głośno 

• wymienia bohaterów 

wiersza 

• nazywa wers i strofę 

• odtwarza wiersz z 

pamięci 

 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers i strofę 

• wygłasza wiersz z 

pamięci 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa dwie cechy 

gospodarza i dwie cechy 

gościa 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o sytuacji 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa cechy 

gospodarza i cechy gościa 

• opowiada w ciekawy 

sposób o sytuacji 

przedstawionej w wierszu 

• deklamuje wiersz 

• prezentuje informacje o 

autorze wiersza 

• określa zasady 

gościnności 

• przedstawia w 

nietypowy sposób swój 

dom, domowników i 

ulubione przedmioty 



przedstawionej w wierszu 

• wygłasza z pamięci 

wiersz w odpowiednim 

tempie, z prawidłową 

dykcją 

odpowiednio modulując 

głos i dokonując 

interpretacji głosowej 

4.  

Co wiesz o swojej 

rodzinie? 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• podejmuje próbę 

sporządzenia notatki w 

formie schematu 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• sporządza niepełną 

notatkę o bohaterze 

utworu w formie 

schematu 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• sporządza notatkę o 

bohaterze utworu w 

formie schematu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• sporządza notatkę o 

bohaterach utworu w 

formie schematów 

• wyjaśnia, jak rozumie 

ostatnie wersy utworu  

• prezentuje informacje o 

autorze 

• wyjaśnia pojęcie drzewa 

genealogicznego 

• prezentuje informacje o 

swojej rodzinie w formie 

drzewa genealogicznego 

5.  

Jak napisać kartkę z 

życzeniami lub 

pozdrowieniami? 

• poprawnie zapisuje 

miejscowość i datę 

• podejmuje próbę 

napisania życzeń lub 

pozdrowień  

• poprawnie zapisuje 

adres 

• redaguje życzenia lub 

pozdrowienia według 

wzoru 

• stosuje zwroty do 

adresata 

• redaguje życzenia lub 

pozdrowienia 

• redaguje życzenia lub 

pozdrowienia 

odpowiednie do sytuacji i 

adresata 

• wskazuje różnice między 

SMS-em a kartką 

pocztową 

• stosuje emotikony 

• redaguje poprawnie pod 

względem językowym, 

ortograficznymi 

kompozycyjnym kartkę 

pocztową z życzeniami 

lub pozdrowieniami w 

związku z określoną 

sytuacją 

6.,7. 

Co wiemy o głoskach, 

literach i sylabach? 

• wymienia litery w 

kolejności alfabetycznej 

• dzieli wyrazy na sylaby 

• porządkuje wyrazy w 

kolejności alfabetycznej 

• poprawnie dzieli wyrazy 

na sylaby 

• odróżnia głoski i litery 

• określa liczbę liter i 

głosek w podanych 

wyrazach 

• poprawnie przenosi 

wyrazy do następnej linii 

• odróżnia samogłoski i 

spółgłoski 

• bezbłędnie odróżnia 

samogłoski i spółgłoski 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• sprawnie korzysta ze 

słownika ortograficznego 

• korzysta z katalogu 

bibliotecznego 



8.  

Jak korzystać ze 

słownika? 

• wyszukuje wyrazy w 

słowniku języka polskiego 

i słowniku ortograficznym 

 

• odczytuje definicje 

wyrazów w słowniku 

języka polskiego 

 

• odczytuje skróty i 

oznaczenia słownikowe 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• podejmuje próby 

korzystania ze słownika 

języka polskiego 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego i 

słownika języka polskiego 

• podejmuje próby 

korzystania z 

internetowych wersji 

słowników 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego i słownika 

języka polskiego 

• korzysta z internetowych 

wersji słowników 

9. 

Jak się 

porozumiewamy? 

• wskazuje nadawcę i 

odbiorcę komunikatu 

• odczytuje najczęściej 

występujące znaki 

graficzne i symbole 

• odróżnia komunikaty 

słowne, graficzne  

dźwiękowe 

• odczytuje znaki 

graficzne i symbole 

• odczytuje informacje 

przekazywane za pomocą 

gestów i mimiki 

• przekazuje określone 

informacje odpowiednimi 

gestami i mimiką 

• projektuje znaki 

graficzne przekazujące 

określone informacje 

• przekazuje i odczytuje 

podstawowe słowa w 

języku migowym 

10. 

Oznajmiam, pytam, 

rozkazuję… 

• buduje zdania 

• rozróżnia zdania 

oznajmujące, pytające i 

rozkazujące 

• buduje poprawnie proste 

zdania 

• buduje zdania 

oznajmujące, pytające i 

rozkazujące 

• buduje poprawnie zdania 

• przekształca zdania 

oznajmujące w zdania 

pytające 

• przekształca zdania 

rozkazujące tak, by 

wyrażały prośbę 

• stosuje różne rodzaje 

zdań w zależności od 

zamierzonego celu 

11. 

O czym rozmawiali pani 

Kropka i pan Przecinek?  

• wskazuje znaki 

interpunkcyjne: kropkę, 

pytajnik, wykrzyknik 

• stosuje kropkę na końcu 

zdania 

• stosuje znaki 

interpunkcyjne: kropkę, 

wykrzyknik, pytajnik 

• poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne: kropkę, 

wykrzyknik, pytajnik 

• określa różnicę w treści 

zdania w zależności od 

zastosowanego znaku 

interpunkcyjnego: kropki, 

wykrzyknika, pytajnika 

• redaguje krótki dialog 

złożony z różnych 

rodzajów zdań i 

poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne 

12.  

List Karolka 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3cechy 

bohatera  

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohatera 

• przedstawia swoją opinię 

• samodzielnie formułuje 

zasady dobrego 

zachowania 

• przedstawia pomysły na 

ciekawe spędzanie 

wolnego czasu 



o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohatera z 

własnymi 

1314. 

Jak napisać list? 

• poprawnie zapisuje 

miejscowość i datę 

• wymienia elementy listu 

• podejmuje próbę 

napisania listu 

• stosuje zwrot do adresata 

• redaguje list według 

wzoru 

• stosuje zwroty do 

adresata 

• stosuje zwroty 

grzecznościowe 

• redaguje list do kolegi 

• stosuje różne zwroty do 

adresata 

• dzieli tekst na akapity 

• redaguje list do 

określonego adresata na 

podany temat 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami tej formy 

wypowiedzi, redaguje 

poprawny i wyczerpujący 

list 

1516. 

Do czego służy 

rzeczownik i przez co się 

odmienia? 

• wskazuje rzeczowniki 

wśród innych części 

mowy 

• podaje liczby, rodzaje i 

przypadki rzeczownika 

• określa rodzaj 

rzeczownika 

• odmienia rzeczownik 

przez liczby i przypadki 

• stosuje rzeczowniki w 

odpowiednich formach 

• określa przypadek i 

liczbę danego 

rzeczownika 

• rozpoznaje rodzaj 

rzeczowników 

sprawiających trudności, 

np. pomarańcza, kontrola, 

kafelek 

• poprawnie używa 

różnych form 

rzeczowników 

sprawiających trudności, a 

w przypadku wątpliwości 

korzysta ze słownika  

17. 

Dlaczego pani 

Słowikowa płakała? 

• czyta wiersz głośno 

• wymienia bohaterów 

wiersza 

• dzieli wiersz na wersy, 

strofy,  

• wskazuje rymy, epitety 

• odtwarza wiersz z 

pamięci 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers, strofę, rym 

• wygłasza z pamięci 

wiersz  

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• wypisuje z wiersza 

przykłady rymów 

• określa2–3 cechy 

bohaterów wiersza 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej w wierszu 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa cechy bohaterów 

wiersza 

• opowiada w ciekawy 

sposób o sytuacji 

przedstawionej w wierszu 

• proponuje własne epitety 

• deklamuje wiersz, 

odpowiednio modulując 

• prezentuje informacje o 

autorze wiersza 

• przedstawia własne 

propozycje nazw 

oryginalnych dań 



• wskazuje w tekście 

wiersza epitety 

• wygłasza z pamięci 

wiersz w odpowiednim 

tempie, z prawidłową 

dykcją 

głos i dokonując 

interpretacji głosowej 

18.  

Dorośli i dzieci 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohatera 

• wyszukuje w słowniku 

języka polskiego 

znaczenie słowa rytuał 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa narratora 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohatera 

• przedstawia swoją opinię 

o bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohatera z 

własnymi 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• sporządza notatkę o 

szkolnych albo 

rodzinnych rytuałach i 

wyjaśnia, czemu one służą 

19.  

„Wszystko jest poezją, 

każdy jest poetą” 

• czyta wiersz głośno 

• wymienia bohaterów 

wiersza 

• rozpoznaje wersy, strofy, 

epitety 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers, strofę, epitet 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• określa kilka cech 

bohaterki utworu 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o bohaterce 

utworu 

• wskazuje w tekście 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa cechy bohaterki 

utworu 

• opowiada w ciekawy 

sposób o bohaterce 

wiersza 

• określa nastrój utworu 

• tworzy poetyckie 

określenia dla zjawisk 

przyrody przedstawionych 

na zdjęciach 



wiersza epitety 

20. 

Kto się czubi, ten się lubi 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa osobę 

opowiadającą o 

przedstawionych 

wydarzeniach 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterki 

• wyszukuje w słowniku 

języka polskiego 

znaczenie słowa anagram 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterki 

• przedstawia swoją opinię 

o bohaterce i jej 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterki z 

własnymi 

• opowiada w ciekawy 

sposób o swoich relacjach 

z rodzeństwem lub 

przyjaciółmi 

• układa własne anagramy 

2123. 

Znam zasady – piszę 

bezbłędnie! 

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni ó i 

u 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy zakończone na: -

ów, -ówka, -ówna 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni ó i 

u 

• tworzy formy pokrewne 

i poprawnie zapisuje 

wyrazy z ó wymiennym 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy zakończone na: -

uj, -uje, -unek, -us,-usz, -

uch, -ura, -ulec 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy z ó 

niewymiennym 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje 

wszystkie wyrazy z 

trudnością ortograficzną 

(pisownia ó i u) 

2425. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 1. 

26. Wspólne zabawy • wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• wymienia postaci 

występujące na obrazie 

• prezentuje postacie 

przedstawione na obrazie 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określa kolory 

dominujące na obrazie  

• określa źródło światła 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• proponuje tematy 

rozmów postaci 

przedstawionych na 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• opowiada o innych 

sposobach spędzania 

wolnego czasu w gronie 

rówieśników 



obrazie  

 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

27. 

Na skrzydłach marzeń 

• czyta wiersz głośno 

• określa bohatera wiersza 

• wyjaśnia, czym jest wers 

i epitet 

• wyjaśnia, czym jest 

ożywienie 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers i epitet 

• rozpoznaje w tekście 

ożywienie 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• określa kilka cech 

bohatera utworu 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o bohaterze 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza epitety 

• wskazuje w tekście 

ożywienie 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa cechy bohatera 

utworu 

• opowiada w ciekawy 

sposób o bohaterze 

wiersza i jego marzeniach 

• określa nastrój utworu 

• wskazuje w tekście 

ożywienie i wyjaśnia jego 

funkcję 

• prezentuje informacje o 

autorce wiersza 

• wymyśla własne 

przykłady ożywienia 

28.  

Pierwszy dzień w nowej 

szkole 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa osobę 

opowiadającą o 

przedstawionych 

wydarzeniach 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterki 

• przedstawia sytuację, w 

której znalazła się 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterki 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterce, jej sytuacji w 

nowej szkole i uczuciach, 

jakich doświadczyła 

• porównuje szkoły polską 

i szwedzką  

• przygotowuje w 

wybranej formie (plakat, 

film, prezentacja) 

interesujące informacje o 

swojej szkole dla 

rówieśników z innego 

kraju  



bohaterka 

• przedstawia szkołę 

szwedzką 

2930. 

 

Miły, grzeczny, 

koleżeński… 

• wskazuje przymiotniki 

wśród innych części 

mowy 

• podaje liczby, rodzaje i 

przypadki przymiotnika 

• odmienia przymiotnik 

przez liczby i przypadki 

• wypisuje z tekstu 

rzeczowniki wraz z 

określającymi je 

przymiotnikami 

• stosuje przymiotniki w 

odpowiednich formach 

• odróżnia przymiotniki w 

rodzaju męskoosobowymi 

niemęskoosobowym  

• określa przypadek, 

rodzaj i liczbę danego 

przymiotnika 

• określa rodzaj 

przymiotnika w liczbie 

pojedynczej i liczbie 

mnogiej 

• w przypadku 

wątpliwości korzysta z 

odpowiedniego słownika  

• opisuje szkolnego 

kolegę, używając 

przymiotników 

31.  

Wspólna praca w grupie 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• określa narratora 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• podaje nazwy 

określające narratora 

uczestniczącego w 

wydarzeniach i 

nieuczestniczącego w 

wydarzeniach 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora w 

tekście utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterów 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób  wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi 

• prezentuje własne zdanie 

na temat pracy w grupie 

• pracując w grupie, ustala 

zasady, które powinny 

obowiązywać podczas 

wspólnego wykonywania 

zadań 

32.  

Czym jest dla mnie 

książka? 

• czyta wiersz głośno 

• określa bohatera wiersza 

• wie, czym jest wers, 

strofa 

• podaje tytuł i autora 

swojej ulubionej książki 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers i epitet 

• wskazuje wers, który 

mówi o korzyściach 

płynących z czytania 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• wskazuje wersy, które 

mówią o korzyściach 

płynących z czytania 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa temat wiersza 

• przedstawia korzyści 

płynące z czytania książek 

• wskazuje w tekście 

ożywienie i wyjaśnia jego 

funkcję 

• wypowiada się na temat 

swoich doświadczeń 

czytelniczych 

• pisze do gazetki szkolnej 

informacje o książce, 

którą warto przeczytać 



książek 

• przedstawia w 2–3 

zdaniach swoją ulubioną 

książkę 

książek 

• wskazuje w tekście 

wiersza epitety 

• wskazuje w tekście 

ożywienie 

• prezentuje swoją 

ulubioną książkę 

• wyjaśnia sformułowania 

książka – przyjaciółka, 

książka czeka 

• prezentuje swoje 

ulubione książki  

33.  

Jak powstaje książka? 

• wymienia osoby 

tworzące książki i 

wskazuje je na rysunku 

• opisuje pracę 

poszczególnych osób 

tworzących książki 

• określa cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z tworzeniem 

książek 

• opowiada w kilku 

zdaniach, jak powstaje 

książka  

• opowiada w interesujący 

sposób, jak powstaje 

książka 

• opisuje budowę książki, 

posługując się 

odpowiednim 

słownictwem (strona 

tytułowa, grzbiet książki 

itp.) 

• samodzielnie wyszukuje 

informacje w różnych 

źródłach i przygotowuje 

prezentację 

przedstawiającą wybrany 

zawód związany z 

procesem powstawania 

książki 

3435. 

Widziałeś Rysia czy 

rysia? 

 

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni 

wielką literą imion, 

nazwisk, przydomków,  

pseudonimów, tytułów 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni 

wielką literą imion, 

nazwisk, przydomków, 

pseudonimów, tytułów 

• poprawnie zapisuje 

imiona, nazwiska, 

przydomki, przezwiska, 

tytuły książek, filmów, 

programów, dzieł sztuki 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje 

tytuły książek, filmów, 

utworów, dzieł sztuki, 

programów radiowych i 

telewizyjnych, również ze 

spójnikami i przyimkami 

wewnątrz tytułu 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• zapisuje poprawnie 

wszystkie podane wyrazy 

z trudnościami 

ortograficznymi(pisownia 

wielką i małą literą) 

36.  

Cudzysłów i kursywa 

• wskazuje cudzysłów i 

kursywę 

• wymienia zastosowanie 

cudzysłowu i kursywy 

• zapisuje tytuły utworów 

w cudzysłowach 

• zapisuje cytowane 

wypowiedzi w 

cudzysłowach 

• stosuje kursywę w 

tekście pisanym na 

komputerze  

• poprawnie zapisuje  

e-mail do kolegi lub 

koleżanki na temat swoich 

ulubionych książek, 

filmów i programów TV 

• posługuje się 

poprawnymi formami 



rzeczownika cudzysłów 

37.  

Dobry sposób na 

spędzanie wolnego czasu 

 

• czyta wiersz głośno 

• podaje nazwę formy 

spędzania wolnego czasu 

przedstawioną w wierszu 

• określa, czym jest wers, 

strofa i epitet 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• wypowiada się na temat 

formy spędzania wolnego 

czasu przedstawionej w 

utworze 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers, strofę i 

epitet 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o tym, co dzieje 

się w świecie opisanym w 

książkach 

• wskazuje w tekście 

wiersza epitety 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• przedstawia korzyści 

płynące z czytania książek 

• wyjaśnia, jak rozumie 

dwa ostatnie wersy 

wiersza W bibliotece 

znajdziesz… 

• wypowiada się na temat 

swoich doświadczeń 

czytelniczych 

• układa własne 

propozycje wyrazów 

rymujących się 

38. 

Co znajduje się w 

bibliotece? 

• wymienia, co znajduje 

się w księgozbiorze 

podręcznym 

• określa, czym jest 

katalog biblioteczny 

• wymienia zasady 

zachowania się w 

bibliotece 

• wymienia rodzaje 

katalogów bibliotecznych 

• przestrzega zasad 

zachowania się w 

bibliotece 

• rozróżnia rodzaje 

katalogów bibliotecznych 

• wybiera katalog 

biblioteczny odpowiedni 

w określonej sytuacji 

• korzysta z katalogu 

bibliotecznego przy 

szukaniu książek i 

materiałów 

• swobodnie korzysta z 

katalogu bibliotecznego i 

wyszukuje potrzebne 

książki i materiały 

39.  

Jakie informacje 

odczytujesz z karty 

katalogowej? 

• określa, czym jest karta 

katalogowa i wymienia jej 

najważniejsze elementy  

• wymienia elementy 

karty katalogowej 

• odczytuje z karty 

katalogowej informacje o 

szukanej książce 

• odnajduje w książce 

informacje potrzebne do 

przygotowania karty 

katalogowej 

• znajduje wskazane 

informacje w karcie 

katalogu internetowego 

• korzysta z katalogu 

internetowego 

• swobodnie korzysta z 

katalogu internetowego i 

wyszukuje potrzebne 

książki i materiały 

4041. 

Jak sporządzić notatkę? 

• określa, czym jest 

notatka i wymienia różne 

sposoby notowania 

• odróżnia różne sposoby 

notowania 

• notuje ważne informacje 

w formie krótkiego tekstu 

i punktów 

• wybiera z tekstu ważne 

informacje 

• notuje ważne informacje 

w formie krótkiego tekstu, 

punktów, schematu, tabeli 

• sporządza notatkę w 

określonej formie 

• wybiera sposób 

zanotowania ważnych 

informacji 

• trafnie wybiera najlepszą 

formę notatki i 

samodzielnie ją redaguje, 

zgodnie z wymogami 

dotyczącymi tej formy 

wypowiedzi 

• odczytuje skróty: wg, nr, 

np., ok., m.in., r., w. i 



posługuje się nimi w 

notatkach 

42.  

Anioł i szkolne zabawy  

 

• czyta wiersz głośno 

• wymienia bohaterów 

wiersza 

• określa, czym jest wers, 

rym, epitet 

• odtwarza wiersz z 

pamięci 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy, rymy i 

epitet 

• wygłasza wiersz z 

pamięci  

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• określa kilka cech 

bohaterów utworu 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej w wierszu 

• wygłasza z pamięci 

wiersz w odpowiednim 

tempie, z prawidłową 

dykcją 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• opisuje zachowanie 

bohaterów utworu i 

wyraża swoją opinię na 

ten temat 

• wyjaśnia, jak rozumie 

komentarz anioła 

• deklamuje wiersz, 

odpowiednio modulując 

głos i dokonując 

interpretacji głosowej 

• omawia wyczerpująco 

sytuację przedstawioną w 

wierszu i odwołuje się do 

własnych doświadczeń 

43.  

Szkolne 

nieporozumienia 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• definiuje pojęcie 

narratora 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora w 

tekście utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohatera 

• wyjaśnia, na czym 

polegało nieporozumienie 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohatera 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterze i jego 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohatera z 

własnymi  

• prezentuje informacje o 

autorce utworu 

• podaje przykłady innych 

szkolnych nieporozumień  

4445. • czyta głośno i cicho 

• wymienia bohaterów 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

• prezentuje informacje o 

autorze lektury i innych 



Pierwsze spotkanie z 

lekturą „Akademia pana 

Kleksa” 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze  

utworu 

• wskazuje postacie 

fantastyczne 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• określa wydarzenia i 

postacie fantastyczne 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

lekturze 

jego utworach 

• pisze opowiadanie 

wywołane treścią lektury 

• samodzielnie sporządza 

notatki 

46. 

Niezwykłe lekcje w 

Akademii pana Kleksa 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• wskazuje postacie 

fantastyczne 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

fantastyczne 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o lekcjach w 

Akademii pana Kleksa 

• określa2–3 cechy pana 

Kleksa 

• określa wydarzenia, 

postacie i przedmioty 

fantastyczne 

• wypisuje wydarzenia 

fantastyczne 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy pana 

Kleksa 

• opowiada w ciekawy 

sposób o lekcjach w 

Akademii pana Kleksa 

• redaguje notatkę w 

punktach – plan dnia w 

Akademii pana Kleksa 

• proponuje nietypowe 

przedmioty, których lekcje 

mogłyby się odbywać w 

szkole 

• wyczerpująco 

wypowiada się na temat 

wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

47.  

Jak opisać postać? 

• definiuje opis postaci i 

wymienia jego 

najważniejsze elementy 

• wymienia wyrazy 

opisujące wygląd postaci 

• opisuje ustnie w 2–3 

zdaniach wygląd i 

• podaje wyrazy o 

znaczeniu 

przeciwstawnym 

• redaguje według wzoru 

opis postaci rzeczywistej 

• redaguje opis postaci 

rzeczywistej  

 

• stosuje odpowiednią 

kompozycję w 

wypowiedzi pisemnej 

• wydziela akapity w 

wypowiedzi pisemnej  

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje poprawny i 

wyczerpujący opis 

postaci, unikając 

powtórzeń 



zachowanie postaci 

rzeczywistej 

48.  

Kłopoty z kolegami 

 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• definiuje pojęcie 

narratora 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

z podziałem na role 

• określa narratora w 

tekście utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

Pinokia 

• czyta głośno, z 

podziałem na role, 

stosując odpowiednie 

tempo i intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia Pinokia z 

własnymi  

• prezentuje informacje o 

autorze lektury 

• wyczerpująco 

wypowiada się na temat 

wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

4950. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 2. 

51.Poznajmy się! • wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• wymienia postacie 

występujące na obrazie 

 

• prezentuje postacie 

przedstawione na obrazie 

(stroje, mimikę) 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określa dominujące na 

obrazie kolory 

• określa źródło światła 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie 

• nazywa emocje, które 

mogą odczuwać chłopcy 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• proponuje, o czym mogą 

myśleć bohaterowie 

przedstawieni na obrazie 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

52.  

Myślę, więc jestem 

• czyta wiersz głośno 

• określa osobę mówiącą 

w wierszu 

• określa, czym jest wers, 

rym 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• przedstawia myśli osoby 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa kilka cech osoby 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• wskazuje w tekście 

wiersza porównania i 

• wymyśla własne 

przykłady porównań 

• rysuje ilustrację do 

wybranego fragmentu 

wiersza (przekład 



• wyjaśnia, czym jest 

porównanie 

mówiącej w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy, rymy i 

porównanie 

mówiącej w wierszu 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o swoich 

zainteresowaniach, 

ulubionych zajęciach i 

marzeniach 

• wskazuje w tekście 

porównania 

określa ich funkcję 

• opowiada o swoich 

zainteresowaniach, 

ulubionych zajęciach, 

planach i marzeniach 

intersemiotyczny) 

5354. 

Co jest potrzebne 

dzieciom? 

 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• wymienia2–3 życzenia 

dzieci 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wymienia życzenia 

dzieci 

• czyta głośno, wyraźnie, 

z podziałem na role 

• określa narratora utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

Maciusia 

• określa2–3 cechy dzieci 

• ocenia postulaty dzieci 

• sporządza notatkę w 

formie tabeli na temat 

potrzeb dzieci 

• czyta głośno, z 

podziałem na role, 

stosując odpowiednie 

tempo i intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ocenia ich 

zachowanie 

• proponuje własny 

postulat na sejm dziecięcy 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi  

• prezentuje informacje o 

autorze lektury 

• wyczerpująco 

wypowiada się na temat 

wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

• wyszukuje w internecie 

informacje o prawach 

dziecka i sporządza na ten 

temat notatkę 

55. 

Jaką cechę ośmiesza 

poeta? 

 

• czyta wiersz głośno 

• określa osobę mówiącą 

w wierszu 

• określa, czym jest wers, 

strofa, epitet 

• odtwarza wiersz z 

pamięci 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia osobę 

mówiącą w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers, strofę, epitet 

• wygłasza wiersz z 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa nastrój wiersza 

• wymienia kilka cech 

osoby mówiącej w 

wierszu 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określa osobę mówiącą 

w wierszu 

• określa cechy osoby 

mówiącej w wierszu 

• wyjaśnia, jaka jest 

różnica między 

chwaleniem a 

przechwalaniem 

• wyjaśnia, jakimi 

osiągnięciami, wiedzą i 

umiejętnościami warto się 



 pamięci  • opowiada w 2–3 

zdaniach o bohaterce 

utworu 

• wskazuje w tekście 

wiersza epitety 

• wygłasza z pamięci 

wiersz w odpowiednim 

tempie, z prawidłową 

dykcją 

• opisuje zachowanie 

bohaterki utworu i wyraża 

swoją opinię na ten temat 

• deklamuje wiersz, 

odpowiednio modulując 

głos i oddając nastrój 

utworu  

chwalić 

5658.  

Prawie wszystko o 

czasowniku 

• wskazuje czasowniki 

wśród innych części 

mowy 

• podaje liczby, rodzaje i 

osoby czasownika 

• wskazuje czasowniki w 

czasie przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym 

• określa bezokolicznik 

jako nieosobową formę 

czasownika 

• odmienia czasowniki 

przez liczby i osoby 

• odróżnia czasowniki w 

czasie przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym 

• rozpoznaje 

bezokolicznik  

• stosuje czasowniki w 

odpowiednich formach 

• określa osobę, liczbę i 

rodzaj czasownika 

• odróżnia osobową formę 

czasownika od 

nieosobowej 

• poprawnie stosuje 

czasowniki w różnych 

rodzajach 

• tworzy poprawne formy 

trudnych czasowników 

• określa osobę, rodzaj i 

liczbę danego czasownika 

• używa bezokoliczników 

w wypowiedzi 

• używa poprawnego 

sformułowania ubieram 

się w płaszcz 

5960. 

Pisałem, piszę, będę 

pisał? 

• wskazuje czasowniki w 

czasie przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym 

• podaje liczby, rodzaje i 

osoby czasownika 

• określa rodzaj 

męskoosobowy i 

niemęskoosobowy 

czasownika w czasie 

przeszłym 

• odróżnia czasowniki w 

czasie przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym 

• odmienia czasowniki w 

czasie przeszłym przez 

osoby, liczby i rodzaje 

• określa rodzaj 

czasownika w czasie 

przeszłym w liczbie 

pojedynczej i mnogiej 

• wskazuje czasowniki w 

rodzaju męskoosobowym 

i niemęskoosobowym 

• stosuje czasowniki w 

czasie przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym 

• odmienia czasowniki w 

czasie przyszłym w 

formie prostej i złożonej 

• odróżnia rodzaj 

męskoosobowy i 

niemęskoosobowy 

czasowników w czasie 

przeszłym 

• przekształca teksty 

pisane w czasie 

teraźniejszym na teksty 

pisane w czasie przeszłym 

lub przyszłym 

• stosuje formy prostą i 

złożoną czasowników w 

czasie przyszłym 

• odróżnia w formach 

osobowych czasowników 

formę złożoną czasu 

przyszłego z 

bezokolicznikiem od 

formy złożonej z dwóch 

czasowników  



6162. 

Pierwsze spotkanie z 

lekturą „Mikołajek” 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze  

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• wyszukuje w lekturze 

określone informacje 

• wyraża w 2–3 zdaniach 

swoją opinię o lekturze 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi  

• wyszukuje w lekturze 

określone informacje i 

sporządza z nich notatki 

• wyraża swoją opinię o 

lekturze 

• prezentuje informacje o 

autorach lektury 

• redaguje twórcze 

opowiadanie związane z 

treścią utworu, np. o 

zabawnej historii, która 

wydarzyła się w szkole 

63. 

Ludeczka da się lubić?! 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• podaje nazwę 

opowiadania 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• określa2–3 cechy 

bohaterki utworu 

• porównuje 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wskazuje w tekście 

• wypowiada się w sposób 

wyczerpujący na temat 

wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście, odwołując się do 

znajomości całej lektury 



doświadczenia bohaterów 

z własnymi 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

64.  

Dobry sposób na 

przezwiska 

• czyta wiersz głośno 

• określa, czym jest 

podmiot liryczny w 

wierszu 

• określa, czym jest wers i 

strofa 

• wyjaśnia, czym jest 

wyraz bliskoznaczny 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wers i strofę 

• wskazuje wyrazy 

bliskoznaczne 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa nastrój wiersza 

• określa osobę mówiącą 

w wierszu 

• wymienia kilka cech 

bohaterki wiersza 

• opowiada w 2–3 

zdaniach o bohaterce 

utworu 

• dobiera wyrazy 

bliskoznaczne 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje zachowanie 

bohaterki utworu i wyraża 

swoją opinię na ten temat 

• porównuje 

doświadczenia bohaterki z 

własnymi 

• wyjaśnia, jaka jest 

różnica między 

przezwiskiem a 

przydomkiem 

• pracując w grupie, 

wymyśla ciekawe i 

zabawne przydomki 

odnoszące się do zalet 

oraz mocnych stron 

kolegów i koleżanek 

65.  

Jak korzystać ze 

słownika wyrazów 

bliskoznacznych? 

• wyszukuje wyrazy w 

słowniku wyrazów 

bliskoznacznych 

• odczytuje wyrazy 

bliskoznaczne w słowniku 

synonimów 

• odczytuje skróty i 

oznaczenia słownikowe 

• korzysta ze słownika 

synonimów 

• trafnie dobiera wyrazy 

bliskoznaczne 

• podejmuje próby 

korzystania z 

internetowych wersji 

słownika 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

synonimów 

66.  

Nie wszyscy muszą być 

jednakowi 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• określa, czym jest 

opowiadanie 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

• wypowiada się w 

wyczerpujący sposób na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście i wyjaśnia, jak 

rozumie słowa: Nie 

wszyscy muszą być 

jednakowi 



utworze 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

głównego bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wskazuje w tekście 

charakterystyczne cechy 

opowiadania 

 

6769. Każdy z nas 

potrafi zrozumieć zasady 

ortografii!  

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni rz i 

ż 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy zakończone na: -

arz, -erz, -mistrz, -mierz 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni rz i 

ż 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy z ż po l, ł, r, n 

• tworzy formy pokrewne 

i poprawnie zapisuje 

wyrazy z rz i ż 

wymiennym 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje 

wyjątki w pisowni rz po 

spółgłoskach 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy z rz i  ż 

niewymiennym 

• zapisuje poprawnie 

wszystkie podane wyrazy 

z trudnościami 

ortograficznymi(pisownia 

rz i ż) 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego  

7072.  

Niezwykle cenne stare 

tenisówki 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohatera z 

własnymi  

• opisuje magiczne 

tenisówki Percy’ego i 

wyjaśnia, na czym 

polegała ich moc 



7374. Jak opisać 

przedmiot? 

• wymienia najważniejsze 

elementy opisu 

przedmiotu 

• podaje wyrazy opisujące 

wygląd przedmiotu 

• opisuje ustnie w 2–3 

zdaniach wygląd, 

wielkość, kształt, kolor 

przedmiotu 

• wyszukuje w tekście 

informacje na temat 

wyglądu przedmiotu 

• redaguje według wzoru 

opis przedmiotu 

• redaguje opis 

przedmiotu 

• stosuje w wypowiedzi 

pisemnej odpowiednią 

kompozycję 

• wydziela akapity 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje poprawny i 

wyczerpujący opis 

przedmiotu, unikając 

powtórzeń 

75. 

Kto może zostać wielkim 

człowiekiem? 

• czyta wiersz głośno 

• definiuje podmiot 

liryczny 

• określa, czym jest wers i 

rym 

• wyjaśnia pojęcie 

adresata utworu 

 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy i rymy 

• wskazuje adresata 

utworu 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia2–3 cechy, 

jakie powinna mieć osoba, 

która zasługuje na miano 

wielkiego człowieka 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje adresata utworu 

• przedstawia cechy, jakie 

powinna mieć osoba, 

która zasługuje na miano 

wielkiego człowieka 

• wyjaśnia pisownię 

wielką literą wyrazu 

Wielkość 

• prezentuje informacje o 

autorce wiersza 

• wyjaśnia pisemnie, jak 

rozumie słowa Nie 

wiadomo wcale, jak się 

Wielkość w życiu 

rozpoczyna 

• samodzielnie 

przygotowuje informacje 

o osobie, która zasługuje 

na miano wielkiego 

człowieka 

7677. Podsumowanie wiadomości do rozdziału 3. 

78.  

Wiosenny pejzaż 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• określa czas i miejsce 

przedstawione na obrazie 

• wymienia elementy 

pejzażu przedstawione na 

obrazie 

• przedstawia elementy 

pejzażu przedstawione na 

obrazie 

• określa czas i miejsce 

przedstawione na obrazie 

• odróżnia pejzaż od 

portretu i martwej natury 

• określa dominujące na 

obrazie kolory 

• określa źródło światła i 

ruch 

• opisuje elementy 

pejzażu przedstawionego 

na obrazie 

• określa nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• wyjaśnia związek 

między obrazem a tytułem 

rozdziału 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 



79.  

Co łączy Polaków?  

• czyta wiersz głośno 

• określa, czym jest 

podmiot liryczny 

• wskazuje wers, strofy i 

rymy 

• określa pojęcie adresata 

utworu 

• odtwarza wiersz z 

pamięci 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy, strofy i 

rymy 

• wskazuje wers, w 

którym znajduje się zwrot 

do adresata utworu 

• wygłasza wiersz z 

pamięci  

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• wygłasza z pamięci 

wiersz w odpowiednim 

tempie, z prawidłową 

dykcją 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje adresata utworu 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• wyjaśnia, jak rozumie 

słowo patriotyzm 

• określa nastrój utworu 

• deklamuje wiersz, 

odpowiednio modulując 

głos i oddając nastrój 

utworu 

• prezentuje informacje o 

autorze wiersza 

• przygotowuje dla 

rówieśników z innego 

kraju interesujące 

informacje o Polsce w 

wybranej formie (plakat, 

film, prezentacja) 

8081.  

Najważniejsza pieśń 

Polaków 

• odtwarza tekst hymnu z 

pamięci 

• przyjmuje odpowiednią 

postawę w czasie 

śpiewania hymnu 

• wymienia uroczystości i 

sytuacje, w czasie których 

śpiewany jest hymn 

państwowy 

• określa, czym jest rytm 

• wskazuje adresata 

utworu 

• wskazuje podmiot 

liryczny w utworze 

• wskazuje w tekście 

wersy, strofy, rymy 

• odczytuje strofę, dzieląc 

wyrazy na sylaby 

• określa temat utworu 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

w utworze 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• porównuje rytm w 

dwóch dowolnie 

wybranych strofach 

• nazywa uczucia, jakie 

wyraża utwór, i wskazuje 

odpowiednie cytaty 

• określa nastrój utworu 

• wyjaśnia, na czym 

polega rytm utworu 

• objaśnia znaczenie 

wyrazów nieużywanych 

współcześnie 

• prezentuje historię 

powstania polskiego 

hymnu państwowego 

• wyjaśnia, kim byli: Jan 

Henryk Dąbrowski, Stefan 

Czarniecki, Napoleon 

Bonaparte 

8283. 

Poetycki zachwyt nad 

polskim niebem 

• czyta utwór głośno 

• określa, czym jest 

liryczny 

• wskazuje wers i rymy 

• definiuje adresata 

utworu 

• odtwarza fragment 

utworu z pamięci 

• określa, czym jest 

porównanie i ożywienie 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy i rymy 

• wskazuje porównanie i 

ożywienie 

• wygłasza z pamięci 

fragment utworu 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• wskazuje porównania i 

ożywienia 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• objaśnia znaczenie 

wyrazów nieużywanych 

dziś 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• określa nastrój utworu 

• wyjaśnia występujące w 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• układa porównania 

opisujące inne zjawiska 

przyrody, np. deszcz, 

zachód słońca, tęczę 



• sporządza notatkę w 

formie tabeli o 

przedstawionych w 

utworze chmurach, 

wypisując przymiotniki i 

czasowniki 

• wygłasza z pamięci 

fragment utworu w 

odpowiednim tempie, z 

prawidłową dykcją 

utworze porównania i 

ożywienia 

• nazywa uczucia, jakie 

wyraża utwór 

• wyjaśnia, dlaczego 

według tytułowego 

bohatera ojczyste niebo 

jest piękniejsze od 

włoskiego 

• deklamuje fragment 

utworu, odpowiednio 

modulując głos i oddając 

jego nastrój  

84. 

Jaką funkcję pełni 

przysłówek? 

• wskazuje przysłówki 

wśród innych części 

mowy 

• wyszukuje przysłówki w 

tekście 

• rozpoznaje przysłówki 

pochodzące od 

przymiotników 

• tworzy przysłówki od 

przymiotników 

• posługuje się 

przysłówkami w zdaniu 

• określa znaczenie 

przysłówków w zdaniu 

• dostrzega związek 

między przysłówkiem a 

czasownikiem 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem różnych, 

celowo dobranych 

przysłówków 

85. 

Tajemnicze życzenie 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterów utworu 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada ciekawie o 

wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze, zachowując 

chronologię 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• wyjaśnia morał płynący 

z opowieści  

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o księciu Popielu i 

sporządza notatkę na jego 

temat  

• wyjaśnia, na czym 

polegał obrzęd postrzyżyn 

u Słowian 



86. 

„Tutaj się osiedlimy…” 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• wymienia wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa, czym jest 

legenda 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako legendę i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o godle Polski i sporządza 

na jego temat notatkę 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o herbie miejscowości, w 

której mieszka  

8788. 

Nie lubię niemiłych 

niespodzianek  

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni nie 

z czasownikami, 

rzeczownikami, 

przymiotnikami i 

przysłówkami  

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni nie 

z czasownikami, 

rzeczownikami, 

przymiotnikami i 

przysłówkami  

• poprawnie zapisuje 

wyrazy z przeczeniem nie 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni nie 

z czasownikami, 

rzeczownikami, 

przymiotnikami i 

przysłówkami  

• zapisuje poprawnie 

wszystkie podane wyrazy 

z trudnościami 

ortograficznymi(pisownia 

nie z różnymi częściami 

mowy) 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego 

89. 

Legenda o Juracie, 

bursztynie i sztormie 

 

• czyta głośno i cicho 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

• czyta głośno, wyraźnie, 

z podziałem na role 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• wymienia legendy 

związane z regionem, w 

którym mieszka 

• w sposób interesujący 

opowiada jedną z legend 

związanych z regionem, w 

którym mieszka 



postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa, czym jest 

legenda 

 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• określa wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako legendę i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

legendy 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

pisze opowiadanie o 

legendarnych 

wydarzeniach, unikając 

powtórzeń 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o pochodzeniu bursztynu 

90.  

Jak napisać plan 

wydarzeń? 

• określa, czym jest 

ramowy i szczegółowy 

plan wydarzeń 

 

• porządkuje według 

chronologii plan ramowy 

wydarzeń 

• redaguje odtwórczy plan 

ramowy wydarzeń 

• przekształca czasowniki 

w rzeczowniki 

nazywające czynności 

• rozbudowuje plan 

ramowy w plan 

szczegółowy 

• stosuje odpowiedni 

układ graficzny 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje poprawny 

szczegółowy plan 

wydarzeń, unikając 

powtórzeń 

91. 

Fantazja 

czarnoksiężnika z 

Krakowa 

• czyta głośno i cicho 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa, czym jest 

legenda 

 

 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• wymienia jedno miejsce 

realistyczne występujące 

w legendzie 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

• czyta głośno, wyraźnie, 

z podziałem na role 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• wymienia dwa miejsca 

realistyczne występujące 

w legendzie 

• określa wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• wymienia trzy miejsca 

realistyczne występujące 

w legendzie: rynek w 

Krakowie, kopalnie srebra 

w Olkuszu, Maczugę 

Herkulesa koło Pieskowej 

Skały 

• określa cechy bohaterów 

• wyjaśnia znaczenie 

powiedzeń: Co nagle, to 

po diable; Jak się 

człowiek śpieszy, to się 

diabeł cieszy 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje poprawny 

szczegółowy plan 

wydarzeń, unikając 

powtórzeń 



i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

legendy 

utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

legendy 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako legendę i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

legendy 

9293. 

Co się zdarzyło w 

karczmie Rzym? 

• czyta wiersz głośno 

• definiuje wers, strofę i 

rym 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• odtwarza fragment 

wiersza z pamięci 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

i fantastyczne 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy, strofy i 

rymy 

• wygłasza z pamięci 

fragment wiersza 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat utworu 

• prezentuje bohaterów 

utworu 

• opowiada aw kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa2–3 cechy pana 

Twardowskiego 

• wygłasza z pamięci 

fragment wiersza w 

odpowiednim tempie, z 

prawidłową dykcją 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• deklamuje fragment 

wiersza, odpowiednio 

modulując głos i oddając 

nastrój utworu 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o panu Twardowskim 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• porównuje legendę o 

panu Twardowskim z 

utworem Adama 

Mickiewicza Pani 

Twardowska  

94.  

Niezwykłe spotkanie 

• czyta głośno i cicho 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

• czyta głośno, wyraźnie 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie legendę o 

Złotej Kaczce 

• opowiada legendę o 

Złotej Kaczce 



w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

i fantastyczne 

• określa wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

Złotego Kaczora 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy Złotego 

Kaczora, uwzględniając 

jego sposób mówienia 

• wyraża swoją opinię o 

Złotym Kaczorze i jego 

zachowaniu 

95.  

Teatralne czary 

• czyta wiersz głośno 

• definiuje podmiot 

liryczny w wierszu 

• określa, czym jest wers, 

strofa, rym 

• wyjaśnia pojęcie 

adresata utworu 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy, strofy i 

rymy 

• wskazuje wers, w 

którym znajduje się zwrot 

do adresata utworu 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje adresata utworu 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• wypowiada się o swoich 

wrażeniach z ostatnio 

obejrzanego 

przedstawienia teatralnego 

• wymyśla sposoby 

wykorzystania różnych 

przedmiotów codziennego 

użytku w teatrze 

96.  

Kto pracuje w teatrze? 

• wymienia osoby 

tworzące spektakl 

teatralny 

• przedstawia osoby 

tworzące spektakl 

teatralny i opisuje ich 

pracę  

• przedstawia2–3 zasady 

kulturalnego zachowania 

się w teatrze 

• określa cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z teatrem 

• opowiada w kilku 

zdaniach o swojej wizycie 

w teatrze, używając 

słownictwa związanego z 

teatrem 

• określa cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z teatrem 

• opowiada w ciekawy 

sposób o swojej wizycie 

w teatrze, swobodnie 

używając słownictwa 

związanego z teatrem 

• przedstawia zasady 

kulturalnego zachowania 

się w teatrze 

• wymienia kilka nazwisk 

współczesnych twórców 

teatralnych 



9798.  

Przygotowujemy 

inscenizację „Legendy o 

warszawskim 

Bazyliszku” 

• czyta głośno z 

podziałem na role 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa, czym jest 

dramat 

• zapisuje plan ramowy 

wydarzeń 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

i fantastyczne 

• wskazuje tekst główny i 

tekst poboczny 

• redaguje plan ramowy 

wydarzeń 

• czyta głośno, wyraźnie 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• opisuje w 2–3 zdaniach 

Bazyliszka 

• określa cechy dramatu 

• rozwija plan ramowy 

wydarzeń w plan 

szczegółowy 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• opisuje Bazyliszka 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• określa cechy 

dramatu(tekst główny, 

tekst poboczny) 

• redaguje poprawny 

szczegółowy plan 

wydarzeń 

• prezentuje informacje o 

autorce utworu 

• pracując w grupie, 

planuje scenografię, 

rekwizyty, kostiumy, ruch 

sceniczny 

• pracując w grupie, 

przygotowuje inscenizację 

przedstawienia „Legenda 

o warszawskim 

Bazyliszku” 

99100. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4. 

101.  

Ruszamy w podróż do 

baśniowej krainy 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• wymienia przedmioty i 

postacie występujące na 

obrazie 

• przedstawia elementy 

realistyczne i fantastyczne 

występujące na obrazie 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określa dominujące na 

obrazie kolory 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie 

• określa nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

• opisuje umieszczone na 

obrazie przedmioty oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

• wyjaśnia związek 

między obrazem a tytułem 

rozdziału 

102103. 

Dobroć nagrodzona 

• czyta głośno i cicho 

• wymienia bohaterów 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

• czyta głośno, wyraźnie, 

z podziałem na role 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 



utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa, czym jest baśń 

• zapisuje ramowy plan 

wydarzeń 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia oraz 

postacie realistyczne i 

fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

głównej bohaterki utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• redaguje ramowy plan 

wydarzeń 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako baśń i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• przedstawi morał 

płynący z baśni o 

Kopciuszku 

• wyjaśnia przyczyny 

popularności baśni o 

Kopciuszku  

104.  

„Nie pomoże dobra 

wróżka…” 

• czyta głośno z 

podziałem na role 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia tekst główny i 

poboczny 

 

• czyta z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje dialogi 

monolog 

• wskazuje elementy 

plakatu teatralnego 

• czyta głośno, wyraźnie 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• odczytuje 

humorystyczny charakter 

utworu 

• odczytuje informacje z 

plakatu teatralnego 

• określa cechy 

dramatu(podział na akty i 

sceny) 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

•wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• przedstawia morał 

płynący z przedstawienia 

• planuje grę aktorską i 

projektuje dekoracje, 

kostiumy, rekwizyty do 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• przygotowuje plakat 

teatralny do szkolnego 

przedstawienia dowolnej 

baśni 

• pracując w grupie, 

przygotowuje inscenizację 

Kopciuszka 



przedstawienia 

• określa cechy 

dramatu(tekst główny, 

tekst poboczny, podział na 

akty i sceny) 

105.  

Jak napisać 

zaproszenie? 

• wymienia najważniejsze 

elementy zaproszenia 

• redaguje zaproszenie w 

sposób ustny 

• redaguje zaproszenie 

według wzoru 

• poprawnie zapisuje datę 

i miejsce wydarzenia  

• redaguje zaproszenie  

• stosuje zwroty do 

adresata i 

charakterystyczne 

sformułowania  

• redaguje pisemnie 

zaproszenie, 

uwzględniając konieczne 

elementy 

• w wypowiedzi pisemnej 

stosuje odpowiednią 

kompozycję i układ 

graficzny  

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje zaproszenie i 

nadaje mu ciekawą formę 

graficzną 

106.  

Jaką funkcję pełni 

przyimek? 

• wskazuje przyimki 

wśród innych części 

mowy 

• wyszukuje przyimki w 

tekście 

• wskazuje wyrażenia 

przyimkowe  

• rozpoznaje wyrażenia 

przyimkowe  

• określa znaczenie 

przyimków w zdaniu 

• rozróżnia wyrażenia 

przyimkowe wskazujące 

na miejsce i wskazujące 

na czas 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem wyrażeń 

przyimkowych 

107.  

W świecie baśni 

• wymienia tytuły 

znanych baśni 

• rozpoznaje najbardziej 

znanych bohaterów baśni 

• wymienia najbardziej 

znanych autorów baśni: 

H.Ch. Andersena, braci 

Grimm, Ch. Perrault  

• opowiada swoją 

ulubioną baśń 

• opisuje magiczny 

przedmiot i jego 

właściwości 

• prezentuje najbardziej 

znanych bohaterów baśni: 

H.Ch. Andersena, braci 

Grimm, Ch. Perrault 

• opisuje magiczne 

przedmioty i ich 

właściwości 

• prezentuje najbardziej 

znanych autorów baśni: 

H.Ch. Andersena, braci 

Grimm, Ch. Perrault i ich 

twórczość 

• opowiada w ciekawy 

sposób ulubioną baśń 

• redaguje opis 

magicznego przedmiotu 

• przygotowuje pytania i 

zadania dla uczestników 

szkolnego konkursu 

czytelniczego „W świecie 

baśni” 

108. 

Wędrówka pełna 

przygód 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

• prezentuje informacje o 

autorach utworu 

• rysuje ilustracje do baśni 

i przygotowuje teatrzyk 



wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa, czym jest baśń 

 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

baśni 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

baśni 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako baśń i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

baśni 

kamishibai  

109.  

Jaką funkcję pełni 

spójnik? 

• wskazuje spójniki wśród 

innych części mowy 

• wyszukuje spójniki w 

tekście 

• uzupełnia wypowiedź 

pisemną odpowiednimi 

spójnikami  

• określa znaczenie 

spójników w zdaniu 

• redaguje tekst z 

wykorzystaniem 

spójników 

110.  

Wielkie problemy z 

małym przecinkiem 

• wymienia zasady użycia 

przecinka przed 

spójnikami 

• stosuje zasady użycia 

przecinka przed podanymi 

spójnikami 

• stosuje przecinek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji  

• poprawnie 

interpunkcyjnie zapisuje 

tekst 

• bezbłędnie zapisuje teks 

z trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(przecinek) 

111112. 

Chciwość nie popłaca 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• nazywa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• nazywa baśń 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

bohaterów utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• rysuje ilustracje do baśni 

i przygotowuje teatrzyk 

kamishibai 



baśni utwór jako baśńi wskazuje 

w nim charakterystyczne 

cechy baśni 

• przedstawia morał 

płynący z baśni o rybaku i 

złotej rybce 

113114.  

Jak napisać 

opowiadanie? 

• określa, czym jest 

opowiadanie i wymienia 

jego części 

• opowiada ustnie, 

zachowując kolejność 

wydarzeń 

• redaguje opowiadanie na 

podstawie historyjki 

obrazkowej 

• opowiada ustnie, 

zachowując kolejność 

wydarzeń i trójdzielną 

kompozycję wypowiedzi 

• redaguje początek 

opowiadania na podany 

temat 

• redaguje opowiadanie 

zgodnie z planem 

• redaguje opowiadanie, 

zachowując kolejność 

wydarzeń i trójdzielną 

kompozycję 

• redaguje opowiadanie 

twórcze 

• w wypowiedzi pisemnej 

stosuje odpowiednią 

kompozycję 

• w wypowiedzi pisemnej 

wydziela akapity 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje poprawne i 

wyczerpujące 

opowiadanie twórcze, 

unikając powtórzeń 

115.  

Dobroć nagrodzona 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• definiuje baśń 

 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

bohaterów utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako baśń i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• przedstawia pouczenie 

• prezentuje informacje o 

autorze utworu 

• redaguje opowiadanie, 

którego bohaterem jest 

postać z baśni 



wypływające z baśni o 

szewczyku 

116117. 

Ucieczka z krainy baśni 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• rozróżnia wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• definiuje baśń 

 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje wydarzenia 

oraz postacie realistyczne 

i fantastyczne 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa wydarzenia 

realistyczne i fantastyczne 

• określa2–3 cechy 

bohatera utworu 

• wskazuje w tekście dwie 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohatera 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterze i jego 

zachowaniu 

• rozpoznaje czytany 

utwór jako baśń i 

wskazuje w nim 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• rozpoznaje elementy 

rytmizujące utwór 

• pracując w grupie, 

redaguje baśń 

118120. 

Praktyka czyni mistrza  

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni ch i 

h 

• zapisuje poprawnie 

wyrazy z ch na końcu 

wyrazu 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni ch i 

h 

• poprawnie zapisuje 

wyrazy  h w środku 

wyrazu 

• tworzy formy pokrewne 

i poprawnie zapisuje 

wyrazy z h 

wymieniającym się na g, 

z, ż 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• zapisuje poprawnie 

wyrazy z h 

niewymiennym 

• zapisuje poprawnie 

wszystkie podane wyrazy 

z trudnościami 

ortograficznymi(pisownia 

ch i h) 

• samodzielnie i sprawnie 

korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• układa krótkie, zabawne 

historyjki, używając 

wyrazów z trudnością 



ortograficzną 

121122. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

123.  

Co jest ważne w życiu? 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• nazywa postaci 

występujące na obrazie 

• prezentuje postacie 

przedstawione na obrazie 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określa dominujące na 

obrazie kolory 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• wyjaśnia, o czym może 

myśleć bohaterka obrazu 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• wyjaśnia związek 

tematyki obrazu z tytułem 

rozdziału 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

124.  

Magiczne słowa 

• czyta głośno 

• nazywa zwroty 

grzecznościowe 

• czyta głośno i cicho 

• posługuje się zwrotami 

grzecznościowymi 

• czyta głośno, wyraźnie 

• poznając nową osobę, 

przedstawia się w kilku 

zdaniach 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo 

• wyjaśnia, jak rozumie 

sformułowanie słowa 

stanowią klucz do ludzi 

• wyjaśnia znaczenie 

terminów: bon ton, 

taktowny, kindersztuba, 

savoir-vivre 

125.  

Zabawa na łące 

• czyta wiersz głośno 

• definiuje podmiot 

liryczny 

• określa, czym jest wers, 

rym 

• wyjaśnia pojęcie 

adresata utworu 

 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy i rymy 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje adresata utworu 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• określa nastrój utworu 

• prezentuje informacje o 

autorze wiersza 

126.  

Jak przygotować 

podziękowanie? 

• określa, czym jest forma 

podziękowania i 

wymienia jego 

najważniejsze elementy 

• redaguje ustne 

podziękowanie w 

określonej sytuacji 

• redaguje podziękowanie 

według wzoru 

• poprawnie zapisuje datę 

i miejsce wydarzenia  

• redaguje podziękowanie 

• stosuje zwroty 

grzecznościowe 

• redaguje pisemne 

podziękowanie, 

uwzględniając konieczne 

elementy 

• stosuje w wypowiedzi 

pisemnej odpowiednią 

kompozycję i układ 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje podziękowanie 



graficzny  

127.  

Gdy ludzie się różnią… 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi  

• proponuje inny tytuł dla 

fragmentu tekstu 

• samodzielnie korzysta ze 

słownika języka polskiego 

128. 

Mogę przeciwstawić się 

przemocy 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi 

• pracując w grupie, ustala 

zasady, których 

przestrzeganie sprawi, że 

każdy będzie się czuł w 

szkole bezpiecznie 



129. 

Jak rozwiązywać 

konflikty? 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• wskazuje postacie oraz 

wydarzenia rzeczywiste i 

fantastyczne  

• czyta głośno, wyraźnie 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• określa postacie oraz 

wydarzenia rzeczywiste i 

fantastyczne 

• pracując w grupie, 

redaguje podziękowanie 

w imieniu Ikukiego 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi 

• pisze samodzielnie 

podziękowanie w imieniu 

Ikukiego 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohaterów 

130.  

Jak Karol Lew 

przeżywał stratę brata? 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• nazywa uczucia: smutek, 

rozpacz, żal, samotność, 

tęsknota 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterów utworu 

• używa2–3 nazw uczuć w 

notatce 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu i ich relacje 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• używa w notatce nazw 

uczuć: smutek, rozpacz, 

żal, samotność, tęsknota 

• prezentuje informacje o 

autorce utworu 

• samodzielnie, poprawnie 

pod względem 

językowymi 

ortograficznym, opisuje 

fantastyczną krainę 

Nangijalę 



131.  

Jak zapisać rozmowę? 

• wskazuje dialog w 

tekście literackim 

• uzupełnia dialog 

odpowiednimi znakami 

interpunkcyjnymi 

• prowadzi rozmowy na 

zadany temat 

• dobiera synonimy do 

czasowników: powiedzieć, 

mówić 

• redaguje dialog na 

określony temat 

• poprawnie zapisuje 

rozmowę 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje dialog, stosując 

odpowiednie znaki 

interpunkcyjne 

132.  

W Polsce polkę tańczy 

Polka, czyli o pisowni 

wielką i małą literą 

• wymienia zasady 

ortograficzne pisowni 

wielką literą nazw państw, 

miast, dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw i 

regionów 

• wymienia zasady 

pisowni małą literą nazw 

mieszkańców miast, 

dzielnic, wsi 

• stosuje zasady 

ortograficzne pisowni 

wielką literą nazw państw, 

miast, dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw i 

regionów 

• stosuje zasady pisowni 

małą literą nazw 

mieszkańców miast, 

dzielnic, wsi 

• poprawnie zapisuje 

nazwy państw, miast, 

dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw i 

regionów 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisuje małą 

literą przymiotniki 

utworzone od nazw 

własnych 

• zapisuje poprawnie 

wszystkie podane wyrazy 

z trudnościami 

ortograficznymi(pisownia 

małą i wielką literą) 

133.  

Lubię czytać komiksy 

• odczytuje dialogi w 

dymkach 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• czyta komiks 

• wskazuje2–3 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• opowiada treść komiksu 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• odczytuje uczucia i 

emocje przedstawione na 

rysunkach 

• tworzy własny komiks z 

poznanymi bohaterami 

 

134.  

Jak kot stał się 

lekarstwem na nerwy? 

 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• wskazuje bohatera 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohatera 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohatera 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterze i jego 

zachowaniu 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohatera 



• wyjaśnia, co oznacza 

określenie praktyczny 

• przedstawia swoje 

sposoby radzenia sobie ze 

stresem  

135.  

Jak rozpoznać 

orzeczenie i podmiot? 

• podaje nazwy głównych 

części zdania 

• wskazuje podmiot jako 

wykonawcę czynności 

• wskazuje orzeczenie 

jako określenie czynności 

lub stanu 

• wskazuje podmiot i 

orzeczenie w podanych 

zdaniach 

• rozpoznaje główne 

części zdania w tekście 

 

136137.  

Czym różni się zdanie od 

równoważnika zdania? 

• określa, czym jest 

równoważnik zdania 

• odróżnia zdanie od 

równoważnika zdania 

•przekształca 

równoważniki zdania w 

zdania 

• przekształca zdania w 

równoważniki zdania 

 

138.  

Rozwiązujemy problemy 

z przecinkiem  

 

• wymienia zasady użycia 

przecinka w zdaniu 

• wymienia spójniki, 

przed którymi należy 

postawić przecinek 

• wymienia spójniki, 

przed którymi nie należy 

stawiać przecinka 

• stosuje zasady użycia 

przecinka w zdaniu 

• stawia przecinek między 

wyrazami stanowiącymi 

wyliczenie 

• poprawnie oddziela 

przecinkiem zdania 

składowe, stawiając 

przecinek przed 

spójnikami: ale, lecz, 

czyli, bo, więc, a 

• stosuje przecinek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst 

z trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(przecinek) 

139140. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 

141.  

Gdybym znalazł się w 

takim miejscu… 

 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• nazywa postaci i 

elementy występujące na 

obrazie 

• prezentuje postacie i 

elementy przedstawione 

na obrazie 

• określa czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określa dominujące na 

obrazie kolory, źródło 

światła, ruch 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie 

• określa nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• opisuje sposób 

przedstawienia zjawisk 

przyrody: wiatru, chmur, 

deszczu 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

• układa krótkie 

opowiadanie o 



• opisuje umieszczone na 

obrazie elementy 

realistyczne i fantastyczne  

wydarzeniach 

rozgrywających się w 

miejscu przedstawionym 

na obrazie 

142143. 

Pragnienia a potrzeby 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

głównego bohatera 

utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach i ich 

zachowaniu 

• porównuje 

doświadczenia bohaterów 

z własnymi  

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohatera  

144. 

Zatopić się w 

marzeniach 

• czyta wiersz głośno 

• określa, czym jest 

podmiot liryczny 

•definiuje wersy i rymy 

• wyjaśnia pojęcie 

adresata utworu 

 

• czyta wiersz głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia bohatera 

wiersza 

• wskazuje w tekście 

wiersza wersy i rymy 

• czyta wiersz, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat wiersza 

• wyjaśnia, dlaczego poeta 

nazywa bohatera 

marzycielem 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• określa nastrój utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterze wiersza 

• porównuje 

doświadczenia bohatera z 

własnymi 

• wypowiada się na temat 

swoich marzeń 

• prezentuje informacje o 

autorze wiersza 

• samodzielnie korzysta ze 

słownika języka polskiego 

• używa zwrotów: zatopić 

się w marzeniach, uciekać 

w świat marzeń, marzyć 

na jawie 



145.  

Zaginął pies! Jak 

napisać ogłoszenie? 

• określa, czym jest 

ogłoszenie i wymienia 

jego najważniejsze 

elementy 

• redaguje ogłoszenie 

według wzoru 

• poprawnie zapisuje datę 

i miejsce wydarzenia 

• redaguje ogłoszenie 

• pisze krótko, zwięźle  

i konkretnie 

• podaje informacje 

kontaktowe 

• redaguje pisemnie 

ogłoszenie, uwzględniając 

jego konieczne elementy 

• w wypowiedzi pisemnej 

stosuje odpowiednią 

kompozycję i układ 

graficzny  

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje ogłoszenie 

146. 

Kiedy marzenia się 

spełniają? 

• czyta utwór głośno 

• definiuje pojęcie 

podmiotu lirycznego i 

adresata utworu 

• określa, czym jest wers, 

rym, refren 

 

• czyta utwór głośno, 

wyraźnie 

• przedstawia podmiot 

liryczny 

• wskazuje w tekście 

wersy i rymy 

• wskazuje wers, w 

którym znajduje się zwrot 

do adresata utworu 

• wskazuje w utworze 

refren 

• czyta utwór, 

podkreślając głosem 

ważne słowa 

• określa temat utworu 

• określa adresata utworu 

• określa podmiot liryczny 

• wymienia dwa uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• wyszukuje w tekście 

radę, jakiej udziela osoba 

mówiąca 

• czyta utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opisuje adresata utworu 

• przedstawia uczucia, 

jakie wyraża utwór 

• określa nastrój utworu 

• wyszukuje w tekście 

rady, jakich udziela osoba 

mówiąca 

• odpowiada pisemnie na 

pytania zawarte w 

piosence: Dokąd biegną 

sny, gdy mija noc? Gdzie 

czekają, aż je znajdzie 

ktoś? 

147. 

Marzenia się spełniają 

• czyta głośno 

• wymienia bohaterów 

tekstu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w tekście 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa temat artykułu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

tekście artykułu 

• korzystając z podanego 

słownictwa, redaguje 

wypowiedź pisemną na 

temat przedstawiony w 

artykule 

• zbiera informacje i 

opowiada o działalności 

Fundacji Mam Marzenie 

• zbiera informacje i 

sporządza notatkę do 

gazetki szkolnej na temat: 

„Wolontariat w naszej 

szkole” 



148149.  

Ciekawe pomysły 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• wymienia bohaterów 

utworu 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia przedstawione 

w utworze 

• czyta głośno i cicho 

• przedstawia bohaterów 

utworu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• formułuje2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 

oraz cicho 

• określa narratora utworu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa2–3 cechy 

bohaterów utworu 

• czyta głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

utworze 

• określa cechy bohaterów 

utworu 

• wyraża swoją opinię o 

bohaterach, ich 

zachowaniu i 

prezentowanych 

pomysłach 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o wynalazku, który miał 

szczególne znaczenie dla 

ludzi, oraz przygotowuje 

na ten temat notatkę 

150. 

Spotkanie z lekturą 

„Kajko i Kokosz. Szkoła 

latania” 

• odczytuje dialogi w 

dymkach 

• wymienia bohaterów 

komiksu 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• czyta komiks 

• przedstawia bohaterów 

komiksu 

• wskazuje2–3 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• określa2–3 cechy 

bohaterów komiksu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• opisuje magiczne 

przedmioty 

• odczytuje uczucia i 

emocje przedstawione na 

rysunkach 

• prezentuje informacje o 

autorze komiksu 

• wyczerpująco 

wypowiada się na temat 

wydarzeń 

przedstawionych w 

komiksie, odwołując się 

do znajomości całej 

lektury 

151.  

Marzenie o lataniu 

• odczytuje dialogi w 

dymkach 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• czyta komiks 

• przedstawia bohaterów 

komiksu 

• przedstawia miejsce i 

czas wydarzeń 

• wskazuje2–3 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• określa2–3 cechy 

bohaterów komiksu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• układa ramowy plan 

wydarzeń 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• opisuje magiczne 

przedmioty 

• odczytuje uczucia i 

emocje przedstawione na 

rysunkach 

• układa szczegółowy plan 

• rysuje własny komiks o 

zabawnym wydarzeniu 



komiksu wydarzeń 

152.  

Lubię czytać komiksy 

• rozpoznaje najbardziej 

znanych bohaterów 

komiksów 

• podaje tytuł swojego 

ulubionego komiksu 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• wymienia najbardziej 

znanych bohaterów 

komiksów 

• przedstawia w 2–3 

zdaniach swój ulubiony 

komiks 

• wymienia najbardziej 

znanych autorów 

komiksów 

• wskazuje2–3 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• określa początki sztuki 

komiksowej w Polsce 

• przedstawia najbardziej 

znanych autorów 

komiksów 

• przedstawia swój 

ulubiony komiks 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• notuje w dowolnej 

formie najważniejsze 

informacje  

• prezentuje początki 

sztuki komiksowej w 

Polsce i na świecie 

• prezentuje najbardziej 

znanych autorów 

komiksów 

• prezentuje ulubiony 

komiks 

• określa 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• sporządza notatkę 

• wyszukuje w bibliotece 

lub internecie informacje 

o pierwszych polskich 

komiksach 

 

153. 

Od marynarzy do 

rycerzy 

• czyta głośno, z 

podziałem na role 

• rozpoznaje 

charakterystyczne cechy 

wywiadu  

• notuje rady dla 

początkujących twórców 

komiksów 

• układa pytania do 

wywiadu 

• wyjaśnia pisemnie, jak 

rozumie ostatnie dwa 

zdania wypowiedzi 

Janusza Christy 

154. 

Jak odróżnić zdanie 

pojedyncze od 

złożonego? 

• odróżnia zdanie 

pojedyncze od zdania 

złożonego 

• wskazuje zdania 

składowe w zdaniu 

złożonym 

• układa zdania złożone ze 

zdań pojedynczych 

• stosuje odpowiednie 

spójniki, łącząc zdania 

pojedyncze w zdanie 

złożone  

 

155.  

Czym różni się zdanie 

nierozwinięte od zdania 

rozwiniętego? 

• odróżnia zdanie 

pojedyncze nierozwinięte 

od zdania pojedynczego 

rozwiniętego 

• wskazuje grupę 

podmiotu i grupę 

orzeczenia w zdaniu 

pojedynczym rozwiniętym 

• rozwija zdania 

nierozwinięte w zdania 

rozwinięte 

• buduje zdania 

pojedyncze rozwinięte 

 

156. 

Przecinek w zdaniu 

złożonym 

• wymienia zasady użycia 

przecinka w zdaniu 

• wymienia spójniki, 

przed którymi należy 

postawić przecinek 

• wymienia spójniki, 

• stosuje zasady użycia 

przecinka w zdaniu 

• poprawnie oddziela 

przecinkiem zdania 

składowe 

• stosuje przecinek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst 

z trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(przecinek) 



przed którymi nie należy 

stawiać przecinka 

157. 

Marzę, by w przyszłości 

być… 

• odczytuje dialogi w 

dymkach 

• wymienia bohatera 

komiksu 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• czyta komiks 

• przedstawia bohatera 

komiksu i jego marzenia 

• przedstawia miejsc ei 

czas wydarzeń 

• wskazuje2–3 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• określa2–3 cechy 

bohatera komiksu 

• przedstawia marzenia 

bohatera komiksu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• wskazuje 

charakterystyczne cechy 

komiksu 

• określa cechy bohatera 

komiksu 

• opowiada w ciekawy 

sposób o wydarzeniach 

przedstawionych w 

komiksie 

• odczytuje uczucia i 

emocje przedstawione na 

rysunkach 

• wypowiada się na temat 

własnych marzeń 

• przedstawia w dowcipny 

sposób na kilku rysunkach 

swoje marzenia 

• samodzielnie, zgodnie z 

wymogami dotyczącymi 

tej formy wypowiedzi, 

redaguje opowiadanie 

twórcze zatytułowane 

„Gdybym został 

Supermanem…” 

158159.  

Wakacje tuż, tuż… 

• wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 

• wymienia postaci 

występujące na obrazie 

• prezentuje postacie 

przedstawione na obrazie 

• określa czas i miejsce 

przedstawione na obrazie 

• określa dominujące na 

obrazie kolory, źródło 

światła 

• opisuje sytuację 

przedstawioną na obrazie 

• określa nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

• opisuje pierwszy i drugi 

plan obrazu 

• opowiada w kilku 

zdaniach o sytuacji 

przedstawionej na obrazie 

• opisuje pejzaż i ukazane 

na obrazie postacie 

• określa nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

oraz uzasadnia swoją 

wypowiedź 

• omawia elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

• wymyśla i opowiada 

historię, która mogłaby się 

wydarzyć w miejscu 

ukazanym na obrazie 
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Kryteria ocen z  zachowania dla uczniów klas pierwszych 

 

 

1. Ocena śródroczna i roczna z  zachowania w klasach pierwszych ma charakter opiso-

wy.  

 

2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca w oparciu o wewnątrz szkolny system ocenia-

nia zawarty w Statucie Szkoły, oraz : 

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia,  

- opinię innych pracowników szkoły. 

 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia  

podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią, na zajęciach dodatkowych, podczas 

przerw, wycieczek poza szkolnych, warsztatach itp.  

 

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

- stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

- postawa moralna, społeczna i religijna,  

- kultura osobista i w relacjach z innymi,  

- dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,   

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,  

- rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań. 

 

Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który: 

 

• odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, 

• aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie  

• wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność, 

• jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów, 

• zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, 

• jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny, 

• dotrzymuje zawartych umów, 

• panuje nad emocjami, 

• radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego, 

• potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie  

innych, 

• bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych, 

• zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega, 

• włącza się do akcji charytatywnych organizowanych w szkole lub poza nią,  

• dba o cudzą i szkolną własność, 

• jest tolerancyjny, okazuje szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodo-

wych, religijnych. 

 

 

Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

 

• zachowuje się kulturalnie i  używa form grzecznościowych, 

• jest koleżeński i uczynny, 

• zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć), podczas wyjść itp. przestrzega ich,  

• dotrzymuje warunków zawartych umów, 

• w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 
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• jest prawdomówny, 

• potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie  innych, 

• jest koleżeński wobec rówieśników, 

• potrafi współpracować w zespole. 

 

Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

 

• zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje, 

• stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, 

• próbuje oceniać swoje zachowanie, 

• widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań, 

• stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać  

obietnic, 

• zazwyczaj radzi sobie z własnymi emocjami, 

• zazwyczaj potrafi  pracować w zespole i przyjąć powierzone zadanie. 

 

 

Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który: 

 

• zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania; ma  jednak  trudności  z  

ich  przestrzeganiem, 

• nie rozumie, na  czym polega koleżeństwo, ma trudności w relacjach w grupie 

• widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych, 

• ma problemy z oceną własnych zachowania i opanowaniem emocji, 

• ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia, 

• nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań, 

• przejawia obojętny stosunek do nauki,  

• rzadko stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, wyjść poza szkolnych itp.  

• spóźnia się na zajęcia szkolne.  

 

Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który: 

 

• prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego i innych, 

• świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: 

- narusza godność innych i jest agresywny tzn. stosuje przemoc psychiczną i fizyczną 

w stosunku do innych uczniów, nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa, 

- odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny 

- używa wulgaryzmów, 

• wchodzi w konflikt z prawem np.: 

- dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, 

- ulega nałogom wynikających z cyfryzacji i technologii informatycznej,  

- niszczy cudzą własność lub mienie szkoły. 

• dokonuje innych wykroczeń nie wymienionych w procedurach kryzysowych, regula-

minie stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych. 

 

Uczeń może otrzymać naganę wychowawcy klasy oraz Dyrektora szkoły.  

 



Kryteria ocen z  zachowania dla uczniów klas pierwszych

1. Ocena śródroczna i roczna z  zachowania w klasach pierwszych ma charakter opiso-

wy. 

2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca w oparciu o wewnątrz szkolny system ocenia-

nia zawarty w Statucie Szkoły, oraz : 

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia, 

-opinię innych pracowników szkoły.

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią, na zajęciach dodatkowych, podczas 

przerw, wycieczek poza szkolnych, warsztatach itp. 

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

-stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

- postawa moralna, społeczna i religijna, 

- kultura osobista i w relacjach z innymi, 

- dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,  

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

- rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań.

Ocenę   „wzorową”   otrzymuje uczeń, który:    

 odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

 aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie 

 wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność,

 jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,

 zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,

 jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny,

 dotrzymuje zawartych umów,

 panuje nad emocjami,

 radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,

 potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie  

innych,

 bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych,

 zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega,

 włącza się do akcji charytatywnych organizowanych w szkole lub poza nią, 

 dba o cudzą i szkolną własność,

 jest tolerancyjny, okazuje szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodo-

wych, religijnych.

Ocenę   „bardzo dobrą”   otrzymuje uczeń, który:    

 zachowuje się kulturalnie i  używa form grzecznościowych,

 jest koleżeński i uczynny,

 zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć), podczas wyjść itp. przestrzega ich,

 dotrzymuje warunków zawartych umów,

 w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
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 jest prawdomówny,

 potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie  innych,

 jest koleżeński wobec rówieśników,

 potrafi współpracować w zespole.

Ocenę   „dobrą”   otrzymuje uczeń, który  :    

 zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje,

 stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

 próbuje oceniać swoje zachowanie,

 widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,

 stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać  

obietnic,

 zazwyczaj radzi sobie z własnymi emocjami,

 zazwyczaj potrafi  pracować w zespole i przyjąć powierzone zadanie.

Ocenę   „nieodpowiednią”   otrzymuje uczeń, który:    

 zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania; ma  jednak  trudności  z

ich  przestrzeganiem,

 nie rozumie, na  czym polega koleżeństwo, ma trudności w relacjach w grupie

 widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych,

 ma problemy z oceną własnych zachowania i opanowaniem emocji,

 ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia,

 nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,

 przejawia obojętny stosunek do nauki, 

 rzadko stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, wyjść poza szkolnych itp.

 spóźnia się na zajęcia szkolne. 

  Ocenę   „naganną”   otrzymuje uczeń, który:    

 prowokujezachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego i innych,

 świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym:

- narusza godność innych i jest agresywny tzn. stosuje przemoc psychiczną i fizyczną 

w stosunku do innych uczniów, nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa,

- odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny

- używa wulgaryzmów,

 wchodzi w konflikt z prawem np.:

- dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić,

- ulega nałogom wynikających z cyfryzacji i technologii informatycznej, 

- niszczy cudzą własność lub mienie szkoły.

 dokonuje innych wykroczeń nie wymienionych w procedurach kryzysowych, regula-

minie stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych.

Uczeń może otrzymać nagnę wychowawcy klasy oraz Dyrektora szkoły. 
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Kryteria ocen z  zachowania dla uczniów klas pierwszych 

 

 

1. Ocena śródroczna i roczna z  zachowania w klasach pierwszych ma charakter 

opisowy.  

 

2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca w oparciu o wewnątrz szkolny system 

oceniania zawarty w Statucie Szkoły, oraz :  

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia,  

-opinię innych pracowników szkoły. 

 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia  

podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią, na zajęciach dodatkowych, podczas 

przerw, wycieczek poza szkolnych, warsztatach itp.  

 

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

- stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

- postawa moralna, społeczna i religijna,  

- kultura osobista i w relacjach z innymi,  

- dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,   

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,  

- rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań. 

 

Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który:   

 

• odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, 

• aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie  

• wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność, 

• jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów, 

• zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, 

• jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny, 

• dotrzymuje zawartych umów, 

• panuje nad emocjami, 

• radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego, 

• potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie  

innych, 

• bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych, 

• zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega, 

• włącza się do akcji charytatywnych organizowanych w szkole lub poza nią,  

• dba o cudzą i szkolną własność, 

• jest tolerancyjny, okazuje szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, 

narodowych, religijnych. 

 

 

Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który:   

 

• zachowuje się kulturalnie i  używa form grzecznościowych, 

• jest koleżeński i uczynny, 

• zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć), podczas wyjść itp. przestrzega ich,  

• dotrzymuje warunków zawartych umów, 

• w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 
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• jest prawdomówny, 

• potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie  innych, 

• jest koleżeński wobec rówieśników, 

• potrafi współpracować w zespole. 

 

Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który:   

 

• zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje, 

• stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, 

• próbuje oceniać swoje zachowanie, 

• widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań, 

• stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać  

obietnic, 

• zazwyczaj radzi sobie z własnymi emocjami, 

• zazwyczaj potrafi  pracować w zespole i przyjąć powierzone zadanie. 

 

 

Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który:   

 

• zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania; ma  jednak  trudności  z  

ich  przestrzeganiem, 

• nie rozumie, na  czym polega koleżeństwo, ma trudności w relacjach w grupie 

• widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych, 

• ma problemy z oceną własnych zachowania i opanowaniem emocji, 

• ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia, 

• nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań, 

• przejawia obojętny stosunek do nauki,  

• rzadko stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, wyjść poza szkolnych itp.  

• spóźnia się na zajęcia szkolne.  

 

  Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który:   

 

• prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego i innych, 

• świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: 

- narusza godność innych i jest agresywny tzn. stosuje przemoc psychiczną i fizyczną 

w stosunku do innych uczniów, nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa, 

- odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny 

- używa wulgaryzmów, 

• wchodzi w konflikt z prawem np.: 

- dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, 

- ulega nałogom wynikających z cyfryzacji i technologii informatycznej,  

- niszczy cudzą własność lub mienie szkoły. 

• dokonuje innych wykroczeń nie wymienionych w procedurach kryzysowych, 

regulaminie stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych. 

 

Uczeń może otrzymać nagnę wychowawcy klasy oraz Dyrektora szkoły.  

 



PROGRAM NAUCZANIA 
JĘZYKA POLSKIEGO

 206 Ogólne cele kształcenia w szkole podstawowej

 206  Najważniejsze umiejętności kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej zdobywane przez uczniów 
w trakcie nauki języka polskiego w klasach IV-VI

 206-207  Najważniejsze zadania nauczyciela języka polskiego 
w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 207-214  Ogólne i szczegółowe cele kształcenia oraz zakładane 
osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej

 215-221 Treści nauczania
  Nauka o języku
  Formy wypowiedzi
  Terminy teoretycznoliterackie i pojęcia kulturowe
  Zagadnienia ortografi czne
  Interpunkcja
  Teksty kultury i propozycje lektur

 221-222 Sposoby (procedury) osiągania celów kształcenia

 222-226 Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów



Program nauczania | Jutro pójdę w świat

206

Ogólne cele kształcenia w szkole podstawowej:
•  przygotowanie fundamentów wykształcenia poprzez ła-

godne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, uwzględ-
niające ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, 
emocjonalny i społeczny

•  przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu 
wiadomości na temat zjawisk bliskich doświadczeniom 
uczniów

•  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania 
posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań 
i rozwiązywania problemów

•  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących spraw-
ne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym 
świecie.

Najważniejsze umiejętności kształcenia ogólne-
go w szkole podstawowej zdobywane przez 
uczniów w trakcie nauki języka polskiego w kla-
sach IV-VI:
•  czytanie – rozumiane jako prosta czynność, ale też jako 

umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarza-
nia tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wie-
dzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz 
uczestnictwo w życiu społeczeństwa

•  umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym 
dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów 
(sprawne komunikowanie się w języku ojczystym w mo-
wie i w piśmie)

•  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technolo-
giami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla 
wyszukiwania i korzystania z informacji (przygotowanie 
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym)

•  umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania natu-
ralnej ciekawości świata, odkrywania swoich zaintereso-
wań i przygotowania do dalszej edukacji

•  umiejętność właściwego odbioru i wykorzystywania róż-
nych mediów

•  umiejętność wszechstronnego samokształcenia

•  umiejętność pracy zespołowej 
•  umiejętność przyjmowania postaw sprzyjających roz-

wojowi indywidualnemu i społecznemu (uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość 
poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 
osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podej-
mowanie inicjatyw)

•  umiejętność przyjmowania postawy obywatelskiej, po-
stawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji 

•  umiejętność zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Najważniejsze zadania nauczyciela języka pol-
skiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej:
•  rozwijanie w uczniach ciekawości świata
•  motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rze-

czywistości
•  motywowanie uczniów do uczenia się 
•  zachęcanie uczniów do komunikowania się z otaczają-

cym światem
•  zachęcanie uczniów do samokształcenia 
•  zachęcanie uczniów do samodzielnego docierania do 

informacji
•  wyposażenie uczniów w umiejętności poprawnego mó-

wienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, od-
bioru tekstów kultury, bogacenia słownictwa z różnych 
kręgów tematycznych

•  wprowadzanie uczniów w tradycję i sferę wartości naro-
dowych 

•  kształtowanie u dzieci postawy otwartości na inne kul-
tury

•  towarzyszenie uczniom w budowaniu spójnej wizji świa-
ta 

•  towarzyszenie uczniom w tworzeniu uporządkowanego 
systemu wartości

•  wychowywanie do aktywności i odpowiedzialności 
w życiu zbiorowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO 
W KLASACH IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEj

JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT



Planowanie pracy

207

•  tworzenie sytuacji metodycznych wykorzystujących pa-
sję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i gotowość do 
współpracy 

•  organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do sa-
mopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świa-
ta i porządkowania jego obrazu 

•  organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne 
uczniów zdolnych 

•  organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne 
uczniów mających trudności w nauce języka polskiego.

Ogólne i szczegółowe cele kształcenia oraz zakłada-
ne osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej

Cel kształcenia: 
I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

Wymagania ogólne 
Uczeń: 
• rozwija sprawność uważnego słuchania
•  rozwija sprawność uważnego czytania głośnego
•  rozwija sprawność uważnego czytania cichego 
•  rozwija umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych 
•  zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji
•  rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania – rozwija umiejętność po-

znawania dzieł sztuki
•  uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe 
•  stosuje odpowiednie sposoby odbioru różnych tekstów kultury

Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

czytanie głośne

– czyta sprawnie (płynnie) 
–  czyta wyraźnie
–  czyta wyraziście 
–  czyta w sposób ułatwiający słuchającym rozumienie prezentowanego tekstu
–  czytając, głosem stara się wyrazić wymowę tekstu
–  czyta tekst z podziałem na role
–  czytając, zachowuje strukturę składniową tekstu
–  czytając, pamięta o odpowiedniej artykulacji i intonacji oraz o właściwym tempie i poprawnym stosowaniu pauz 
–  czytając, zwraca uwagę na właściwą dykcję

czytanie ciche 
tekstów literackich
i informacyjnych

– czyta sprawnie (płynnie) 
–  czyta ze zrozumieniem
–  odszukuje w tekście informacji podanych wprost (odbiera tekst na poziomie dosłownym) 
–  odczytuje informacje wyrażone pośrednio (ukryte)
–  odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
–  rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w tekście 
–  identyfi kuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy 
–  odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
–  układa pytania do tekstu
–  wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  rozpoznaje w tekście prawdę lub fałsz
–  określa tematykę tekstu
–  określa główną myśl tekstu
–  identyfi kuje nadawcę i odbiorcę (czytelnika) tekstu
–  nazywa autora tekstu
–  wskazuje narratora w tekście epickim
–  odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora i narratora
–  rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia, gratulacje, zawiadomienie i ogłoszenie, instrukcję, przepis)
–  dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity)
–  odróżnia literaturę piękną od innych tekstów pisanych
–  odróżnia utwór prozatorski od utworu wierszowanego
–  rozpoznaje tekst dramatu
–  wskazuje podstawowe źródła informacji 
–  gromadzi informacje wokół określonego tematu
–  porządkuje i porównuje informacje z różnych źródeł 
–  wybiera interesujące propozycje spośród oferty mediów, kierując się krytycznym podejściem do oferty i rozpo-

znaniem zawartych w niej wartości 
–  dokonuje uogólnień na podstawie zebranych informacji 
–   korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (także multimedialnej i internetowej)
–  korzysta ze słownika ortografi cznego, słownika języka polskiego, słownika wyrazów bliskoznacznych

czytanie (odbiór) innych 
tekstów kultury 

– dostrzega różnicę między tekstami kultury werbalnymi i niewerbalnymi
–  odbiera tekst kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 
–  porównuje teksty kultury w celu wskazania podobieństw i różnic odnoszących się do treści i formy 
–  nazywa autora tekstu kultury (np. malarz, rzeźbiarz, kompozytor)
–  wskazuje różnice między literaturą piękną a przekazami ikonicznymi, muzycznymi, fi lmowymi, teatralnymi
–  odróżnia teksty reklamowe od innych tekstów kultury
–  rozumie specyfi kę komiksu
–  dostrzega w tekstach elementy dziedzictwa kulturowego
–  dostrzega cechy narodowe i regionalne w różnych tekstach kultury 
–  odczytuje wartości wpisane w teksty kultury 
–  rozpoznaje środki wyrazu charakterystyczne dla różnych dziedzin kultury i sztuki
–  rozumie pojęcia i terminy związane z przekazami ikonicznymi, muzyką, radiem, telewizją, fi lmem, teatrem, prasą
–  odczytuje ogólny sens tekstu kultury
–  odczytuje zasady etyczne obecne w różnych tekstach kultury 

słuchanie

– słucha uważnie i ze skupieniem różnego typu wypowiedzi
–  słucha uważnie i ze skupieniem krótszych i dłuższych tekstów
–  słucha interpretacji utworów literackich prezentowanych przez rówieśników i aktorów
–  właściwie reaguje na usłyszaną wypowiedź, tzn. rozumie intencję nadawcy i potrafi  się do niej dostosować
–  odróżnia ważne informacje w wypowiedzi od informacji drugorzędnych
–  rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 
–  odpowiada poprawnie na zadane pytania
–  rozumienie wypowiedzi nadawcy wyraża rzeczowymi pytaniami 
–  ocenia i wartościuje usłyszane wypowiedzi
–  charakteryzuje nadawcę na podstawie jego wypowiedzi 
–  dostrzega wywieranie presji (manipulowanie) za pomocą słownych komunikatów
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  dostrzega emocje mówiącego wyrażone głosem, intonacją, gestykulacją i mimiką
–  słuchając, notuje wybrane informacje
–  słuchając, zapamiętuje najważniejsze informacje
–  identyfi kuje usłyszaną wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy 
–  odróżnia mowę od tła akustycznego w przekazach audialnych i audiowizualnych 
–  podczas słuchania innych przestrzega zasad dobrego wychowania

świadome używanie
języka

– rozumie różnicę między głoską a literą
–  rozróżnia samogłoski i spółgłoski
–  zna alfabet
–  porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
–  rozróżnia głoski ustne i nosowe
–  rozróżnia spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
–  rozróżnia spółgłoski twarde i miękkie
–  wyjaśnia podwójną funkcję samogłoski „i”
–  wyjaśnia na prostych przykładach zjawisko upodobnienia fonetycznego (utrata dźwięczności spółgłosek i zanik 

nosowości samogłosek na końcu wyrazów)
–  właściwie akcentuje wyrazy
–  zna wyjątki akcentowe
–  podaje przykłady wyrazów bez samodzielnego akcentu
–  wie, na czym polega akcent wyrazowy
–  wyjaśnia zjawisko akcentu zdaniowego
–  wie, czym jest intonacja
–  dzieli wyrazy na sylaby
–  dzieli poprawnie wyrazy przy przenoszeniu
–  tworzy rodziny wyrazów
–  poprawnie tworzy i używa zdrobnień i zgrubień
–  wskazuje wyraz podstawowy
–  tworzy wyrazy pochodne
–  oddziela podstawę słowotwórczą od formantów
–  rozpoznaje podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przy-

imek, spójnik) 
–  wskazuje podstawowe różnice między częściami mowy
–  odróżnia czasowniki od innych części mowy na podstawie znaczenia i pytań
–  wskazuje czasowniki w tekście
–  odmienia czasownik przez osoby i liczby
–  określa rodzaj czasownika
–  rozpoznaje i tworzy formy czasu czasownika: czas przeszły, teraźniejszy, przyszły
–  rozróżnia czas przyszły prosty i złożony czasownika
–  odróżnia formy osobowe czasownika od bezokolicznika
–  odróżnia formy osobowe czasownika od form bezosobowych zakończonych na -no, -to 
–  poprawnie używa form czasowników typu: wziąć, umieć, zacząć, rozumieć, iść 
–  dostrzega i określa związek czasownika z innymi wyrazami
–  odróżnia rzeczowniki od innych części mowy na podstawie znaczenia i pytań
–  wskazuje rzeczowniki w tekście
–  odmienia rzeczowniki przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
–  określa rodzaj rzeczownika
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  dzieli rzeczowniki na własne i pospolite
–  oddziela temat rzeczownika od końcówki
–  wskazuje i nazywa oboczności (samogłoskowe i spółgłoskowe) w tematach rzeczowników 
–  wskazuje osobliwości w odmianie rzeczowników
–  dostrzega i określa związek rzeczownika z innymi wyrazami
–  odróżnia przymiotniki od innych części mowy na podstawie znaczenia i pytań
–  wskazuje przymiotniki w tekście
–  odmienia przymiotniki przez przypadki i liczby
–  określa rodzaj przymiotnika
–  stopniuje przymiotniki, określa rodzaj stopniowania
–  dostrzega i określa związek przymiotnika z innymi wyrazami
–  odróżnia liczebniki od innych części mowy na podstawie znaczenia i pytań
–  wskazuje liczebniki w tekście
–  rozróżnia podstawowe rodzaje liczebników: główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe, nieokreślone
–  odmienia liczebnik porządkowy przez przypadki
–  odmienia liczebnik zbiorowy przez przypadki
–  dostrzega związek liczebnika z rzeczownikiem 
–  odróżnia zaimki od innych części mowy
–  rozpoznaje i wskazuje zaimki w tekście
–  rozróżnia zaimki: rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne
–  poprawnie stosuje krótkie i długie formy zaimków osobowych
–  odróżnia przysłówki od innych części mowy na podstawie znaczenia i pytań
–  wskazuje przysłówki w tekście
–  rozpoznaje przysłówki utworzone od przymiotników
–  tworzy przysłówki od przymiotników
–  stopniuje przysłówki, określa rodzaj stopniowania
–  dostrzega związek przysłówka z czasownikiem i innymi wyrazami
–  identyfi kuje przyimki jako wyrazy oznaczające stosunki przestrzenne i czasowe 
–  odróżnia przyimki od innych części mowy
–  rozpoznaje i wskazuje przyimki w tekście 
–  wie, czym jest wyrażenie przyimkowe
–  tworzy wyrażenia przyimkowe
–  określa funkcje wyrażeń przyimkowych
–  poprawnie używa przyimków złożonych
–  odróżnia spójniki od innych części mowy
–  rozpoznaje i wskazuje spójniki w tekście
–  rozumie funkcję spójnika w wypowiedzeniu złożonym
–  określa funkcję spójników w wypowiedzeniu pojedynczym
–  rozróżnia rodzaje spójników (wskazywanie stosunków współrzędnych lub nadrzędno-podrzędnych) 
–  odróżnia zdania od równoważników zdań
–  wskazuje w tekście równoważniki zdań
–  rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
–  tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
–  analizuje strukturę zdania pojedynczego
–  odróżnia zdania pojedyncze od zdań złożonych
–  odróżnia zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  tworzy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
–  rozumie funkcje poszczególnych wypowiedzeń
–  określa funkcje składniowe poszczególnych części mowy
–  wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie
–  oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia
–  rozróżnia i nazywa określenia: przydawkę, dopełnienie, okolicznik
–  wskazuje związki wyrazowe w zdaniu 
–  rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

Cel kształcenia: 
II Analiza i interpretacja tekstów kultury

Wymagania ogólne
Uczeń: 
•  poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego 
•  rozpoznaje konwencje gatunkowe poznanych tekstów kultury
•  uczy się odbierać świadomie i refl eksyjnie poznane teksty kultury 
•  kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych
•  rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury
•  poznaje specyfi kę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej
•  w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsa-

mości i postawę patriotyczną

Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

analiza tekstów kultury

– nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)
–  porównuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami
–  dostrzega swoistość artystyczną dzieła
–  odróżnia fi kcję artystyczną od rzeczywistości
–  odróżnia realizm od fantastyki
–  rozpoznaje środki artystyczne w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
–  objaśnia rolę środków poetyckich w tekście
–  rozpoznaje elementy struktury tekstu poetyckiego: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren
–  odróżnia wiersz od prozy
–  rozróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały)
–  opowiada o uczuciach wyrażonych przez osobę mówiącą
–  odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora utworu
–  określa nastrój wiersza 
–  opowiada o przebiegu wydarzeń 
–  porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej
–  wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń
–  określa czas i miejsce wydarzeń
–  wyodrębnia wątki
–  omawia przebieg akcji
–  charakteryzuje i ocenia bohaterów
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  charakteryzuje i ocenia narratora
–  wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, 

kostiumy, rekwizyty)
–  wyodrębnia elementy dzieła fi lmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, plan fi lmowy)
–  wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (fi lmu, programu informacyjnego, programu roz-

rywkowego)
–  nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa) 
–  rozpoznaje charakterystyczne cechy gatunkowe: opowiadania, powieści, baśni, legendy, mitu, bajki, fraszki, 
–  identyfi kuje przysłowie
–  wymienia wyróżniki komiksu

interpretacja tekstów 
kultury

– odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
–  wskazuje w tekstach fragmenty o znaczeniu przenośnym
–  wyjaśnia przenośny sens podanych przysłów
–  objaśnia morał bajki 
–  formułuje przesłanie baśni
–  określa funkcję tekstu kultury 
–  poddaje refl eksji działania bohaterów 
–  odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – 

nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada)
–  dostrzega zasady etyczne obecne w tekstach kultury
–  wyraża opinie na temat przesłania tekstu
–  dostrzega ogólny sens tekstu kultury
–  dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury (tekst literacki – rysunek)

Cel kształcenia: 
III Tworzenie wypowiedzi

Wymagania ogólne
Uczeń: 
•  rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi 

tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami
•  dba o poprawność własnych wypowiedzi 
•  kształtuje formę wypowiedzi odpowiednio do celu wypowiedzi
•  wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku

Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

mówienie

– mówi wyraźnie z właściwą artykulacją 
–  mówi płynnie
–  dba o kompozycję wypowiedzi
–  nawiązuje rozmowę z drugim człowiekiem
–  mówi do rzeczywistych i wyobrażonych słuchaczy
–  recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy
–  podejmuje próbę głosowej interpretacji recytowanych tekstów
–  wygłasza kwestie w przedstawieniu klasowym/szkolnym
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  wprowadza do wypowiedzi pauzę
–  stosuje odpowiednią intonację
–  poprawnie akcentuje wyrazy
–  dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej
–  mówi ze świadomością celu (intencji): pyta i odpowiada, potwierdza i zaprzecza, poleca i prosi, przyrzeka i obie-

cuje, zachęca i zniechęca, zaprasza, przeprasza, współczuje, żartuje, wątpi, odmawia, informuje, wyjaśnia, dziękuje, 
życzy, wita i żegna 

–  używa w rozmowie zwrotów grzecznościowych
–  świadomie posługuje się mimiką, gestykulacją, postawą ciała
–  mówi na temat
–  prezentuje własne zdanie
–  uzasadnia własne zdanie
–  rozróżnia nadawcę i odbiorcę
–  tworzy spójną kilkuzdaniową wypowiedź na tematy związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami 

kultury
–  operuje w wypowiedziach słownictwem skoncentrowanym wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środo-

wisko przyrodnicze i społeczne
–  mówi o swoich wrażeniach czytelniczych
–  prezentuje efekt własnej pracy/pracy grupy
–  ocenia postępowanie bohaterów 
–  używa słów nacechowanych emocjonalnie
–  wyraża własne opinie
–  posługuje się poprawnie różnymi formami językowymi
–  używa poprawnych znaczeniowo i składniowo wypowiedzeń
–  używa zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących 

pisanie

– odróżnia specyfi kę tekstu pisanego od tekstu mówionego
–  pisze czytelnie (wyraźnie)
–  dba o estetykę zapisu
–  dostosowuje zapis do formy wypowiedzi
–  zachowuje właściwy układ grafi czny tekstu zgodny z wymogami danej formy gatunkowej
–  wydziela akapity 
–  stosuje odpowiednią kompozycję tekstu
–  wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą 
–  tworzy teksty logiczne pod względem treści 
–  pisze na temat
–  dba o spójność wypowiedzi 
–  pisze na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury
–  tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych:

–  dziennik (pisany z perspektywy bohatera literackiego lub własnej) 
–  instrukcja
–  list ofi cjalny
–  list prywatny 
–  ogłoszenie
–  opis krajobrazu
–  opis postaci literackiej 
–  opis postaci rzeczywistej
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Cel szczegółowy Zakładane osiągnięcia
Uczeń:

–  opis przedmiotu
–  opowiadanie odtwórcze
–  opowiadanie odtwórcze z dialogiem 
–  opowiadanie twórcze
–  opowiadanie twórcze z dialogiem 
–  pamiętnik (pisany z perspektywy bohatera literackiego lub własnej) 
–  prosta notatka 
–  proste sprawozdanie z wycieczki, z wydarzeń sportowych, z uroczystości szkolnej
–  przepis

–  redaguje życzenia, pozdrowienia, gratulacje
–  sporządza ramowy i szczegółowy plan odtwórczy
–  zapisuje dialog

–  zaproszenie
–  zawiadomienie

świadome używanie 
języka

– rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
–  przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie
–  przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie 
–  stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
–  używa poprawnie stopniowanych przymiotników i przysłów we właściwych kontekstach
–  łączy wyrazy, tworząc poprawne związki składniowe 
–  posługuje się językiem poprawnym składniowo 
–  stosuje bogate słownictwo
–  pisze poprawnie pod względem ortografi cznym
–  dostrzega różnice między wymową a pisownią niektórych wyrazów 
–  poprawnie stosuje stałe związki frazeologiczne
–  poprawnie używa wyrazów bliskoznacznych
–  stosuje wyrazy nacechowane stylistycznie 
–  poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, 

znaku wykrzyknika
–  posługuje się słownictwem odpowiednio dobranym do tematu
–  operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: 

dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne)
–  unika wulgaryzmów 
–  umie ponosić odpowiedzialność za słowa sformułowane: na piśmie
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Treści nauczania 
NAUKA O JĘZYKU

KLASA IV KLASA V KLASA VI

Fonetyka

– głoska a litera
–  samogłoska i spółgłoska
–  alfabet
–  kolejność alfabetyczna wyrazów
–  głoski ustne i nosowe
–  spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
–  upodobnienia fonetyczne
–  spółgłoski twarde i miękkie
–  różne funkcje samogłoski „i”
–  podział wyrazu na sylaby

Jak w klasie IV
–  akcent wyrazowy
–  intonacja 
–  spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne

Jak w klasie IV i V
–  akcent zdaniowy

Elementy komunikacji

– nadawca i odbiorca 
–  komunikacja 
–  znak i znaczenie 
–  synonim

Jak w klasie IV
–  zależność formy komunikatu od intencji 

jego nadawcy
–  rola czynników zewnątrzjęzykowych (mimi-

ki, intonacji) w komunikowaniu 
–  związek frazeologiczny

Jak w klasie IV i V
–  uzależnienie doboru słownictwa od adresa-

ta wypowiedzi 
–  ewolucja języka: neologizmy 

Części mowy:

Rzeczownik

– znaczenie
–  rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  odmiana przez przypadki
–  odmiana przez liczby
–  rodzaj
–  podział na rzeczowniki własne i pospolite
–  związek rzeczownika z innymi wyrazami

Jak w klasie IV
–  funkcje rzeczownika w zdaniu

Jak w klasie IV i V
–  znaczenie rzeczowników: rzeczowniki kon-

kretne i abstrakcyjne 
–  rzeczownik jako przydawka i dopełnienie 

Czasownik

– znaczenie
–  rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  odmiana przez osoby
–  liczba pojedyncza i mnoga
–  rodzaj
–  forma czasu: czas przeszły, teraźniejszy, 

przyszły (prosty i złożony)
–  bezokolicznik
–  odmiana czasowników typu umiem, rozu-

miem
–  związek czasownika z innymi wyrazami

Jak w klasie IV
–  funkcje czasownika w zdaniu 

Jak w klasie IV i V
–  formy bezosobowe na -no, -to 
–  czasownik jako dopełnienie
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KLASA IV KLASA V KLASA VI

Przymiotnik

– znaczenie
–  rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  odmiana przez przypadki
–  odmiana przez liczby
–  odmiana przez rodzaje
–  stopniowanie
–  związek przymiotnika z innymi wyrazami

Jak w klasie IV Jak w klasie IV i V
–  funkcje przymiotnika w zdaniu (przydawka) 

Przysłówek

– rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  przysłówki odprzymiotnikowe i pozostałe
–  stopniowanie
–  związek przysłówka z czasownikiem

Jak w klasie IV Jak w klasie IV i V
–  funkcje przysłówka w zdaniu (okolicznik) 

Liczebnik

 – znaczenie
–  rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  rodzaje liczebników: główne, porządkowe, 

zbiorowe, ułamkowe, nieokreślone
–  odmiana 
–  liczebnik w związku z rzeczownikiem

Zaimek

– rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, 

przysłowne, liczebne
–  stosowanie krótkich i długich form zaimków 

osobowych

Przyimek

– rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  przyimek jako wyraz oznaczający stosunki 

przestrzenne i czasowe
–  związek przyimka z rzeczownikiem – wyra-

żenie przyimkowe
–  funkcje wyrażenia przyimkowego
–  przyimki złożone
–  pisownia trudnych wyrażeń przyimkowych

Jak w klasie V

Spójnik

– rozpoznawanie i wskazywanie w tekście
–  funkcja łączenia wypowiedzeń składowych
–  użycie w zdaniu pojedynczym
–  rodzaje spójników (wskazywanie stosunków 

współrzędnych lub nadrzędno-podrzęd-
nych) 

Jak w klasie V
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KLASA IV KLASA V KLASA VI

Składnia

– zdanie a równoważnik zdania 
–  rodzaje zdań: oznajmujące, pytające, rozka-

zujące
–  zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwi-

nięte
–  zdanie pojedyncze a zdanie złożone 
–  główne części zdania: podmiot i orzeczenie
–  grupa podmiotu i grupa orzeczenia
–  określenia: przydawka, dopełnienie, okolicz-

nik
–  związki wyrazowe w zdaniu
–  wyraz określany i określający

Jak w klasie V
–  zdanie bezpodmiotowe, podmiot domyślny

FORMY WYPOWIEDZI

KLASA IV KLASA V KLASA VI

– opowiadanie twórcze
–  opowiadanie odtwórcze
–  dziennik (pisany z perspektywy bohatera 

literackiego lub własnej) 
–  list prywatny 
–  opis postaci literackiej 
–  opis przedmiotu 
–  opis krajobrazu
–  zaproszenie
–  przepis
–  dialog
–  ramowy plan odtwórczy
–  życzenia, gratulacje

Jak w klasie IV
–  opowiadanie twórcze z dialogiem 
–  pamiętnik (pisany z perspektywy bohatera 

literackiego lub własnej) 
–  proste sprawozdanie z wycieczki, z wyda-

rzeń sportowych, z uroczystości szkolnej
–  opis postaci rzeczywistej
–  ogłoszenie
–  zawiadomienie 
–  instrukcja

Jak w klasie IV i V
–  opowiadanie odtwórcze z dialogiem 
–  list ofi cjalny
–  prosta notatka 
–  szczegółowy plan odtwórczy

TERMINY TEORETYCZNOLITERACKIE I POJĘCIA KULTUROWE

KLASA IV KLASA V KLASA VI

Terminy teoretycznoliterackie

– autor
–  narrator
–  postać mówiąca 
–  opowiadanie
–  baśń
–  motyw wędrowny

Jak w klasie IV
–  narracja
–  fi kcja literacka
–  poezja
–  proza
–  porównanie

Jak w klasie IV i V
–  fraszka
–  przenośnia
–  fi kcja literacka
–  fabuła 
–  akcja
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KLASA IV KLASA V KLASA VI

–  rym
–  wiersz rymowany
–  rytm
–  świat rzeczywisty, świat wyobrażony
–  wyobrażenie literackie: fantastyka, realizm
–  świat przedstawiony (miejsce, czas, bohater, 

wydarzenie)
–  chronologia
–  wiersz
–  wers
–  akapit
–  zwrotka (strofa)
–  kontrast 
–  chronologia
–  wyraz dźwiękonaśladowczy 
–  dźwiękonaśladownictwo
–  pieśń, piosenka
–  refren

–  epitet
–  przenośnia
–  rym
–  wiersz rymowany
–  wiersz nierymowany (biały)
–  akcja
–  wątek 
–  powieść
–  legenda
–  podanie
–  mit
–  mitologia
–  bajka
–  morał
–  refren

–  wątek 
–  powieść
–  fantastyka 
–  fantastyka naukowa

pojęcia kulturowe

– przezwisko
–  przydomek
–  pseudonim 
–  monolog 
–  adaptacja
–  ekranizacja
–  internet
–  portal społecznościowy 
–  inscenizacja 
–  pantomima
–  komiks
–  malarstwo (portret, autoportret, pejzaż, ma-

larstwo rodzajowe, martwa natura)
–  teatr (scenariusz, akt, scena, dialog, monolog, 

rola, aktor, dekoracja, kostium, charakteryza-
cja, scenografi a, rekwizyt, kompozytor, reży-
ser) 

–  architektura 
–  rzeźba i płaskorzeźba
–  afi sz
–  plakat
–  muzeum (eksponat, ekspozycja, galeria, po-

sąg, zabytek)
–  biblioteka
–  katalog
–  przysłowie (powiedzenie)
–  fi lm
–  gatunki fi lmowe

Jak w klasie IV
–  telewizja
–  radio; adaptacja radiowa
–  rodzaje fi lmu: fabularny, dokumentalny, ani-

macja; rodzaje animacji 
–  muzeum (eksponat, ekspozycja, galeria, po-

sąg, zabytek)
–  zwiedzanie wirtualne
–  muzeum etnografi czne, skansen) 
–  komiks
–  scenariusz teatralny
–  tekst główny i poboczny 
–  pantomima
–  malarstwo: pejzaż, martwa natura, paleta 

barw
–  ceramika
–  grafi ka

Jak w klasie IV i V
–  prasa
–  plany fi lmowe
–  katalog
–  scenariusz fi lmowy
–  reklama 
–  sentencja 
–  symbol 
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ZAGADNIENIA ORTOGRAFICZNE

Ó, u
•  Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o, e lub a.
•  Pisownia ó w zakończeniach rzeczowników -ów, -ówka, 

-ówna.
•  Pisownia wyjątków: zasuwka, wsuwka, skuwka.
•  Ó na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ósmoklasista, 

ów, ówczesny, ówdzie.
•  Pisownia wyrazów z ó niewymiennym. 
•  Brak ó na końcu wyrazów. 
•  U na początku i w środku wielu wyrazów.
•  U w zakończeniach typu -un, -ulec, -uch, -unek, -us.
•  U w zakończeniach wyrazów zdrabniających i spieszcza-

jących typu: -uchna, -utki, -uszek, -uś, -unia.
•  U w zakończeniach typu -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, 

-ują czasowników czasu teraźniejszego i form rozkazują-
cych mimo wymiany na o.

Rz, ż
•  Pisownia wyrazów z rz wymiennym na r.
•  Pisownia wyrazów z rz w zakończeniach -arz, -erz, 

-mierz, -mistrz.
•  Pisownia rz po spółgłoskach p, b, t, d, g, ch, j, k, w.
•  Pisownia wyrazów z rz niewymiennym.
•  Pisownia wyjątków: pszenica, pszczoła, kształt, wszyst-

ko, wszędzie, obszar, zawsze, wszak, wykształcenie.
•  Wyjątkowość pisowni stopnia wyższego i najwyższego 

przymiotników.
•  Pisownia wyrazów z ż wymiennym na g, dz, h, s, z, ź. 
•  Pisownia wyrazów z ż niewymiennym.

Ch, h
•  Pisownia wyrazów z ch wymiennym na sz.
•  Pisownia wyrazów z ch na końcu wyrazów.
•  Pisownia wyrazów z ch po spółgłosce s.
•  Pisownia wyrazów z ch niewymiennym.
•  Pisownia wyrazów z h wymiennym na g, ż lub z.
•  Pisownia wyrazów z h niewymiennym.
•  Pisownia wyrazów z h po spółgłosce z.

Ą, ę
•  Pisownia ą i ę w wyrazach rodzimych lub całkowicie spo-

lszczonych.
•  Pisownia ę w M., B., W. liczby pojedynczej niektórych 

rzeczowników rodzaju nijakiego.
•  Pisownia ą i ę w B. lp i w N. lp zakończeń rzeczowników 

i przymiotników.
•  Pisownia ę w zakończeniach czasowników w 1. osobie 

liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym.
•  Pisownia ę w formie prostej czasu przyszłego. 

•  Pisownia ą i ę w zakończeniach czasu przeszłego. 
•  Pisownia ą na końcu czasowników w 3. osobie liczby 

mnogiej w czasie teraźniejszym. 
•  Pisownia ą na końcu czasowników w 3. osobie liczby 

mnogiej form prostych czasu przyszłego.

Om, on, em, en
•  Pisownia om, on, em, en w wyrazach obcego pochodzenia
•  Pisownia om w zakończeniach rzeczowników w C. liczby 

mnogiej.
•  Pisownia em w zakończeniach rzeczowników w N. liczby 

pojedynczej.

Pisownia wielkiej litery
•  Na początku zdania.
•  W imionach ludzi i zwierząt, postaci mitologicznych i li-

terackich.
•  W nazwiskach, przezwiskach, pseudonimach, przydom-

kach, nazwach rodów i rodzin.
•  W nazwach kontynentów i ich mieszkańców.
•  W nazwach krajów i ich mieszkańców.
•  W nazwach miejscowości i regionów.
•  W nazwach gór, nizin, wyżyn, rzek, jezior, mórz, oceanów.
•  W nazwach ulic.
•  W tytułach utworów literackich. 

Rozdzielna pisownia przeczenia „nie”
•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z osobowymi forma-

mi czasownika.
•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z bezokolicznikami.
•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z bezosobowymi 

formami czasowników zakończonymi na -no, -to.
•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z wyrazami o zna-

czeniu czasownikowym: nie brak, nie można, nie wolno, 
nie wiadomo, nie warto, nie trzeba, nie należy, nie po-
trzeba.

•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z przymiotnikami 
i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym.

•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z przysłówkami nie-
pochodzącymi od przymiotników.

•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z liczebnikami.
•  Rozdzielna pisownia przeczenia nie z zaimkami.

Łączna pisownia przeczenia „nie”
•  Łączna pisownia przeczenia nie z rzeczownikami.
•  Łączna pisownia przeczenia nie z przymiotnikami w stop-

niu równym.
•  Łączna pisownia przeczenia nie z przysłówkami utworzo-

nymi od przymiotników.
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Pisownia wyrażeń przyimkowych (w zakresie czynnego 
słownictwa ucznia)
•  Zasadniczo rozdzielna pisownia przyimków z: rzeczow-

nikami, przymiotnikami, przysłówkami, liczebnikami, za-
imkami.

•  Łączna pisownia kilkudziesięciu wyrażeń przyimkowych, 
których pisownia została ustalona dłuższą tradycją.

Inne zasady
•  Pisownia przymiotników złożonych.
•  Pisownia przymiotników pochodzących od nazw wła-

snych. 
•  Pisownia liczebników prostych i złożonych.
•  Pisownia przyimków złożonych.
•  Pisownia niektórych przedrostków.
•  Pisownia -ji, -ii, -i w zakończeniach niektórych rzeczow-

ników.
•  Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -cki, -dzki.
•  Pisownia zakończeń rzeczowników -stwo, -ctwo, -dztwo.
•  Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników).
•  Rozbieżności między mową a pismem – udźwięcznienie 

i ubezdźwięcznienie śródwyrazowe i w wygłosie . 
•  Ortografi a skrótowców typu RP, PZU i NATO. 
Interpunkcja
• –  Stosowanie znaków interpunkcyjnych w zdaniach 

oznajmujących, pytających, rozkazujących oraz wy-
krzyknikowych.

• –  Rozdzielanie przecinkiem równorzędnych części zda-
nia w zdaniu pojedynczym.

• –  Rozdzielanie przecinkiem zdań (wypowiedzeń) składo-
wych w zdaniu (wypowiedzeniu) złożonym.

• –  Stosowanie przecinka przy wyliczaniu. 
• –  Poprawny pod względem interpunkcji zapis dialogu.
• –  Stosowanie cudzysłowu przy zapisie tytułów utworów 

oraz w przytoczeniach wypowiedzi.
• –  Stosowanie myślnika przy przenoszeniu wyrazów do 

następnej linii.
• –  Stosowanie dwukropka przy wyliczaniu.
• –  Stosowanie wielokropka w zakończeniu zdań urwa-

nych. 
• –  Stosowanie nawiasów przy wtrąceniach. 
• –  Stosowanie przecinka przed powtarzającym się spój-

nikiem.

TEKSTY KULTURY 
I PROPOZYCJE LEKTUR
W trakcie nauki uczniowie powinni poznawać (czytać) róż-
ne teksty kultury:
•  najstarsze teksty – mitologia, fragmenty Biblii
•  źródła i teksty historyczne, np. fragmenty kronik, pamięt-

ników, listów

•  teksty literackie: baśnie, legendy, opowiadania, utwory 
poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżo-
wej – polskiej i światowej

•  teksty użytkowe, w tym: zaproszenie, zawiadomienie, 
instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list pry-
watny i ofi cjalny, tabelę, notatkę

•  proste teksty publicystyczne – wybrane artykuły praso-
we; wywiady, reportaże z pism dziecięcych i młodzieżo-
wych

•  proste teksty popularnonaukowe
•  elementy dziedzictwa kulturowego – dzieła wybitnych 

malarzy i rzeźbiarzy polskich i światowych reprezenta-
tywne dla danej epoki

•  polskie pieśni patriotyczne
•  audycje i słuchowiska radiowe
•  programy telewizyjne
•  przedstawienia teatralne (także Teatru Telewizji) 
•  fi lmy fabularne (przygodowe, podróżniczo-przygodowe, 

detektywistyczne, obyczajowe, komediowe), a wśród 
nich adaptacje znanych uczniom utworów literackich

•  prezentacje multimedialne 
•  inne przekazy ikoniczne: fotografi e, komiksy, plakaty, afi -

sze.

PROPOZYCJE LEKTUR DLA 
POSZCZEGÓLNYCH KLAS
Klasa IV
4 pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród:
•  Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa 
•  Carlo Collodi Pinokio 
•  Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa
•  Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce 
•  Joanna Olech Dynastia Miziołków
•  Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch sta-

rej kamienicy, Daleki rejs)
•  René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Mikołajek (wybór 

opowiadań z dowolnego tomu) 
•  Moony Witcher Dziewczynka z szóstego księżyca
Ponadto:
•  wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
•  wybór baśni (np. H. Ch. Andersena, J. i W. Grimm, Ch. Per-

rault), w tym polskie baśnie ludowe
•  wybór kolęd
•  wybór pieśni patriotycznych
•  wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży
•  fi lm z repertuaru dziecięcego
•  widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego
•  wybrany program telewizyjny
•  komiks
•  baśń fi lmowa lub baśń muzyczna
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Klasa V
4 pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród:
•  Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
•  Ferenc Molnár Chłopcy z Placu Broni
•  Dorota Terakowska Władca Lewawu
•  Mark Twain Przygody Tomka Sawyera
•  Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy
•  Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza
•  Roald Dahl Charlie i fabryka czekolady
•  Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygod-

ne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa)
Ponadto:
•  wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
•  wybór mitów greckich 
•  wybór legend (także z regionu)
•  wybór kolęd
•  wybór pieśni patriotycznych
•  wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży
•  fi lm z repertuaru dziecięcego
•  widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego
•  wybrany program telewizyjny
•  komiks

Klasa VI
4 pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród:
•  Aleksander Minkowski Dolina Światła
•  Antonina Domańska Historia żółtej ciżemki
•  Irena Jurgielewiczowa Ten obcy
•  Stanisław Lem Bajki robotów
•  Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy
•  Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w krainie 

kangurów)
•  John Ronald Reuel Tolkien Hobbit, czyli tam i z powro-

tem
•  Juliusz Verne W 80 dni dookoła świata
Ponadto:
•  wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
•  wybór pieśni patriotycznych
•  wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży
•  fi lm z repertuaru dziecięcego
•  widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego
•  wybrany program telewizyjny
•  komiks

SPOSOBY (PROCEDURY) 
OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA
Przed przystąpieniem do realizacji proponowanego pro-
gramu nauczania nauczyciel powinien dokonać diagnozy 
zespołu klasowego, z którym przyjdzie mu pracować, i na 
tej podstawie zaplanować dobór metod nauczania i form 

pracy. Poza możliwościami intelektualnymi uczniów nale-
ży też wziąć pod uwagę potrzeby i zainteresowania dzieci, 
a także ogólne warunki (np. dostęp do biblioteki, pracowni 
komputerowej/multimedialnej), w jakich program będzie 
realizowany. Stosowane metody i formy pracy powinny 
być jak najbardziej różnorodne. Pozwala to unikać monoto-
nii, a także sprzyja zaangażowaniu uczniów w pracę na zaję-
ciach. Poza dostosowaniem metod i form pracy do potrzeb 
i możliwości uczniów trzeba też pamiętać o systematycz-
nym, dobrze przemyślanym i zaplanowanym sprawdzaniu 
i ocenianiu poziomu osiągnięć uczniów, a także o ewaluacji 
i nieustannym doskonaleniu swojego warsztatu pracy.
Podczas lekcji uczeń powinien być aktywny, czyli jak naj-
bardziej zaangażowany w realizację działań zaplanowanych 
przez nauczyciela, który sam schodzi na dalszy plan – sta-
je się konsultantem, doradcą, twórcą sytuacji dydaktycz-
nych. Dziecko natomiast musi myśleć i działać, uczyć się 
samodzielności w dochodzeniu do wiedzy, umiejętnie 
współpracować z rówieśnikami. Osiąganiu takich celów 
sprzyja realizacja zadań w formie pracy grupowej (ze-
społowej) z wykorzystaniem metod aktywizujących. Nie 
należy jednak rezygnować z tradycyjnych metod i form 
pracy. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby za-
chowanie równowagi między stosowaniem metod „trady-
cyjnych” i aktywizujących. W związku z tym proponujemy 
wykorzystywanie na lekcjach następujących metod i form 
pracy:
• formy pracy: 

–  indywidualna
–  jednostkowa 
–  grupowa (zespołowa)
–  zbiorowa 

• metody:
–  metody słowne (podające: opis, opowiadanie, poga-

danka podająca, praca z książką, instruktaż; metody 
poszukujące: heureza)

–  metoda zajęć praktycznych
–  metoda oglądowa
–  analiza wzorca
–  kula śnieżna
–  realizacje projektów edukacyjnych
–  tworzenie plansz, schematów, wykresów, zestawień
–  przekład intersemiotyczny
–  burza mózgów
–  metaplan
–  ćwiczenia dramowe
–  poker kryterialny
–  drzewko decyzyjne
–  debata „za i przeciw”
–  karty pracy
–  praca z materiałami multimedialnymi 
–  klatki fi lmowe
–  gry dydaktyczne.
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W celu skutecznego realizowania celów zapisanych w pro-
gramie wskazane jest też podejmowanie takich działań, jak:
•  wycieczki do muzeów (skansenów), galerii, izb regional-

nych 
•  odwiedzanie miejsc pamięci narodowej
•  wyjścia do kina, teatru, opery, fi lharmonii 
•  organizowanie wystaw prac uczniów związanych z pozna-

wanymi na lekcjach tekstami (np. ilustracji do utworów)
•  tworzenie klasowych zbiorków poezji (np. z okazji Dnia 

Matki) 
•  organizowanie konkursów, przeglądów (np. fotografi cz-

nych, ortografi cznych, recytatorskich, na prace plastyczne)
•  praca nad scenariuszem przedstawienia 
•  przygotowywanie klasowych/szkolnych przedstawień/

inscenizacji (teatr aktora, teatr kukiełkowy)
•  prezentacja i czytanie czasopism młodzieżowych
•  nagrywanie audycji radiowych/słuchowisk
•  podejmowanie działań mających na celu integrowanie 

treści międzyprzedmiotowych (język polski, historia, pla-
styka, muzyka)

•  praca nad gazetką klasową/szkolną
•  włączanie się w życie kulturalne szkoły/miejscowości
•  praca nad stroną internetową klasy/szkoły
•  podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych 
•  wizyty w bibliotece szkolnej i publicznej. 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE 
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Nie ma wątpliwości, że ocenianie to jeden z najtrud-
niejszych elementów dydaktyki. Dylematy z nim zwią-
zane towarzyszą zapewne każdemu nauczycielowi. 
Ocenianie budzi też wiele emocji wśród uczniów. Spraw-
dzanie efektów pracy dzieci jest jednak integralnym 
składnikiem procesu kształcenia i nie można go pominąć. 
Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne 
wobec uczniów, a nauczyciel jest zobowiązany oceniać 
ucznia, czyli informować go o postępach w opanowywaniu 
poszczególnych umiejętności. Każdy uczeń podlega oce-

nianiu na kolejnych lekcjach, w trakcie całego roku szkolne-
go. Właściwie stosowane ocenianie pomaga mu uczyć się, 
gdyż stanowi dla niego ważną informację zwrotną – infor-
muje o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien 
jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Taka infor-
macja zwrotna ułatwia też uczniom właściwe planowanie 
własnego uczenia się, a zatem daje im poczucie odpowie-
dzialności za swoje osiągnięcia. Poza ocenianiem bieżącym 
nauczyciel ustala zasady oceniania śródrocznego i koń-
coworocznego. Musi to robić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zawrzeć w PSO. Pod koniec nauki w szkole 
podstawowej uczeń jest też poddawany zewnętrznej oce-
nie przeprowadzanej przez państwowy system egzamina-
cyjny. Pisze sprawdzian kompetencji. 
Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone przekaza-
niem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co 
będzie oceniane i w jaki sposób. Kryteria powinny być wy-
raziste i jednoznaczne, oparte na porozumieniu z ucznia-
mi i przez nich akceptowane. Powinny też być jawne dla 
rodziców. Szczegółowe kryteria i zasady oceniania każdy 
nauczyciel określa w PSO. 

UMIEJĘTNOŚCI OCENIANE NA 
LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:
• mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze)
• czytanie:

–  głośne 
–  ciche ze zrozumieniem

•  pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi 
(w domu i w klasie)

• posługiwanie się poznanymi zasadami ortografi cznymi 
• znajomość treści lektur obowiązkowych 
•  znajomość omawianych zagadnień z nauki o języku (gra-

matyki)
•  inne (np. recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów 

literackich, wykonanie określonych projektów, realizacja 
zadań w grupie).

PROPONOWANE SPOSOBY OCENIANIA 
POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność: Sposób oceniania:

– mówienie – kryteria oceny opowiadania ustnego

– czytanie głośne – kryteria oceny czytania głośnego
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– czytanie ciche ze zrozumieniem
–  według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny 
[podawane przed każdym sprawdzianem]

– pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)
–  kryteria oceny pisemnych prac klasowych i domowych (ćwiczenia 

redakcyjne)

– posługiwanie się poznanymi zasadami ortografi cznymi (dyktanda) – zasady oceniania dyktand

– znajomość treści lektur obowiązkowych 
– według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny 
[podawane przed każdym sprawdzianem]

– znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki)
– według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny 
[podawane przed każdym sprawdzianem]

– recytacja – kryteria oceny recytacji

– rysunkowe konkretyzacje utworów literackich – kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów

– realizacja określonych projektów
–  kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające zasady 

ustalone przed jego realizacją

– ocena realizacji zadań w grupie – kryteria oceny współpracy w grupie

KRYTERIA OCENIANIA WYBRANYCH UMIEJĘTNOŚCI – PROPOZYCJE 
Przykładowe kryteria oceny opowiadania ustnego w klasach IV–VI

Numer 
kryterium Kryteria Liczba 

punktów4

I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p.

II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0–2 p.

III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p.

IV
Płynność opowiadania 
[właściwe tempo mówienia] 

1 p.

V
Wyraźne mówienie 
[uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany]

1 p.

VI
Przestrzeganie poprawności językowej 
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

VII
Wyraziste mówienie 
[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; zaciekawia, potęguje napięcie itp.]

1 p.
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Przykładowe kryteria oceny czytania głośnego w klasach IV–VI

Numer 
kryterium Kryteria Liczba 

punktów

I

Płynność czytania (opanowanie tekstu) 
[do dwóch błędów (nieznaczne „przekręcenia”) – 2 punkty; od 3 do 5 błędów – 1 punkt; liczne błędy; częste 
poprawianie przez nauczyciela; wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną]

0–2 p.

II
Właściwe tempo czytania 
[dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych]

1 p.

III
Wyraźne czytanie 
[uczeń jest słyszany i rozumiany]

1 p.

IV
Wyraziste czytanie 
[uczeń dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, 
wzrusza itp.]

0–2 p.

Przykładowe kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów w klasach IV–VI

Numer 
kryterium Kryteria Liczba 

punktów

I Praca plastyczna jest realizacją podanego tematu 1 p.

II
Związek pracy z tekstem 
[dopuszczalne, w zależności od stopnia trudności, 1 – 2 rozbieżności]

1 p.

III Oryginalność wyrażonej treści 1–2 p.

IV
Oryginalność zastosowanej techniki 
[2 punkty przyznaje się, jeżeli uczeń do wykonania pracy użył innych materiałów niż kartka i kredki ] 

1–2 p.

Przykładowe kryteria oceny współpracy w grupie w klasach IV–VI

Numer 
kryterium Elementy współpracy podlegające punktowaniu Liczba 

punktów

I Ogólne zaangażowanie w pracę grupy 0–2 p.

II Bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania 0–2 p.

III Stopień wywiązania się z pełnionej funkcji 0–2 p.

IV Umiejętności współpracy z innymi 0–2 p.

V Rozumienie własnej sytuacji w grupie 0–2 p.
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Przykładowe kryteria oceny krótkiej formy wypowiedzi – zaproszenia

Numer 
kryterium Kryteria Liczba

punktów

I

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:
Kto? 
[podpis pod zaproszeniem]
Kogo? 
[informacje o adresacie]
Na co? 
[nazwa uroczystości, imprezy]
Kiedy? 
[dzień, miesiąc, rok, godzina]
Gdzie? [miejsce uroczystości, imprezy]

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

II
Zastosowanie charakterystycznego słownictwa
[np. uprzejmie/serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/honor zaprosić, proszę o przybycie na...]

1 p.

III Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi 1 p.

IV
Poprawność językowa 
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

V
Poprawność ortografi czna 
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VI
Poprawność interpunkcyjna 
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VII
Estetyka zapisu 
[czystość, czytelność zapisu] 
[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 p.
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Przykładowe kryteria oceny dłuższej formy wypowiedzi – listu prywatnego

Numer
kryterium Kryteria Liczba 

punktów

I Zgodność pracy z tematem 1 p.

II Rozwinięcie tematu 0 – 2 p.

III Obecność elementów charakterystycznych dla listu [miejscowość, data, nagłówek, podpis] 1 p.

IV
Odpowiedni układ grafi czny 
[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy]

1 p.

V
Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 
[wstęp, rozwinięcie, zakończenie]

1 p.

VI
Obecność zwrotów do adresata 
[2 – 3 poza nagłówkiem]

1 p.

VII
Poprawność językowa 
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII
Poprawność ortografi czna 
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

IX
Poprawność interpunkcyjna 
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

X
Estetyka zapisu 
[czystość, czytelność zapisu] 
[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

1 p.

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punk-
tów, zaś w kryterium II – 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]
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KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych 

programem nauczania języka polskiego;  

- Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, 

frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu 

budowy i analizy utworu literackiego przewidzianych podstawą programową; 

- Nie czyta lektur, nie odrabia prac domowych, nie jest przygotowany do zajęć,                 

nie pracuje na lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

- Pisze nieortograficznie, nie poprawia błędów i nie czyni nic, by ten fakt zmienić; 

- Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem - mimo starań nauczyciela; 

- Nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował w minimalnym stopniu wiadomości               

i umiejętności przewidziane w programie nauczania. Wykazuje zainteresowanie 

przedmiotem, pracuje na lekcji i jest do nich w miarę możliwości przygotowany (posiada 

podręcznik, zeszyt, ćwiczenia). Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o elementarnym 

stopniu trudności. 

Nauka o języku: 

- Zna części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, 

zaimek, przyimek, spójnik). Z pomocą nauczyciela określa formę i funkcję 

odmiennych części mowy; 

- Rozpoznaje główne części zdania oraz ich określenia; 

- Odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie; 

- Dzieli wyraz na litery, głoski i sylaby. Poprawnie przenosi wyrazy. Dostrzega różnicę 

między głoską ustną i nosową, twardą i miękką, dźwięczną  i bezdźwięczną; 

- Zauważa różnicę między wymową a zapisem głosek; 

- Rozumie znaczenie wyrazów, dopasowuje synonimy i antonimy; 

- Tworzy wyrazy pochodne na podstawie definicji słowotwórczych; 

- Z pomocą nauczyciela wyróżnia części w budowie wyrazu; 

- Potrafi zastosować w wypowiedzi wybrane związki frazeologiczne i przysłowia.  

 

Kształcenie kulturowo – literackie: 

- Czyta odpowiednio dobrane teksty literackie i rozumie ich treść; 

- Wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze epickim;  

- Wskazuje postać mówiącą w różnych gatunkach literackich; 

- Zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, fikcja literacka; 

- Odróżnia narrację pierwszoosobową od trzecioosobowej; 

- Określa cechy bohatera, nazywa jego przeżycia, wnioskuje o charakterze postaci na 

podstawie jej zachowania; 

- Wie, czym się różni nowela od powieści; 

- Wymienia różne rodzaje powieści; 
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- Zna podstawowe środki stylistyczne (epitet, metafora, porównanie, uosobienie, wyraz 

dźwiękonaśladowczy) i przy pomocy nauczyciela określa ich funkcję w tekście; 

- Odczytuje niewerbalne teksty kultury: obraz, rzeźbę; 

- Dokonuje przekładu intersemiotycznego przeczytanego lub wysłuchanego tekstu; 

- Potrafi wskazać różnice między utworem literackim a jego adaptacją filmową bądź 

teatralną; 

- Dostrzega w tekście reklamy slogany i słownictwo wyrażające perswazję. 

 

Wypowiedź, tekst: 

- Bierze udział w dyskusji, przedstawia swoje zdanie; 

- Wygłasza z pamięci wskazane przez nauczyciela teksty poetyckie i prozatorskie; 

- Buduje wypowiedź na temat, stosuje wypowiedzenia proste i rozwinięte, pojedyncze          

i złożone; 

- Wypełnia druki urzędowe i pocztowe; 

- Wie, czym się charakteryzuje list prywatny, list oficjalny, opowiadanie, opis 

przedmiotu, opis postaci, streszczenie, instrukcja, reklama, ogłoszenie, 

zawiadomienie, zaproszenie, charakterystyka, sprawozdanie, wywiad i podejmuje 

próby redagowania wymienionych form wypowiedzi; 

- Komponuje ramowy i szczegółowy plan wydarzeń; 

- Wplata dialogi w tekst narracyjny; 

- W miarę swoich możliwości przestrzega podstawowych zasad poprawności 

interpunkcyjnej, ortograficznej i językowej oraz dba o estetykę redagowanego tekstu. 

 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą                  

i wykazuje większą samodzielnością w wykonywaniu zadań, wymaga jedynie 

ukierunkowania ze strony nauczyciela. Ponadto: 

Nauka o języku: 

- Wskazuje odmienne i nieodmienne części mowy w tekście; 

- Rozpoznaje formę odmiennych części mowy; 

- Poprawnie stosuje typy zaimków: ja, ty, on, ona, ono; 

- Przekształca zdanie pojedyncze na równoważnik zdana, zdanie złożone na pojedyncze 

i odwrotnie; 

- Określa funkcję części mowy i części zdania; 

- Wyróżnia w wypowiedzeniu orzeczenie czasownikowe i imienne; 

- Zna rodzaje podmiotów; 

- Odróżnia zdanie złożone podrzędnie i współrzędnie, spójnikowo i bezspójnikowo; 

- Zna typy zdań złożonych współrzędnie; 

- Poprawnie akcentuje wyrazy; 

- Rozpoznaje głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, miękkie, twarde; 

- Zna pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny; 

- Wskazuje podstawę słowotwórczą, formant i rdzeń w wyznaczonych wyrazach; 

- Odróżnia wyraz pokrewny od bliskoznacznego; 

- Posługuje się synonimami i antonimami. Wyróżnia i rozumie związki frazeologiczne; 

- Objaśnia sens wybranych archaizmów oraz wskazanych przez nauczyciela 

neologizmów; 
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- Korzysta ze słownika języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych oraz wyrazów 

obcych. 

 

Kształcenie kulturowo – literackie: 

- Czyta ze zrozumieniem utwory fabularne, wiersze, teksty reklamowe, instrukcje                      

i potrafi wyszukać określone informacje w tekście; 

- Samodzielnie rozwiązuje niektóre zadania świadczące o rozumieniu tekstu na 

poziomie krytycznym; 

- Zna i rozumie pojęcia: wiersz, proza, epika, powieść, nowela, strofa, wers, rym, 

porównanie, epitet, przenośnia, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy, narrator, 

narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, akcja, fabuła, wątek, postać główna, 

drugoplanowa i epizodyczna; 

- Opowiada o sytuacji lirycznej zarysowanej w utworze poetyckim; 

- Potrafi gromadzić materiał z czasopism, encyklopedii i innych źródeł na zadany 

temat; 

- Dostrzega odrębność tworzywa filmu oraz słuchowiska radiowego i spektaklu 

teatralnego, zauważa różnice w realizacji tego samego tematu w różnych dziedzinach 

sztuki; 

- Zauważa mechanizmy oddziaływania reklamy na jej odbiorcę; 

- Odczytuje plakat. 

 

Wypowiedź, tekst: 

- W miarę precyzyjnie formułuje wypowiedzi kilkuzdaniowe w sytuacjach oficjalnych; 

- Stosuje różne rodzaje zdań w zależności od celu wypowiedzi; 

- Przedstawia swoje stanowisko w dyskusji, właściwie argumentuje własne zdanie; 

- Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy; 

- Pisze instrukcje oraz teksty informacyjne przestrzegając zasad redakcyjnych; 

- Wzbogaca opowiadanie twórcze lub odtwórcze w elementy opisowe oraz dialogi; 

- Podejmuje próby spójnego i logicznego opisu obrazu; 

- Streszcza utwór z zachowaniem chronologii wydarzeń; 

- Potrafi zredagować poprawnie: opowiadanie, list, opis postaci, sprawozdanie, 

notatkę; 

- Stosuje podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne (u, ó, ż, rz, h, ch, ą, om, ę, 

em), zasady pisowni wielką i małą literą, pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,        

i, j po spółgłoskach, zasady pisowni przedrostków, oddziela przecinkiem zdania 

składowe w zdaniu podrzędnie złożonym; 

- Przestrzega zasad graficznej organizacji tekstu. 

 

 

OCENA DOBRA: 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, ale wykazuje 

niemal całkowitą samodzielność w wykonywaniu poszczególnych zadań, rzadko korzysta            

z pomocy nauczyciela. Ponadto: 

Nauka o języku: 

- Określa formę gramatyczną odmiennych części mowy; 

- Poprawnie używa w wypowiedziach pisemnych i ustnych odmiennych                              

i nieodmiennych części mowy;  
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- Dokonuje rozbioru gramatycznego i logicznego zdań na prostych przykładach; 

- Rozpoznaje części zdania; 

- Nazywa rodzaje orzeczeń – imienne i czasownikowe oraz podmiotu – gramatyczny, 

logiczny, szeregowy, zbiorowy, domyślny; 

- Przekształca zdania współrzędnie złożone na zdania podrzędne i odwrotnie; 

- Przestrzega zasad interpunkcji wypowiedzenia pojedynczego i złożonego; 

- Dokonuje fonetycznej interpretacji litery „i”; 

- Zna typy formantów, rozumie ich funkcję; 

- Tworzy rodzinę wyrazów; 

- Stara się unikać powtórzeń w wypowiedzi stosując odpowiednie wyrazy 

bliskoznaczne; 

- Rozumie funkcję neologizmów i archaizmów; 

 

Kształcenie kulturowo – literackie: 

- Czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty i podejmuje próby ich interpretacji; 

- Zna, rozumie i stosuje pojęcia: fikcja literacka, bajka, ballada, wiersz stroficzny, 

wiersz ciągły, rodzaje i układy rymów, legenda, mit, nowela, adaptacja telewizyjna, 

filmowa, odmiany powieści ze względu na czas powstania i tematykę, fabuła, wątek, 

epizod; 

- Rozumie znaczenie zastosowanych w utworze literackim środków stylistycznych; 

- Porównuje utwory literackie z ich adaptacją filmową, teatralną; 

- Analizuje przesłanie niewerbalnych tekstów kultury; 

- Odczytuje reklamy na poziomie analityczno – krytycznym; 

- Stosuje charakterystykę pośrednią bohatera uwzględniając motywy jego 

postępowania; 

 

Wypowiedź, tekst: 

- Buduje wyczerpujące odpowiedzi w sytuacjach oficjalnych; 

- Bierze udział w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi, przedstawia logiczne, 

rzeczowe argumenty; 

- Zwraca uwagę na poprawność językową i stylistyczną swoich wypowiedzi; 

- Umie poprawnie tworzyć różnorodne wypowiedzi dostosowane do sytuacji 

komunikacyjnej; 

- Pisze opowiadanie twórcze z elementami opisu sytuacji, wprowadza dialogi, redaguje 

charakterystykę postaci; 

- Redaguje samodzielnie notatkę w postaci ciągłej, mapy mentalnej, schematu; 

- Potrafi samodzielnie gromadzić materiały na określony temat; 

- Umie znaleźć błędy językowe we wskazanym tekście; 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i opanował 

wiadomości i umiejętności praktyczne w stopniu pozwalającym na w pełni samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń i zadań w obrębie poszczególnych działów. Ponadto: 

 

Nauka o języku: 

- Dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; 

- Potrafi dokonać rozbioru logicznego zdania pojedynczego z różnymi typami orzeczeń 

i podmiotów; 
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- Poprawnie rysuje wykresy zdań współrzędnie złożonych i zdań podrzędnie 

złożonych; 

- Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe; 

- Analizuje budowę słowotwórczą wyrazów, porządkuje rodziny wyrazów; 

- Wyróżnia oboczności w podstawie słowotwórczej; 

- Wyjaśnia znaczenie wyrazów na podstawie ich etymologii; 

- Posiada bogaty zasób słownictwa. 

 

Kształcenie kulturowo – literackie: 

- Czyta biegle, poprawnie, ze zrozumieniem różnorodne teksty kultury, analizuje                

je i podejmuje udane próby interpretacji; 

- Odczytuje teksty poetyckie na poziomie przenośnym i symbolicznym; 

- Odróżnia przekazy artystyczne od dokumentalnych; 

- Dostrzega mechanizmy rozwoju fabuły, akcji, wątku głównego w utworach 

prozatorskich i dramatycznych; 

- Na podstawie analizy wybranych utworów literackich interpretuje znaczenie i miejsce 

człowieka w świecie; 

- Wyjaśnia mechanizmy oddziaływania reklam; 

- Bada zależności między tworzywem dzieła niewerbalnego a literacką realizacją tego 

samego tematu; 

- Czyta wybrane pozycje z listy lektur uzupełniających. 

 

Wypowiedź, tekst: 

- Aktywnie uczestniczy w dyskusji, prezentuje własny punkt widzenia, wspiera swoją 

wypowiedź cytatami; 

- Wykazuje umiejętności negocjowania; 

- Opowiada w sposób uporządkowany, poprawny i barwny; 

- Odróżnia postać dynamiczną od statycznej. Podejmuje udane próby redagowania 

charakterystyki dynamicznej; 

- Wygłasza z pamięci teksty poetyckie i prozatorskie podejmując próbę interpretacji 

głosowej, oddając nastrój utworu i uczucia w nim wyrażone; 

- Dokonuje korekty językowej i stylistycznej własnej wypowiedzi;  

- Wzbogaca opowiadanie w dialogi ze słowami narratora dystansującego się wobec 

czynów bohatera; 

- Pisze różnorodne wypowiedzi poprawne pod względem językowym, stylistycznym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym. 

 

 

OCENA CELUJĄCA: 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości 

przewidzianych przez program nauczania języka polskiego, ale proponuje oryginalne 

rozwiązania świadczące o zainteresowaniu przedmiotem. Ponadto: 

- Czyta lektury spoza programu nauczania i krytycznie je ocenia; 

- Rozwija swe zainteresowania i uzdolnienia przez samodoskonalenie; 

- Swobodnie posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej przewidzianymi 

w programie nauczania oraz tworzy własne teksty, interesujące pod względem treści               

i stylu; 

- Uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach, np. recytatorskim, ortograficznym, 

literackim (w szkole i poza nią). 



 
 

1 
 

Plan nauczania NOWE Słowa na start!, klasa 4d 
2021/2022 

 

Numer 
i temat lekcji 

Środki 
dydaktyczne 

Teksty  
i materiał 

ilustracyjny 
Zagadnienia Wymagania podstawowe 

Uczeń: 
Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 
Liczba 
godzin 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.  
Poznajemy nasze 
nowe podręczniki 
do nauki języka 
polskiego w klasie 
czwartej 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start! klasa 4 

 • uwagi o przedmiocie  
• budowa podręcznika 
• lista lektur 

  1  

2. 
Rodzinne 
spotkania 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 9 

• Ann Patrick, 
Posiłek na 
świeżym 
powietrzu 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, miejscu i 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
ukazanych na płótnie  
• nazywa kolory dominujące w dziele  
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu i 
uzasadnia swoją odpowiedź 
• opowiada o sposobach 
spędzania wolnego czasu ze 
swoją rodziną 
• przedstawia własne zdanie na 
temat sytuacji sprzyjających 
zacieśnianiu więzi rodzinnych 
• przekłada tekst kultury na 
własne doświadczenie 

1 I.2.3 
I.2.2 
I.2.8 
I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

3.  
Witam w moim 
domu 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 10–11 

• Konstanty 
Ildefons 
Gałczyński, 
Wizyta (lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• recytacja 
 

• czyta utwór poetycki  
• określa temat wiersza 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy gospodarza i cechy 
gościa 
• wskazuje w tekście wers i strofę 
• recytuje wiersz z pamięci  
 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• określa zasady gościnności 
• przedstawia w nietypowy 
sposób swój dom, domowników i 
ulubione przedmioty 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.11 
II.3.3 
III.2.2 

4.  
Co wiesz o swojej 
rodzinie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 12–13 

• Jan 
Twardowski, 
Nowe patyki i 
patyczki 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• bohaterowie utworu 
• narrator 
 

• czyta głośno i cicho 
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• sporządza notatkę w formie 

• prezentuje informacje o autorze  
• wyjaśnia pojęcie drzewa 
genealogicznego 
• prezentuje informacje o swojej 
rodzinie w formie drzewa 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1,11 
I.1.12 
I.1.16 
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schematu o bohaterach tekstu  
• wyjaśnia ostatnie wersy utworu  
 

genealogicznego I.2.2 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 

5.  
Jak napisać 
życzenia lub 
pozdrowienia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 14–15 

 • redagowanie kartki 
pocztowej z życzeniami 
lub pozdrowieniami 
• nadawca 
• odbiorca 
• zwroty do adresata 
• zwroty pożegnalne 

• poprawnie zapisuje adres 
• poprawnie zapisuje miejscowość i 
datę 
• stosuje zwroty do adresata  
• redaguje życzenia lub pozdrowienia 
• wskazuje różnice między SMS-em a 
kartką pocztową 

• redaguje poprawną pod 
względem językowym, 
ortograficznym i kompozycyjnym 
kartkę pocztowa z życzeniami lub 
pozdrowieniami w związku z 
daną sytuacją 

1 I.1.3 
I.1.5 
II.3.1 
II.3.2 
II.4.1 
III.2.1 

6–7.  
Co wiemy o 
głoskach, literach i 
sylabach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 16–18  

 • alfabet 
• litera a głoska 
• podział na samogłoski i 
spółgłoski 
• dzielenie wyrazów na 
sylaby 
 

• zna kolejność liter w alfabecie 
• porządkuje wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
• odróżnia głoski i litery 
• określa liczbę liter i głosek w 
podanych wyrazach 
• odróżnia samogłoski i spółgłoski 
• poprawnie dzieli wyrazy na sylaby 
• poprawnie przenosi wyrazy do 
następnej linii 

• sprawnie korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• potrafi używać katalogu 
bibliotecznego 
 

2 II.3.5 
IV.4 

8.  
Jak korzystać ze 
słownika? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 19–20 

 • korzystanie ze słownika 
ortograficznego i 
słownika języka 
polskiego 
 

• wyszukuje wyrazy w słowniku 
języka polskiego i słowniku 
ortograficznym 
• głośno i wyraźnie czyta definicje 
wskazanych wyrazów 
• odczytuje skróty i oznaczenia 
słownikowe 
• w przypadku wątpliwości korzysta z 
odpowiedniego słownika  
• podejmuje próby korzystania z 
internetowych wersji słowników 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego i słownika języka 
polskiego, również on-line 
 
 

1 IV.5 
IV.6 
IV.9 

9.  
Jak się 
porozumiewamy? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 21–22 

 • nadawca 
• odbiorca 
• komunikat 
• sposoby przekazywania 
komunikatów 
 

• określa nadawcę i odbiorcę 
komunikatu 
• odróżnia komunikaty słowne, 
graficzne i dźwiękowe  
• wyjaśnia podane znaki graficzne i 
symbole 

• projektuje znaki graficzne 
przekazujące określone 
informacje 
• potrafi przekazać i odczytać 
wybrane słowa w języku 
migowym 

1 II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
II.3.4 
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• odczytuje informacje przekazywane 
za pomocą gestów i mimiki 
• przekazuje określone informacje 
odpowiednimi gestami i mimiką 

 

10.  
Co wiemy o 
zdaniach 
oznajmujących, 
pytających i 
rozkazujących? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 23–24 

 • zdanie 
• kolejność wyrazów w 
zdaniu 
• podział zdań ze 
względu na cel 
wypowiedzi 
• zdanie oznajmujące, 
rozkazujące i pytające  

• poprawnie buduje zdania 
• rozróżnia zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 
• buduje zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 
• przekształca zdania oznajmujące w 
pytające 
• przekształca zdania rozkazujące tak, 
by wyrażały prośbę 

• rozumie intencje każdej 
wypowiedzi 
• buduje zdania z 
uwzględnieniem celu wypowiedzi 
 

1 II.1.11 
II.2.7 
II.3.6 

 

11. 
Znaki na końcu 
zdania  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 25 

 • stosowanie właściwych 
znaków 
interpunkcyjnych na 
końcu zdania 

• identyfikuje różne typy wypowiedzi 
• poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, 
znak zapytania 
 

• redaguje krótki dialog złożony z 
różnych rodzajów zdań i 
poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne 

1 II.1.11 
II.3.6 
II.4.2 

12.  
List Karolka 
 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 26–27 

• Francesca 
Simon, 
Koszmarny 
Karolek i 
prześwietne 
święta 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• bohater utworu 
• ocena postępowania 
bohatera 
• zasady grzeczności 
• list prywatny 

• głośno czyta fragment tekstu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi 

• samodzielnie formułuje zasady 
dobrego zachowania 
• przedstawia pomysły na 
ciekawe spędzanie wolnego czasu 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.5 
13–14. 
Od akapitu do 
tekstu. Jak napisać 
list? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 28–30 

 • zasady budowy akapitu 
i tekstu 
• list prywatny  
• zwroty grzecznościowe 
 
  

• wie, co to jest akapit  
• dzieli tekst na akapity  
• wskazuje elementy listu 
• poprawnie zapisuje nazwę 
miejscowości i datę 
• stosuje różne zwroty do adresata 
• stosuje zwroty grzecznościowe 
• redaguje list do kolegi 

• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący list, 
zgodnie z wymogami tej formy 
wypowiedzi 

2 II.4.1 
III.1.3 
III.1.5 
III.2.1 

 

15–16. 
Jaką funkcję pełni 
rzeczownik i przez 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 

 • rzeczownik 
• rodzaj rzeczownika  
• odmiana rzeczownika 

• wskazuje rzeczowniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj rzeczownika 

• rozpoznaje rodzaj 
rzeczowników sprawiających 
trudności, np.: pomarańcza, 

2 II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
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co się odmienia? Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 31–33 

przez przypadki i liczby 
 

• stosuje rzeczownik w odpowiednich 
formach 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
przypadki 

kontrola, kafelek i poprawnie 
używa różnych form tych 
wyrazów, a w przypadku 
wątpliwości korzysta ze słownika  

 

17. 
Dlaczego płakała 
pani Słowikowa? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 34–35 

• Julian Tuwim, 
Spóźniony 
słowik (lektura 
obowiązkowa) 
 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• rym 
• epitet 
• recytacja 
 

• określa temat wiersza 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy 
• odszukuje w wierszu epitety 
• wygłasza utwór z pamięci 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• przedstawia własne propozycje 
nazw oryginalnych dań 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.11 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.2 
18. 
Dorośli i dzieci 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 36–38 

• Paweł 
Beręsewicz, 
Ciumkowe 
historie, w tym 
jedna smutna 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• nastrój utworu 
• bohaterowie utworu 
• ocena postępowania 
bohatera 
• rytuał 
  

• głośno i wyraźnie czyta fragment 
powieści  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa nastrój tekstu 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi 
• wyszukuje w słowniku języka 
polskiego znaczenie słowa rytuał 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• sporządza notatkę o szkolnych 
albo rodzinnych rytuałach i 
wyjaśnia czemu one służą 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.5 
IV.1 
IV.5 

19. 
„Wszystko jest 
poezją, każdy jest 
poetą” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 39–40 

• Ryszard 
Przymus, Nasza 
Mama jest 
poetką 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• rym 
• epitet 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• nastrój utworu  
 

• określa temat utworu 
• przedstawia osobę mówiąca w 
wierszu 
• określa cechy bohaterki 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy 
• wskazuje w wierszu epitety 
• określa nastrój utworu 

• tworzy poetyckie określenia dla 
zjawisk przyrody 
przedstawionych na zdjęciach 
 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.11 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
II.3.2 

20. 
Kto się czubi, ten 
się lubi 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 41–43 

• Ewa 
Ostrowska, 
Mama, Kaśka, 
ja i gangsterzy 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• bohaterowie utworu 
• ocena postępowania 
bohaterów 

• głośno czyta tekst  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze 
• opisuje osobę opowiadającą o 
przedstawionych wydarzeniach 

• opowiada o swoich relacjach z 
rodzeństwem lub przyjaciółmi 
• układa własne anagramy 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
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• nastrój utworu 
• pojęcie anagram 
 

• określa cechy bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterki 
z własnymi 
• wyszukuje w słowniku języka 
polskiego znaczenie słowa anagram 

I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.3 
I.2.11 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

21–23. 
Pisownia wyrazów 
z ó i u 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 44–51 

 • pisownia wyrazów z ó i 
u  
• pisownia zakończeń -
ów, -ówka, -ówna 
• pisownia wyrazów z ó 
wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia zakończeń -
uj, -uje, -unek, -us,  
-usz, -uch, -ura, -ulec 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni ó i u 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -ów, -ówka, -ówna 
• tworzy formy pokrewne i 
poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
wymiennym  
• poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,  
-usz, -uch, -ura, -ulec 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• tworzy własne wypowiedzi, 
stosując poznane reguły 
ortograficzne 
 

3 II.4.1 
III.2.9 
III.2.9 
IV.5 

24–25. 
Podsumowanie 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 52–54 

• mapa myśli 
• Janusz Uhma, 
Jak zdobywać 
wiedzę i 
umiejętności 
(fragmenty) 
• Józef 
Ratajczak, 
Liście jak listy 

• wers, strofa, epitet, 
nastrój utworu 
• akapit, życzenia i 
pozdrowienia, list 
prywatny 
• komunikacja, nadawca, 
odbiorca  
• rzeczownik, odmiana 
przez liczby i przypadki, 
rodzaje rzeczownika 
• zdania oznajmujące, 
pytające, rozkazujące 
• alfabet, litera, głoska 
samogłoska, spółgłoska, 
sylaba, przenoszenie 
wyrazów 
• słowniki ortograficzny i 

• odszukuje w wierszu wersy, strofy, 
epitety 
• redaguje życzenia, pozdrowienia, 
list prywatny 
• wskazuje w tekście akapit 
• określa nadawcę i odbiorcę 
komunikatu 
• odróżnia różne rodzaje 
komunikatów  
• odczytuje podane znaki graficzne i 
symbole 
• zna kolejność liter w alfabecie 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
rodzaje 
• rozróżnia rodzaje rzeczownika 
• odróżnia zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku  
• pisze poprawny pod względem 
językowym, ortograficznym i 
kompozycyjnym list prywatny, w 
którym przedstawia własne 
przemyślenia i refleksje na 
wskazany temat 
 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
II.1.1 
II.1.4 
II.3.3 
II.3.4 
II.3.5 
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języka polskiego • poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych: kropki, znaku 
zapytania, wykrzyknika 
• redaguje życzenia, pozdrowienia i 
list 
• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z u i ó 
• korzysta ze słowników języka 
polskiego i ortograficznego 

II.4.1 
II.4.2 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.2 
IV.1 
IV.5 

26. 
Wspólne zabawy 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
55 

Andrew 
Macara, 
Piłkarze 

• dzieło sztuki 
plastycznej 
• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i miejscu 
oraz bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• opisuje bohaterów 
ukazanych na płótnie  
• nazywa kolory dominujące na 
obrazie 
• wskazuje źródło światła 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu 
• nazywa uczucia, jakie wywołuje 
w nim dzieło, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o sposobach 
spędzania wolnego czasu w 
gronie rówieśników 
• poprawnie stosuje terminy 
plastyczne: plan, barwa, 
kompozycja, światło, ruch 

1 I.2.2 
I.2.3 
I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

27. 
Na skrzydłach 
marzeń 
 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
56 

Joanna 
Kulmowa, 
Marzenia 
(lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• epitet 
• ożywienie 
 

• określa temat wiersza 
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera 
• wskazuje w tekście wersy i epitety  
• rozpoznaje w wierszu ożywienie i 
wyjaśnia jego funkcję 
 

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
ożywienia 
• przedstawia propozycje 
realizacji marzeń w szkole 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 

28. 
Pierwszy dzień w 
nowej szkole 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
57–59 
 

Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohater utworu 
 

• czyta tekst głośno i cicho 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohaterki  
• wyraża swój sąd o bohaterce, jej 
sytuacji w nowej szkole i uczuciach, 
których doświadczyła 
• porównuje szkoły polską i 
szwedzką  

• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przygotowuje dla 
rówieśników z innego kraju 
interesujące informacje o swojej 
szkole  
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.3 
I.2.11 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 
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29–30. 
Jaką funkcję pełni 
przymiotnik i 
przez co się 
odmienia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
60–62 

 • przymiotnik 
• odmiana przymiotnika 
przez przypadki, liczby i 
rodzaje 
• związek przymiotnika z 
rzeczownikiem 
• formy rodzaju męsko- i 
niemęskoosobowego 
przymiotnika  

• wskazuje przymiotniki wśród 
innych części mowy 
• określa rodzaj przymiotnika w 
liczbie pojedynczej i mnogiej 
• stosuje przymiotnik w 
odpowiednich formach 
• odmienia przymiotnik przez liczby i 
przypadki 

• w przypadku wątpliwości 
korzysta z odpowiedniego 
słownika  
• opisuje szkolną koleżankę lub 
szkolnego kolegę, używając 
przymiotników 
• zastępuje przymiotniki innymi o 
znaczeniu podobnym i 
przeciwstawnym 

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.7 
II.1.8 

 
 
 

31. 
Wspólna praca w 
grupie  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
63–66 

Judy Blume, 
Opowieści 
czwartoklasisty 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• autor 
• narrator uczestniczący 
w wydarzeniach  
• bohater literacki 
• ocena postępowania 
bohaterów 
 

• głośno czyta wskazanych fragment 
powieści  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• nazywa cechy bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi 

• prezentuje własne zdanie na 
temat pracy w grupie  
• pracując w grupie, ustala 
zasady, które powinny 
obowiązywać podczas wspólnego 
wykonywania zadań 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.11 
III.2.5 
IV.1 

32. 
Czym dla mnie 
jest książka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
67 

Hanna 
Łochocka, 
Książka czeka 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• ożywienie 

• określa temat wiersza 
• przedstawia korzyści płynące z 
czytania książek 
• wyjaśnia sformułowania książka – 
przyjaciółka, książka czeka  
• prezentuje swoje ulubione książki  

• wypowiada się na temat swoich 
doświadczeń czytelniczych  
• redaguje do gazetki szkolnej 
krótką informację o książce, którą 
warto przeczytać  

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

33. 
Ludzie książki  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
68–70 

 • historia i budowa 
książki 
• osoby biorące udział w 
powstawaniu książek 
 

• wymienia osoby tworzące książki i 
opisuje ich pracę  
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z tworzeniem 
książek 
• opisuje budowę książki, posługując 
się odpowiednim słownictwem, np.: 
okładka, strona tytułowa, grzbiet 
książki 

• samodzielnie wyszukuje 
informacje w różnych źródłach i 
przygotowuje prezentację 
przedstawiającą wybrany zawód 
związany z procesem 
powstawania książki 
 

1 I.2.2 
I.2.4 

III.1.3 
III.2.9 
IV.3 
IV.9 

34–35.  • podręcznik  • pisownia wyrazów • zna i stosuje zasady pisowni wielką • poprawnie zapisuje wszystkie 2 II.4.1 
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Pisownia wielką 
literą – imiona, 
nazwiska, tytuły 
 

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
71–73 

wielkimi literami 
• pisownia tytułów 
książek 

literą imion, nazwisk, przydomków 
• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą tytułów książek, filmów, 
programów, dzieł sztuki 
 

podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
 

III.2.9 
II.4.1 

36. 
Cudzysłów i 
kursywa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
74–75 

 • zastosowanie 
cudzysłowu 
• cudzysłów a kursywa 
 

• zna zasady stosowania cudzysłowu i 
kursywy 
• zapisuje tytuły utworów w 
cudzysłowach 
• zapisuje cytowane wypowiedzi w 
cudzysłowach  
• stosuje kursywę w tekście pisanym 
na komputerze  

• poprawnie zapisuje e-mail do 
koleżanki lub kolegi na temat 
swoich ulubionych książek, 
filmów i programów TV 
• posługuje się poprawnymi 
formami rzeczownika cudzysłów 

1 II.4.2 
III.2.9 
IV.9 

37. 
Dobry sposób 
spędzania wolnego 
czasu 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
76 

Krystyna 
Wodnicka,  
W bibliotece 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• rym 

• określa temat wiersza 
• przedstawia korzyści płynące z 
czytania książek 
• wyjaśnia, jak rozumie dwa ostatnie 
wersy wiersza  
• prezentuje swoje ulubione książki  
• odszukuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy 

• wypowiada się na temat swoich 
doświadczeń czytelniczych  
• układa własne propozycje 
wyrazów, które się rymują 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

 

38.  
Co się znajduje w 
bibliotece? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
77 

 • sposoby korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych 
• zasady zachowania w 
bibliotece 
 

• wyjaśnia, czym jest biblioteka 
• zna rodzaje katalogów 
bibliotecznych 
• wybiera odpowiedni katalog 
biblioteczny w określonej sytuacji 
• korzysta z katalogu bibliotecznego 
przy szukaniu książek i materiałów 
• przestrzega zasad zachowania się w 
bibliotece 

• swobodnie korzysta z katalogu 
bibliotecznego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 

1 IV.3 
IV.4 

39. 
Jakie informacje 
odczytasz z karty 
katalogowej? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
78 

 • budowa karty 
katalogowej 
 
 

• odczytuje z karty katalogowej 
informacje o szukanej książce  
• odnajduje w książce informacje 
potrzebne do przygotowania karty 
katalogowej  
• korzysta z katalogu internetowego 

• swobodnie korzysta z katalogu 
internetowego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 
 
 

1 IV.4 
IV.9 

40–41. 
Jak sporządzić 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

 • redagowanie notatek 
• różne formy notatek 

• zna różne sposoby notowania 
• notuje ważne informacje w formie 

• trafnie wybiera najlepszą formę 
notatki i samodzielnie ją 

2 III.2.4 
IV.1 
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notatkę? start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
79–82 

 krótkiego tekstu, punktów, schematu, 
tabeli 
• uważnie i ze zrozumieniem czyta 
tekst 
• odszukuje w tekście ważne 
informacje 
• wybiera sposób zanotowania 
istotnych informacji 

redaguje, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 
 • wie, co oznaczają skróty: wg, 
nr, np., ok., m.in., r., w., i 
posługuje się nimi w notatkach 

IV.2 
 

42. 
Anioł i szkolne 
zabawy  
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
83 

Jan 
Twardowski, W 
klasie (lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• rym 
• recytacja  

• określa temat utworu 
• opisuje osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohaterów tekstu 
• opisuje zachowanie bohaterów 
utworu i wyraża swój sąd na ten 
temat 
• wskazuje w tekście wersy, rymy  
• recytuje wiersz głośnio, wyraźnie, 
oddając jego nastrój  

• omawia wyczerpująco sytuację 
przedstawioną w wierszu i odnosi 
ją do własnych doświadczeń 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
III.2.2 

 

43. 
Szkolne 
nieporozumienia 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
84–85 
 

Hanna 
Ożogowska, 
Chłopak na 
opak. Raz, gdy 
chciałem być 
szlachetny 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• bohater literacki 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
 
 

• czyta tekst głośno i wyraźnie 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• opisuje cechy bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi  
• wyjaśnia, na czym polegało 
nieporozumienie opisane we 
fragmencie powieści 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• podaje przykłady innych 
nieporozumień  
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.11 
III.2.5 
IV.1 

44–45. 
Pierwsze 
spotkanie z lekturą 
Akademia pana 
Kleksa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
86–88 
 

Jan Brzechwa, 
Akademia pana 
Kleksa 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• notatka z lektury  

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora utworu  
• opisuje bohaterów utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w powieści 
• określa cechy bohaterów utworu  

• prezentuje informacje o autorze 
lektury i innych jego utworach 
• pisze opowiadanie inspirowane 
treścią lektury 
• samodzielnie sporządza notatki 
na podany temat 
 

2 I.1.1 
I.1.7 I.1.9 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.8 

III.2.4 
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• wskazuje wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• wyraża swój sąd o lekturze 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

46.  
Niezwykłe lekcje 
w Akademii pana 
Kleksa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
89–91 
 

Jan Brzechwa, 
Akademia pana 
Kleksa 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie  
• wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• notatka 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opisuje bohaterów utworu 
• określa narratora przeczytanego 
fragmentu powieści 
• opowiada o lekcjach w Akademii 
pana Kleksa 
• wskazuje wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• redaguje notatkę w punktach – plan 
dnia w Akademii pana Kleksa 

• podaje własne propozycje 
nietypowych lekcji, które 
mogłyby się odbywać w szkole 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.8 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

47. 
Jak opisać postać? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
92–93 

 • opis postaci (w formie 
ustnej i pisemnej) 
• wyrazy o 
przeciwstawnym 
znaczeniu 
 

• ustnie opisuje wygląd i zachowanie 
rzeczywistej postaci  
• redaguje pisemny opis rzeczywistej 
postaci  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej 
• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
postaci, unikając powtarzania 
wyrazów 
 

1 III.2.1 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 

48. 
Kłopoty z 
kolegami 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
94–95 
 

Carlo Collodi, 
Pinokio 
(fragmenty)  

• czytanie głośne  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie powieści 
• wydarzenia 
 

• głośno i wyraźnie czyta fragment 
powieści  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• opisuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 
powieści 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
  
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
II.2.5 
IV.1 

 
 

49–50.  
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 

• mapa myśli 
• Oxford Junior. 
Encyklopedia 
sławnych ludzi 
(fragmenty) 

• autor, narrator, bohater, 
ożywienie, rym 
• notatka, opis postaci 
• pisownia wielką literą, 
cudzysłów, kursywa 

• wskazuje w tekście wiersza 
ożywienie, rymy 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa narratora tekstu 
• redaguje notatkę i opis postaci 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku  
• samodzielnie sporządza notatki 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 
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96–98 
 

• przymiotnik, odmiana 
przez przypadki, liczby i 
rodzaje przymiotnika 
• budowa książki, karta 
katalogowa 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą 
• poprawnie używa cudzysłowu i 
kursywy 
• odmienia przymiotnik przez 
przypadki, liczby i rodzaje 
• korzysta z katalogu bibliotecznego 
przy szukaniu książek i materiałów 

w różnych formach 
• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
postaci, unikając powtarzania 
wyrazów 
• swobodnie korzysta z katalogu 
bibliotecznego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 
I.2.5 
II.1.3 
II.1.7 
II.4.1 
II.4.2 
II.2.1 
III.2.4 
IV.1 
IV.2 

51.  
Poznajmy się! 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 99 
 

Nikołaj 
Pietrowicz 
Bogdanow- 
Bielski, Goście 

• dzieło sztuki 
plastycznej 
• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i miejscu 
oraz bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
ukazanej na płótnie 
• opisuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• określa kolory dominujące na 
obrazie 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu 
• nazywa uczucia, które 
wywołuje w nim dzieło, i 
uzasadnia swoją wypowiedź 
• omawia następujące elementy 
dzieła: plan, barwy, kompozycję, 
światło 
• przedstawia różnice w 
przeżywaniu świata między 
dziećmi a dorosłymi  

1 I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
II.3.1 
II.3.4 

 

52. 
Myślę, więc 
jestem 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
100–101 
 

Joanna 
Papuzińska, Ja 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• rym 
• porównanie i jego 
funkcja w utworze 
 

• określa temat utworu 
• opisuje osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohatera tekstu 
• wskazuje w tekście wersy, rymy  
• odszukuje w wierszu porównania i 
określa jego funkcję 
• wypowiada się na temat swoich 
zainteresowań, ulubionych zajęć, 
planów, marzeń 

• wymyśla własne przykłady 
porównań 
• rysuje ilustrację do wybranego 
fragmentu wiersza (przekład 
intersemiotyczny) 
 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 
I.2.12 

53–54. 
Co jest potrzebne 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

Janusz Korczak, 
Król Maciuś 

• czytanie głośne ciche  
• czas i miejsce 

• głośno i cicho czyta fragment 
powieści  

• prezentuje informacje o autorze 
powieści 

2 I.1.1 
I.1.7 
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dzieciom? 
 

start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
102–106 
 

Pierwszy 
(fragmenty) 

wydarzeń 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• notatka 
 
 

• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 
utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w przeczytanym 
fragmencie 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
• wyszukuje w internecie 
informacje o prawach dziecka i 
sporządza na ten temat notatkę 
 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

55. 
Jaką cechę 
ośmiesza poeta? 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 107 
 

Jan Brzechwa, 
Samochwała 
(lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wersy 
• rymy 
• epitety 
• nastrój utworu 
• recytacja  

• określa temat utworu 
• nazywa osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohaterkę tekstu 
• opisuje zachowanie bohaterki i 
wyraża swój sąd na ten temat 
• wskazuje w tekście wersy, rymy, 
epitety  
• recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 
oddając jego nastrój  

• wyjaśnia różnicę między 
chwaleniem a przechwalaniem  
• określa, jakimi osiągnięciami i 
umiejętnościami warto się 
chwalić 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
III.2.2 

 

56–58. 
Jaką funkcję pełni 
czasownik i przez 
co się odmienia?  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
108–111 
 

 • czasownik 
• odmiana czasownika 
przez osoby i liczby 
• czas przeszły, przyszły 
i teraźniejszy czasownika 
• forma osobowa i 
nieosobowa czasownika 
• bezokolicznik 

• wskazuje czasowniki wśród innych 
części mowy 
• odmienia czasowniki przez liczby i 
osoby  
• określa osobę, liczbę i rodzaj 
czasownika 
• odróżnia czasowniki w czasie 
przeszłym, teraźniejszym i przyszłym  
• odróżnia osobową formę 
czasownika od nieosobowej 
• rozpoznaje bezokolicznik jako 
nieosobową formę czasownika 

• wie, że błędnie użyty czasownik 
może zmienić znaczenie 
wypowiedzi 
• używa poprawnego 
sformułowania ubieram się w 
płaszcz 
  
 

3 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.6 

 

59–60 
Jak się odmienia 
czasownik w 
czasie przeszłym i 
przyszłym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
112–113 
 

 • odmiana czasownika w 
czasie przeszłym i 
przyszłym 
• rodzaje czasownika w 
czasie przeszłym 
• rodzaj męsko- i 
niemęskoosobowy 

• odmienia czasownik w czasie 
przeszłym przez osoby, liczby i 
rodzaje 
• określa rodzaj czasownika w czasie 
przeszłym w liczbie pojedynczej i 
mnogiej (męskoosobowy i 
niemęskoosobowy) 

• odróżnia formę złożoną czasu 
przyszłego z bezokolicznikiem 

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.6 
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• forma złożona 
czasownika 

• odmienia czasowniki w czasie 
przyszłym w formie prostej i złożonej 
• przekształca teksty pisane w czasie 
teraźniejszym na teksty pisane w 
czasie przeszłym albo przyszłym 

61–62. 
Pierwsze 
spotkanie z lekturą 
Mikołajek 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
114–116 
 

René Goscinny, 
Jean-Jacques 
Sempé, 
Mikołajek 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• notatka 
 

• głośno i cicho czyta informacje o 
książce 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 
utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  
• wyszukuje w lekturze określone 
informacje i sporządza notatki 
• wyraża swoją opinię o lekturze 

• prezentuje informacje o 
autorach lektury  
• tworzy twórcze opowiadanie 
związane z treścią utworu, np. 
opowiada o zabawnej historii, 
która wydarzyła się w szkole 
 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.8 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

63. 
Ludeczka da się 
lubić?! 
 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
117–120 
 

René Goscinny, 
Jean-Jacques 
Sempé,  
Ludeczka 
(fragmenty 
książki 
Mikołajek) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• opowiadanie jako 
gatunek, cechy 
opowiadania  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie  
• narrator 
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• wskazuje charakterystyczne cechy 
opowiadania 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opisuje bohaterów  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
 
 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

64. 
Dobry sposób na 
przezwiska 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
121–122 
 

Krystyna 
Pokorska,  
Ewka-
Marchewka 

• wiersz 
• podmiot liryczny 
• wersy 
• rymy 
• nastrój utworu 
• wyrazy bliskoznaczne 
(synonimy) 

• określa temat wiersza 
• opisuje nastrój tekstu 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• przedstawia bohaterkę utworu 
• opisuje zachowanie bohaterki i 
wyraża swój sąd na ten temat 
• wskazuje w tekście wersy, rymy  

• wyjaśnia, jaka jest różnica 
między przezwiskiem a 
przydomkiem 
• pracując w grupie, wymyśla 
ciekawe i zabawne przydomki 
odnoszące się do zalet i mocnych 
stron kolegów i koleżanek 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
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• porównuje doświadczenia bohaterki 
z własnymi  
• dobiera właściwe wyrazy 
bliskoznaczne  

I.2.3 
II.2.8 

 

65. 
Jak korzystać ze 
słownika wyrazów 
bliskoznacznych? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
123–124 
 

 • korzystanie ze słownika 
wyrazów 
bliskoznacznych 
(synonimów) 
 

• wyszukuje wyrazy bliskoznaczne w 
słowniku synonimów  
• odczytuje znaczenia wyrazów i 
przykłady ich zastosowania 
• wyjaśnia skróty i oznaczenia 
słownikowe  
• trafnie dobiera wyrazy 
bliskoznaczne 
• podejmuje próby korzystania z 
internetowych wersji słownika 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika synonimów, 
również on-line 

1 II.2.8 
III.2.9 
IV.5 

 

66. 
Nie wszyscy 
muszą być 
jednakowi 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
125–129 
 

Anna 
Onichimowska, 
Najwyższa góra 
świata 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• opowiadanie jako 
gatunek, cechy 
opowiadania  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
opowiadanie i wskazuje 
charakterystyczne cechy opowiadania 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• opisuje bohaterów fragmentu 
powieści 
• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście i wyjaśnia, jak rozumie 
słowa: Nie wszyscy muszą być 
jednakowi 
 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 

III.2.5 
IV.1 

67–69. 
Pisownia wyrazów 
z rz i ż 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
130–137 
 

 • pisownia wyrazów z rz 
i ż  
• pisownia wyrazów 
zakończonych na  
-arz , -erz, -mistrz,  
-mierz 
• pisownia wyrazów z rz 
wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia wyrazów z ż 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni rz i ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -arz , -erz, -mistrz,  
-mierz 
• tworzy formy pokrewne i 
poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
wymiennym  
• poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
niewymiennym 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia rz i ż) 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
 

3 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 



 
 

15 
 

wymiennym i 
niewymiennym 

 

70–72. 
Niezwykle cenne 
stare tenisówki 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
138–141 
 

Ulf Stark, 
Magiczne 
tenisówki 
mojego 
przyjaciela 
Percy’ego 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
prezentowanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• opisuje magiczne tenisówki 
Percy’ego i wyjaśnia, na czym 
polegała ich moc 
 

3 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 

73–74. 
Jak opisać 
przedmiot? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
142–145 
 

 • opis przedmiotu  
• wyrazy bliskoznaczne  
 

• ustnie opisuje wygląd przedmiotu 
• wyszukuje w tekście informacje na 
temat wyglądu danego przedmiotu  
• redaguje pisemny opis przedmiotu  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję  
• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
wybranego przedmiotu, unikając 
powtarzania wyrazów 
 

2 II.1.7 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 

75.  
Kto może zostać 
wielkim 
człowiekiem? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
146–147 
 

Ewa Szelburg-
Zarembina, 
Przed 
pomnikiem 
Wielkiego 
Człowieka 
 

• wiersz 
• podmiot liryczny  
• adresat utworu 
• wersy 
• rymy 
 
 
 
 

• określa temat tekstu 
• wskazuje adresata utworu 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• wymienia cechy, które powinna 
mieć osoba zasługująca na miano 
wielkiego człowieka 
• wyjaśnia pisownię wielką literą 
wyrazu Wielkość 
• wskazuje w tekście wiersza wersy i 
rymy  

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza 
• pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 
słowa: Nie wiadomo wcale, jak 
się Wielkość w życiu rozpoczyna 
• samodzielnie przygotowuje 
informacje o osobie, która 
zasługuje na miano wielkiego 
człowieka 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
II.3.2 

76–77. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
148–150 
 

• mapa myśli 
• Helena 
Kajetanowicz, 
Licz się ze 
słowami 
(fragmenty) 
• Maria 
Terlikowska, 

• autor, narrator, bohater, 
podmiot liryczny, adresat 
utworu, porównanie  
• opowiadanie  
• opis przedmiotu 
• pisownia wyrazów z rz 
i ż  
• czasowniki jego 

• wskazuje w wierszu porównanie 
• określa podmiot liryczny i adresata 
utworu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• określa narratora utworu 
• redaguje opis przedmiotu 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie sporządza notatki 
w różnych formach 
• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
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Ziółko 
(fragmenty) 

znaczenie 
• odmiana czasownika 
przez osoby, liczby i 
rodzaje  
• odmiana czasownika w 
czasie przeszłym i 
przyszłym 
• forma osobowa i 
nieosobowa czasownika 
(bezokolicznik) 
• wyrazy bliskoznaczne  
• korzystanie ze słownika 
wyrazów 
bliskoznacznych 

• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z rz i ż 
• odmienia czasownik przez osoby, 
liczby i rodzaje w czasie 
teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 
• korzysta ze słownika wyrazów 
bliskoznacznych 

przedmiotu, unikając powtarzania 
wyrazów 
• swobodnie korzysta ze słownika 
wyrazów bliskoznacznych  

I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.4.1 
III.2.5 
IV.1 

 

78. 
Wiosenny pejzaż 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
151 

Henryk 
Weyssenhoff, 
Wiosna 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 

• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje 
dzieło 
• nazywa kolory dominujące na 
obrazie  
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
odpowiedź 
• omawia elementy dzieła 
plastycznego: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.2.3 
I.2.8 
I.2.11 
II.3.1 

 
 

79. 
Co łączy 
Polaków?  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
152–155 
 

Antoni 
Słonimski, 
Polska 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – wers, 
strofa, rymy 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  
• patriotyzm  
• recytacja 
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• określa temat wiersza 
• nazywa adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w wierszu wersy, strofy, 
rymy  
 • recytuje wiersz głośnio i wyraźnie, 
oddając jego nastrój 
 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przygotowuje dla 
rówieśników z innego kraju 
interesujące informacje o Polsce  
 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 

80–81. 
Najważniejsza 
pieśń Polaków 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
155–157 
 

Józef Wybicki, 
Mazurek 
Dąbrowskiego 
(lektura 
obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 
wierszu 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• uczucia wyrażone w 
tekście hymnu, 

• określa temat utworu 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim utwór 

• opowiada historię powstania 
polskiego hymnu państwowego 
• wyjaśnia, kim byli: Jan Henryk 
Dąbrowski, Stefan Czarniecki, 
Napoleon Bonaparte 
 

2 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
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patriotyzm  
• hymn państwowy 
• utwór poetycki – wers, 
strofa, refren, rytm 
• pamięciowe 
opanowanie tekstu 
hymnu  
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w mazurku wersy, strofy, 
rymy, rytm  
• odtwarza tekst hymnu z pamięci  
• przyjmuje odpowiednią postawę 
podczas śpiewania hymnu 
• potrafi wymienić uroczystości i 
sytuacje, w czasie których śpiewany 
jest hymn państwowy 

I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 
IV.3 

82–83. 
Poetycki zachwyt 
nad polskim 
niebem  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
158–160 
 

Adam 
Mickiewicz, 
Pan Tadeusz 
(fragment) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• osoba mówiąca 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• uczucia wyrażone w 
tekście  
• wers 
• rym 
• rytm 
• porównanie 
• ożywienie 
• recytacja 

• czyta fragmenty epopei głośno i 
cicho 
• określa temat utworu  
• charakteryzuje adresata tekstu 
• określa osobę mówiącą w utworze 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim tekst 
• wskazuje w przeczytanym 
fragmencie porównanie i ożywienie  
• odszukuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
• recytuje fragment utworu głośno i 
wyraźnie, oddając jego nastrój 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• układa porównania opisujące 
inne zjawiska przyrody, np. 
deszcz, zachód słońca, tęczę 
 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.20 
I.2.3 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 

84. 
Jaką funkcję pełni 
przysłówek? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
161–162 
 

 • przysłówek jako 
nieodmienna część 
mowy 
• przysłówki pochodzące 
od przymiotników  
 

• wskazuje przysłówki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przysłówków w 
zdaniu 
• rozpoznaje przysłówki pochodzące 
od przymiotników 
• tworzy przysłówki od 
przymiotników 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem różnych, celowo 
dobranych przysłówków 
 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.7 

85. 
Tajemnicze 
życzenie 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
163–164 
 

Magdalena 
Grądzka,  
Piast Kołodziej 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 

• czyta fragment legendy głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w legendzie  
• określa wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o księciu 
Popielu i sporządza na ten temat 
notatkę 
• wyjaśnia, na czym polegał 
obrzęd postrzyżyn u Słowian 
 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 



 
 

18 
 

 • przedstawia bohaterów utworu 
• opisuje cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wyjaśnia pouczenie wynikające z 
legendy  

I.2.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

86. 
„Tutaj się 
osiedlimy…” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
165–167 
 

Magdalena 
Grądzka,  
O Lechu, 
Czechu i Rusie 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• polskie symbole 
narodowe 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wymienia jej cechy 
charakterystyczne  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o godle 
Polski i sporządza na ten temat 
notatkę 
• odszukuje w bibliotece albo 
internecie informacje o herbie 
miejscowości, w której mieszka  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

87–88. 
Pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
168–171 

 • pisownia nie z różnymi 
częściami mowy  
  

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni nie z czasownikami, 
rzeczownikami, przymiotnikami i 
przysłówkami  
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie  

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego, również on-line 

2 II.1.1 
II.4.1 
III.2.9 
IV.5 

89. 
Legenda o Juracie, 
bursztynie i 
sztormie 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
172–173  

Magdalena 
Grądzka, 
Jurata, królowa 
Bałtyku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• określa wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• opisuje cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  

• zna legendy związane z 
regionem, w którym mieszka  
• interesująco opowiada jedną z 
regionalnych legend  
• samodzielnie pisze opowiadanie 
o legendarnych wydarzeniach, 
unikając powtarzania wyrazów 
• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
pochodzeniu bursztynu  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.12 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
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• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

IV.4 
IV.8 

90. 
Jak napisać plan 
wydarzeń? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
174–175 

 • plan wydarzeń 
• plan ramowy 
• plan szczegółowy 
• rzeczowniki 
nazywające czynności 

• sporządza odtwórczy plan ramowy  
• rozbudowuje plan ramowy w plan 
szczegółowy 
• przekształca czasowniki w 
rzeczowniki nazywające czynności 
• stosuje w planie odpowiedni układ 
graficzny 

• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
• stosuje odpowiednie synonimy, 
aby uniknąć powtórzeń 

1 I.1.7 
II.2.8 
III.1.4 
III.2.3 

91.  
Fantazja 
czarnoksiężnika z 
Krakowa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
176–177 
 

Jan 
Adamczewski, 
O Mistrzu 
Twardowskim 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• opisuje miejsca realistyczne: rynek 
w Krakowie, kopalnie srebra w 
Olkuszu, Maczugę Herkulesa koło 
Pieskowej Skały  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie i wydarzenia 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyjaśnia znaczenie powiedzeń:  
Co nagle, to po diable,  Jak się 
człowiek śpieszy, to się diabeł 
cieszy 
• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
 
 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.12 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 
 

92–93. 
Co się zdarzyło w 
karczmie Rzym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
177–183 
 

Adam 
Mickiewicz, 
Pani 
Twardowska 
(lektura 
obowiązkowa) 

• bohaterowie utworu 
• utwór poetycki – wers, 
rym, rytm 
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• czyta tekst głośno i cicho  
• określa temat utworu 
• prezentuje bohaterów dzieła  
• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• odszukuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
 • recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• porównuje legendę o panu 
Twardowskim z utworem Adama 
Mickiewicza Pani Twardowska 

2 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 
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oddając nastrój utworu 
94. 
Niezwykłe 
spotkanie  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
184–186 

Marcin 
Szczygielski, 
Klątwa 
dziewiątych 
urodzin 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• bohaterowie  
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• czyta fragment powieści głośno i 
cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece książkę 
z legendą o Złotej Kaczce  
• opowiada legendę o Złotej 
Kaczce 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.4 

95. 
Teatralne czary 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
187 

Joanna 
Kulmowa, Po 
co jest teatr? 
(lektura 
obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• elementy spektaklu 
teatralnego 
• rola rekwizytu i 
dekoracji 
• utwór poetycki – wers, 
rym, rytm 

• określa temat wiersza 
• charakteryzuje adresata utworu 
• opisuje podmiot liryczny w wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim utwór 
• wskazuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
  

• wypowiada się o swoich 
wrażeniach z ostatnio 
obejrzanego przedstawienia 
• wymyśla różne sposoby 
wykorzystania przedmiotów 
codziennego użytku w teatrze 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.2.3 
I.2.8 

 

96. 
Ludzie teatru 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
188–190 
 

 • ludzie teatru 
• teatralne środki wyrazu 
 

• wymienia osoby tworzące spektakl 
teatralny i opisuje ich pracę  
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z teatrem 
• opowiada o swojej wizycie w 
teatrze 
• przedstawia zasady kulturalnego 
zachowania się w teatrze 

• potrafi wymienić kilka nazwisk 
współczesnych twórców i 
aktorów teatralnych 
 
 

1 I.2.8 
I.2.9 
IV.1 
IV.8 

97–98. 
Przygotowujemy 
inscenizację 
Legendy o 
warszawskim 
Bazyliszku 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
191–194 
 

Wanda 
Chotomska, 
Legenda o 
warszawskim 
Bazyliszku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• bohaterowie  
• elementy spektaklu 

• czyta tekst głośno, z podziałem na 
role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• opisuje relacje między bohaterami  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• pracując w grupie, projektuje 
scenografię, rekwizyty, kostiumy, 
ruch sceniczny  
• bierze aktywnie udział w 
inscenizacji legendy o 
warszawskim Bazyliszku 

2 I.1.2 
I.1.7 
I.1.19 
I.2.8 
I.2.9 

III.2.3 
III.2.5 
IV.1 
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teatralnego 
• dramat 

• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• redaguje poprawny szczegółowy 
plan wydarzeń 
• określa cechy dramatu (tekst 
główny, tekst poboczny) 

IV.8 
 

99–100. 
Podsumowanie 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
195–198 
 

• mapa myśli 
• Małgorzata 
Zaremba,  
Przepis na 
legendę – 
tropimy prawdę 
(fragmenty) 
• Józef 
Ratajczak, 
Legenda 

• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• hymn państwowy 
• elementy spektaklu 
teatralnego 
• przysłówek 
• plan wydarzeń 
• pisownia nie z różnymi 
częściami mowy 
 

• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• odszukuje w tekście postacie oraz 
wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• odtwarza z pamięci tekst hymnu 
państwowego 
• opisuje elementy spektaklu 
teatralnego 
• tworzy przysłówki od 
przymiotników  
• redaguje ramowy i szczegółowy 
plan wydarzeń 
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• interesująco opowiada legendy 
związane z regionem, w którym 
mieszka 
• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.8 
II.1.1 
II.1.2 
II.4.2 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

101. 
Ruszamy w 
podróż do 
baśniowej krainy  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
199 

Tomasz 
Sętowski, 
Podróż do 
nieznanej krainy 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 

• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje obraz 
• nazywa kolory dominujące na 
płótnie 
• opisuje elementy realistyczne i 
fantastyczne ukazane przez malarza 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• opisuje uczucia, które wywołuje 
w nim dzieło, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• elementy dzieła plastycznego: 
plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• wyjaśnia związek między 
obrazem a tytułem rozdziału 

1 I.1.12 
I.2.12 
II.3.1 
III.2.1 
III.2.7 

 
 

102–103. • podręcznik Charles • czytanie głośne i ciche • czyta tekst głośno i cicho  • prezentuje informacje o autorze 2 I.1.1 
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Dobroć 
nagrodzona 

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
200–206 

Perrault, 
Kopciuszek 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
 
 

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w tekście  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• redaguje ramowy plan wydarzeń 
• wyjaśnia pouczenie wypływające z 
baśni o Kopciuszku 

utworu 
• wyjaśnia, dlaczego baśń o 
Kopciuszku cieszy się ogromną 
popularnością 
 

I.1.2 
I.1.3 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 

104. 
„Nie pomoże 
dobra wróżka…” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
207–208 

Wanda 
Chotomska, 
Kopciuszek 

• elementy spektaklu 
teatralnego  
• dramat 
• dialog i monolog 
• plakat teatralny 
 

• czyta tekst z podziałem na role 
• odszukuje dialog i monolog 
• przedstawia pouczenie (morał) 
wypływające przedstawienia 
• odczytuje humorystyczny charakter 
utworu 
• planuje grę aktorska oraz projektuje 
dekoracje, kostiumy i rekwizyty do 
przedstawienia 
• określa cechy dramatu (tekst 
główny, tekst poboczny, podział na 
akty i sceny) 
• odczytuje informacje z plakatu 
teatralnego 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• tworzy plakat teatralny do 
szkolnego przedstawienia  
• aktywnie pracując w grupie, 
przygotowuje inscenizację 
Kopciuszka 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.1.8 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.19 
I.2.8 
I.2.9 
II.3.1 
III.2.2 
III.2.5 
IV.1 

 
 

105. 
Jak napisać 
zaproszenie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
209–210 

 • zaproszenie i jego 
elementy 
• zwroty do adresata 

• tworzy zaproszenie w formie ustnej 
i pisemnej 
• redaguje pisemne zaproszenie, 
uwzględniając jego niezbędne 
elementy 
• poprawnie zapisuje datę i miejsce 
wydarzenia  

• samodzielnie redaguje 
zaproszenie w ciekawej formie 
graficznej, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 

1 II.2.3 
II.3.2 
III.1.3 
III.2.1 
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• stosuje zwroty do adresata i 
charakterystyczne sformułowania  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję i układ 
graficzny  

106. 
Jaką funkcję pełni 
przyimek? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
211 

 • przyimek i jego rola w 
wypowiedzi 
• wyrażenie przyimkowe 
 

• rozpoznaje przyimki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przyimków w 
zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe  
• rozróżnia wyrażenia przyimkowe 
wskazujące na miejsce i wskazujące 
na czas 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem wyrażeń 
przyimkowych 

1 II.1.1 
II.1.2 
III.2.1 

107. 
Świat baśni 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
212–214 

 • baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
• magiczne przedmioty 
 

• wymienia tytuły znanych baśni 
• prezentuje najbardziej znanych 
autorów baśni: Andersena, braci 
Grimm, Perrault i ich twórczość 
• opowiada ulubioną baśń 
• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 
znanych bohaterów baśni 
• opisuje magiczne przedmioty i ich 
właściwości 
• redaguje opis magicznego 
przedmiotu 

• przygotowuje pytania i zadania 
dla uczestników szkolnego 
konkursu czytelniczego W 
świecie baśni 
 
 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.2.8 
I.2.12 
IV.8 

 

108. 
Wędrówka pełna 
przygód 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
214–217 

Jacob i Wilhelm 
Grimm, 
Kryształowa 
kula 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
 
 

• czyta baśń głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• odszukuje w baśni postacie 
realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

• prezentuje informacje o 
autorach utworu 
• rysuje ilustracje do baśni i 
przygotowuje teatrzyk kamishibai  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 
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zachowaniu 
109. 
Jaką funkcję pełni 
spójnik? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
218 

 • spójnik i jego funkcja 
w wypowiedzi 
 

• rozpoznaje spójniki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie spójników w 
zdaniu 
• uzupełnia wypowiedź pisemną 
odpowiednimi spójnikami 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem spójników 
• zastępuje wskazane spójniki ich 
bliskoznacznymi 
odpowiednikami 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.2.8 

110. 
Przecinki i 
spójniki 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
219–220 

 • użycie przecinków z 
wybranymi spójnikami 
 

• zna zasady użycia przecinka przed 
spójnikami 
• wymienia spójniki, przed którymi 
należy postawić przecinek 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
• redaguje dialog, w którym 
stosuje spójniki 
 

1 II.1.1 
II.4.2 
III.2.1 

111–112. 
Chciwość nie 
popłaca 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
221–228 

Aleksander 
Puszkin, 
Bajka o rybaku i 
rybce (lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
• morał 
 

• czyta baśń głośno z podziałem na 
role  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• odszukuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• przedstawia pouczenie wypływające 
z baśni  

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• rysuje ilustracje do baśni i 
przygotowuje teatrzyk kamishibai 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

 

113–114. 
Jak napisać 
opowiadanie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
229– 231 

 • redagowanie 
opowiadania twórczego, 
związanego z treścią 
utworu (w formie 
pisemnej i ustnej) 

• ustnie opowiada, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 
• redaguje opowiadanie zgodnie z 
planem wydarzeń 
• tworzy początek opowiadania  
• redaguje opowiadanie na podstawie 

• samodzielnie redaguje 
poprawne i wyczerpujące 
opowiadanie twórcze, unikając 
powtarzania wyrazów 
 

2 I.2.4 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.7 
III.2.9 

 



 
 

25 
 

historyjki obrazkowej 
• pisze opowiadanie twórcze  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję  
• wydziela w tekście akapity 

115. 
Dobroć 
nagrodzona 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
232–234 

Oskar Kolberg, 
O szewczyku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wymienia jej cechy 
charakterystyczne  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• przedstawia pouczenie wypływające 
z baśni  

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• redaguje opowiadanie, którego 
bohaterem jest wybrana postać z 
baśni 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 

116–117. 
Ucieczka z krainy 
baśni 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
235–238 

Janusz Stanny, 
Baśń o królu 
Dardanelu 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie i wydarzenia 
fantastyczne i 
realistyczne w utworze 
literackim 
• utwór poetycki – wers, 
rym, rytm 
 

• czyta tekst z podziałem na role 
• wymienia cechy charakterystyczne 
baśni 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• odszukuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• opisuje bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• pracując w grupie, redaguje 
własną baśń 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.6 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 
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• rozpoznaje elementy rytmizujące 
utwór 

118–120. 
Pisownia wyrazów 
z ch i h  
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
239–245 

 • pisownia wyrazów z ch 
i h  
 
 

• rozróżnia części mowy  
• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni wyrazów z ch i h  
• poprawnie zapisuje wyrazy z h 
wymieniającym się na g, z, ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ch na 
końcu wyrazu 
• poprawnie zapisuje wyrazy z h w 
środku wyrazu 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia ch i h)  
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• układa krótkie, zabawne 
historyjki, wykorzystując wyrazy 
z trudnościami ortograficznymi 

3 II.1.1 
II.4.1 
III.2.1  
III.2.7 
III.2.9 
IV.5 

 

121–122. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
246– 248 

• mapa myśli 
• Świat baśni, 
legend i mitów. 
Mityczne stwory 
(fragment) 

• baśń, cechy i przesłanie 
baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne  
• dialog i monolog  
• opowiadanie  
• zaproszenie 
• pisownia wyrazów z ch 
i h  
• przyimek, wyrażenie 
przyimkowe 
• spójnik  
• użycie przecinków 

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i podaje jej cechy charakterystyczne 
• odszukuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne  
• redaguje zaproszenie i opowiadanie 
twórcze 
• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z ch i h 
 
 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje 
opowiadanie, unikając 
powtarzania wyrazów 
• redaguje zaproszenie, unikając 
powtarzania wyrazów, zgodne z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.8 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.1.20 
II.1.1 
II.1.2 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

123. 
Co jest ważne w 
życiu? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 249 

Cordula Ditz, 
Czworo 
przyjaciół 

• dzieło sztuki 
plastycznej 
• opowiadanie  
o sytuacji przedstawionej 
na obrazie, czasie i 
miejscu oraz o 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
ukazanej na obrazie 
• opisuje bohaterów 
przedstawionych na płótnie  
• określa kolory dominujące w dziele 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  
 

• opowiada o uczuciach, które 
wywołuje w nim obraz, i 
uzasadnia swoją wypowiedź 
• wyjaśnia związek tematyki 
obrazu z tytułem rozdziału 
• omawia elementy plastyczne: 
plan, barwy, kompozycję, światło 
• przekłada tekst kultury na 
własne doświadczenie 

1 I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 
I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

124. 
Magiczne słowa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

Maria 
Dańkowska, 

• zwroty grzecznościowe 
• bon ton, etykieta 

• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie: słowa stanowią klucz 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
bon ton, taktowny, kindersztuba, 

1 I.1.1 
I.2.1 
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start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 250–252 

Nastolatki i bon 
ton (fragmenty) 

językowa do ludzi 
• posługuje się zwrotami 
grzecznościowymi 
• poznając nową osobę, przedstawia 
się w kilku zdaniach 
• stosuje zasady etykiety językowej 

savoir-vivre i stosuje je we 
właściwych kontekstach 
 

I.2.3 
I.1.17 
I.1.18 
II.2.4 
II.3.7 

 
125. 
Zabawa na łące 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 253 

Władysław 
Bełza, Motyl 
(lektura 
obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 
wierszu 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy, rytm 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  

• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
wierszu 
• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w wierszu wersy i rymy  
  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

126. 
Jak przygotować 
podziękowanie? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 254–255 

 • podziękowanie i jego 
elementy  
• zwroty grzecznościowe 
 

• tworzy ustne podziękowanie w 
określonej sytuacji 
• redaguje pisemne podziękowanie, 
uwzględniając jego niezbędne 
elementy 
• poprawnie zapisuje datę i miejsce  
• świadomie używa wybranych 
zwrotów grzecznościowych 
• stosuje w tekście odpowiednią 
kompozycję i układ graficzny  

• samodzielnie redaguje 
podziękowanie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 

1 I.1.3 
I.1.5 

III.1.3 
III.2.1 
II.3.2 
II.4.1 

127. 
Gdy ludzie się 
różnią… 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 256–259 

Grzegorz 
Kasdepke,  
Mam prawo 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta fragmenty powieści głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• proponuje inny tytuł dla 
fragmentu tekstu  
• samodzielnie korzysta ze 
słownika języka polskiego, 
również on-line 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 
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128.  
Mogę 
przeciwstawić się 
przemocy 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 260–263 

Elżbieta 
Zubrzycka, Słup 
soli (fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w utworze  
• opisuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• pracując w grupie, ustala 
zasady, których przestrzeganie 
sprawi, że każdy będzie się czuł 
w szkole bezpiecznie 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 

129.  
Jak rozwiązywać 
konflikty? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 264–267 

Andrzej 
Maleszka, 
Magiczne 
drzewo. 
Pojedynek 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
• podziękowanie 

• czyta głośno i cicho, z podziałem na 
role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• określa postacie oraz wydarzenia 
rzeczywiste i fantastycznemu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  
• pisze podziękowanie w imieniu 
Ikukiego 

• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohaterów, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

 

130. 
Jak Karol Lew 
przeżywał stratę 
brata? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 268–270 

Astrid Lindgren, 
Bracia Lwie 
Serce 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• tekst prasowy 
• uczucia wyrażone w 
tekście 

• czyta tekst głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w tekście  
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• nazywa uczucia swoje i bohaterów 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu  
• samodzielnie, poprawnie pod 
względem językowym i 
ortograficznym, opisuje 
fantastyczną krainę Nangijalę 
 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 
II.3.1 
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tekstu: smutek, rozpacz, żal, 
samotność, tęsknotę 

III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

131. 
Jak zapisać 
rozmowę? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 271–273 

 • zapisywanie dialogu 
• znaki interpunkcyjne: 
myślnik, kropka, znak 
zapytania, wykrzyknik, 
dwukropek  
• słownik wyrazów 
bliskoznacznych 

• wskazuje dialog w tekście 
literackim • prowadzi rozmowy na 
zadany temat • uzupełnia podany 
dialog odpowiednimi znakami 
interpunkcyjnymi 
• poprawnie zapisuje rozmowę  
• redaguje dialog na określony temat 
• dobiera synonimy do czasowników 
powiedzieć, mówić 
 

• samodzielnie redaguje dialog, 
stosując odpowiednie znaki 
interpunkcyjne 
 
 

1 I.1.8. 
II.2.3 
II.2.7 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
IV.5 

 

132. 
Pisownia wielką 
literą – państwa, 
regiony, miasta, 
dzielnice, wsie 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 274–276 

 • pisownia wielkimi 
literami nazw 
geograficznych 
• pisownia małą literą 
przymiotników 
utworzonych od nazw 
geograficznych 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą nazw państw, miast, dzielnic, 
regionów, nazwy mieszkańców 
państw i regionów 
• zna i stosuje zasady pisowni małą 
literą mieszkańców miast, dzielnic, 
wsi  
• zna i stosuje zasady pisowni małą 
literą przymiotników utworzonych od 
nazw własnych 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
• tworzy własne wypowiedzi, 
stosując poznane reguły 
ortograficzne 

1 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 

133. 
Lubię czytać 
komiksy 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 277–278 

Bill Watterson, 
Calvin i Hobbes 
(fragmenty) 

• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• uczucia ukazane w 
komiksie  

• czyta komiks 
• wskazuje charakterystyczne cechy 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• opowiada treść komiksu 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach 

• tworzy własny komiks z 
poznanymi bohaterami 
 

1 I.2.3 
I.2.7 
I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.5 

134. 
Jak kot stał się 
lekarstwem na 
nerwy? 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 278–280 

Roksana 
Jędrzejewska-
Wróbel, 
Praktyczny pan 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho, z 
podziałem na role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi, redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohatera 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
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• antonimy ukazanych we fragmencie powieści 
• charakteryzuje bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• wyjaśnia, co oznacza słowo 
praktyczny 
• przedstawia swoje sposoby radzenia 
sobie ze stresem  

I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.8 
III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

135. 
Jak rozpoznać 
orzeczenie i 
podmiot? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 281 

 • główne części zdania: 
podmiot i orzeczenie 
 

• wie, że podmiot nazywa 
wykonawcę czynności 
• wie, że orzeczenie nazywa 
czynności i stany 
• rozpoznaje główne części zdania 
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 
zdaniach  

 1 II.1.8 

136–137. 
Czym różni się 
zdanie od 
równoważnika 
zdania? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne? s. 282–283 

 • wypowiedzenie 
• zdanie  
• równoważnik zdania 
 

• odróżnia zdanie od równoważnika 
zdania 
• przekształca zdania w 
równoważniki zdania 

 2 II.1.12 
II.1.13 
II.1.12 
II.1.13 

138. 
Przecinek w 
zdaniu 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 284–285 

 • przecinek w zdaniu  
 
 

• zna zasady użycia przecinka w 
zdaniu 
• stawia przecinek między wyrazami 
stanowiącymi wyliczenie 
• wie, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek 
• wie, przed którymi spójnikami nie 
należy stawiać przecinka 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• stosuje spójniki, aby połączyć 
części zdania pojedynczego 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
 

1 II.1.1 
II.4.2 

 

139–140. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 286–288 

• mapa myśli 
• Lluis Cugota, 
Nazywam się… 
Maria 
Skłodowska-
Curie 

• zwroty grzecznościowe 
• podziękowanie, dialog  
• pisownia wielką literą 
nazw geograficznych 
• antonimy  
• podmiot i orzeczenie 

• stosuje zwroty grzecznościowe 
• redaguje podziękowanie 
• poprawnie zapisuje dialog 
• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą nazw geograficznych 
• zna i stosuje zasady pisowni małą 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje dialog, 
unikając powtarzania wyrazów 

2 I.1.7 
I.1.8 
I.1.12 
I.1.19 
I.2.3 
II.1.8 
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(fragmenty) • równoważnik zdania 
• przecinek w zdaniu 

literą nazw przymiotników 
pochodzących od nazw 
geograficznych 
• podaje wyrazy przeciwstawne do 
podanych słów  
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 
zdaniu 
• odróżnia zdanie od równoważnika 
zdania 
• przekształca zdanie w równoważnik 
zdania  
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• samodzielnie redaguje 
podziękowanie, unikając 
powtarzania wyrazów, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 
 

II.1.12 
II.4.2 
III.2.1 
IV.1 

141. 
Gdybym znalazł 
się w takim 
miejscu… 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 289 

Vladimir Kush, 
Metaforyczna 
podróż 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie  
• elementy realistyczne i 
fantastyczne 

• określa czas i miejsce ukazane na 
płótnie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje w 
nim obraz 
• określa kolory dominujące na 
obrazie kolory 
• omawia, w jaki sposób malarz oddał  
na płótnie ruch 
• opisuje sposób przedstawienia 
zjawisk przyrody: wiatru, chmur, 
deszczu 
• opisuje umieszczone na obrazie 
elementy realistyczne i fantastyczne  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy dzieła, takie 
jak: plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• układa krótkie opowiadanie o 
wydarzeniach rozgrywających się 
w miejscu przedstawionym na 
obrazie 

1 I.1.1 
I.2.8 
II.3.1 
III.2.1 
III.2.7 

 
 

142–143.  
Pragnienia a 
potrzeby 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 290–294 

Roald Dahl, 
Charlie i 
fabryka 
czekolady 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta fragment powieści głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohatera, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi   

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 
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144. 
Zatopić się w 
marzeniach 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 295 

Julian Tuwim, 
Dyzio marzyciel 
(lektura 
obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  
  

• określa temat tekstu 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy i 
rymy  
• wyraża swój sąd o bohaterze utworu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi  
• wypowiada się na temat swoich 
marzeń 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza  
• samodzielnie korzysta ze 
słownika języka polskiego 
• rozumie i używa zwrotów: 
zatopić się w marzeniach, uciekać 
w świat marzeń, marzyć na jawie 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

143. 
Jak napisać 
ogłoszenie? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 296–297 

 • ogłoszenie i jego 
elementy 
 

• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 
jego niezbędne elementy 
• pisze krótko, zwięźle i konkretnie 
• podaje informacje kontaktowe 
• stosuje odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny ogłoszenia 

• samodzielnie redaguje 
ogłoszenie, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 

1 I.2.5 
II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
III.1.3 
III.2.1 

146. 
Kiedy marzenia 
się spełniają? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 298–299 

Majka 
Jeżowska, Jacek 
Skubikowski, 
Marzenia się 
spełniają 
(fragment) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, strofy, rymy 
• budowa utworu –refren 
• piosenka 
• uczucia wyrażone w 
utworze  

• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny  
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy  
• odszukuje w utworze refren 
• określa uczucia osoby mówiącej w 
wierszu 
• wyszukuje w tekście rady, których 
udziela osoba mówiąca 

• odpowiada pisemnie na pytania 
zawarte w piosence: Dokąd 
biegną sny, gdy mija noc? Gdzie 
czekają, aż je znajdzie ktoś? 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 
I.2.8 

147. 
Marzenia się 
spełniają 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 300–301 

Ireneusz Dańko, 
Policja spełnia 
marzenie 
chorego chłopca 
(fragment 
artykułu) 

• czytanie głośne i ciche  
• artykuł prasowy 
 
 

• czyta fragment artykułu głośno i 
cicho 
• określa temat artykułu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• przedstawia bohaterów artykułu 
• korzystając z podanego słownictwa, 
redaguje wypowiedź pisemną na 
temat poruszony w artykule 
• ocenia postępowanie opisanych w 
artykule osób i nazywa wartości, 
którymi się kierują 

• zbiera informacje i wypowiada 
się o działalności Fundacji Mam 
Marzenie 
• zbiera informacje i sporządza 
notatkę do gazetki szkolnej na 
temat Wolontariat w naszej szkole 
• formułuje własne refleksje 
dotyczące przeczytanego artykułu 
 

1 I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 
I.2.3 
II.3.1 
III.2.5 
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148–149. 
Ciekawe pomysły 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 301–305 

Joanna 
Papuzińska,  
Wędrowcy 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• uczucia wyrażone w 
tekście 
• notatka  

• czyta tekst głośno i cicho, z 
podziałem na rolę 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• przedstawia bohaterów tekstu 
• wymienia cechy bohaterów utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach, ich 
zachowaniu i prezentowanych 
pomysłach 
• określa uczucia bohaterów 
• notuje trudności związane z 
wynalezieniem bułki-odrostki i 
przyporządkowuje im odpowiednie 
wady ludzkie  

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
wynalazku, który miał szczególne 
znaczenie dla ludzi, i 
przygotowuje na ten temat 
notatkę 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

 

150. 
Spotkanie z 
lekturą Kajko i 
Kokosz. Szkoła 
latania 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 306–307 

Janusz Christa, 
Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania 
(fragment 
komiksu) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• bohaterowie komiksu 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• magiczne przedmioty 
• uczucia ukazane w 
komiksie  

• czyta fragment komiksu 
• wskazuje charakterystyczne cechy 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w komiksie  
• charakteryzuje bohaterów komiksu 
• opisuje magiczne przedmioty 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach 

• prezentuje informacje o autorze 
komiksu  
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w komiksie, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.5 
IV.1 

151. 
Marzenie o lataniu 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 308–311 

Janusz Christa, 
Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania 
(fragment 
komiksu) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• bohaterowie komiksu 
• wydarzenia i postacie 
realistyczne i 
fantastyczne  
• magiczne przedmioty 
• uczucia ukazane w 
komiksie  
• plan wydarzeń 

• czyta komiks 
• wskazuje cechy charakterystyczne 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w komiksie  
• opisuje bohaterów komiksu 
• określa cechy komiksowych postaci  
• opisuje magiczne przedmioty 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach  

• tworzy własny komiks o 
zabawnym wydarzeniu 
 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
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• układa plan wydarzeń 
152. 
Krótka historia 
komiksu 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 312–314 

 • historia i cechy 
komiksu 
• bohaterowie komiksów 
• twórcy komiksów  
• notatka 
 

• opisuje początki sztuki komiksowej 
w Polsce i na świecie  
• określa cechy charakterystyczne 
komiksu  
• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 
znanych bohaterów komiksów 
• przedstawia najbardziej znanych 
autorów komiksów 
• opowiada o ulubionym komiksie 
• sporządza notatkę na podany temat 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
pierwszych polskich komiksach 
• bierze udział w dyskusji na 
temat celowości czytania 
komiksów 
 

1 I.2.7 
II.3.1 
III.1.5  
III.1.7 
III.2.4 

 

153. 
Od marynarzy do 
rycerzy  

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 314–315 

Ksenia 
Chamerska, 
Wywiad z 
Januszem 
Christą 
(fragment 
wywiadu) 

• czytanie głośne i ciche  
• wywiad 
• dialog 
• komiks 
• notatka 
 

• czyta głośno, z podziałem na role 
• rozpoznaje cechy charakterystyczne 
wywiadu  
• układa pytania do wywiadu  
• notuje rady dla początkujących 
twórców komiksów 

• pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 
ostatnie dwa zdania wypowiedzi 
Janusza Christy 
 

1 I.1.8 
I.2.1 

II.1.11 
II.3.1 
IV.1 

154. 
Jak odróżnić 
zdanie pojedyncze 
od złożonego? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 316–317 

 • zdanie pojedyncze i 
zdanie złożone  
• zdania składowe 
• spójnik w zdaniu 
złożonym  

• rozpoznaje w zdaniu orzeczenie 
• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 
złożonych 
• układa zdania złożone ze zdań 
pojedynczych 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• stosuje odpowiednie spójniki, 
łącząc zdania pojedyncze w złożone  

 1 II.1.8 
II.1.12  
II.1.13 

 

155. 
Czym się różni 
zdanie 
nierozwinięte od 
rozwiniętego? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 318–319 

 • zdanie pojedyncze 
nierozwinięte i 
rozwinięte 
• grupa podmiotu i grupa 
orzeczenia 
 
 
 

• odróżnia zdanie pojedyncze 
nierozwinięte od zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• rozwija zdanie nierozwinięte w 
zdanie rozwinięte  
• wskazuje grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia w zdaniu pojedynczym 
rozwiniętym  
• buduje zdania pojedyncze 
rozwinięte 

 1 II.1.8 
II.1.10 
II.1.12 
II.1.13 

 

156. • podręcznik   • przecinek w zdaniu • zna zasady użycia przecinka w • bezbłędnie zapisuje tekst z 1 II.1.1 
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Przecinek w 
zdaniu złożonym 

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 320–321 

złożonym 
 

zdaniu złożonym 
• oddziela zdania składowe 
przecinkiem 
• wie, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek 
• wie, przed którymi spójnikami nie 
należy stawiać przecinka 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

trudnościami interpunkcyjnymi 
 

II.4.2 

157. 
Marzę, by w 
przyszłości być… 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 322–323 

Philippe 
Chappius (Zep),  
Titeuf. Prawo 
boiska 
(fragment 
komiksu) 

• komiks 
• bohater komiksu 
• wydarzenia 

• czyta komiks 
• opowiada treść komiksu 
• przedstawia bohatera komiksu  
• określa cechy bohatera komiksu  
• odczytuje uczucia i emocje ukazane 
na rysunkach  
• opisuje marzenia bohatera komiksu 
• wypowiada się na temat własnych 
marzeń  

• w dowcipny sposób przedstawia 
na kilku rysunkach swoje 
marzenia  
• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze Gdybym 
został Supermanem… 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

158–159. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 324–326 

• mapa myśli 
• Olga Mikos, 
Jak spełniać 
marzenia? 
(fragmenty 
artykułu) 

• komiks 
• refren 
• ogłoszenie  
• zdanie pojedyncze i 
złożone 
• zdanie pojedyncze 
nierozwinięte i 
rozwinięte 
• przecinek w zdaniu 
złożonym 

• czyta komiks 
• wskazuje cechy charakterystyczne 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w komiksie  
• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 
jego niezbędne elementy oraz 
stosując odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny  
• wskazuje w tekście refren 
• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 
złożonych 
• układa zdania złożone ze zdań 
pojedynczych 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• odróżnia zdanie pojedyncze 
nierozwinięte od zdania 
pojedynczego rozwiniętego 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje 
ogłoszenie, unikając powtarzania 
wyrazów 
 

2 I.2.5 
I.2.7 
II.1.8 

II.1.12  
II.1.13 
II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
II.4.2 
III.1.3 
III.1.5  
III.1.7 
III.2.1 
III.2.4 
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• rozwija zdanie nierozwinięte w 
zdanie rozwinięte  
• wskazuje grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia w zdaniu pojedynczym 
rozwiniętym  
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

160. 
Wakacje tuż, 
tuż… 
 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 
Kartki z kalendarza  
s. 327  

Claude Monet, 
Maki w pobliżu 
Argenteuil 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego przez 
malarza 
• opowiadanie  
o sytuacji ukazanej na 
obrazie, miejscu i 
postaciach 

• opisuje czas i miejsce 
przedstawione na płótnie 
• określa nastrój, jaki wywołuje w 
nim obraz  
• opisuje pejzaż i ukazane na obrazie 
postacie 
• nazywa kolory dominujące w dziele 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy plastyczne: 
plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• wymyśla i opowiada historię, 
która mogłaby się wydarzyć w 
miejscu ukazanym na obrazie 

1 I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 

 
 

161–171. 
Lektury, 
spektakle, filmy, 
prace klasowe, 
dyktanda 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 
Kartki z 
kalendarza, 
s. 328–337 
i rozdział Twój 
niezbędnik, 
s. 338–343  

• wybrane 
lektury 
• teksty 
zamieszczone w 
rozdziale Kartki 
z kalendarza 
• schematy i 
teksty z 
rozdziału Twój 
niezbędnik 

• narrator, postacie  
oraz wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• środki wyrazu w 
tekście: epitet, 
porównanie, ożywienie 
• podmiot liryczny 
adresat, nastrój utworu, 
rymy, strofy  
• baśń, legenda, 
opowiadanie, dramat, 
komiks 
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Propozycję planu wynikowego opracowała: Lidia Bancerz 

 



Plan nauczania NOWE Słowa na start!, klasa 5 
2021/2022 

Numer 
i temat lekcji 

Środki 
dydaktyczne 

Teksty i materiał 
ilustracyjny 

Zagadnienia 
Wymagania podstawowe 

Uczeń: 
Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 
Liczba 
godzin 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.  
Poznajemy nasze 
nowe podręczniki 
do nauki języka 
polskiego w klasie 
piątej 

• podręcznik
NOWE Słowa 
na start!, klasa 
5 

• uwagi
o przedmiocie
• struktura
podręcznika 
• lista lektur

1 

2. 
Szukam 
przyjaciela na 
dobre i na złe 

• podręcznik
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 9 

• Victor Charreton,
Huśtawka 

• dzieło sztuki
• opowiadanie o
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, o miejscu i 
bohaterach 
• pierwszy plan
• drugi plan

• opisuje scenę przedstawioną na
obrazie 
• określa czas i miejsce sytuacji
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów
przedstawionych na obrazie 
• wskazuje dominujące na obrazie
kolory 
• wymienia elementy statyczne i
dynamiczne obrazu 
• charakteryzuje pierwszy i drugi plan
obrazu 

• określa nastrój obrazu i uzasadnia
swoją wypowiedź 
• opowiada o sposobach spędzania
wolnego czasu z przyjaciółmi 
• przedstawia własne zdanie na
temat sytuacji sprzyjających 
nawiązywaniu przyjaźni  
• nadaje inny tytuł obrazowi i
uzasadnia swoją opinię 
• dostrzega wartości ważne w życiu
człowieka 

1 I.2.3 
I.2.2 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1
II.3.4

3.  
Czy kumpel to 
już przyjaciel? 

• podręcznik
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
10–11 

• Hanna Zielińska,
Mój kumpel 

• podmiot liryczny
• adresat utworu
• nastrój utworu
• utwór poetycki –
wersy, strofy, rymy 
• porównanie
• uczucia wyrażone
w utworze 

• podaje temat wiersza
• wypowiada się na temat podmiotu
lirycznego 
• określa nastrój utworu
• wskazuje w tekście utworu wersy,
strofy, rymy 
• wskazuje w tekście wiersza
porównania 
• przedstawia cechy bohatera utworu
• stosuje wyrazy bliskoznaczne do
słowa kumpel 
• wymienia uczucia wyrażone w
utworze 

• wyjaśnia, w jakim celu zostały
użyte w wierszu porównania 
• sporządza notatkę w formie
schematu 
• opisuje wygląd i cechy swojego
przyjaciela 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

I.2.11 
III.2.1
III.2.4
IV.1
IV.5

b



 
• wyszukuje w tekście elementy opisu 
bohatera utworu  
• korzysta ze słownika języka polskiego 

4.  
Przyjaźń 
poddana próbie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
12–13 

• Adam 
Mickiewicz, 
Przyjaciele 

• bohaterowie 
utworu 
• narrator 
• elementy świata 
przedstawionego 
• rymy, wersy, 
strofy 
• opowiadanie 

• płynnie odczytuje utwór poetycki 
• wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych 
słów 
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia wydarzenia z punktu 
widzenia bohatera 
• wskazuje w tekście utworu wersy, 
strofy, rymy  
• wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy 
utworu  
• tworzy spójne opowiadanie 

• ocenia postępowanie bohaterów 
• prezentuje informacje o autorze  
• podaje przykłady z życia 
codziennego obrazujące przyjaźń 
wystawioną na próbę 
• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie prawdziwa przyjaźń 
• układa w grupie kodeks przyjaźni 
• tworzy komiks 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 
I.2.7 
II.3.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 
IV.5 

5. i 6. 
Jak stać się 
prawdziwym 
przyjacielem? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
14–18 

• Wojciech Cesarz, 
Sztuka 
programowania 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• narrator 
• narracja 
pierwszoosobowa, 
trzecioosobowa 
• uczucia wyrażone 
w tekście 

• czyta tekst głośno i cicho  
• bierze udział w czytaniu z podziałem 
na role 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• określa narratora utworu 
• rozróżnia narrację pierwszoosobową 
od trzecioosobowej 
• charakteryzuje bohaterów utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• określa uczucia bohaterów 

• określa problematykę utworu  
• wyjaśnia, jak rozumie słowa: 
Wielki ciężar spadł mu z serca 
• bierze aktywny udział w rozmowie 
na dany temat 

2 I.1.1 
I.1.7  
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 
III.1.1 
III.2.5 



 
• wzbogaca słownictwo i potrafi je 
wykorzystać w praktyce 

IV.1 

7. i 8.  
Piszemy 
opowiadanie z 
dialogiem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
19–22 

• Jak napisać 
opowiadanie 
twórcze z 
dialogiem? 

• budowa 
opowiadania 
twórczego z 
dialogiem  
• wstęp 
• rozwinięcie 
• zakończenie 
• dialog 
• interpunkcja w 
dialogach 

• wyszukuje w tekście informacyjnym 
najważniejsze wiadomości 
• określa elementy wyróżniające 
opowiadanie 
• układa plan wydarzeń 
• redaguje opowiadanie, zachowując 
kolejność wydarzeń  
• pisze opowiadanie zgodnie z planem  
• stosuje w wypowiedzi pisemnej 
trójdzielną kompozycję  
• komponuje początek opowiadania  
• redaguje opowiadanie twórcze  
• wprowadza do opowiadania dialog, 
stosując poprawną interpunkcję  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• wskazuje, jaką funkcję może 
pełnić dialog w opowiadaniu 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze z dialogiem, unikając 
powtórzeń 

2 I.1.3 
I.1.8 
I.2.2 
I.2.4 
II.4.2 
III.1.3 
III.1.4 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.7 
III.2.9 

 

9.  
O głoskach, 
literach i 
sylabach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 23 

• Co już wiemy o 
głoskach, literach i 
sylabach? 

• głoska, litera, 
sylaba  
• samogłoska i 
spółgłoska 

• odróżnia głoskę od litery oraz 
samogłoskę od spółgłoski 
• dzieli wyrazy na sylaby 
• określa liczbę głosek w wyrazie 

• samodzielnie i poprawnie dzieli 
wyrazy na sylaby, wskazując różne 
możliwości podziału 
• sprawdza poprawność podziału 
wyrazów na sylaby 

1 II.3.5 
IV.5 

10.  
Odróżniam głoski 
miękkie od 
twardych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 24 

• Jak rozróżnić 
głoski miękkie i 
twarde? 

• spółgłoski miękkie 
i twarde 

• dzieli wyrazy na głoski 
• zapoznaje się z informacjami o 
podziale spółgłosek ze względu na 
miękkość 
• odróżnia spółgłoski miękkie od 
twardych  
• poprawnie zapisuje wyrazy ze 
spółgłoskami miękkimi  
• wyjaśnia, do jakich nieporozumień 
może prowadzić niepoprawne 
zapisywanie wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi 

• bezbłędnie zapisuje liczebniki ze 
spółgłoskami miękkimi  

1 II.3.5 
II.4.1 
IV.1 

11.  • podręcznik • Sara Pennypacker, • czas i miejsce • czyta tekst głośno i cicho  • samodzielnie i zgodnie z 1 I.1.1 



 
Z miłości do 
zwierząt 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
25–28 

Pax (fragmenty) wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• selekcjonuje informacje 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora w pierwszej i w 
drugiej części utworu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia głównego bohatera 
utworu 
• wymienia cechy bohatera utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
• posługuje się słownikiem języka 
polskiego, aby odnaleźć potrzebne 
informacje 

wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze, czyniąc narratorem zwierzę  
• wyraża swój sąd na temat trafności 
rysunku zamieszczonego na okładce 
książki 
• aktywnie uczestnicy w rozmowie 
• tworzy wypowiedź 
argumentacyjną 

I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 
IV.7 

12 i 13. 
Co znajdziemy w 
encyklopedii? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
29–30 

• Jak korzystać z 
encyklopedii? 

• encyklopedia 
• encyklopedie 
powszechne i 
specjalistyczne  
• budowa hasła 
encyklopedycznego 
• tekst informacyjny 

• odczytuje cicho i głośno podane teksty 
• określa cechy tekstu informacyjnego  
• wyszukuje wskazane hasła w 
encyklopedii  
• wskazuje, pod jakimi hasłami należy 
szukać określonych informacji 
• odróżnia tekst informacyjny od tekstu 
literackiego 
• odczytuje skróty stosowane w 
encyklopedii  
• korzysta z encyklopedii tradycyjnej i 
on-line  
• wyjaśnia, z jakiej encyklopedii lepiej 
korzystać i uzasadnia swoje zdanie 
• zapisuje informacje na różne sposoby 

• samodzielnie korzysta z 
encyklopedii tradycyjnej i on-line, 
wyszukując potrzebne informacje  
• zbiera informacje na temat 
encyklopedii znajdujących się w 
bibliotece szkolnej 

2 I.2.1 
I.2.2 
I.2.6 

III.2.4 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 

14. i 15. 
Dlaczego warto 
pomagać 
innym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 

• Jody J. Little, 
Dziesiąty poziom 
(fragmenty) 

• opowiadanie  
• czas wydarzeń  
• wydarzenia 
• bohater utworu 

• czyta tekst głośno i cicho 
• podaje cechy opowiadania  
• określa czas wydarzeń 
• redaguje plan wydarzeń 

• podaje przykłady działań 
wolontariuszy 
• formułuje argumenty świadczące o 
tym, że warto pomagać  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 



 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
31–35 

• ocena 
postępowania 
bohatera 
• pytanie otwarte i 
pytanie zamknięte 

• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze i je 
porządkuje 
• charakteryzuje bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• formułuje do tekstu pytania otwarte i 
zamknięte  
• korzysta ze słownika języka polskiego 

• przedstawia pomysły na ciekawe i 
pożyteczne spędzanie wolnego 
czasu 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

16.  
Kim jesteśmy w 
internecie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
36–39 

• Barbara 
Kosmowska, 
Grzegorz 
Kasdepke, Wielki 
wybuch, czyli K 
kontra K 
(fragmenty) 

• opowiadanie  
• miejsce i czas 
wydarzeń  
• wydarzenia 
• bohater utworu 
• ocena 
postępowania 
bohatera 
• narracje 
trzecioosobowa i 
pierwszoosobowa  

• czyta ze zrozumieniem tekst literacki 
• rozpoznaje opowiadanie  
• określa miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• wyjaśnia, z jakiego powodu bohater w 
e-mailach podaje się za inną osobę 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• redaguje rady dla osoby, która udaje 
kogoś innego 
• analizuje ilustrację do tekstu 

• korzystając ze słownika, wyjaśnia 
znaczenie słów: pozer, szpan, trendy 
• przedstawia pomysły na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu bez 
komputera i smartfona 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

17.  
Porozmawiasz ze 
mną? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Współczesne 
sposoby 
komunikowania się 

• SMS-y, MMS-y 
• e-maile 
• komunikatory 

• czyta ze zrozumieniem teksty 
zamieszczone na infografice 
• wyszukuje w tekście informacyjnym 
potrzebne wiadomości 

• wyjaśnia znaczenie słów: hejter, 
trollowanie 
• redaguje komentarz do podanego 

1 I.2.2 
I.2.11 
II.2.3 



 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
40–43 

• portale 
społecznościowe 
• blogi 
• fora dyskusyjne 

• rozpoznaje różne sposoby 
komunikowania się w internecie 
• określa udogodnienia i zagrożenia 
wynikające z komunikowania się w 
internecie 
• wskazuje wady i zalety korzystania z 
komunikatorów 
• redaguje SMS-y do kolegi i do 
nauczyciela 
• wyjaśnia, dlaczego ludzie chętnie 
korzystają z internetu  
• włącza się do dyskusji na forum klasy 
• formułuje zasady właściwego 
zachowania się w internecie 
• dostrzega różnice między językiem 
młodzieżowym a językiem literackim 
• wyraża własne zdanie 
• wypowiada się na temat własnych 
sposobów komunikowania się z innymi 

posta 
• pracując w grupie, przygotowuje w 
formie makiety projekt klasowej 
strony internetowej 

II.2.7 
II.3.3 
II.3.4 
II.3.7 
III.1.1 
III.1.2 
III.1.4 
III.2.6 
IV.1 
IV.9 

18. 
Jak napisać e-
mail? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
44–45 

• Jak napisać e-
mail (list 
elektroniczny)? 

• zasady pisania 
listów 
elektronicznych 
• zwrot do adresata  
• pożegnalne zwroty 
grzecznościowe  
• adres e-mailowy  
• temat wiadomości 

• wskazuje elementy, z których składa 
się e-mail 
• redaguje e-maila do kolegi  
• zapisuje adres e-mailowy  
• określa temat wiadomości  
• stosuje zwrot do adresata i pożegnalne 
zwroty grzecznościowe 
• uzupełnia list elektroniczny 
wskazanymi wyrazami w odpowiedniej 
formie 
• przypomina zasady pisania listów 
zgodnie z etykietą językową 
• pisze poprawnie pod względem 
językowym, ortograficznym i 
interpunkcyjnym 

• redaguje e-maila do osoby dorosłej 
lub instytucji  

1  
II.2.6 
II.3.2 
II.3.3 
II.3.7 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
IV.9 

19. 
Czasownik we 
własnej osobie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 

• Co już wiemy o 
czasowniku? 

• czasownik  
• osoby, liczby i 
czasy czasownika 
• rodzaje 

• wskazuje czasowniki wśród innych 
części mowy 
• określa, jaką funkcję w wypowiedzi 
pełni czasownik 

• redaguje krótkie teksty, używając 
poprawnych form czasu przyszłego  
• samodzielnie i bezbłędnie określa 
osobę, liczbę, rodzaj oraz czas 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.4 



 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
46–47 

czasownika w 
liczbie pojedynczej i 
liczbie mnogiej 
• czas przeszły, 
przyszły i 
teraźniejszy 
czasownika 
• formy proste i 
złożone czasu 
przyszłego 
czasowników 

• odmienia czasowniki przez liczby i 
osoby  
• określa osobę, liczbę i rodzaj 
czasownika 
• odróżnia czasowniki w czasie 
przeszłym od czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym 
• stosuje odpowiednie formy 
czasowników w czasie przyszłym 
• rozpoznaje autora wypowiedzi na 
podstawie formy czasownika 

czasownika II.3.2 
III.1.3 
III.2.9 

 

20. 
Wskazuję formy 
osobowe 
i nieosobowe 
czasownika 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
48–49 

• Kiedy stosować 
nieosobowe formy 
czasownika? 

• bezokolicznik  
• formy zakończone 
na -no i -to  
• konstrukcje 
czasownika ze 
słowem się  

• odróżnia bezokoliczniki od 
czasowników w formie osobowej  
• odróżnia formy nieosobowe 
czasownika od form osobowych 
• przekształca wypowiedzenie z 
nieosobowymi formami czasownika 
tak, aby wskazać wykonawcę czynności 
• redaguje przepis, używając 
bezokoliczników  
• wyjaśnia cel stosowania form 
nieosobowych czasownika  

• przekształca tekst, używając 
osobowych form czasownika  
• stosuje nieosobowe formy 
czasownika zgodnie z określonym 
celem wypowiedzenia  
• redaguje tekst używając form 
zakończonych na -no i -to 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3  
II.1.6 
III.2.9 

 

21. 
Poprawnie 
stosuję 
czasowniki w 
różnych trybach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
50–52 

• Co wyrażamy za 
pomocą trybów 
czasownika? 

• tryby czasownika 
• tryby orzekający, 
rozkazujący i 
przypuszczający 
• odmiana 
czasownika w 
trybach 
orzekającym, 
rozkazującym i 
przypuszczającym 

• wskazuje czasowniki w trybach 
orzekającym, rozkazującym i 
przypuszczającym 
• odmienia czasownik w trybach 
orzekającym, rozkazującym i 
przypuszczającym 
• układa zdania na określony temat, 
stosując określony tryb czasownika  

• poprawnie odmienia czasowniki 
przez osoby w trybach orzekającym, 
przypuszczającym i rozkazującym 
• przekształca zdania z 
czasownikami w trybie orzekającym 
w formę poleceń 
• redaguje krótki tekst o swoich 
planach i marzeniach, używając 
trybu przypuszczającego 
• wskazuje intencję wypowiedzi 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.4 
II.1.6 

II.1.13 
II.2.3 
II.2.7 
II.3.3 
II.3.7 
III.2.4 

22. 
Piszemy 
poprawnie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Pisownia 
wyrazów z cząstką 
„by” 

• zasady łącznej i 
rozdzielnej pisowni 
cząstki -by 

• wskazuje formę osobową czasownika 
w trybie przypuszczającym 
• poprawnie zapisuje cząstkę -by z 

• przekształca wypowiedzenia, 
stosując łączną lub rozdzielną 
pisownię cząstki -by  

1 II.1.1 
II.1.4 
II.4.1 



 
wyrazy z cząstką 
by  

rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 53 

• pisownia cząstki -
by z osobowymi 
formami czasownika  
• pisownia cząstki -
by z 
bezokolicznikami 
• pisownia cząstki -
by ze spójnikami 

czasownikami w formie osobowej, 
przed czasownikami, z 
bezokolicznikami i ze spójnikami 

III.2.9 
 

23. 
Wikipedia od 
kuchni  

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
54–55 

• Wikipedia w 
pigułce. To, co 
warto wiedzieć o 
wolnej encyklopedii 
(fragmenty) 

• Wikipedia 
• hasła w Wikipedii 
• oznaczenia 
artykułów w 
Wikipedii 
• notatka  

• objaśnia, czym jest Wikipedia 
• określa różnice między encyklopedią 
PWN a wolną encyklopedią  
• wyszukuje określone hasła w 
Wikipedii 
• sporządza notatkę na temat Wikipedii  
• redaguje notatkę w określonej formie 
na temat kryteriów, które musi spełniać 
artykuł w Wikipedii  
• wyjaśnia, dlaczego warto korzystać z 
Wikipedii i uzasadnia swoje zdanie  

• wyszukuje w internecie 
informacje, jakie kryteria musi 
spełniać tekst oznaczony jako 
Artykuł na medal 
• samodzielnie i krytycznie korzysta 
z Wikipedii  

1 I.2.1 
I.2.2 
I.2.3 
II.3.1 
II.4.1 
III.1.4 
III.2.4 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.7 
IV.9 

24. i 25. 
Powtarzamy 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
56–58 

• Podsumowanie 
• Wojciech Cesarz, 
Gorzka czekolada i 
inne opowiadania o 
ważnych sprawach 
(fragment) 

• podmiot liryczny, 
epitet, porównanie, 
rym  
• bohater literacki 
• tekst informacyjny 
• współczesne 
sposoby 
komunikowania się  
• czasownik, formy 
nieosobowe 
czasownika, tryby 
czasownika 
• zasady pisowni 
cząstki -by 
• głoska, 

• powtarza i selekcjonuje informacje 
• określa podmiot liryczny  
• wskazuje w tekście wiersza epitety, 
porównania, rymy 
• wskazuje bohatera 
• określa narratora 
• wyróżnia różne sposoby 
współczesnego komunikowania się 
• identyfikuje tekst informacyjny 
• odmienia czasownik przez osoby, 
liczby, rodzaje i czasy 
• rozróżnia formy nieosobowe 
czasownika, tryby czasownika  
• odróżnia samogłoski od spółgłosek, 
spółgłoski twarde od miękkich 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku, s. 56–58 
• pisze opowiadanie twórcze z 
dialogiem poprawne pod względem 
językowym, ortograficznym i 
kompozycyjnym 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.8 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
II.1.1 



 
samogłoska i 
spółgłoska, 
spółgłoski miękkie i 
twarde  
• opowiadanie 
twórcze z dialogiem, 
e-mail, notatka  
• encyklopedia PWN 
i Wikipedia 

• redaguje opowiadanie twórcze z 
dialogiem, e-mail, notatkę 
• zna i stosuje zasady pisowni cząstki -
by  
• korzysta z encyklopedii PWN i 
Wikipedii  

II.1.3 
II.1.4 
II.2.3 
II.2.7 
II.3.1 
II.3.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.2 
III.2.6 
IV.1 
IV.3 
IV.4 
IV.7 
IV.9 

26. 
Powiedz mi, co 
czujesz 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 59 

• Andre Bauchant, 
Bawiące się dzieci 

• dzieło sztuki  
• elementy dzieła  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i 
miejscu, bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• określa dominujące na obrazie kolory  
• wymienia elementy pejzażu  
• wskazuje elementy statyczne i 
dynamiczne obrazu  
• opowiada o sytuacji przedstawionej na 
obrazie 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o sposobach spędzania 
wolnego czasu w gronie 
rówieśników 
• rozumie i omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch  
• nadaje inny tytuł obrazowi i 
uzasadnia swoją opinię 

1 I.1.20 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

27. 
Mój klucz do 
szczęścia 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 60–
61 

• Joanna Kulmowa, 
Co to jest radość? 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• epitet 
• porównanie 

• odczytuje utwór poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• mówi o uczuciach podmiotu 
lirycznego 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
epitety  
• rozpoznaje w tekście porównania i 

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
porównań 
• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie klucz do szczęścia 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 



 
wyjaśnia ich funkcję 
• wskazuje wartości w wierszu 

I.1.20 
I.2.3 
IV.1 

28. 
Nie mówię tego 
dosłownie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 61–
63 

• Roman Pisarski, 
Przenośnie 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers, strofa, rymy 
• epitet 
• przenośnia 
• recytacja 

• określa temat wiersza 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  
• rozpoznaje w tekście przenośnie i 
wyjaśnia ich funkcję  
• odczytuje znaczenie przenośnych 
zestawień słów i stosuje je w zdaniach 
• wygłasza wiersz z pamięci 

• prezentuje informacje o autorze  
• wymyśla własne przenośnie 
• opisuje w przenośny sposób 
przedmioty, obrazy 

1 I.1.1 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.2.2 
I.2.3 
II.2.4  
II.2.5 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 

29. 
Nazywam uczucia 
i opisuję ich 
przejawy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 64–
65 

• Grzegorz 
Kasdepke, Co to 
znaczy... 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• stałe związki 
wyrazowe  
• nazwy uczuć 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterze utworu i 
jego zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• wyjaśnia znaczenie wskazanych 
stałych związków wyrazowych 

• przedstawia określone emocje za 
pomocą mimiki  
• nazywa uczucia na podstawie 
obserwacji lub opisu zachowania  
• wyróżnia stopień intensywności 
określonych emocji 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12  
II.2.4  
II.2.5  
II.2.6 
II.3.4 
III.2.5 
IV.1 

30. i 31. 
Piszemy 
sprawozdanie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 66–

• Jak napisać 
sprawozdanie z 
wydarzenia? 

• redagowanie 
sprawozdania  
• okoliczności 
wydarzenia  
• przebieg 
wydarzenia 

• odróżnia w planie sprawozdania z 
wycieczki informacje ważne od mniej 
istotnych 
• tworzy plan sprawozdania 
• redaguje sprawozdanie zgodnie z 
planem  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje sprawozdanie 
z wydarzenia, unikając powtórzeń 

2 I.2.4 
I.2.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 



 
68 • opinia o 

wydarzeniu 
• komponuje początek sprawozdania – 
okoliczności wydarzenia  
• komponuje zakończenie sprawozdania 
– opinię o wydarzeniu 
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  
• gromadzi informacje o zabytkach 
Krakowa 
• redaguje sprawozdanie z wycieczki do 
Krakowa na podstawie fotografii  
• sporządza sprawozdanie z ostatniego 
wydarzenia, w którym uczestniczyła 
klasa, zachowując kolejność wydarzeń i 
trójdzielną kompozycję wypowiedzi 
• wykorzystuje wskazówki i rady w 
trakcie tworzenia sprawozdania 
• pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym oraz interpunkcyjnym 

III.2.3 
III.2.9 
IV.3 
IV.7 

32. 
Co dwie kropki, 
to nie jedna 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 69 

• Dwukropek • użycie dwukropka 
w wypowiedzeniu 

• wymienia zasady użycia dwukropka w 
wypowiedzeniu 
• posługuje się dwukropkiem przed 
wyliczeniami  
• używa dwukropka przed 
wprowadzaniem dialogu  
• wykorzystuje dwukropek przed 
wprowadzaniem cytatu 
• stosuje dwukropek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• poprawnie stosuje dwukropek i 
cudzysłów w zdaniach 

• bezbłędnie zapisuje tekst, stosując 
w odpowiednich miejscach 
dwukropek 

1 II.4.2 
III.2.9 

33. 
Zdobywamy 
szczyty 
wrażliwości 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 

• Anna 
Onichimowska, 
Najwyższa góra 
świata (fragmenty) 

• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 

• czyta fragmenty powieści ze 
zrozumieniem 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 

• przedstawia własne zdanie na 
temat tego, dlaczego trudno jest 
rozmawiać o śmierci 
• porównuje doświadczenia 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 



 
Uwaga, 
uczucia!, s. 70–
73 

utworu 
• ocena 
postępowania 
bohaterów 

• określa narratora 
• charakteryzuje bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• nazywa emocje bohaterki 
• bierze czynny udział w rozmowie 

bohaterki z własnymi  I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 

34.  
Emocje w 
słowach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 74 

• Wyrazy 
nacechowane 
emocjonalnie 

• wyrazy neutralne 
• zdrobnienia i 
zgrubienia 

• czyta ze zrozumieniem tekst 
informacyjny 
• odróżnia wyrazy nacechowane 
emocjonalnie od wyrazów neutralnych, 
zdrobnienia od zgrubień 
• tworzy zdrobnienia i zgrubienia od 
wskazanego rzeczownika 
• stosuje w wypowiedzeniach 
zdrobnienia i zgrubienia  
• odróżnia zgrubienia o charakterze 
żartobliwym od pogardliwych 

• redaguje kilkuzdaniowy tekst, 
celowo stosując zgrubienia i 
zdrobnienia  

1 I.1.4 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.9 
IV.1 

35., 36. i 37. 
Rzeczownik bez 
tajemnic 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 75–
78 

• Co już wiemy o 
rzeczowniku? 

• rzeczownik 
• rodzaj rzeczownika  
• odmiana 
rzeczownika przez 
przypadki i liczby 
• rzeczowniki 
własne i pospolite 
• zasady pisowni 
wielką literą 
rzeczowników 
własnych 
• rzeczowniki o 
nieregularnej 
odmianie 
• rzeczowniki 

• wskazuje rzeczowniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj rzeczownika 
• stosuje rzeczowniki w odpowiednich 
formach 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
przypadki 
• odróżnia rzeczowniki własne od 
pospolitych  
• poprawnie zapisuje rzeczowniki 
własne 
• odmienia rzeczowniki zakończone na 
-um 
• odróżnia rzeczowniki występujące 
tylko w liczbie pojedynczej od 

• rozpoznaje rodzaje rzeczowników 
sprawiających trudności i poprawnie 
używa różnych form tych wyrazów, 
a w przypadku wątpliwości korzysta 
ze słownika  
• samodzielnie bezbłędnie zapisuje 
rzeczowniki własne 
• opracowuje ilustrowany 
słowniczek rzeczowników o 
nietypowej odmianie 

3 II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
III.2.9 
IV.5 



 
występujące tylko w 
liczbie pojedynczej 
• rzeczowniki 
występujące tylko w 
liczbie mnogiej 

rzeczowników występujących tylko w 
liczbie mnogiej 
• stosuje w wypowiedzeniach poprawne 
formy rzeczowników o nieregularnej 
odmianie  
• posługuje się w wypowiedzeniach 
poprawnymi formami rzeczowników 
występujących tylko w liczbie 
pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej 

38. 
Kłopoty z 
dorosłymi 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 79–
81 

• Barbara 
Gawryluk, 
Dziewczynka z 
fotografii 
(fragmenty) 

• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
utworu 
• ocena 
postępowania 
bohaterów 
• list prywatny 

• czyta tekst głośno i cicho 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• charakteryzuje bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• nazywa emocje bohaterów  
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  

• wyraża swój sąd na temat 
postępowania dorosłych wobec 
dzieci  
• redaguje list prywatny, w którym 
wyraża określone emocje  
• redaguje opowiadanie twórcze 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 

III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.3 

39. 
Jak pokonać 
złość? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 81–
83 

• Hanna 
Januszewska, Lwy 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• bohater utworu 
• ocena 
postępowania 
bohatera 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• opisuje sytuację przedstawioną w 
tekście 
• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• wypowiada się na temat podmiotu 
lirycznego w wierszu 
• wskazuje bohatera utworu 
• charakteryzuje bohatera utworu  
• wyjaśnia sens sformułowań o 
znaczeniu przenośnym i poprawnie je 

• prezentuje własne sposoby 
radzenia sobie ze złością 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 

I.2.11 
II.2.2 



 
stosuje 
• podaje sposoby radzenia sobie ze 
złością bohatera wiersza 
• nazywa uczucia i opisuje ich przejawy 
• recytuje wiersz 

II.2.4 
II.2.5 
II.2.6 
III.2.5 

40. i 41. 
Piszemy 
poprawnie ę lub ą 
w zakończeniu 
wyrazów 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 84–
87 

• Pisownia 
wyrazów z „ę” i 
„ą” w 
zakończeniach 

• pisownia ę w 
zakończeniach 
wyrazów 
• pisownia ą w 
zakończeniach 
wyrazów  

• poprawnie zapisuje ę w:  
– nazwach istot niedorosłych 
– zakończeniach biernika liczby 
pojedynczej rzeczowników rodzaju 
żeńskiego  
– zakończeniach 1. osoby liczby 
pojedynczej czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym 
• poprawnie zapisuje ą w:  
– zakończeniach biernika i narzędnika 
liczby pojedynczej rzeczowników i 
przymiotników  
– zakończeniach 3. osoby liczby 
mnogiej czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym  
• poprawnie zapisuje 1. osobę liczby 
pojedynczej czasu teraźniejszego i 
przyszłego czasowników: wiedzieć, 
powiedzieć, jeść, umieć, rozumieć 
• stosuje poznane reguły ortograficzne 

• bezbłędnie zapisuje ę i ą w 
zakończeniach wyrazów 

2 II.1.1 
II.4.1 
II.1.6 

42. 
Z jakich 
elementów jest 
zbudowany wyraz 
odmienny? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 88–
89 

• Z jakich części 
składają się wyrazy 
odmienne? 

• temat i końcówka 
• końcówka zerowa  
• oboczności  
• tematy oboczne 

• odróżnia części mowy odmienne od 
nieodmiennych 
• odmienia rzeczownik przez przypadki 
• oddziela końcówki od tematu 
fleksyjnego 
• zaznacza końcówkę zerową  
• wskazuje tematy oboczne  
• określa oboczności 

• korzystając ze słownika języka 
polskiego, samodzielnie ustala 
rzeczowniki, które w dopełniaczu 
mają dwie poprawne formy 

1 II.1.2 
II.1.4 
IV.5 

43. 
Uczymy się 
pięknie recytować 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Jak recytować 
teksty? 

• recytacja  
• zasady dobrej 
recytacji 

• czyta po cichu i głośno wskazany 
utwór 
• wymienia zasady dobrej recytacji  

• samodzielnie przygotowuje piękną 
recytację wybranego utworu  
• bierze udział w konkursie 

1 II.3.4 
II.3.6 
III.2.2 



 
teksty rozdział 2. 

Uwaga, 
uczucia!, s. 90–
92 

• wyraźna wymowa  
• ćwiczenia 
oddechowe  

• analizuje tekst przygotowywany do 
recytacji  
• recytuje głośno, wyraźnie, w 
odpowiednim tempie 
• dostosowuje oddech do tempa 
recytacji 
• stosuje poprawną intonację podczas 
recytacji utworu 
• podczas recytacji przyjmuje 
odpowiednią postawę 
• wyraźnie wymawia grupy 
spółgłoskowe i zakończenia wyrazów 
• wygłasza tekst, odpowiednio oddając 
napięcie emocjonalne 

recytatorskim IV.1 

44. i 45. 
W zalewie reklam 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 93–
95 
 

• Mark Eting, Czy 
snickers wygra z 
twoim głodem? 
(fragmenty) 

• reklama 
• tekst reklamowy 
• hasła reklamowe 

• czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem 
• omawia problem przedstawiony w 
tekście 
• wyjaśnia pochodzenie słowa reklama 
• objaśnia sposób wpływania reklam na 
nasze życie  
• odróżnia tekst reklamowy od innych 
rodzajów tekstów 
• podaje cechy hasła reklamowego 
• układa własne hasła reklamowe 
wybranych przedmiotów  

• rozpoznaje język właściwy 
reklamie 
• opracowuje reklamę ulubionego 
przedmiotu  

2 I.2.1 
I.2.3 

I.2.11 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.6 
IV.1 

46. i 47. 
Podsumujmy 
naszą wiedzę 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 96–
98 

• Podsumowanie 
• Ulrich Schnabel, 
Zarażeni emocjami 

• przenośnia 
• tekst reklamowy 
• sprawozdanie z 
wydarzenia  
• recytacja tekstu  
• rzeczownik, 
odmiana przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje  
• rzeczowniki 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• wskazuje w tekście przenośnie 
• odróżnia tekst reklamowy od innych 
rodzajów tekstów 
• podaje cechy hasła reklamowego 
• układa hasła reklamowe 
• redaguje sprawozdanie z wydarzenia  
• recytuje teksty z odpowiednimi 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje sprawozdanie 
z wydarzenia  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 



 
własne i pospolite  
• rzeczowniki z 
nietypową odmianą  
• budowa wyrazów 
odmiennych – temat 
i końcówka  
• zdrobnienia i 
zgrubienia  
• pisownia wyrazów 
z ę i ą 
• dwukropek 

intonacją, dykcją, napięciem 
emocjonalnym 
• określa formę rzeczownika 
(przypadek, liczbę, rodzaj) 
• odróżnia rzeczowniki pospolite od 
własnych 
• używa poprawnych form 
rzeczowników o nieregularnej odmianie  
• oddziela końcówkę od tematu 
fleksyjnego 
• odróżnia zdrobnienia od zgrubień 
• stosuje zasady pisowni ę i ą w 
zakończeniach 
• poprawnie używa dwukropka 

I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
I.2.8 
II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
II.2.5 
II.2.6 
II.3.1 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.2 
IV.1 
IV.3 
IV.5 
IV.7 

48. 
Wpływ obecności 
ludzi na nasze 
działania 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 99 

• John Newcomb, 
Wyjaśnienie 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, miejscu, 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• omawia kolory dominujące na obrazie  
• opisuje gesty i mimikę 
przedstawionych postaci 
• wymienia emocje wyrażone przez 
bohaterów  
• nadaje inny tytuł obrazowi 

• określa nastrój obrazu i uzasadnia 
swoją wypowiedź 
• wypowiada własne zdanie na 
temat zachowania postaci 
przedstawionych na obrazie  
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.1.12 
I.1.19 
I.2.8 
II.3.1 
II.3.4 

49.  
Chłopięcy świat 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 100–
101 

• Spotkanie z 
lekturą – Ferenc 
Molnár, Chłopcy z 
Placu Broni 

• autor 
• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
główni i 
drugoplanowi 
• wydarzenia 

• prezentuje informacje o autorze 
lektury 
• prowadzi rozmowę na temat głównych 
postaci występujących w książce 
• planuje szczegółowo uważny sposób 
poznania treści lektury 
• korzysta ze słownika języka polskiego 
• wnioskuje na podstawie tekstu  

• samodzielnie realizuje projekt  1 I.1.11 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
IV.1 
IV.2 
IV.2 
IV.3 



 
• elementy świata 
przedstawionego  
• wątek główny i 
wątki poboczne  
• powieść 

• poszerza zasób słownictwa 
• korzysta z różnych źródeł informacji 

IV.3 
IV.3 
IV.5 
IV.9 

50.  
W świecie 
chłopców z Placu 
Broni 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• powieść 
• wydarzenia 
• główni 
bohaterowie 
• elementy świata 
przedstawionego 

• określa, gdzie rozgrywają się 
wydarzenia 
• wymienia głównych bohaterów i 
krótko ich charakteryzuje 
• opisuje miejsce zabaw chłopców i 
czynności, którymi się zajmowali 
• podaje cel założenia Związku 
Zbieraczy Kitu 
• opisuje procedury ustalone przez 
Związek Zbieraczy Kitu 

• ocenia procedury ustalone przez 
Związek Zbieraczy Kitu 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 

51. 
Jedni rozkazują, 
drudzy słuchają i 
wykonują 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 105–
106 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni (fragmenty) 

• elementy świata 
przedstawionego 
• akcja 
• wątek główny i 
wątki poboczne  
• powieść 
• bohater 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• przedstawia bohaterów głównych i 
drugoplanowych  
• opowiada o przedstawionych 
wydarzeniach 
• określa cechy bohaterów utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• wskazuje elementy świata 
przedstawionego  
• określa wątek główny i wątki 
poboczne utworu  
• identyfikuje utwór jako powieść 

• redaguje wypowiedź na temat 
ulubionej książki, używając słów: 
wątek, akcja, bohater główny, 
bohaterowie drugoplanowi  
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 

52.  
Przyjaciele i 
wrogowie – 
chłopcy z Placu 
Broni i czerwone 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohaterowie 
literaccy 
• wydarzenia 

• wypisuje imiona bohaterów 
należących do grupy chłopców z Placu 
Broni i do grupy czerwonych koszul 
• omawia postępowania Feriego Acza 
wobec z grupy oraz Nemeczka 

• ocenia postępowanie Feriego Acza 
wobec z grupy oraz Nemeczka 
• uzasadnia wybór bohatera, którego 
uważa za najważniejszą postać w 
powieści 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.16 



 
koszule autorytety, 

idole, s. 102 
• wymienia sposoby walki z 
przeciwnikiem akceptowane przez 
przywódców oraz przez nich odrzucane 
• opisuje przebieg bitwy o Plac Broni 
• wskazuje chłopca, którego uważa za 
najważniejszą postać w powieści 

I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.1.1 
III.1.3 

53. 
Okropna zdrada 
– o Gerebie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohater 
• charakterystyka 
• zdrada 
• świat 
przedstawiony 

• wymienia cechy charakteru Gereba 
• wyjaśnia, jaki był powód zdrady 
chłopca 
• określa, w jaki sposób Boka 
zareagował na zdradę kolegi 
• tłumaczy, dlaczego Feri Acz nie 
zgodził się na nieuczciwą propozycję 
rozwiązania konfliktu 
• podaje powody, które skłoniły Deża 
do powrotu do drużyny chłopców z 
Placu Broni 
• bierze udział w dyskusji na dany temat 

• ocenia postępowanie Gereba 
• formułuje kontrargumenty 
podważające stanowisko 
przeciwników w dyskusji 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 

 

54. 
Niepozorny 
bohater – 
Nemeczek 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohater 
• charakterystyka 
• zdrada 
• świat 
przedstawiony 

• wyjaśnia, czym Erno Nemeczek 
wyróżniał się spośród rówieśników 
• wymienia zachowania kolegów, które 
sprawiały chłopcu największą 
przykrość 
• określa sposób traktowania Nemeczka 
przez Bokę 
• tłumaczy, co Nemeczek chciał 
udowodnić chłopcom 
• wskazuje, w jaki sposób bohaterskie 
zachowanie Nemeczka wpłynęło na 
postawę innych chłopców 
• opisuje reakcje Feriego Acza i Boki 
związane ze śmiercią Erna 

• formułuje opinię o książce i ją 
uzasadnia 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.19 
III.1.1 
III.1.3 

55.  
Autorytet czy 
idol? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 

• K. Michalski, D. i 
E. Kot, M. Kozak, 
O autorytecie. W 
poszukiwaniu 

• autorytet  
• idol  
• tekst informacyjny 
• notatka 

• czyta ze zrozumieniem tekst 
publicystyczny  
• odróżnia autorytet od idola 
• wyjaśnia, kto jest autorytetem 

• przygotowuje plakat 
przedstawiający znaną osobę  
• wyjaśnia znaczenie słów: kultura 
masowa, popkultura, fascynacja 

1 I.1.1 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 



 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 107–
108 

punktu odniesienia 
(fragmenty) 

• podaje przykłady autorytetów i 
uzasadnia swój wybór  
• wypowiada się na temat roli 
autorytetów w życiu codziennym 
• redaguje notatkę 

I.2.1 
I.2.2 

I.2.11 
II.3.1 
III.1.1 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

56. 
Kto jest 
pierwszym 
wzorem dla 
dziecka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 108–
109 

• Jan Twardowski, 
Ręce 

• wiersz 
• podmiot liryczny 
• epitet i jego 
funkcja w utworze 

• czyta ze zrozumieniem utwór poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• przedstawia bohaterkę utworu 
• wskazuje w tekście wiersza epitety i 
porównania i określa ich funkcję 
• wypowiada się na temat uczuć 
przedstawionych w wierszu  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
epitetów 
• rysuje ilustrację do wybranego 
fragmentu wiersza (przekład 
intersemiotyczny) 
• wyjaśnia, jak rozumie ostatnie dwa 
wersy wiersza 

1 I.1.1  
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.12 
IV.1 

57. 
Wiersz o pewnym 
czarodzieju 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 109–
110 

• Czesław Miłosz, 
Ojciec w bibliotece 

• podmiot liryczny 
• epitet i jego 
funkcja w utworze 
• porównanie  
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
strofy, wersy, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• czyta ze zrozumieniem utwór poetycki  
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• wskazuje epitety, porównanie i 
przenośnię i określa ich funkcję  
• wyjaśnia, jak rozumie porównanie 
ojca do czarodzieja  
• określa nastrój utworu 
• odnajduje w tekście wiersza strofy, 
wersy, rymy  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.1.3 
III.2.1 
IV.1 

58. 
Droga Lewego do 
sławy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 

• Yvette Żółtowska- 
Darska, Lewy. 
Chłopak, który 
zachwycił świat 

• bohater  
• wydarzenia 
• notatka 
• dedykacja  

• czyta ze zrozumieniem tekst 
prozatorski  
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera 

• wyszukuje w internecie informacje 
o Robercie Lewandowskim i 
sporządza na ten temat notatkę 

1 I.1.1 
I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 



 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 110–
113 

(fragmenty) • opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• wyjaśnia funkcję dedykacji 
• przedstawia funkcję wyrazów 
zdrobniałych 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

59. i 60. 
Zasady pisania 
tekstów 
publicystycznych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 114–
116 

• Justyna Suchecka, 
20 najbardziej 
wpływowych 
nastolatków 
(fragmenty) 

• bohaterowie  
• tekst 
publicystyczny 
• wyznaczniki tekstu 
publicystycznego 

• czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem  
• przedstawia bohaterów tekstu 
• wypowiada się na temat bohaterów 
tekstu 
• odróżnia tekst publicystyczny od 
tekstu literackiego  
• określa cechy tekstu publicystycznego  
• przedstawia swoje zainteresowania, 
osiągnięcia i sukcesy 

• przedstawia zalety i wady 
popularności kanałów YouTube  

2 I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.2 
I.2.3 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.2 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 
IV.9 

61. 
O przymiotniku 
słów parę 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 117–
119 

• Co już wiemy o 
przymiotniku? 

• przymiotnik 
• odmiana 
przymiotnika przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje 
• związek 
przymiotnika z 
rzeczownikiem 
• formy rodzaju 
męskoosobowego i 
niemęskoosobowego 

• wskazuje przymiotniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj przymiotnika w 
liczbach pojedynczej i mnogiej 
• stosuje przymiotnik w odpowiednich 
formach 
• odmienia przymiotnik przez liczby i 
przypadki  
• stosuje poprawne formy 
przymiotników zakończonych na -cy, -
dzy, -czy, -ży w mianowniku liczby 

• redaguje opis ilustracji, używając 
jak najwięcej przymiotników w 
poprawnej formie 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.4.1 
III.2.9 



 
przymiotnika  
• przymiotniki 
zakończone na -cy, -
dzy, -czy, -ży 

pojedynczej i mnogiej  

62. i 63. 
Wyższy i 
najwyższy – o 
stopniowaniu 
przymiotników 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 120–
121 

• Jak stopniować 
przymiotniki? 

• stopniowanie 
przymiotnika 
• stopień równy, 
wyższy, najwyższy 
• stopniowanie 
proste regularne i 
proste nieregularne 
• stopniowanie 
opisowe 
• przymiotniki, które 
się nie stopniują 

• tworzy formy stopnia wyższego i 
najwyższego wskazanych 
przymiotników  
• rozpoznaje stopień przymiotnika  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
prosty regularny i nieregularny  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
opisowy  
• odróżnia stopniowanie proste od 
opisowego  
• rozpoznaje przymiotniki, które się nie 
stopniują 

• redaguje tekst, stosując jak 
najwięcej przymiotników w różnych 
stopniach w poprawnej formie  

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.1.7 
III.2.9 

64. 
W jaki sposób 
realizować swoje 
marzenia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 122–
123 

• Elena Favilli, 
Francesca Cavallo, 
Brenda Chapman 
(fragment) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterka  
• wydarzenia 
• postacie filmowe 

• czyta tekst ze zrozumieniem 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• prezentuje bohaterkę utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• określa cechy bohaterki tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 
zachowaniu 
• przedstawia swoje ulubione postacie 
filmowe 

• opisuje bohatera filmowego, 
którego zachowanie jest godne 
naśladowania i uzasadnia swoje 
zdanie  

1 I.1.1 
I.1.7  
I.1.9 

I.1.12  
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20  
I.2.13 
II.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

65.  
Zgłębiamy tajniki 
pracy filmowców 

podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 

• Ludzie filmu • twórcy filmu 
• filmowe środki 
wyrazu 

• odszukuje najważniejsze wiadomości 
w tekście informacyjnym 
• wymienia osoby tworzące film i 
opisuje ich pracę 
• określa cechy osób, wykonujących 
zawody związane z filmem 

• wymienia kilka nazwisk 
współczesnych twórców filmowych 
• rozwija swoje zainteresowania 
różnymi dziedzinami kultury – 
filmem 

1 I.2.8 
I.2.9 
I.2.2 

I.2.11 
IV.1 
IV.3 



 
idole, s. 124–
126 

• wynotowuje twórców swojego 
ulubionego filmu 
• opowiada o swoim ulubionym filmie  
• poszerza zakres słownictwa 
związanego 
z kinematografią 

IV.9 

66. 
Co w filmie 
piszczy? 

podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 126–
127 

• Ben Burtt, Star 
Wars. Słowniczek 
najpopularniejszych 
zwrotów w językach 
Gwiezdnych wojen 
(fragmenty) 

• narrator 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• wydarzenia 
• realizator dźwięku 

• czyta tekst ze zrozumieniem 
• określa narratora 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• prezentuje bohatera tekstu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyjaśnia, na czym polega 
przygotowanie oprawy dźwiękowej do 
filmu 
• wymienia cechy bohatera tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 

• podaje własne pomysły 
zaprezentowania określonych 
dźwięków w szkolnym 
przedstawieniu 

1 I.1.1 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.8 
I.2.9 

I.2.13 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

67. 
Zdobywamy 
wiedzę o 
gatunkach 
filmowych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 128–
130 

• Jakie znasz filmy? • gatunki filmowe  
• zasady zachowania 
w kinie 

• rozróżnia gatunki filmowe 
• określa charakterystyczne cechy 
poszczególnych gatunków filmowych 
• podaje przykłady filmów z każdego 
gatunku filmowego 
• wymienia swoje ulubione filmy 
• opowiada o wizycie do kina 
• przedstawia zasady kulturalnego 
zachowania się w kinie 

• redaguje wypowiedź na temat 
swojego ulubionego gatunku 
filmowego  

1 I.2.2 
I.2.8 
I.2.9 

I.2.13 
III.1.3 
III.1.4 
IV.3 

68. 
Byliśmy w kinie i 
teatrze 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 

• Jak napisać 
sprawozdanie z 
filmu lub ze 
spektaklu? 

• redagowanie 
sprawozdania z 
filmu lub spektaklu 
• okoliczności 
zapoznania się 
dziełem filmowym 

• określa, czym jest sprawozdanie z 
filmu 
lub ze spektaklu 
• redaguje sprawozdanie, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne 
sprawozdanie z filmu, unikając 
powtórzeń 

1 I.2.1 
I.2.4 
II.3.1 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 



 
idole, s. 131–
133 

lub teatralnym 
• opis dzieła filmu 
lub spektaklu 
• opinia o filmie lub 
spektaklu 

• zbiera informacje o wybranym filmie 
• komponuje początek sprawozdania – 
okoliczności zapoznania się z dziełem 
• formułuje zakończenie sprawozdania 
– opinię o dziele 
• pisze sprawozdanie z filmu lub ze 
spektaklu  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

III.2.8 
III.2.9 

69. i 70. 
Liczymy na 
języku polskim 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 134–
137 

• Jaką funkcję 
pełnią liczebniki? 

• liczebnik 
• liczebniki główne i 
porządkowe 
• odmiana 
liczebników 
głównych przez 
przypadki i rodzaje 
• odmiana 
liczebników 
porządkowych przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje 
• liczebniki 
zbiorowe 
• odmiana 
liczebników 
zbiorowych przez 
przypadki 

• wskazuje liczebniki wśród innych 
części mowy 
• odróżnia liczebniki główne od 
porządkowych 
• stosuje poprawne formy liczebników 
głównych i porządkowych 
• wskazuje liczebniki zbiorowe 
• stosuje poprawne formy liczebników 
zbiorowych  

• redaguje informację o wycieczce 
klasowej, używając liczebników w 
odpowiednich formach 
• samodzielnie korzysta ze słownika 
języka polskiego lub poprawnej 
polszczyzny  

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.2.5 
III.1.3 
III.2.9 
IV.5 

71. 
Kropka czy bez 
kropki? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 138–

• Kropka a liczby. 
Zapisywanie dat 

• zasady 
interpunkcyjne 
dotyczące zapisu dat 
• kropka po cyfrze 
arabskiej 
oznaczającej 
liczebnik 

• poprawnie stosuje kropkę w zapisie 
dat cyframi rzymskimi i arabskimi 
• poprawnie stosuje kropkę po 
liczebnikach porządkowych 

• bezbłędnie zapisuje tekst 
zawierający daty i liczebniki 
porządkowe 

1 II.1.6 
II.4.1 
II.4.2 



 
139 porządkowy  

72. 
Ortograficzne 
potyczki – 
pisownia 
wyrazów z ó i u 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 140–
143 

• Pisownia 
wyrazów z „ó” i 
„u” – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
z ó i u  
• pisownia 
zakończeń -ów, -
ówka, -ówna 
• pisownia wyrazów 
z ó wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia 
zakończeń -uj, -uje, 
-unek, -us, -usz, -
uch, -ura, -ulec 
• pisownia 
zakończeń 
zdrobnień 

• wymienia i stosuje zasady 
ortograficzne dotyczące pisowni ó i u 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -ów, -ówka, -ówna 
• tworzy formy pokrewne i poprawnie 
zapisuje wyrazy z ó wymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -uj, -uje, -unek, -us, -usz, 
-uch, -ura, -ulec 
• poprawnie zapisuje zdrobnienia  

• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  
• samodzielnie sporządza notatkę 

1 II.4.1 
III.1.1 
III.2.4 

73. i 74. 
Powtórzenie 
zawsze w cenie! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 144–
146 

• Podsumowanie 
• Pisać zaczynam 
wcześnie rano... 
(fragment wywiadu 
z Andrzejem 
Maleszką) 

• powieść, świat 
przedstawiony, 
akcja, wątek 
• epitet  
• tekst 
publicystyczny 
• dedykacja  
• ludzie filmu 
• ulubione filmy 
• sprawozdanie z 
filmu lub spektaklu  
• pisownia wyrazów 
z ó i u 
• zasady 
interpunkcyjne 
zapisywania dat i 
stawiania kropki po 
liczebnikach 
porządkowych 
• przymiotnik, 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• określa cechy powieści 
• prezentuje świat przedstawiony w 
powieści 
• określa wątek i akcję 
• odróżnia tekst publicystyczny od 
innego rodzaju tekstów 
• wskazuje dedykację 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa narratora utworu 
• wskazuje w tekście wiersza epitety i 
określa ich funkcję 
• redaguje sprawozdanie z filmu lub 
spektaklu 
• zna i stosuje zasady pisowni wyrazów 
z ó i u 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne i 
wyczerpujące sprawozdanie z filmu 
lub spektaklu  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.8 
I.2.9 

I.2.13 
II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 



 
stopnie 
przymiotnika, 
sposoby 
stopniowania 
• liczebniki główny, 
porządkowy, 
zbiorowy  

• zna i stosuje zasady interpunkcyjne 
zapisywania dat i stawiania kropki po 
liczebnikach porządkowych  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
prosty i opisowy, regularny i 
nieregularny 
• odróżnia liczebniki główne od 
porządkowych i zbiorowych 
• stosuje poprawne formy liczebników 
głównych, zbiorowych i porządkowych  

II.4.1 
II.4.2 
III.2.1  
II.2.5 
IV.1 

75. 
Historia 
malowana 
pędzlem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 147 

• Marcello 
Bacciarelli, Portret 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 
stroju 
koronacyjnym 

• dzieło sztuki  
• portret 
• plan 
• rola barw 
• kompozycja 
• światło 

• identyfikuje obraz jako portret 
• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje wypowiada się na temat 
postaci przedstawionej na obrazie  
• wymienia kolory dominujące na 
obrazie  
• opisuje gesty, mimikę, strój 
przedstawionej postaci 
• omawia emocje wyrażone przez 
bohatera 

• prezentuje inne dzieła malarskie o 
tematyce historycznej  
• wypowiada własne zdanie na 
temat postaci przedstawionej na 
obrazie  
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycja, światło, ruch 

1 I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 
II.3.1 
II.3.4 
III.1.3 
IV.3 
IV.9 

76. i 77. 
Poznajemy 
Wandę, co nie 
chciała Niemca 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
148–151 

• Marian Orłoń, O 
Wandzie, co nie 
chciała Niemca 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia  
• bohaterowie 
• wyrazy 
wieloznaczne  

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje charakterystyczne 
cechy legendy 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• układa pytania i odpowiedzi do tekstu 
• objaśnia sens wyrazów 
wieloznacznych 

• zbiera argumenty potwierdzające 
słuszność decyzji podjętej przez 
Wandę lub argumenty wskazujące 
na to, że bohaterka mogła podjąć 
inną decyzję 
• samodzielnie korzysta ze słownika 
języka polskiego 

2 I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
II.2.4 
III.1.2 
III.2.5 
IV.1 



 
IV.5 

78. 
Spotkanie z 
królewną Wandą, 
która ma sekrety 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
152–154 

• Łukasz 
Kamykowski, 
Prawdziwa 
opowieść o Królu 
Kraku i Królewnie 
Wandzie (wraz ze 
Smokiem i 
towarzyszącymi 
Osobami) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne  

• czyta głośno i cicho  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje realistycznych i 
fantastycznych bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wskazuje fragmenty tekstu, które 
mogą wywołać rozbawienie czytelnika  

• redaguje opowiadanie twórcze, w 
którym przedstawia zakończenie 
historii Wandy, Rydygiera i Smoka  

1 I.1.1 
I.1.2  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
II.1.3 
II.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

79. i 80. 
Niespodziewana 
lekcja historii 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
155–158 

• Iwona 
Czarkowska, Duchy 
ze wzgórza 
Rabowników 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i 
ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• ważne fakty z 
historii Polski  
• zasady zachowania 
w muzeum 

• czyta głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wymienia znane mu lub znajdujące się 
w pobliżu jego miejsca zamieszkania 
muzea 
• wymienia zasady zachowania w 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o faktach 
historycznych przedstawionych w 
utworze i sporządza na ten temat 
krótką notatkę 
• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o muzeach 
znajdujących się w pobliżu 
miejscowości, w której mieszka 
• pracując w grupie, planuje 
wycieczkę do wybranego muzeum 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3  

III.2.5 
IV.1 



 
muzeum IV.3 

IV.4 
IV.8 

81. 
Co słychać i 
widać w 
Żelazowej Woli? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
159–160 

• Wanda 
Chotomska, 
Muzyka Pana 
Chopina (fragment) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• uosobienie  
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji 

• czyta głośno, wyraźnie, oddając 
nastrój utworu 
• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, które wyraża utwór 
• odnajduje uosobienia i określa ich 
funkcję w wierszu 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  

• prezentuje informacje o Fryderyku 
Chopinie 
• wymyśla własne przykłady 
uosobień 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

82. i 83. 
O lirycznym 
wpisie do 
pamiętnika 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
161–163 

• Juliusz Słowacki, 
W pamiętniku Zofii 
Bobrówny 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• uosobienia 
• zdrobnienia  
• epitety 
• recytacja 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• opowiada o Juliuszu Słowackim 
• wyjaśnia powód napisania utworu W 
pamiętniku Zofii Bobrówny 
• podaje temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• odnajduje uosobienia, epitety, 
zdrobnienia i określa ich funkcje w 
wierszu  
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  
• recytuje wiersz głośnio, wyraźnie, 
oddając nastrój utworu 

• prezentuje dodatkowe informacje o 
autorze wiersza 
• przybliża informacje o Muzeum 
Juliusza 
Słowackiego w Krzemieńcu 
• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przedstawia to, za 
czym najbardziej by tęsknił, gdyby 
opuścił swój kraj 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 
IV.3 

84.  
Grzeczność 
zawsze w cenie! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 

• Adam 
Mickiewicz, Pan 
Tadeusz (fragmenty 
Księgi pierwszej) 

• osoba mówiąca 
• zwyczaje 
szlacheckie 
• bohaterowie 
• wydarzenia 

• czyta głośno i cicho 
• określa temat utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
utworze 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• pisze do gazetki szkolnej artykuł 
na temat „Grzeczność nie jest nauką 
łatwą ani małą” 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 



 
historia, s. 
164–166 

• utwór poetycki – 
wers, rymy, rytm 
• korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji 

• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wypowiada się na temat bohaterów 
utworu 
• wymienia cechy bohaterów utworu i 
ich relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• opisuje zwyczaje szlacheckie ukazane 
w utworze  
• wskazuje w tekście wersy, rymy, rytm  
• wypowiada się na temat zasad 
zachowania na podstawie własnego 
doświadczenia 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
I.2.3 
II.3.7 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

85. 
Grzybobranie 
jako ważny 
obyczaj 
szlachecki 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
167–169 

• Adam 
Mickiewicz, Pan 
Tadeusz (fragmenty 
Księgi trzeciej) 

• osoba mówiąca 
• zwyczaje 
szlacheckie 
• bohaterowie 
• wydarzenia 
• porównania, 
epitety  
• utwór poetycki – 
wers, rymy, rytm 

• czyta głośno i cicho 
• określa temat utworu 
• wypowiada się na temat osoby 
mówiącej w utworze 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• opisuje grzyby ukazane w utworze  
• odnajduje epitety i porównania oraz 
określa ich funkcje  
• wskazuje w tekście wersy, rymy, rytm  

• na podstawie informacji 
uzyskanych od osób starszych 
przygotowuje notatkę o zwyczajach 
związanych z posiłkami 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.18 
I.2.3 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

86. 
Opisujemy 
krajobraz 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
167–172 

• Jak opisać 
krajobraz? 

• redagowanie opisu 
krajobrazu  

• określa, jakie są etapy sporządzania 
opisu krajobrazu 
• redaguje opis krajobrazu, biorąc pod 
uwagę: informacje ogólne, 
rozmieszczenie elementów krajobrazu, 
emocje wywołane widokiem  
• wykorzystuje w opisie wyrazy 
bliskoznaczne 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opis 
krajobrazu, unikając powtórzeń i 
zachęcając innych do odwiedzenia 
opisywanego miejsca 

1 I.2.4 
II.1.1 
II.2.8 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 



 
• stosuje przymiotniki określające 
kolory, kształty 
• posługuje się sformułowaniami 
określającymi położenie i 
ukształtowanie terenu oraz 
rozmieszczenie poszczególnych 
elementów krajobrazu  
• wyraża emocje wywołane widokiem 
• zachowuje odpowiednią kompozycję 
w wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

IV.3 

87. 
Jak tu teraz nie 
wspomnieć o 
przysłówku? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
173–174 

• Co już wiemy o 
przysłówkach? 

• przysłówek jako 
nieodmienna część 
mowy 
• przysłówki 
pochodzące od 
przymiotników 
• stopniowanie 
przysłówków 
utworzonych od 
przymiotników 
• stopień równy, 
wyższy i najwyższy 
• stopniowanie 
proste i opisowe, 
regularne i 
nieregularne 

• wskazuje przysłówki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przysłówków w 
zdaniu 
• rozpoznaje przysłówki pochodzące od 
przymiotników 
• tworzy przysłówki od przymiotników 
• tworzy stopień wyższy i najwyższy 
wskazanych przysłówków 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty, 
regularny i nieregularny 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty 
i opisowy 

• redaguje tekst z wykorzystaniem 
celowo dobranych przysłówków w 
różnych stopniach oraz synonimów 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.7 
II.2.8 

88. 
Nad i ale – znam 
te słowa 
doskonale 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
175–176 

• Co już wiemy o 
przyimkach i 
spójnikach? 

• przyimek i jego 
rola w wypowiedzi 
• wyrażenie 
przyimkowe 
• spójnik i jego 
funkcja w 
wypowiedzi 

• rozpoznaje przyimki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przyimków w 
zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe  
• odróżnia wyrażenia przyimkowe 
wskazujące na miejsce od tych 
wskazujących na czas 

• redaguje tekst z wykorzystaniem 
wyrażeń przyimkowych 
• poprawnie używa przyimka na 
przed nazwami niektórych państw w 
bierniku i miejscowniku, np. na 
Węgry, na Cypr, na Kubę, na Litwę, 
na Łotwę, na Słowację 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 

II.1.10 
III.2.9 



 
• rozpoznaje spójniki wśród innych 
części mowy 
• określa funkcję spójnika w 
wypowiedzi 

89. i 90. 
Jakie więzi 
łączyły synów 
Bolesława 
Chrobrego? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
177–180 

• Grażyna 
Bąkiewicz, Mówcie 
mi Bezprym 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• wydarzenia  

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o synach 
Bolesława Chrobrego i sporządza na 
ich temat notatkę 
• wyjaśnia, czym charakteryzuje się 
język utworu 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3  

III.2.5 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

91. 
Ojczyzna w sercu 
Marcina Kozery 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
181–183 

• Maria Dąbrowska, 
Marcin Kozera 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• redaguje kilkuzdaniową 
wypowiedź, w której przedstawia, 
co według niego znaczy czuć się 
Polakiem 
• tworzy rebusy do podanych 
wyrazów z trudnością ortograficzną 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.4.1 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 



 
IV.2 
IV.4 

92. i 93. 
Wspomnienie 
czasów wojny 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
183–185 

• Paweł 
Beręsewicz, Czy 
wojna jest dla 
dziewczyn? 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia 
• narrator  
• wojna 
• rodzina 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• charakteryzuje bohaterów utworu i ich 
relacje 
• określa sposób rozmowy ojca z córką 
• wyjaśnia określenia przypisane matce 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wypowiada się na temat narratora  
• podaje skojarzenia związane z wojną 
• korzysta ze słownika synonimów 
• tworzy notatkę w różnych formach 
• dopisuje antonimy 

• pracując w grupie, przygotowuje 
spis książek opowiadających o II 
wojnie światowej z perspektywy 
dziecka 
• analizuje styl tekstu 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.2.6 
II.2.8 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 
IV.5 
IV.7 

94.  
Ile prawdy jest w 
przysłowiach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
186–187 

• Magdalena Jarco, 
Przysłowiowa 
Polska (fragmenty) 

• przysłowie  • czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem 
• przedstawia wartość przysłów 
• odczytuje znaczenie przysłów 
• dobiera odpowiednie przysłowie do 
określonej sytuacji  

• przedstawia treść wybranych 
przysłów w formie rysunków i 
rebusów  
• omawia znaczenie przysłów w 
kulturze narodu 

1 I.2.1 
I.2.12 
II.2.4 
III.1.1 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

95. 
Wiem o 
wypowiedzeniach, 
że... 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 

• Co już wiemy o 
wypowiedzeniach? 

• zdania 
oznajmujące, 
pytające, 
rozkazujące 

• odróżnia zdania oznajmujące od 
pytających i rozkazujących 
• przekształca zdania oznajmujące na 
rozkazujące 

• redaguje dialog, w którym stosuje 
różne rodzaje wypowiedzeń 

1 I.2.13 
II.1.11 
II.1.12 
II.1.13 



 
Przystanek 
historia, s. 
188–190 

• zdanie 
• równoważnik 
zdania  

• konstruuje zdania pytające 
• stosuje odpowiednie znaki 
interpunkcyjne 
• podaje różnice między zdaniami a 
równoważnikami zdań 
• przekształca zdania na równoważniki 
zdań i odwrotnie  

96. 
Wykrzyknik – 
znak pełen 
emocji! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
191–192 

• Wykrzyknik • wykrzyknik w 
zdaniu  

• czyta teksty informacyjne 
• odczytuje intencje nadawcy 
wypowiedzi 
• wymienia zasady użycia wykrzyknika 
• posługuje się wykrzyknikiem po 
wypowiedzeniach wyrażających silne 
uczucia 
• stawia wykrzyknik po okrzykach, 
zawołaniach, rozkazach 
• stosuje wykrzyknik zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• sporządza notatkę 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(wykrzyknik) 
• werbalnie wyraża swoje intencje 
• przekazuje zamierzony cel tekstu 

1 I.2.1 
II.1.11 
II.3.3 
II.4.2 
III.2.4 
III.2.9 
IV.2 

97. 
Ortograficzne 
przygody z rz i ż 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
191–195 

• Pisownia 
wyrazów z „rz” i 
„ż” – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
z rz i ż  
• pisownia wyrazów 
zakończonych na -
arz, -erz, -mistrz, -
mierz 
• pisownia wyrazów 
z rz wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia wyrazów 
z ż wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia -eż, -aż w 
zakończeniach 
niektórych 
rzeczowników 
rodzaju żeńskiego 

• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
rz i ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -arz, -erz, -mistrz, -mierz 
• podaje przykłady wyrazów 
uzasadniających pisownię słów z rz i ż 
wymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje rzeczowniki 
rodzaju żeńskiego zakończone na -eż, -
aż, -erz, -arz  

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia rz i ż) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

1 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 



 
98. i 99. 
Jeszcze raz 
Przystanek 
historia 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
196–198 

• Podsumowanie 
• Marta 
Dzienkiewicz, Jan z 
Kolna – żeglarz, 
który ponoć dotarł 
do Ameryki 
wcześniej niż 
Kolumb 

• legenda 
• uosobienie 
• przysłowie 
• opis krajobrazu 
• przysłówek, 
stopniowanie 
przysłówków 
• przyimek 
• spójnik 
• zdanie i 
równoważnik zdania 
• zdanie 
oznajmujące, 
pytające i 
rozkazujące 
• pisownia rz i ż 
• wykrzyknik 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje charakterystyczne 
cechy legendy 
• odnajduje w wierszu uosobienia i 
określa ich funkcje 
• odczytuje znaczenie przysłów 
• redaguje opis krajobrazu 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty 
i opisowy, regularny i nieregularny 
• rozpoznaje przyimki i spójniki wśród 
innych części mowy 
• określa znaczenie przyimków i 
spójników w zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe 
• odróżnia zdania oznajmujące od 
pytających i rozkazujących 
• przekształca zdania oznajmujące na 
rozkazujące 
• odróżnia zdania od równoważników 
zdań 
• przekształca zdania na równoważniki 
zdań i odwrotnie 
• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
rz i ż 
• wymienia zasady użycia wykrzyknika 
w zdaniu 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawny i 
wyczerpujący opis krajobrazu 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 
I.2.9 
II.1.1 
II.1.2 
II.2.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.7 

100. 
Wyobraźnia 
artystki – 
Herkules i złota 
łania 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 199 

• Silvia Pastore, 
Herkules i złota 
łania 

• dzieło sztuki  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 
• postacie 
przedstawione na 
obrazie 

• opisuje postacie przedstawione na 
obrazie 
• określa czas i miejsce przedstawione 
na obrazie 
• nazywa nastrój, jaki wywołuje obraz 
• wskazuje dominujące na obrazie 
kolory, źródło światła 

• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 
• układa krótkie opowiadanie o 
wydarzeniach rozgrywających się w 
miejscu przedstawionym na obrazie 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.2.2 
I.2.8 
II.3.1 
II.4.1 
II.4.2 



 
• elementy 
realistyczne i 
fantastyczne 
• rola barw 
• światło 
• pierwszy plan 
• drugi plan 

• omawia sposób przedstawienia ruchu  
• wypowiada się na temat 
umieszczonych na obrazie elementów 
realistycznych i fantastycznych 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

III.2.1 

101. 
Atlantyda, czyli 
„tam albo nie 
tam” 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 200–
201 

• Wisława 
Szymborska, 
Atlantyda 
(fragmenty) 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• pytanie retoryczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• odczytuje głośno i cicho tekst 
poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• wskazuje pytania retoryczne i określa 
ich funkcję w wierszu 
• wypowiada się na temat nastroju 
utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy  

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza 
• przedstawia Atlantydę w wybranej 
formie plastycznej (plakat, obraz, 
rysunek)  

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 
IV.1 
IV.3 

102. i 103. 
Początki świata 
według Greków 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 202–
205 

• Mit o powstaniu 
świata (fragmenty 
książki Anity Rejch 
Mity greckie. 
Baśnie 
starożytnych) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie 
fantastyczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

• korzystając z różnych źródeł, 
wyszukuje informacje o historii 
powstania świata według mitologii 
słowiańskiej lub chińskiej 
• redaguje opowiadanie twórcze o 
tym, skąd się wziął np. śnieg, grad, 
huragan  

2 I.1.1 
I.1.3  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19  
I.1.20 
I.2.3  

III.2.3 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 



 
104. 
Z wizytą na 
Olimpie – 
poznajemy 
greckich bogów 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 206–
208 

• Ci nieznośni 
bogowie olimpijscy 

• bogowie greccy 
• atrybuty bogów 
greckich 
• Olimp  

• przedstawia bogów greckich i 
wymienia ich atrybuty 
• opisuje Olimp i jego mieszkańców 
• określa cechy mieszkańców Olimpu i 
przedstawia relacje między nimi 
• bierze aktywny udział w rozmowie 

• projektuje i rysuje atrybuty dla 
siebie i kilku najbliższych osób 
• wyszukuje w Słowniku mitów i 
tradycji kultury Władysława 
Kopalińskiego informacje o Olimpie 
i Hadesie 

1 I.1.3 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.1.1 
IV.1 
IV.3 
IV.5 

105. 
Po stracie córki – 
porozmawiajmy o 
uczuciach matki 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 208–
210 

• Mit o Demeter i 
Persefonie 
(fragmenty książki 
Jana 
Parandowskiego 
Mitologia. 
Wierzenia i podania 
Greków i Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie 
fantastyczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• czyta głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• odmienia rzeczownik Hades przez 
przypadki 

• redaguje opowiadanie twórcze, w 
którym przedstawia własne 
wyjaśnienie zmian pór roku 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
I.1.19  
I.2.3 

I.2.11 
II.1.4 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 

106. i 107. 
Daremny trud 
Syzyfa – o karze 
za zuchwałość 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 211–
214 

• Mit o Syzyfie 
(fragmenty książki 
Wandy 
Markowskiej Mity 
Greków i Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 

• wyjaśnia przenośne znaczenie 
wyrażenia syzyfowa praca 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 
I.2.2 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 



 
• związek 
frazeologiczny 
(frazeologizm) 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• wyjaśnia termin związek 
frazeologiczny 

I.2.3 
II.2.4 
II.2.5 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 

108. 
Frazeologizm 
poprawny czy 
błędny? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 215–
216 

• Jak korzystać ze 
słownika 
frazeologicznego? 

• korzystanie ze 
słownika 
frazeologicznego 
• budowa hasła 
słownikowego 

• zapoznaje się z tekstem 
informacyjnym oraz budową hasła 
słownikowego 
• wyszukuje związki frazeologiczne w 
słowniku frazeologicznym 
• odczytuje znaczenia związków 
frazeologicznych i przykłady ich 
zastosowania 
• wyjaśnia skróty i oznaczenia 
słownikowe 
• zastępuje wskazane sformułowania 
związkami frazeologicznymi  
• korzysta z internetowych wersji 
słownika 

• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika frazeologicznego 
• ukazuje dosłowne znaczenie 
wskazanych związków 
frazeologicznych, ilustrując je w 
humorystyczny sposób 

1 I.2.1 
I.2.2 
II.2.5 
II.4.1 
IV.5 
IV.6 

109. 
Krótko i zwięźle 
lub dłużej i 
ciekawiej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 217–
219 

• Czym różnią się 
zdania pojedyncze 
nierozwinięte od 
rozwiniętych? – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• główne części 
zdania – podmiot i 
orzeczenie 
• zdanie pojedyncze 
rozwinięte 
• zdanie pojedyncze 
nierozwinięte 
• grupa podmiotu 
• grupa orzeczenia 
• wykres zdania 
pojedynczego 

• wskazuje główne części zdania – 
podmiot i orzeczenie 
• odróżnia zdania pojedyncze 
rozwinięte od nierozwiniętych 
• ustala określenia należące do grupy 
podmiotu i do grupy orzeczenia 
• uzupełnia określeniami wykresy zdań 
pojedynczych rozwiniętych 
• sporządza wykresy zdań 
pojedynczych rozwiniętych  

• samodzielnie wykonuje wykresy 
wskazanych zdań pojedynczych 
rozwiniętych 

1 II.1.8 
II.1.10 
II.I.12 

110. 
Pan przecinek 
przychodzi z 
wizytą 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 

• Przecinki w 
zdaniu pojedynczym 
– przypomnienie i 
uzupełnienie 

• użycie przecinków 
w zdaniu 
pojedynczym 
 

• czyta tekst informacyjne 
• stosuje zasady użycia przecinka w 
zdaniu pojedynczym 
• wskazuje, przed którymi spójnikami 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(przecinek) 

1 I.2.1 
II.1.1 
II.4.2 



 
Mitologiczne 
krainy, s. 220–
221 

wiadomości należy postawić przecinek, a przed 
którymi nie powinien się pojawić 
• stosuje przecinek po okrzykach i 
rzeczownikach w wołaczu 
• używa przecinka zgodnie z zasadami 
interpunkcji 

111. i 112. 
Wyczyny 
Heraklesa 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 222–
225 

• Mit o Heraklesie 
(fragmenty książki 
Jana 
Parandowskiego 
Mitologia. 
Wierzenia i podania 
Greków i Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• herosi  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• redaguje plan wydarzeń 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

• wyjaśnia, co łączy Heraklesa z 
Supermanem i Spider-Manem 
• podaje znaczenie wyrażenia 
stajnia Augiasza  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19  
I.2.3  
II.2.4 
II.2.5 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

113. 
Opowiem, jak 
było 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 226–
227 

• Jak napisać 
opowiadanie 
odtwórcze? 

• budowanie 
opowiadania 
odtwórczego z 
dialogiem (w 
formach pisemnej i 
ustnej) 

• wyjaśnia, czym jest opowiadanie 
odtwórcze 
• ustnie opowiada, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 
• pisze opowiadanie zgodnie z planem 
• komponuje początek opowiadania  
• wymyśla opowiadanie na podstawie 
historyjki obrazkowej 
• redaguje opowiadanie odtwórcze  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne i 
wyczerpujące opowiadanie 
odtwórcze, unikając powtórzeń 

1 I.2.4 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.9 



 
114. 
Jak Ariadna 
pomogła 
Tezeuszowi? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 228–
229 

• Mit o Tezeuszu i 
Ariadnie 
(fragmenty książki 
Anny M. 
Komornickiej Nić 
Ariadny, czyli po 
nitce do kłębka) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• związek 
frazeologiczny 
(frazeologizm)  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• sporządza notatkę 

• wyjaśnia przenośne znaczenie 
wyrażenia nić Ariadny 

1 I.1.1 
I.1.3  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3  
II.2.5 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

115. 
Pijemy nektar, 
jemy ambrozję i 
zbieramy laury 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 230–
232 

• Mitologia na 
językach 

• związki 
frazeologiczne 
wywodzące się z 
mitologii 

• wyjaśnia znaczenie związków 
frazeologicznych wywodzących się z 
mitologii 
• stosuje związki frazeologiczne 
wywodzące się z mitologii 
• wyjaśnia pochodzenie wskazanych 
związków frazeologicznych 
• wskazuje nawiązania do mitologii, np. 
w hasłach reklamowych 

• przygotowuje pytania i zadania na 
konkurs „Znawca mitologii 
greckiej” 

1 II.2.5 
IV.5 

116. 
Dramat w 
przestworzach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 232–
235 

• Mit o Dedalu i 
Ikarze (fragmenty 
książki Grzegorza 
Kasdepkego Zeus & 
Spółka. Mity dla 
dzieci) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne oraz fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

• rysuje ilustracje do mitu  
• wyjaśnia znaczenie związku 
frazeologicznego ikarowe loty 
• redaguje kilkuzdaniową 
wypowiedź, w której wyjaśnia, 
dlaczego artyści częściej czynią 
bohaterem swoich dzieł Ikara, a nie 
Dedala 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3  



 
I.2.12 
II.2.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

117. i 118. 
Spotkanie z 
podmiotami 
szeregowym i 
domyślnym 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 236– 
237 

• Jak rozpoznać 
podmioty 
szeregowy i 
domyślny? 

• podmiot 
szeregowy 
• podmiot domyślny  

• wskazuje podmioty szeregowy i 
domyślny 
• określa rodzaj podmiotu we 
wskazanym zdaniu 
• przekształca tekst, unikając powtórzeń 
poprzez wprowadzenie podmiotu 
domyślnego 

• bezbłędnie rozpoznaje podmiot 
szeregowy i podmiot domyślny  

2 II.1.8 
II.1.13 

119. 
Praktyka czyni 
mistrza – 
ćwiczymy 
pisownię 
wyrazów z ch i h 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 238–
239 

• Pisownia 
wyrazów z „ch” i 
„h” – 
przypomnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
z ch i h  

• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
ch i h  
• poprawnie zapisuje wyrazy z h 
wymieniającym się na g, z, ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ch na 
końcu wyrazu 
• poprawnie zapisuje wyrazy z h w 
środku wyrazu 

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia ch i h) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

1 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 

120. i 121. 
Czas na 
powtórkę! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 240–
242 

• Podsumowanie 
• Słownik kultury 
antycznej 

• mit, mitologia  
• bogowie 
olimpijscy 
• mitologia w języku 
• pytanie retoryczne 
• opowiadanie 
odtwórcze 
• zdania pojedyncze 
rozwinięte i 
nierozwinięte 
• wykres zdania 
pojedynczego 
• podmiot i 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia bogów greckich i ich 
atrybuty 
• opowiada mit o Syzyfie, Demeter i 
Korze, Dedalu i Ikarze, o Herkulesie, o 
początkach świata 
• redaguje opowiadanie odtwórcze 
• rozpoznaje pytanie retoryczne 
• rozpoznaje zdania pojedyncze 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
odtwórcze, unikając powtórzeń 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 



 
orzeczenie 
• podmiot 
szeregowy i podmiot 
domyślny 
• pisownia wyrazów 
z ch i h 
• przecinek w zdaniu 
pojedynczym 
• związek 
frazeologiczny 
• słownik 
frazeologiczny 

rozwinięte i nierozwinięte 
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 
zdaniu 
• określa grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia 
• sporządza wykres zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• rozpoznaje podmiot szeregowy i 
podmiot domyślny  
• zna i stosuje zasady użycia przecinka 
w zdaniu pojedynczym 
• zna i stosuje zasady pisowni wyrazów 
z ch i h 
• określa znaczenie i stosuje związki 
frazeologiczne 
• korzysta ze słownika frazeologicznego 

I.2.2 
II.1.3 
II.1.8 

II.1.12 
II.2.4 
II.2.5 
II.4.1 
II.4.2  
III.1.3 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.4 
IV.5 
IV.6 

122. 
Jakie 
drogowskazy 
odnajdziemy w 
książkach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 243 

• Rebecca 
Campbell, Nie 
przeszkadzać 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, o czasie i 
miejscu oraz o 
bohaterach 
• rola barw 
• kompozycja 
• interpretacja 
• pierwszy plan 
• drugi plan 

• opisuje miejsce przedstawione na 
obrazie 
• określa sytuację przedstawioną na 
obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• wymienia kolory dominujące na 
obrazie, źródło światła 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  
• nadaje inny tytuł obrazowi 
• objaśnia dosłowne i przenośne 
znaczenie słowa drogowskaz 

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• wyjaśnia związek tematyki obrazu 
z tytułem rozdziału 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.2.3 
I.2.11 
II.2.4 
II.3.1 
II.3.4 

123. i 124. 
Zbójca o 
wrażliwym sercu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 244–247 

• Adam 
Mickiewicz, 
Powrót taty 

• czytanie ciche, 
głośne i z podziałem 
na role 
• narrator 
• postacie 
występujące w 
utworze 
• sposób ukazania 

• czyta cicho, głośno i z podziałem na 
role 
• określa narratora 
• prezentuje postacie występujące w 
utworze 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• prezentuje mową ciała emocje 
dzieci 

2 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 



 
postaci 
• wydarzenia 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy, rytm 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

zachowaniu 
• wskazuje wyrazy wartościujące w 
opisie zbójców 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
rymy, strofy, rytm  
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
I.2.9 

I.2.12 
II.2.2 
II.2.5 
IV.1 

125. i 126. 
Co jest w życiu 
najważniejsze? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 248–252 

• Charles Perrault, 
Knyps z Czubkiem 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• baśń 

• czyta tekst głośno i cicho oraz z 
podziałem na role 
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń i 
wskazuje charakterystyczne cechy baśni 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

• wyjaśnia, co według autora utworu 
jest najwyższą wartością 

2 I.1.1  
I.1.2 
I.1.3 
I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
I.2.12 
II.3.6 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

127. 
Katarynka – 
spotkanie z 
lekturą i jej 
autorem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 253–254 

• Spotkanie z 
lekturą – Bolesław 
Prus, Katarynka 

• życie i twórczość 
pisarza 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• nowela 

• określa czas i miejsce wydarzeń w 
utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu  
• korzysta z różnych źródeł informacji  

• selekcjonuje informacje na temat 
pisarza  
• redaguje notatkę na temat życia i 
twórczości Bolesława Prusa  

1 I.1.1 
I.1.9 

III.1.4 
III.2.4 
IV.3 

128. • podręcznik • Bolesław Prus, • główny bohater • określa, gdzie rozgrywają się • przedstawia swoje zdanie o tym, 1 I.1.1  



 
Z wizytą u pana 
mecenasa 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 254 

Katarynka • miejsce wydarzeń 
• opis miejsca 
• cechy charakteru 
bohatera 

wydarzenia opisane w utworze i jakie 
postacie w nim występują 
• prezentuje pana Tomasza i 
opracowuje notatkę o tym bohaterze w 
formie mapy myśli 
• charakteryzuje usposobienie pana 
Tomasza 
• opisuje mieszkanie bohatera 
• wyjaśnia, jak pan Tomasz czuł się w 
domu przy ulicy Miodowej 
• opisuje stosunek pana Tomasza do 
katarynek 
• przedstawia okoliczności, w jakich 
bohater odkrył, że mała sąsiadka jest 
niewidoma 

czy pan Tomasz w mieszkaniu na 
Miodowej był szczęśliwy i 
uzasadnia opinię  

I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

129. 
Nowe mieszkanki 
ulicy Miodowej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 254 

• Bolesław Prus, 
Katarynka 

• główny bohater 
• miejsce wydarzeń 
• opis miejsca 
• cechy charakteru 
bohatera 
• bohaterowie 
drugoplanowi 

• wyjaśnia, kim były nowe sąsiadki 
pana Tomasza i czym się zajmowały • 
opisuje warunki, w jakich mieszkały 
sąsiadki 
• wypowiada się na temat dziewczynki, 
utraty przez nią wzroku i odbioru świata 
po chorobie 
• przedstawia, jak mała bohaterka 
spędzała czas i czym próbowała się 
cieszyć 
• tłumaczy, dlaczego w nowym domu 
dziewczynka nie czuła się dobrze 
• określa, w jaki sposób matka 
dziewczynki okazywała córce uczucia i 
dlaczego wobec choroby córki była 
bezradna 

• charakteryzuje relacje między 
matką i córką 

1 I.1.1  
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

130. 
Historia 
niezwykłej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Bolesław Prus, 
Katarynka 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 

• czyta głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako nowelę 
i wskazuje charakterystyczne cechy 

• proponuje inny tytuł dla fragmentu 
tekstu  
• redaguje opowiadanie twórcze o 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 



 
przemiany rozdział 6. 

W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 255–258 

• bohaterowie  
• wydarzenia 
• nowela 
• punkt 
kulminacyjny 
• puenta 

noweli 
• wskazuje w utworze punkt 
kulminacyjny 
• wskazuje w utworze puentę 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  

dalszych losach bohaterów I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.2 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

131. 
Jak ciekawie 
opowiadać? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 259–260 

• Jak urozmaicić 
opowiadanie? 

• opowiadanie 
twórcze 
• trójdzielność 
kompozycji 
• plan wydarzeń 
• sformułowania 
nadające 
wydarzeniom 
dynamiczny 
charakter 
• wprowadzanie 
dialogów 
• punkt 
kulminacyjny 
• zwroty akcji 
• puenta  

• redaguje opowiadanie twórcze 
• zachowuje trójdzielność kompozycji 
opowiadania 
• planuje przebieg wydarzeń, 
sporządzając plan 
• stosuje sformułowania nadające 
wydarzeniom dynamiczny charakter 
• wprowadza dialogi 
• określa wydarzenie będące punktem 
kulminacyjnym opowiadania 
• planuje zaskakujące zakończenie 
(puentę)  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi, redaguje opowiadanie 
twórcze, np. dotyczące dalszych 
losów wybranego bohatera 
literackiego 
• świadomie i celowo stosuje 
odpowiednie sposoby urozmaicenia 
swojego opowiadania  

1 II.2.3 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.7 
III.2.9 
IV.5 

132. 
Po co nam 
przydawki? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 

• Jaką funkcję pełni 
przydawka? 

• przydawka 
• sposoby wyrażania 
przydawki 
• pytania przydawki 
• wykresy zdań 
pojedynczych  

• wskazuje przydawkę w zdaniu 
• ustala pytania, na które odpowiada 
przydawka 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażona przydawka 
• stosuje przydawki w zdaniu 

• wyjaśnia znaczenie przydawek w 
zdaniu 
• układa hasła reklamujące wybrane 
produkty i wyjaśnia znaczenie 
występujących w nich przydawek 
• bezbłędnie sporządza wykresy 

1 II.1.1 
II.1.8 



 
drogowskazów, 
s. 261–263 

• zaznacza przydawki na wykresach 
zdań pojedynczych  

zdań pojedynczych i zaznacza 
przydawki 

133.  
Jak rozjaśnić 
obraz świata? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 264–265 

• Tadeusz 
Różewicz, Przepaść 

• podmiot liryczny 
• bohater utworu 
• przenośnia 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• określa temat wiersza 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• wskazuje przenośnie i określa ich 
funkcję 
• wyraża swój sąd o bohaterze wiersza 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• określa uczucia wyrażone w wierszu 
• interpretuje ostatnią zwrotkę utworu 
przez przekład intersemiotyczny 
• czyta tekst z właściwą intonacją i 
odpowiednim napięciem emocjonalnym 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• opowiada o swojej działalności w 
szkolnym wolontariacie 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.12 
III.2.2 
IV.1 

134. i 135. 
Jacy jesteśmy? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 265–268 

• Aleksander 
Minkowski, Gruby 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• stosuje słownictwo określające 
przeżycia bohaterów i oceniające ich 
postawy 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach bohatera 
• wyjaśnia, co sądzi o zasadzie 
nauczyciela: Nigdy nie rezygnuj, 
jeśli uważasz, że słuszność leży po 
twojej stronie i uzasadnia swoje 
zdanie 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.5 

136. 
Czy można żyć 
bez mediów? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Barbara Stenka, 
Masło przygodowe 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 

• czyta tekst głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 

• wyjaśnia, co sądzi o słowach 
mamy: Rozrywka jest z ludźmi, a nie 
z urządzeniami i uzasadnia swoje 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 



 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 269–270 

• bohaterowie  
• wydarzenia 

• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• określa zasady panujące w domu 
narratorki, w rodzinie Zwarowców i 
swoim 
• tworzy pracę plastyczną związaną z 
tekstem 

zdanie 
• pracując w grupie, ustala wady i 
zalety wpływu mediów na życie 
współczesnych rodzin  

I.1.9 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

I.2.12 
II.2.3 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.2 
III.2.5 
IV.1 

137. i 138. 
Prasa w naszym 
życiu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 271–274 

• Spotkanie z prasą 
• Ludzie prasy 

• prasa 
• gazety 
• czasopisma 
• rodzaje prasy 
• czasopisma dla 
dzieci i młodzieży 
• ludzie prasy 
• etapy 
przygotowania 
gazety lub 
czasopisma 
• artykuł prasowy 
• elementy artykułu 
prasowego: 
nagłówek, lid, 
informacje o 
faktach, opinie 
• fakty 
• opinie 

• odróżnia gazety od czasopism 
• rozróżnia rodzaje prasy ze względu na 
częstotliwość ich ukazywania się, 
tematykę, rodzaj odbiorcy 
• prezentuje swoje ulubione czasopismo 
• poprawnie zapisuje tytuły czasopism 
• odczytuje tytuł, numer i datę wydania  
• wymienia osoby tworzące gazety i 
czasopisma i opisuje ich pracę 
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z prasą 
• wynotowuje twórców swojego 
ulubionego czasopisma 
• omawia etapy przygotowania gazety 
lub czasopisma 
• wskazuje w wybranym artykule 
nagłówek, lid, fakty, opinie 
• odróżnia fakty od opinii 

• pracując w grupie, przygotowuje 
wystawę ulubionych czasopism 
• prezentuje zawartość wybranego 
czasopisma, np. Victor Junior 
• opracowuje artykuł do gazetki 
szkolnej 
• określa wady i zalety czasopism 
drukowanych i w wersji on-line 

2 I.2.1 
I.2.6 
II.3.1 
III.2.3 
III.2.4 
IV.1 
IV.3 
IV.9 

139. i 140. • podręcznik • Jaką funkcję • dopełnienie • wskazuje dopełnienie w zdaniu • wyjaśnia znaczenie dopełnienia i 2 II.1.1 



 
Czym dopełnić 
zdanie? 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 275–278 

pełnią dopełnienie i 
okolicznik? 

• okolicznik 
• sposoby wyrażania 
dopełnienia 
• sposoby wyrażania 
okolicznika 
• pytania 
dopełnienia 
• pytania 
okolicznika 
• wykresy zdań 
pojedynczych  

• odnajduje okolicznik w zdaniu 
• ustala pytania, na jakie odpowiada 
dopełnienie 
• podaje pytania, na jakie odpowiada 
okolicznik 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażone dopełnienie 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażony okolicznik 
• stosuje dopełnienie i okolicznik w 
zdaniu  
• zaznacza dopełnienie i okolicznik na 
wykresach zdań pojedynczych  

okolicznika w zdaniu 
• bezbłędnie sporządza wykresy 
zdań pojedynczych i zaznacza 
dopełnienia i okoliczniki 

II.1.4 
II.1.8 

II.1.13 

141. 
Kiedy używamy 
wielokropka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 279 

• Wielokropek • wielokropek w 
zdaniu  

• wymienia zasady użycia wielokropka 
• stawia wielokropek po 
wypowiedzeniach niedokończonych z 
powodu emocji 
• używa wielokropka w nawiasie 
kwadratowym, zaznaczając opuszczony 
fragment cytowanego tekstu 
• stosuje wielokropek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(wielokropek) 

1 II.4.2 

142. 
Nie, nie i jeszcze 
raz nie 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 280–281 

• Pisownia „nie” z 
różnymi częściami 
mowy – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy  

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni nie z czasownikami, 
rzeczownikami, przymiotnikami i 
przysłówkami  
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie  

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia nie z 
różnymi częściami mowy) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

1 II.1.1 
II.1.7 
II.4.1 
III.1.3 
IV.5 

143. i 144. 
Już wiem! Już 
potrafię! 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 282–284 

• Podsumowanie 
• Irena Szypowska, 
Do Młodego 
Czytelnika 

• nowela 
• puenta 
• punkt 
kulminacyjny 
• baśń 
• ludzie prasy 
• rodzaje prasy 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• wymienia osoby tworzące gazety i 
czasopisma, określa ich cechy i opisuje 
pracę 
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń i 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze, świadomie i celowo 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 



 
• opowiadanie 
twórcze 
• przydawka 
• dopełnienie 
• okolicznik 
• wielokropek 
• pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy  

wskazuje charakterystyczne cechy baśni 
• rozpoznaje czytany utwór jako nowelę 
i wskazuje charakterystyczne cechy 
noweli 
• wskazuje w utworze wydarzenie, 
które stanowi punkt kulminacyjny 
• wskazuje puentę utworu 
• rozpoznaje przydawkę, dopełnienie i 
okolicznik w zdaniu 
• podaje pytania, na które odpowiadają 
przydawka, dopełnienie, okolicznik 
• określa, jakimi częściami mowy są 
wyrażone przydawka, dopełnienie, 
okolicznik 
• zaznacza przydawkę, dopełnienie i 
okolicznik, sporządzając wykres zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• wymienia zasady użycia wielokropka i 
stosuje go zgodnie z zasadami 
interpunkcji 
• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
nie z czasownikami, rzeczownikami, 
przymiotnikami i przysłówkami  

stosując odpowiednie sposoby 
urozmaicenia swojego opowiadania 

I.1.20 
II.1.3 
II.1.8 
II.4.1 
II.4.2  
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

145. 
Z kim wyruszyć 
w nieznane? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 285 

• Dariusz 
Twardoch, To nic, 
że to podróż w 
nieznane, i to 
ważne, że jedziemy 
razem 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie  
o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i 
miejscu oraz o 
bohaterach 
• rola barw 
• sposób 
przedstawienia 
postaci 
• kompozycja 

• określa miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• nazywa kolory dominujące na obrazie, 
źródło światła 
• objaśnia rolę przedstawionych 
przedmiotów 
• opowiada o sytuacji ukazanej na 
obrazie 
• układa dialogi osób przedstawionych 
na obrazie  

• wymyśla własny tytuł obrazu 
• wyjaśnia związek tematyki obrazu 
z tytułem rozdziału 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.1.12 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
I.2.12 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.1 
III.2.7 

146. • podręcznik • Jacek Cygan, Kto • podmiot liryczny • określa temat utworu • rysuje krainę fantazji  1 I.1.1 



 
Smak przygody NOWE Słowa 

na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 286–287 

przygód zna smak • adresat utworu 
• nastrój utworu 
• przenośnia 
• epitet 
• utwór poetycki – 
wersy, strofy 
• rymy dokładne i 
niedokładne 
• budowa utworu – 
refren 
• piosenka 
• uczucia wyrażone 
w utworze  

• charakteryzuje podmiot liryczny 
• wskazuje w tekście przenośnie i 
epitety i określa ich funkcję 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście utworu wersy, 
strofy 
• odróżnia rymy dokładne od 
niedokładnych 
• wskazuje w utworze refren 
• odnajduje cechy piosenki 
• wymienia uczucia wyrażone w 
utworze 
• wyjaśnia, jaką rolę odgrywa w życiu 
wyobraźnia 

I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.1.3 
IV.1 
IV.3 

147. i 148. 
Dlaczego warto 
czytać książki? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 288–291  

• David Kirschner, 
David Casci, The 
Pagemaster 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• postacie 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 
• adaptacja  

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
• wyjaśnia pojęcie adaptacja 
• podaje przykłady innych adaptacji 
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach bohatera 
• pracując w grupie, sporządza listę 
książek zasługujących na uwagę 
młodego czytelnika  

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.8 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
I.2.12 
II.2.3 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.7 

149. 
Witajcie w Narnii 
– w krainie po 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Spotkanie z 
lekturą – Clive 
Staples Lewis, 

• życie i twórczość 
autora 
• czas i miejsce 

• prowadzi rozmowę na temat głównych 
postaci występujących w książce  
• planuje szczegółowo uważny sposób 

• przybliża życie i twórczość Clive’a 
Staplesa Lewisa 
• samodzielnie realizuje projekt  

1 I.1.1 
I.1.11 
I.1.17 



 
drugiej stronie... 
szafy 

rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 292–294 

Opowieści z Narnii. 
Lew, czarownica i 
stara szafa  

wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

poznania treści lektury  
• korzysta ze słownika języka polskiego  
• wnioskuje na podstawie tekstu  
• poszerza zasób słownictwa  
• korzysta z różnych źródeł informacji  
• odczytuje tekst za pomocą przekładu 
intersemiotycznego 

I.1.19 
I.2.12 
I.2.2 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.5 
IV.9 

150. 
Światy po jednej i 
po drugiej stronie 
szafy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

• określa, kiedy i gdzie toczyła się akcja 
powieści, zanim Łucja odkryła 
tajemnicze przejście w szafie 
• wskazuje, który świat przedstawiony 
w utworze można uznać za realistyczny, 
a który – za fantastyczny 
• wymienia przykłady postaci 
realistycznych i fantastycznych 
występujących w lekturze 
• wypowiada się na temat tego, jak 
długo trwały wydarzenia w Narnii, a ile 
czasu zajmowały w świecie, z którego 
pochodzą dzieci 
• tłumaczy, dlaczego rodzeństwo 
początkowo nie wierzyło w opowieści 
Łucji 
• opisuje, jak wyglądała Narnia 
• porównuje życie rodzeństwa przed 
odkryciem Narnii i po nim 

• opisuje wygląd postaci, którą 
mógłby spotkać w Narnii 
• wymyśla nazwę dla mieszkańca 
Narnii na podstawie opisu koleżaki 
lub kolegi 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

151. 
Bohaterowie 
opowieści 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

• bierze udział w pracy grupy nad 
stworzeniem plakatu obrazującego 
wybraną osobę spośród rodzeństwa 
• charakteryzuje Edmunda i wyjaśnia, 
co sprawiło, że stał on się podatny na 
słowa Czarownicy 
• analizuje przemianę Edmunda 
• wymienia wartości, którymi kierowało 
się rodzeństwo, pomagając 

• wybiera swoją ulubioną postać i 
uzasadnia jej wybór 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 



 
mieszkańcom Narnii 
• przedstawia Białą Czarownicę 
• porównuje Narnię pod rządzami 
Czarownicy i po ich upadku 
• wymienia cechy charakteru Aslana 

I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

152. 
Walka dobra ze 
złem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

• przestawia dwa obozy, na jakie byli 
podzieleni mieszkańcy królestwa Narnii 
i wyjaśnia, z czego to wynikało 
• objaśnia, o co Piotr, Edmund, Zuzanna 
i Łucja walczyli z Białą Czarownicą 
• tłumaczy przesłanie utworu 
• wymienia przedstawione w utworze 
przedmioty, postacie lub wydarzenia, 
które wywołują skojarzenia ze znanymi 
baśniami 

• wyjaśnia, kto w Narnii był 
uosobieniem zła i uzasadnia swoją 
odpowiedź 
• określa, dlaczego w baśniach 
pojawiają się nierzeczywiste 
postacie, przedmioty, wydarzenia 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

153. 
W Narnii 
przygody nigdy 
się nie kończą! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 295–297 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa (fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 
• bohaterowie 
główni i 

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
powieść fantasy i wskazuje jej 
charakterystyczne cechy  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  

• przedstawia inne powieści fantasy 
• wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem 
powieści fantasy znajdują wielu 
czytelników 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 



 
drugoplanowi 
• powieść fantasy 
• walka dobra ze 
złem 

• wskazuje miejsca, postacie i 
wydarzenia realistyczne i fantastyczne 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.3 
IV.7 

154. 
Jak napisać 
dedykację? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 298 

• Jak napisać 
dedykację? 

• redagowanie 
dedykacji 
• elementy dedykacji 

• postrzega dedykację jako tekst 
użytkowy przydatny w 
podtrzymywaniu więzi społecznych 
• redaguje dedykację, uwzględniając 
konieczne elementy 
• pisze krótko, zwięźle i konkretnie 
• używa zwrotów grzecznościowych 
• stosuje odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje dedykację 

1 II.2.2 
II.3.7 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
IV.4 

155. 
Jak są powiązane 
wyrazy w zdaniu? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 299–301  

• Jak łączą się 
wyrazy w zdaniu? 

• związki wyrazowe 
• wyraz nadrzędny 
(określany) 
• wyraz podrzędny 
(określający) 
• związek główny 
• związki poboczne  

• tworzy związki wyrazowe 
• wskazuje w związkach wyrazowych 
wyrazy określane i określające 
• wskazuje w zdaniu związek główny 
• wypisuje ze zdania związki poboczne 
• rozwija zdania pojedyncze 
nierozwinięte w zdania pojedyncze 
rozwinięte i wskazuje związki poboczne 

• pracując w grupie, układa dialog 
tematycznie związany z 
kinematografią i wykorzystuje w 
nim czasowniki, o których mowa w 
tekście Gramatyka w praktyce, s. 
301 

1 II.1.6 
II.1.8 

II.1.10 
II.1.13 

156. 
Martyna na 
dachu świata! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 302–304 

• Martyna 
Wojciechowska, 
Przesunąć horyzont 
(fragmenty) 

• narrator 
• dziennik 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterka  
• wydarzenia 
• emocje 

• czyta tekst głośno i cicho 
• określa temat tekstu 
• charakteryzuje narratora tekstu 
• określa czas i miejsce wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• wskazuje i nazywa zastosowane w 
tekście porównania i epitety oraz 
określa ich funkcje  
• rozpoznaje zastosowane w tekście 
czasowniki i określa cel ich użycia 
• przedstawia bohaterkę tekstu 
• wymienia cechy bohaterki 
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 

• prezentuje informacje o autorce 
dziennika 
• redaguje wypowiedź na temat 
„Kartka z mojego dziennika” 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
II.1.1 
II.1.3 
II.2.5 



 
zachowaniu 
• nazywa uczucia bohaterki 

III.2.5 
IV.1 
IV.5 

157. 
Wyprawa pełna 
emocji, czyli 
Tomek i Huck na 
tropie skarbu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 304–307 

• Mark Twain, 
Przygody Tomka 
Sawyera 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i 
ciche 
• powieść 
przygodowa 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• emocje 
• nadawca, odbiorca, 
komunikat 

• czyta głośno i cicho 
• określa tekst jako powieść 
przygodową 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach, ich 
zachowaniu 
• nazywa uczucia bohaterów 
• wskazuje nadawcę i odbiorcę 
komunikatu na skale 

• prezentuje informacje o autorze 
książki 
• zachęca rówieśników do 
przeczytania całej lektury, 
prezentując inne przygody Tomka 
Sawyera 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19  
I.2.3 
II.2.8 
II.3.1 
II.3.2 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 

158. i 159. 
Niezwykła 
tajemnica zamku 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 307–311 

• Adam Bahdaj, 
Wakacje z duchami 
(fragmenty) 

• czytanie głośne, 
ciche i z podziałem 
na role 
• powieść 
przygodowa 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia  
• uczucia ukazane w 
utworze 

• czyta głośno, cicho i z podziałem na 
role 
• określa tekst jako powieść 
przygodową 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów 
• określa cechy bohaterów 
• opisuje uczucia Paragona w czasie 
nocnej wyprawy na zamek 

• redaguje opowiadanie twórcze o 
dalszych losach Paragona 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych w 
utworze, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

2 I.1.1  
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.5 

III.1.3 
III.1.4 



 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

160. 
Zgłębiamy tajniki 
pracy radiowców 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 312–314 

• Ludzie radia • twórcy radiowi  
• audycja radiowa 
• rodzaje audycji 
radiowych 
• emisja 
• ramówka 
• program cykliczny 

• wymienia osoby tworzące audycje 
radiowe i opisuje ich pracę 
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z radiem 
• odróżnia rodzaje audycji radiowych 
• wypowiada się na temat swojej 
ulubionej audycji radiowej  
• wyjaśnia terminy: emisja, ramówka, 
program cykliczny 
• wskazuje podobieństwa i różnice 
między radiem a telewizją  
• poprawnie odmienia rzeczownik radio 
i stosuje go w zdaniach 

• korzystając z internetu, ustala dni i 
godziny nadawania audycji 
radiowych dla dzieci i młodzieży w 
dowolnej stacji radiowej  

1 I.2.13 
II.1.6 
III.1.1 
III.1.4 
IV.3 
IV.4 
IV.7 

161. i 162. 
Tworzymy zdania 
złożone 
współrzędnie i 
podrzędnie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 315–317 

• Jak rozpoznać 
zdania złożone 
współrzędnie i 
podrzędnie? 

• zdanie złożone  
• zdania składowe 
• zdanie nadrzędne i 
podrzędne 
• wykres zdania 
złożonego 
współrzędnie 
• wykres zdania 
złożonego 
podrzędnie  
• spójnik w zdaniu 
złożonym  

• wskazuje zdania złożone 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• odróżnia zdania złożone współrzędnie 
od zdań złożonych podrzędnie 
• układa zdania złożone ze zdań 
składowych 
• wskazuje zdanie nadrzędne i zdanie 
podrzędne w zdaniu złożonym 
podrzędnie 
• odróżnia wykres zdania złożonego 
współrzędnie od wykresu zdania 
złożonego podrzędnie 
• stosuje odpowiednie spójniki, łącząc 
zdania pojedyncze w złożone  

• odróżnia zdania złożone 
współrzędnie od złożonych 
podrzędnie i samodzielnie wykonuje 
ich wykresy  

2 II.1.1 
II.1.12 
II.1.13 
II.4.2 
III.2.9 

163. 
Gdzie postawić 
przecinek w 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Przecinek w 
zdaniach złożonych 

• przecinek w zdaniu 
złożonym 

• wymienia zasady użycia przecinka w 
zdaniu złożonym 
• oddziela zdania składowe przecinkiem 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(przecinek) 

1 II.1.1 
II.4.2 
IV.5 



 
zdaniu złożonym? rozdział 7. 

Smak przygody, 
s. 318  

• określa, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek, a przed 
którymi nie 
• stosuje przecinek zgodnie z zasadami 
interpunkcji 
• korzysta ze słownika 

164.  
Kiedy mała, a 
kiedy wielka 
litera? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 319–323 

• Pisownia 
wyrazów małą i 
wielką literą – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wielką 
literą imion, 
nazwisk, 
pseudonimów, 
przezwisk, tytułów, 
nazw świąt i dni 
świątecznych 
• pisownia małą 
literą nazw 
obrzędów i 
zwyczajów 
• pisownia wielką 
literą nazw 
geograficznych 
• pisownia małą 
literą przymiotników 
utworzonych od 
nazw 
geograficznych 
• pisownia wielką 
literą nazw gwiazd, 
planet i ich 
mieszkańców 
• pisownia małą 
literą spójników i 
przyimków 
występujących 
wewnątrz tytułów  

• zapisuje wielką literą: 
– imiona, nazwiska, pseudonimy, 
przezwiska, tytuły, nazwy świąt i dni 
świątecznych 
– nazw państw, miast, dzielnic, 
regionów, nazwy mieszkańców państw, 
regionów, kontynentów i planet 
– nazw gwiazd, planet i ich 
mieszkańców 
• zapisuje małą literą: 
– nazwy obrzędów i zwyczajów 
– nazwy mieszkańców miast, dzielnic, 
wsi  
– przymiotniki utworzone od nazw 
własnych 
– spójniki i przyimki występujące 
wewnątrz tytułów 

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia wielką i 
małą literą) 
• wyjaśnia, z czego wynika pisownia 
małą literą wyrazów i wyrażeń: 
ocean spokojny, japonka, węgierka  

1 II.4.1 
III.2.9 

165. i 166. 
Czego nauczyły 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• Podsumowanie 
• Beata 

• ludzie radia 
• rodzaje audycji 

• wymienia osoby tworzące audycje 
radiowe, określa ich cechy i opisuje 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 

2 I.1.1 
I.1.2 



 
nas przygody 
bohaterów 
naszych lektur? 

na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 324–326 

Pawlikowska, 
Blondynka u 
szamana (fragment) 

radiowych 
• powieść fantasy 
• adaptacja 
• dziennik 
• bohater główny i 
bohater 
drugoplanowy 
• rymy dokładne i 
niedokładne 
• dedykacja 
• związki wyrazowe, 
związek główny i 
poboczny 
• zdanie złożone 
współrzędnie i 
podrzędnie 
• przecinek w zdaniu 
złożonym 
• pisownia małą i 
wielką literą 

pracę 
• rozróżnia rodzaje audycji radiowych 
• rozpoznaje czytany utwór jako 
powieść fantasy i wskazuje jej 
charakterystyczne cechy  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
dziennik i wskazuje charakterystyczne 
cechy dziennika 
• wskazuje w utworze bohatera 
głównego i bohaterów drugoplanowych 
• odróżnia rymy dokładne od 
niedokładnych 
• redaguje dedykację 
• odróżnia wykres zdania złożonego 
współrzędnie od wykresu zdania 
złożonego podrzędnie 
• wykorzystuje zasady użycia przecinka 
w zdaniu złożonym 
• stosuje zasady pisowni wielką i małą 
literą 

zawarte w podręczniku I.1.3 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.19 
II.1.10 
II.1.12 
II.4.1 
II.4.2  
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

167. 
Jak artysta 
przedstawił 
pogodne życie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
327  

• Rafał Malczewski, 
Pogodne życie 

• dzieło sztuki  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 
• opis krajobrazu 
przedstawionego na 
obrazie 
• nastrój obrazu 
• elementy 
realistyczne i 
fantastyczne 

• określa czas i miejsce przedstawione 
na obrazie 
• odczytuje znaczenie tytułu dzieła 
• charakteryzuje nastrój 
• opisuje pejzaż i ukazane na obrazie 
postacie 
• wymienia kolory dominujące na 
obrazie, kształty, źródło światła 
• opisuje kompozycję obrazu  
• wypowiada się na temat tego, czy 
obraz jest realistyczny, czy fantastyczny 
i uzasadnia swoje zdanie 

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 
• maluje własny obraz zatytułowany 
„Pogodne życie” 

1 I.1.15 
I.2.12 
II.2.7 
II.3.1 
III.1.1 

168. 
Zawód nauczyciel 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 

• Jerzy Ficowski, 
Kwiaty dla 
nauczycieli 

• podmiot liryczny 
• wiersz 
• Dzień Edukacji 
Narodowej (Dzień 

• określa, kim jest podmiot liryczny  
• uczestniczy w rozmowie na temat roli 
nauczyciela i szkoły w życiu człowieka  
• redaguje zaproszenie 

• postrzega wiedzę jako wartość i 
uzasadnia to stwierdzenie 

1 I.1.9 
I.1.20 
II.3.7 
III.1.1 



 
z kalendarza, s. 
328 

Nauczyciela) 
• nauczyciel 
• uczeń 

III.1.2 
III.2.1 

169. 
Wigilia – dzień 
bardzo ciepły, 
choć grudniowy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
329 

• Krzysztof 
Dzikowski, Dzień 
jeden w roku 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• przenośnia 
• piosenka 
• wersy 
• zwrotki 
• Wigilia Bożego 
Narodzenia 

• określa nastrój panujący w utworze  
• objaśnia zastosowane w tekście 
przenośnie 
• wskazuje wartości związane z Wigilią 
Bożego Narodzenia  
• określa funkcję powtarzanych w 
utworze wersów i zwrotek  
• opowiada o swoich emocjach i 
refleksjach związanych z piosenką 
Dzień jeden w roku 

• odnajduje nagranie piosenki w 
wykonaniu Czerwonych Gitar i 
opowiada o swoich wrażeniach 
związanych z tym utworem 

1 I.1.4 
I.1.6 

I.1.14 
I.1.15 
I.1.18 
I.1.20 
I.2.11 

170. 
Czego dziadkowi 
do szczęścia 
potrzeba? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
330–332 

• Ulf Stark, Czy 
umiesz gwizdać 
Joanno? 
(fragmenty) 

• narrator 
• bohater 
• powieść 
• senior 

• określa potrzeby oraz doświadczenia 
bohaterów tekstu i łączącą ich relację  
• odczytuje znaczenie frazeologizmu 
poczuć się jak w niebie  
• w identyfikacji problematyki utworu 
odwołuje się do własnych doświadczeń  

• uczestniczy w rozmowie na temat 
roli dziadków w życiu uczniów oraz 
sytuacji starszych osób we 
współczesnym świecie  

1 I.1.9 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
II.2.5 
III.1.1 

171. 
Wielkanoc – 
święta pełne 
radości 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
333 

• Konstanty 
Ildefons 
Gałczyński, Wróbla 
Wielkanoc 

• podmiot liryczny 
• sytuacja liryczna 
• nastrój 
• uosobienie 
• epitety 
• zdrobnienia 
• Wielkanoc 

• określa nastrój panujący w utworze  
• wskazuje zastosowane w utworze 
środki stylistyczne: epitety, 
zdrobnienie, uosobienie  
• redaguje świąteczne życzenia  

• wypowiada się na temat 
wielkanocnych zwyczajów i 
symboli  

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.9 

I.1.14 
III.1.1 
III.2.1 

172. 
Jakie święto 
obchodzimy 3 
maja? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
334 

• Stanisław 
Aleksandrzak, 
Rocznica 

• nastrój utworu 
• adresat 
• przenośnia 
• święta narodowe 
• Konstytucja 3 maja 

• określa nastrój panujący w utworze  
• wskazuje temat utworu i odwołuje się 
do własnych doświadczeń oraz wiedzy 
związanych ze świętem Konstytucji 3 
maja 
• objaśnia przenośnię 

• uczestniczy w rozmowie na temat 
patriotyzmu 

1 I.1.1 
I.1.4 

I.1.12 
I.1.15 
I.1.18 
III.1.1 

173. 
Mama – 
najpiękniejsza 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Tadeusz 
Konwicki, 
Zwierzoczłekoupiór 

• narrator 
• świat 
przedstawiony 

• określa stosunek narratora do jego 
mamy  
• rozumie funkcję zastosowanych w 

• uczestniczy w rozmowie na temat 
potrzeb i marzeń mam  
• redaguje opis twarzy bliskiej mu 

1 I.1.9 
I.1.19 
II.2.2 



 
istota na świecie rozdział Kartki 

z kalendarza, s. 
335 

• opis 
• zwroty do adresata 
• język potoczny 

tekście sformułowań – bezpośredniego 
zwrotu do adresata i zwrotów 
charakterystycznych dla języka 
potocznego  

osoby II.3.7 
III.1.1 
III.2.1 

Propozycję planu wynikowego opracowała: Lidia Bancerz 
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Plan wynikowy do serii „Tajemnice przyrody” klasa 4a (NOWA EDYCJA 2020 – 2022) 

Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

1. Przyroda i jej 

składniki 

1. Poznajemy 

składniki przyrody 

wymienia dwa elementy 

przyrody nieożywionej (A)*; 

wymienia dwa elementy 

przyrody ożywionej (A) 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

przyroda (B); wymienia trzy 

niezbędne do życia składniki 

przyrody nieożywionej (A); 

podaje trzy przykłady 

wytworów działalności 

człowieka (A) 

wymienia cechy 

ożywionych elementów 

przyrody (A); wskazuje 

w najbliższym otoczeniu 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

podaje przykłady powiązań 

przyrody nieożywionej 

z przyrodą ożywioną (A); 

klasyfikuje wskazane elementy 

na: ożywione składniki 

przyrody, nieożywione 

składniki przyrody oraz 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana 

jednego elementu przyrody może 

wpłynąć na jej pozostałe 

elementy (B) 

2. Jak poznawać 

przyrodę? 

2. Jakimi 

sposobami 

poznajemy 

przyrodę? 

wymienia zmysły 

umożliwiające poznawanie 

otaczającego świata (A); podaje 

dwa przykłady informacji 

uzyskanych dzięki wybranym 

zmysłom (A); wyjaśnia, czym 

jest obserwacja (B) 

omawia na przykładach 

rolę poszczególnych 

zmysłów w poznawaniu 

świata (B); wymienia 

źródła informacji o 

przyrodzie (A); omawia 

najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia obserwacji i 

wykonywania doświadczeń 

(B) 

porównuje liczbę i rodzaj 

informacji uzyskiwanych 

za pomocą 

poszczególnych zmysłów 

(C); wymienia cechy 

przyrodnika (A); określa 

rolę obserwacji 

w poznawaniu przyrody 

(B); omawia etapy 

doświadczenia (B) 

wyjaśnia, w jakim celu 

prowadzi się doświadczenia i 

eksperymenty przyrodnicze 

(B); wyjaśnia różnice między 

eksperymentem a 

doświadczeniem (B)  

na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę przewidzenia 

niektórych sytuacji i zjawisk, np. 

dotyczących pogody, 

zachowania zwierząt (D); 

przeprowadza dowolne 

doświadczenie, posługując się 

instrukcją, zapisuje obserwacje i 

wyniki (D); wyjaśnia, dlaczego 

do niektórych doświadczeń 

należy używać dwóch zestawów 

doświadczalnych (D) 

3. Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

3. Przyrządy 

i pomoce 

ułatwiające 

prowadzenie 

obserwacji 

podaje nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji w terenie (A); 

przeprowadza obserwację za 

pomocą lupy lub lornetki (C); 

notuje dwa/trzy spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

obiektów (C); wykonuje 

schematyczny rysunek 

obserwowanego obiektu (C); 

dokonuje pomiaru z 

wykorzystaniem  

taśmy mierniczej (C) 

przyporządkowuje przyrząd 

służący do prowadzenia 

obserwacji do 

obserwowanego obiektu (C); 

wymienia propozycje 

przyrządów, które należy 

przygotować do prowadzenia 

obserwacji w terenie (D); 

określa charakterystyczne 

cechy obserwowanych 

obiektów (C); opisuje sposób 

użycia taśmy mierniczej (B)  

planuje miejsca 

dwóch/trzech obserwacji 

(D); proponuje przyrząd 

odpowiedni do obserwacji 

konkretnego obiektu (C); 

wymienia najważniejsze 

części mikroskopu (A) 

planuje obserwację dowolnego 

obiektu lub organizmu w 

terenie (D); uzasadnia 

celowość zaplanowanej 

obserwacji (D); omawia sposób 

przygotowania obiektu 

do obserwacji  

mikroskopowej (B) 

przygotowuje notatkę na temat 

innych przyrządów służących do 

prowadzenia obserwacji, np. 

odległych obiektów lub głębin 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

4. W jaki 

sposób 

określamy 

kierunki 

geograficzne? 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

wskazanych przez 

nauczyciela na widnokręgu 

(A); wyznacza – na podstawie 

instrukcji słownej – główne 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); określa 

warunki wyznaczania 

kierunku północnego za 

pomocą gnomonu, czyli 

prostego patyka lub pręta, w 

słoneczny dzień (B) 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

(A); przyporządkowuje 

skróty do nazw głównych 

kierunków geograficznych 

(A); określa warunki 

korzystania z kompasu (A); 

posługując się instrukcją, 

wyznacza główne kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu (C)  

wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); omawia 

budowę kompasu (B); 

samodzielnie wyznacza 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

wyznacza się kierunki 

pośrednie (B) 

podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (B); 

porównuje dokładność 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu (D); 

wyjaśnia, w jaki sposób tworzy 

się nazwy kierunków 

pośrednich (B) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (A); 

omawia sposób wyznaczania 

kierunku północnego na 

podstawie położenia Gwiazdy 

Polarnej oraz innych obiektów 

w otoczeniu (B) 

5. Określamy 

kierunki 

geograficzne za 

pomocą kompasu 

i gnomonu – 

lekcja w terenie 

Podsumowanie 

działu 1 

6., 7. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika” 

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

1.Substancje 

wokół nas 

8. Otaczają nas 

substancje 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu przykłady ciał 

stałych, cieczy i gazów (B); 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu po dwa przykłady 

ciał plastycznych, kruchych i 

sprężystych (B); podaje dwa 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych (A); 

porównuje ciała stałe z 

cieczami pod względem jednej 

właściwości, np. kształtu (C) 

wymienia stany skupienia, w 

których występują substancje 

(A); podaje dwa/trzy 

przykłady wykorzystania 

właściwości ciał stałych w 

życiu codziennym (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko rozszerzalności 

cieplnej (B); podaje 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych 

i cieczy (C) oraz gazów (D) 

klasyfikuje ciała stałe ze 

względu na właściwości (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

kruchość, plastyczność i 

sprężystość (B); porównuje 

właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów (C); opisuje zasadę 

działania termometru 

cieczowego (B) 

uzasadnia, popierając swoje 

stanowisko przykładami z życia, 

dlaczego ważna jest znajomość 

właściwości ciał (D) 

2. Woda 

występuje 

w trzech 

stanach 

skupienia 

9. Poznajemy 

stany skupienia 

wody 

wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie (A); podaje 

przykłady występowania wody 

w różnych stanach skupienia 

(A); omawia budowę 

termometru (B); odczytuje 

wskazania termometru (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

krzepnięcie i topnienie (B) 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru (B); 

przeprowadza, zgodnie 

z instrukcją, doświadczenia 

wykazujące:  

– wpływ temperatury 

otoczenia na parowanie wody 

(C), 

– obecność pary wodnej 

w powietrzu (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

parowanie i skraplanie  

wody (B) 

wymienia czynniki 

wpływające na szybkość 

parowania (A); formułuje 

wnioski na podstawie 

przeprowadzonych 

doświadczeń (D); 

przyporządkowuje stan 

skupienia wody do wskazań  

termometru (C) 

dokumentuje doświadczenia 

według poznanego schematu 

(D); podaje znane z życia 

codziennego przykłady zmian 

stanów skupienia wody (C); 

przedstawia w formie schematu 

zmiany stanu skupienia wody  

w przyrodzie (C) 

przedstawia zmiany stanów 

skupienia wody podczas 

jej krążenia w przyrodzie, 

posługując się wykonanym 

przez siebie rysunkiem (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Składniki 

pogody 

10. Poznajemy 

składniki pogody  

wymienia przynajmniej trzy 

składniki pogody (A); 

rozpoznaje na dowolnej 

ilustracji rodzaje opadów (C); 

wyjaśnia, dlaczego burze są 

groźne (B)  

wyjaśnia, co nazywamy 

pogodą (B); wyjaśnia pojęcia: 

upał, przymrozek, mróz (B);  

podaje nazwy osadów 

atmosferycznych (A) 

podaje, z czego mogą być 

zbudowane chmury (A); 

rozróżnia rodzaje osadów 

atmosferycznych na 

ilustracjach (C); wyjaśnia, 

czym jest ciśnienie 

atmosferyczne (B); 

wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B) 

wyjaśnia, jak tworzy się nazwę 

wiatru (B); rozpoznaje na 

mapie rodzaje wiatrów (C); 

wykazuje związek pomiędzy 

porą roku a występowaniem 

określonego rodzaju opadów 

i osadów (D) 

wyjaśnia różnice między opadami 

a osadami atmosferycznymi (D) 

4. Obserwujemy 

pogodę 

11. Obserwujemy 

pogodę 

dobiera odpowiednie przyrządy 

służące do pomiaru trzech 

składników pogody (A); 

odczytuje temperaturę 

powietrza z termometru 

cieczowego (C); na podstawie 

instrukcji buduje wiatromierz 

(C); odczytuje symbole 

umieszczone na mapie pogody 

(C); przedstawia stopień 

zachmurzenia za pomocą 

symboli (C); przedstawia 

rodzaj opadów za pomocą 

symboli (C) 

zapisuje temperaturę dodatnią 

i ujemną (C); omawia sposób 

pomiaru ilości opadów (B); 

podaje jednostki, w których 

wyraża się składniki pogody 

(A); buduje deszczomierz na 

podstawie instrukcji (C); 

prowadzi tygodniowy 

kalendarz pogody na 

podstawie obserwacji 

wybranych składników 

pogody (C); określa aktualny 

stopień zachmurzenia nieba 

na podstawie obserwacji (C); 

opisuje tęczę (B) 

wymienia przyrządy 

służące do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

dokonuje pomiaru 

składników pogody – 

prowadzi kalendarz pogody 

(C); przygotowuje możliwą 

prognozę pogody dla 

swojej miejscowości na 

następny dzień (C)  

odczytuje prognozę pogody 

przedstawioną za pomocą 

znaków graficznych (C); 

określa kierunek wiatru na 

podstawie obserwacji (C) 

przygotowuje i prezentuje 

informacje na temat rodzajów 

wiatru występujących na świecie 

(C); na podstawie opisu 

przedstawia – w formie mapy – 

prognozę pogody dla Polski (D)  

12. Obserwacja 

i pomiar 

składników 

pogody – lekcja 

w terenie 

5. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

13. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

wyjaśnia pojęcia: wschód 

Słońca, zachód Słońca 

(B); rysuje „drogę” Słońca 

na niebie (C); podaje daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór roku 

(A); podaje po 

trzy przykłady zmian 

zachodzących 

w przyrodzie ożywionej 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

omawia pozorną wędrówkę 

Słońca nad widnokręgiem 

(B); omawia zmiany 

temperatury powietrza w 

ciągu dnia (B); wyjaśnia 

pojęcia: równonoc, 

przesilenie (B); omawia 

cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

temperaturą powietrza (C); 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

długością cienia (C); 

wyjaśnia pojęcie górowanie 

Słońca (B); omawia zmiany 

w pozornej wędrówce 

Słońca nad widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

omawia zmiany długości cienia 

w ciągu dnia (B); porównuje 

wysokość Słońca nad 

widnokręgiem oraz długość 

cienia podczas górowania 

w poszczególnych porach roku 

(C) 

podaje przykłady praktycznego 

wykorzystania wiadomości 

dotyczących zmian temperatury 

i długości cienia w ciągu dnia, 

np. wybór ubrania, pielęgnacja 

roślin, ustawienie budy dla psa 

(B); wymienia fenologiczne pory 

roku, czyli te, które wyróżnia się 

na podstawie fazy rozwoju 

roślinności (A) 14. Jak zmieniają 

się pogoda i 

przyroda w ciągu 

roku? – lekcja w 

terenie  

Podsumowanie 

działu 2 

15., 16. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze” 

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Organizmy mają 

wspólne cechy 

17. Poznajemy 

budowę  

i czynności 

życiowe 

organizmów 

wyjaśnia, po czym rozpoznaje 

się organizm (B); wymienia 

przynajmniej trzy czynności 

życiowe organizmów (A); 

omawia jedną wybraną przez 

siebie czynność życiową 

organizmów (B); odróżnia 

przedstawione na ilustracji 

organizmy jednokomórkowe od 

organizmów 

wielokomórkowych (C)  

wyjaśnia pojęcia: organizm 

jednokomórkowy, 

organizm wielokomórkowy 

(B); podaje 

charakterystyczne cechy 

organizmów (A); 

wymienia czynności 

życiowe organizmów (A); 

rozpoznaje na ilustracji 

wybrane  

organy/narządy (C) 

omawia hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

życiowe organizmów (B); 

omawia cechy 

rozmnażania płciowego 

i bezpłciowego (B) 

podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania tych 

samych czynności przez 

organizmy, np. ruch, wzrost 

(C); porównuje rozmnażanie 

płciowe z rozmnażaniem 

bezpłciowym (C) 

prezentuje informacje na 

temat najmniejszych 

i największych organizmów 

żyjących na Ziemi (D); 

omawia podział organizmów 

na pięć królestw (A) 

2. Organizmy 

różnią się 

sposobem 

odżywiania 

 

18. W jaki 

sposób 

organizmy 

zdobywają 

pokarm? 

określa, czy podany organizm 

jest samożywny czy 

cudzożywny (B); podaje 

przykłady organizmów 

cudzożywnych: mięsożernych, 

roślinożernych i 

wszystkożernych (B); 

wskazuje na ilustracji 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (C) 

układa łańcuch pokarmowy 

z podanych organizmów (C); 

układa jeden łańcuch 

pokarmowy na podstawie 

analizy sieci pokarmowej (D) 

dzieli organizmy cudzożywne 

ze względu na rodzaj 

pokarmu (A); podaje 

przykłady organizmów 

roślinożernych (B); dzieli 

mięsożerców na drapieżniki  

i padlinożerców (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

wszystkożerność (B) 

wyjaśnia, czym są zależności 

pokarmowe (B); podaje 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcia: organizm 

samożywny, organizm 

cudzożywny (B); wymienia 

cechy roślinożerców (B); 

wymienia, podając 

przykłady, sposoby 

zdobywania pokarmu przez 

organizmy cudzożywne 

(B); podaje przykłady 

zwierząt odżywiających się 

szczątkami glebowymi (B); 

wymienia przedstawicieli  

pasożytów (A); wyjaśnia 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (B); 

wyjaśnia, co to jest sieć 

pokarmowa (B)  

omawia sposób wytwarzania 

pokarmu przez rośliny (B); 

określa rolę, jaką odgrywają 

w przyrodzie zwierzęta 

odżywiające się szczątkami 

glebowymi (C); wyjaśnia, na 

czym polega pasożytnictwo 

(B); omawia rolę 

destruentów w łańcuchu 

pokarmowym (B) 

prezentuje – w dowolnej formie 

– informacje na temat 

pasożytnictwa w świecie  

roślin (D); podaje przykłady 

obrony przed wrogami w 

świecie roślin i zwierząt (C);  

uzasadnia, że zniszczenie jednego 

z ogniw łańcucha pokarmowego 

może doprowadzić do wyginięcia 

innych ogniw (D) 

19. Poznajemy 

zależności 

pokarmowe 

między 

organizmami 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Rośliny 

i zwierzęta wokół 

nas 

20. Obserwujemy 

rośliny i zwierzęta 

wymienia korzyści 

wynikające z uprawy roślin 

w domu i ogrodzie (A); 

podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez 

człowieka w domu (A); 

podaje przykład drobnego 

zwierzęcia żyjącego w domu 

(A); rozpoznaje trzy 

zwierzęta żyjące w ogrodzie 

(C) 

podaje trzy przykłady roślin 

stosowanych jako przyprawy 

do potraw (B); wyjaśnia, 

dlaczego decyzja o hodowli 

zwierzęcia powinna być 

dokładnie przemyślana (B); 

omawia zasady opieki nad 

zwierzętami (B); podaje 

przykłady dzikich zwierząt 

żyjących w mieście (A); 

wykonuje zielnik, w którym 

umieszcza pięć okazów (D) 

rozpoznaje wybrane 

rośliny doniczkowe (C); 

wyjaśnia, jakie znaczenie 

ma znajomość wymagań 

życiowych uprawianych 

roślin (D); określa cel 

hodowania zwierząt w 

domu (B); wyjaśnia, 

dlaczego nie wszystkie 

zwierzęta możemy 

hodować w domu (B); 

wskazuje źródła 

informacji na temat 

hodowanych zwierząt (C); 

wyjaśnia, dlaczego coraz 

więcej dzikich zwierząt 

przybywa do miast (B) 

opisuje szkodliwość zwierząt 

zamieszkujących nasze domy 

(C); formułuje apel do osób 

mających zamiar hodować 

zwierzę lub podarować je 

w prezencie (D) 

prezentuje jedną egzotyczną 

roślinę (ozdobną lub 

przyprawową), omawiając jej 

wymagania życiowe (D); 

przygotowuje ciekawostki 

i dodatkowe informacje na 

temat zwierząt, np. omówienie 

najszybszych zwierząt (D) 

Podsumowanie 

działu 3 

21., 22. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów” 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

1. Trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu 

23. Poznajemy 

składniki pokarmu 

podaje przykłady produktów 

bogatych w białka, cukry, 

tłuszcze, witaminy (A); 

omawia znaczenie wody dla 

organizmu (B) 

wymienia składniki 

pokarmowe (A); 

przyporządkowuje podane 

pokarmy do wskazanej grupy 

pokarmowej (C) 

omawia rolę składników 

pokarmowych w 

organizmie (B); wymienia 

produkty zawierające sole 

mineralne (A) 

omawia rolę witamin (B); 

wymienia wybrane objawy 

niedoboru jednej z poznanych 

witamin (B); omawia rolę soli 

mineralnych w organizmie (B) 

przedstawia krótkie informacje na 

temat sztucznych barwników, 

aromatów identycznych 

z naturalnymi, konserwantów 

znajdujących się w żywności (D) 

24. Jak przebiega 

trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu? 

wskazuje na modelu położenie 

poszczególnych narządów 

przewodu pokarmowego (C); 

wyjaśnia, dlaczego należy 

dokładnie żuć pokarm (B); 

uzasadnia konieczność mycia 

rąk przed każdym  

posiłkiem (C) 

wymienia narządy budujące 

przewód pokarmowy (A); 

omawia rolę układu 

pokarmowego (B); podaje 

zasady higieny układu 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcie trawienie 

(B); opisuje drogę pokarmu 

w organizmie (B); omawia, 

co dzieje się w organizmie 

po zakończeniu trawienia 

pokarmu (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 

narządy, w których zachodzi 

mechaniczne i chemiczne 

przekształcanie pokarmu (C) 

omawia rolę narządów 

wspomagających trawienie (B); 

wymienia czynniki, które mogą 

negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie wątroby lub 

trzustki (A) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Układ 

krwionośny 

transportuje krew 

25. Jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny? 

wskazuje na schemacie serce i 

naczynia krwionośne (C); 

wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych (A); mierzy puls 

(C); podaje dwa przykłady 

zachowań korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krążenia (C) 

omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych (B); pokazuje 

na schemacie poszczególne 

rodzaje naczyń krwionośnych 

(C) 

wymienia funkcje układu 

krwionośnego (B); 

wyjaśnia, czym jest tętno 

(B); omawia rolę układu 

krwionośnego 

w transporcie substancji 

w organizmie (C); 

proponuje zestaw prostych 

ćwiczeń poprawiających 

funkcjonowanie układu 

krwionośnego (D) 

wyjaśnia, jak należy dbać o 

układ krwionośny (B); podaje 

przykłady produktów 

żywnościowych korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krwionośnego (C) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat składników 

krwi (B) i grup krwi (D) 

3. Układ 

oddechowy 

zapewnia 

wymianę 

gazową 

26. Jak 

oddychamy? 

pokazuje na modelu lub 

planszy dydaktycznej 

położenie narządów 

budujących układ oddechowy 

(C); wymienia zasady higieny 

układu oddechowego (B) 

wymienia narządy budujące 

drogi oddechowe (A); 

wyjaśnia, co dzieje się z 

powietrzem podczas 

wędrówki przez drogi 

oddechowe (B); określa rolę 

układu oddechowego (A); 

opisuje zmiany w wyglądzie 

części piersiowej tułowia 

podczas wdechu i wydechu 

(C) 

określa cel wymiany 

gazowej (B); omawia rolę 

poszczególnych narządów 

układu oddechowego (B); 

wyjaśnia, dlaczego drogi 

oddechowe są wyściełane 

przez komórki z rzęskami 

(B) 

wyjaśnia, na czym polega 

współpraca układów 

pokarmowego, krwionośnego 

i oddechowego (B); wykonuje 

schematyczny rysunek 

ilustrujący wymianę gazową 

zachodzącą w płucach (C) 

ilustruje wymianę gazową 

zachodzącą w komórkach 

ciała (C); planuje i prezentuje 

doświadczenie potwierdzające 

obecność pary wodnej w 

wydychanym powietrzu (D)  

4. Szkielet i 

mięśnie 

umożliwiają ruch 

27. Jakie układy 

narządów 

umożliwiają 

organizmowi 

ruch? 

wskazuje na sobie, modelu lub 

planszy elementy szkieletu 

(C); wyjaśnia pojęcie stawy 

(B); omawia dwie zasady 

higieny układu ruchu (B) 

wymienia elementy budujące 

układ ruchu (A); podaje 

nazwy i wskazuje główne 

elementy szkieletu (C); 

wymienia trzy funkcje 

szkieletu (A); wymienia 

zasady higieny układu  

ruchu (A) 

rozróżnia rodzaje 

połączeń kości (C); 

podaje nazwy głównych 

stawów u człowieka (A); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

mięśnie są połączone  

ze szkieletem (B) 

porównuje zakres ruchów 

stawów: barkowego, 

biodrowego i kolanowego 

(D); na modelu lub planszy 

wskazuje kości o różnych 

kształtach (C); omawia pracę 

mięśni szkieletowych (C) 

wyjaśnia, dlaczego w okresie 

szkolnym należy szczególnie 

dbać o prawidłową postawę 

ciała (B); omawia działanie 

mięśni budujących narządy 

wewnętrzne (B) 

5. Układ nerwowy 

kontroluje pracę 

organizmu 

28. Jak 

organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narząd wzroku 

wskazuje na planszy położenie 

układu nerwowego (C); 

wskazuje na planszy lub 

modelu położenie narządów 

zmysłów (C); wymienia 

zadania narządów smaku 

i powonienia (A); wymienia, 

podając przykłady, rodzaje 

smaków (A); wymienia dwa 

omawia rolę poszczególnych 

narządów zmysłów (B); 

omawia rolę skóry jako 

narządu zmysłu (B); 

wymienia zasady higieny 

oczu i uszu (B) 

omawia, korzystając 

z planszy, w jaki sposób 

powstaje obraz 

oglądanego obiektu (C); 

wskazuje na planszy 

elementy budowy oka: 

soczewkę, siatkówkę 

i źrenicę (C); wskazuje na 

planszy małżowinę uszną, 

wymienia zadania mózgu, 

rdzenia kręgowego i nerwów 

(A); wyjaśnia, w jaki sposób 

układ nerwowy odbiera 

informacje z otoczenia (B) 

podaje wspólną cechę 

narządów węchu i smaku (A); 

wskazuje na planszy drogę 

informacji dźwiękowych (C); 

podaje przykłady skutków 

uszkodzenia układu nerwowego 

(A); prezentuje informacje  

na temat wad wzroku lub słuchu 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

29. Jak organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narządy: węchu, 

smaku, słuchu i 

dotyku 

zachowania wpływające 

niekorzystnie na układ 

nerwowy (A) 

przewód słuchowy i błonę 

bębenkową (C); omawia 

zasady higieny układu 

nerwowego (B) 

uzasadnia, że układ nerwowy 

koordynuje pracę wszystkich 

narządów zmysłów (D); na 

podstawie doświadczenia 

formułuje wniosek dotyczący 

zależności między zmysłem 

smaku a zmysłem powonienia 

(C) 

6. Układ 

rozrodczy 

umożliwia 

wydawanie na 

świat 

potomstwa 

30. Jak jest 

zbudowany układ 

rozrodczy? 

wskazuje na planszy położenie 

narządów układu rozrodczego 

(C); rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i żeńską (C); 

wyjaśnia pojęcie zapłodnienie 

(B) 

wymienia narządy tworzące 

żeński i męski układ 

rozrodczy (A); określa rolę 

układu rozrodczego (A); 

omawia zasady higieny 

układu rozrodczego (B); 

wskazuje na planszy miejsce 

rozwoju nowego organizmu 

(C) 

omawia rolę 

poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic w 

budowie układu rozrodczego 

żeńskiego i męskiego (C); 

omawia przebieg rozwoju 

nowego organizmu (A) 

wskazuje na planszy narządy 

układu rozrodczego męskiego i 

układu rozrodczego żeńskiego 

(C) 

prezentuje informacje na temat 

roli kobiet i mężczyzn w rodzinie 

i społeczeństwie na przestrzeni 

kilku pokoleń, np. omawia 

zajęcia prababci, babci, mamy, 

starszej siostry itp. (D) 

7. Dojrzewanie to 

czas wielkich 

zmian  

31. Dojrzewanie 

to czas wielkich 

zmian 

podaje przykłady zmian 

w organizmie świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej płci 

(A); podaje dwa przykłady 

zmian w funkcjonowaniu 

skóry w okresie dojrzewania 

(B) 

wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące w 

okresie dojrzewania 

u dziewcząt i chłopców 

(A); omawia zasady 

higieny, których należy 

przestrzegać w okresie 

dojrzewania (B) 

opisuje zmiany psychiczne 

zachodzące w okresie 

dojrzewania (B) 

wyjaśnia na przykładach, czym 

jest odpowiedzialność (B) 

prezentuje informacje dotyczące 

zagrożeń, na które mogą być 

narażone dzieci w okresie 

dojrzewania (D) 

Podsumowanie 

działu 4 

32., 33. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Zdrowy 

styl życia 

34. Jak dbać 

o higienę? 

wymienia co najmniej trzy 

zasady zdrowego stylu życia 

(A); korzystając z piramidy 

zdrowego żywienia, wskazuje 

produkty, które należy 

spożywać w dużych i w małych 

ilościach (C); wyjaśnia, 

dlaczego ważna jest czystość 

rąk (B); omawia sposoby 

dbania o zęby (C); wymienia 

dwie zasady bezpieczeństwa 

podczas zabaw na świeżym  

powietrzu (A) 

podaje zasady prawidłowego 

odżywiania (A); wyjaśnia, 

dlaczego należy dbać o 

higienę skóry (B); opisuje 

sposób pielęgnacji paznokci 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega właściwy dobór 

odzieży (B) podaje przykłady 

wypoczynku czynnego i 

wypoczynku biernego (B) 

wymienia wszystkie zasady 

zdrowego stylu życia (A); 

wyjaśnia rolę aktywności 

fizycznej w zachowaniu 

zdrowia (B); opisuje sposób 

pielęgnacji skóry – ze 

szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 

jamy ustnej (B) 

wyjaśnia, czym jest zdrowy styl 

życia (B); omawia skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

(B); wyjaśnia, na czym polega 

higiena osobista (B); podaje 

sposoby na uniknięcie 

zakażenia się grzybicą (A) 

przygotowuje propozycję 

prawidłowego jadłospisu na trzy 

dni, który będzie odpowiedni w 

okresie dojrzewania (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Choroby 

zakaźne i 

pasożytnicze 

35. Poznajemy 

choroby zakaźne 

wymienia drogi wnikania do 

organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych i zwierząt 

pasożytniczych (A); wymienia 

trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

oddechową (A); wymienia trzy 

zasady, których przestrzeganie 

pozwoli uniknąć chorób 

przenoszonych przez 

uszkodzoną skórę (A); 

wymienia trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

pokarmową (A) 

wymienia przyczyny chorób 

zakaźnych (A); wymienia 

nazwy chorób 

przenoszonych drogą 

oddechową (A); omawia 

objawy wybranej choroby 

przenoszonej drogą 

oddechową (B); omawia 

przyczyny zatruć (B); 

określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest ono 

chore na wściekliznę (C) 

wyjaśnia, czym są 

szczepionki (B); wymienia 

sposoby zapobiegania 

chorobom przenoszonym 

drogą oddechową (A); 

wymienia szkody, które 

pasożyty powodują w 

organizmie (A); omawia 

objawy zatruć (B) 

porównuje objawy 

przeziębienia z objawami 

grypy i anginy (C); klasyfikuje 

pasożyty na wewnętrzne i 

zewnętrze, podaje ich 

przykłady (C); charakteryzuje 

pasożyty wewnętrzne 

człowieka (C); opisuje objawy 

wybranych chorób zakaźnych 

(B); wymienia drobnoustroje 

mogące wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę (B) 

przygotowuje informacje na 

temat objawów boreliozy 

i sposobów postępowania 

w przypadku zachorowania na 

nią (D) 

3. Jak postępować 

w niebezpiecznych 

sytuacjach? 

36. Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w naszym 

otoczeniu? 

wymienia zjawiska pogodowe, 

które mogą stanowić 

zagrożenie (A); odróżnia 

muchomora sromotnikowego 

od innych grzybów (C); określa 

sposób postępowania  

po użądleniu (A) 

określa zasady postępowania 

w czasie burzy, gdy 

przebywa się w domu lub 

poza nim (A); rozpoznaje 

owady, które mogą być 

groźne (C) 

wymienia 

charakterystyczne cechy 

muchomora 

sromotnikowego (A); 

wymienia objawy zatrucia 

grzybami (A) 

omawia sposób postępowania 

po ukąszeniu przez żmiję (B); 

rozpoznaje dziko rosnące 

rośliny trujące (C) 

prezentuje plakat ostrzegający 

o niebezpieczeństwach w swojej 

okolicy (D) 

37. 

Niebezpieczeństwa 

i pierwsza pomoc 

w domu 

omawia zasady postępowania 

podczas pielęgnacji roślin 

hodowanych w domu (B); 

podaje przykłady środków 

czystości, które stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia (A); 

wymienia rodzaje urazów skóry 

(A) 

podaje przykłady trujących 

roślin hodowanych w domu 

(A); przyporządkowuje 

nazwę zagrożenia do symboli 

umieszczanych na 

opakowaniach (C); omawia 

sposób postępowania w 

wypadku otarć i skaleczeń 

(B) 

omawia zasady pierwszej 

pomocy po kontakcie ze 

środkami czystości (B) 

omawia zasady postępowania w 

przypadku oparzeń (B) 

4. Czym jest 

uzależnienie 

38. Uzależnienia 

i ich skutki 

podaje przynajmniej dwa 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu tytoniowego 

i alkoholu na organizm 

człowieka (B); opisuje 

zachowanie świadczące 

o mogącym rozwinąć się 

uzależnieniu od komputera lub 

telefonu (B); prezentuje 

zachowanie asertywne 

podaje przykłady substancji, 

które mogą uzależniać (A); 

podaje przykłady skutków 

działania alkoholu na 

organizm (B); podaje 

przykłady sytuacji, w których 

należy zachować się 

asertywnie (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków 

(B); wyjaśnia, czym jest 

asertywność (B) 

wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym (C); uzasadnia 

konieczność zachowań 

sertywnych (D); uzasadnia, 

dlaczego napoje energetyzujące 

nie są obojętne dla zdrowia (C) 

przygotowuje informacje na 

temat pomocy osobom 

uzależnionym (D); prezentuje 

informacje na temat możliwych 

przyczyn, postaci i profilaktyki 

chorób nowotworowych (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

w wybranej sytuacji (C) 

Podsumowanie 

działu 5 

39.,40. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Dział 6. Orientujemy się w terenie 

1. Co pokazujemy 

na planach? 

41. Co to jest 

plan? 

oblicza wymiary biurka w skali 

1 : 10 (C); rysuje plan biurka w 

skali 1 : 10 (C) 

wyjaśnia, jak powstaje plan 

(B); rysuje plan dowolnego 

przedmiotu (wymiary 

przedmiotu podzielne bez 

reszty przez 10) w skali  

1 : 10 (C) 

wyjaśnia pojęcie skala 

liczbowa (B); oblicza 

wymiary przedmiotu 

w różnych skalach, np. 1 : 

5, 1 : 20, 1 : 50; wykonuje 

szkic terenu szkoły (D) 

rysuje plan pokoju  

w skali 1 : 50 (C); dobiera skalę 

do wykonania planu dowolnego 

obiektu (D); wykonuje szkic 

okolic szkoły (D) 

wyjaśnia pojęcia: skala 

mianowana, podziałka liniowa 

(B) 

2. Jak czytamy 

plany i mapy? 

42. Czytamy plan 

miasta i mapę 

turystyczną 

wymienia rodzaje map (A); 

odczytuje informacje zapisane 

w legendzie planu (C) 

wyjaśnia pojęcia: mapa 

i legenda (B); określa 

przeznaczenie planu miasta i 

mapy turystycznej (B); 

rozpoznaje obiekty 

przedstawione na planie lub 

mapie za pomocą znaków 

kartograficznych (C/D) 

opisuje słowami fragment 

terenu przedstawiony na 

planie lub mapie (D); 

przygotowuje zbiór znaków 

kartograficznych dla planu 

lub mapy najbliższej 

okolicy (C) 

porównuje dokładność planu 

miasta i mapy turystycznej (D); 

odszukuje na mapie wskazane 

obiekty (C) 

rysuje fragment drogi do szkoły, 

np. ulicy, zmniejszając jej 

wymiary (np. 1000 razy) 

i używając właściwych znaków 

kartograficznych (D) 

3. Jak się 

orientować w 

terenie? 

43. Jak się 

orientować  

w terenie? 

 

wskazuje kierunki geograficzne 

na mapie (C); odszukuje na 

planie okolicy wskazany 

obiekt, np. kościół, szkołę (C) 

określa położenie innych 

obiektów na mapie w 

stosunku do podanego 

obiektu (C); opowiada, jak 

zorientować plan lub mapę za 

pomocą kompasu (B)  

wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie planu lub 

mapy (B); orientuje plan 

lub mapę za pomocą 

kompasu (C) 

orientuje mapę za pomocą 

obiektów w terenie (C) 

dostosowuje sposób orientowania 

mapy do otaczającego terenu (D) 

44. Ćwiczymy 

orientowanie się 

w terenie – lekcja 

w terenie 

Podsumowanie 

działu 6 

45.,46. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Orientujemy się w terenie” 

Dział 7. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

1. Rodzaje 

krajobrazów 

47. Co to jest 

krajobraz? 

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje 

krajobrazów (C); podaje 

przykłady krajobrazu 

naturalnego (B); wymienia 

nazwy krajobrazów 

kulturowych (B); określa rodzaj 

krajobrazu najbliższej okolicy 

(D) 

wyjaśnia, do czego odnoszą 

się nazwy krajobrazów (B); 

wymienia rodzaje 

krajobrazów: naturalny, 

kulturowy (A); wyjaśnia 

pojęcie krajobraz kulturowy 

(B); wskazuje w krajobrazie 

najbliższej okolicy składniki, 

które są wytworami 

człowieka (C) 

wyjaśnia pojęcie krajobraz 

(B); wymienia składniki, 

które należy uwzględnić, 

opisując krajobraz (A); 

omawia cechy 

poszczególnych 

krajobrazów kulturowych 

(B); wskazuje składniki 

naturalne w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D) 

opisuje krajobraz najbliższej 

okolicy (D) 

wskazuje pozytywne i negatywne 

skutki przekształcenia krajobrazu 

najbliższej okolicy (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Ukształtowanie 

terenu 

48. Poznajemy 

formy terenu 

rozpoznaje na ilustracji formy 

terenu (C); wyjaśnia, czym są 

równiny (B); wykonuje modele 

wzniesienia i doliny (C) 

omawia na podstawie 

ilustracji elementy 

wzniesienia (C); wskazuje 

formy terenu w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D)   

opisuje wklęsłe formy 

terenu (B); opisuje formy 

terenu dominujące w 

krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości (A); 

omawia elementy doliny (A) 

przygotuje krótką prezentację 

o najciekawszych formach terenu 

w Polsce, w Europie, na świecie 

(D) 

3. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

49. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

przyporządkowuje jedną/dwie 

pokazane skały 

do poszczególnych grup (C) 

podaje nazwy grup skał (A); 

podaje przykłady skał litych, 

zwięzłych i luźnych (B) 

opisuje budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C); 

rozpoznaje co najmniej 

jedną skałę występującą w 

najbliższej okolicy (C/D) 

opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy (D); 

omawia proces powstawania 

gleby (B) 

przygotowuje kolekcję skał 

z najbliższej okolicy wraz z ich 

opisem (D) 

4. Wody słodkie  

i wody słone 

50. Wody słodkie  

i wody słone 

podaje przykłady wód 

słonych (B); wskazuje na 

mapie przykład wód 

stojących i płynących 

w najbliższej okolicy (D) 

podaje przykłady wód 

słodkich – w tym wód 

powierzchniowych (B); 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem (B); 

na podstawie ilustracji 

rozróżnia rodzaje wód 

stojących i płynących (C/D); 

wymienia różnice między 

jeziorem a stawem (C) 

wyjaśnia pojęcia: wody 

słodkie, wody słone (B); 

wykonuje schemat podziału 

wód powierzchniowych 

(C); omawia warunki 

niezbędne do powstania 

jeziora (B); porównuje 

rzekę z kanałem 

śródlądowym (C) 

charakteryzuje wody słodkie 

występujące na Ziemi (C); 

omawia, jak powstają bagna 

(B); charakteryzuje wody 

płynące (C) 

prezentuje informacje typu 

„naj” – najdłuższa rzeka, 

największe jezioro, największa 

głębia oceaniczna (D); 

wyjaśnia, czym są lodowce 

i lądolody (B) 

5. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

51. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

rozpoznaje na zdjęciach 

krajobraz kulturowy (C); 

podaje dwa/trzy przykłady 

zmian w krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

wymienia, podając przykłady, 

od jakich nazw pochodzą 

nazwy miejscowości (A); 

podaje przykłady zmian 

w krajobrazach kulturowych 

(B) 

omawia zmiany 

w krajobrazie wynikające 

z rozwoju rolnictwa (B); 

omawia zmiany w 

krajobrazie związane z 

rozwojem przemysłu (A); 

wyjaśnia pochodzenie 

nazwy swojej miejscowości 

(C) 

podaje przykłady działalności 

człowieka, które prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu (B); 

wskazuje źródła, z których 

można uzyskać informacje o 

historii swojej 

miejscowości (A) 

przygotowuje plakat lub 

prezentację multimedialną na 

temat zmian krajobrazu na 

przestrzeni dziejów (A); 

przygotuje prezentację 

multimedialną lub plakat pt. 

„Moja miejscowość dawniej i 

dziś” (D) 

6. Obszary 

i obiekty 

chronione 

52. Obszary 

i obiekty 

chronione 

wymienia dwie/trzy formy 

ochrony przyrody w Polsce 

(A); podaje dwa/trzy przykłady 

ograniczeń obowiązujących 

na obszarach chronionych (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, czym są parki 

narodowe (B); podaje 

przykłady obiektów, które są 

pomnikami przyrody (B); 

omawia sposób zachowania 

się na obszarach chronionych 

(B) 

wyjaśnia cel ochrony 

przyrody (B); wyjaśnia, 

czym są rezerwaty 

przyrody (B); wyjaśnia 

różnice między ochroną 

ścisłą a ochroną czynną 

(B); podaje przykład 

obszaru chronionego lub 

pomnika przyrody 

znajdującego się 

w najbliższej okolicy (A) 

wskazuje różnice między 

parkiem narodowym a parkiem 

krajobrazowym (C); na 

podstawie mapy w podręczniku 

lub atlasie podaje przykłady 

pomników przyrody ożywionej 

i nieożywionej na terenie Polski 

i swojego województwa (D) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat ochrony 

przyrody w najbliższej okolicy: 

gminie, powiecie lub 

województwie (D) 

Podsumowanie 

działu 7 

53.,54. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy” 

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Warunki życia 

w wodzie 

55. Poznajemy 

warunki życia 

w wodzie 

podaje trzy przystosowania ryb 

do życia w wodzie (A); 

wymienia dwa przykłady 

innych przystosowań 

organizmów do życia w wodzie 

(A) 

omawia, podając przykłady, 

przystosowania zwierząt do 

życia w wodzie (B); 

wyjaśnia, dzięki czemu 

zwierzęta wodne mogą 

przetrwać zimę (B) 

omawia, podając 

przykłady, przystosowania 

roślin do ruchu wód (B); 

omawia sposób pobierania 

tlenu przez organizmy  

wodne (B) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje, podając 

przykłady, przystosowania 

zwierząt do ruchu wody (B) 

prezentuje informacje 

o największych organizmach 

żyjących w środowisku  

wodnym (D) 

2. Z biegiem rzeki 56. Poznajemy 

rzekę 

wskazuje na ilustracji elementy 

rzeki: źródło, bieg górny, bieg 

środkowy, bieg dolny, ujście 

(C/D) 

podaje dwie/trzy nazwy 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (A); 

omawia warunki panujące 

w górnym biegu rzeki (A) 

wymienia cechy, którymi 

różnią się poszczególne 

odcinki rzeki (B); 

porównuje warunki życia w 

poszczególnych biegach 

rzeki (C); omawia 

przystosowania 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (B) 

porównuje świat roślin 

oraz zwierząt w 

górnym, środkowym i 

dolnym biegu rzeki 

(C); rozpoznaje na 

ilustracjach organizmy 

charakterystyczne dla 

każdego z biegów rzeki 

(C) 

podaje przykłady pozytywnego i 

negatywnego wpływu rzek na 

życie i gospodarkę człowieka 

(D) 

3. Życie w jeziorze 57. Poznajemy 

warunki życia 

w jeziorze 

przyporządkowuje na 

schematycznym rysunku 

odpowiednie nazwy do stref 

życia w jeziorze (C); odczytuje 

z ilustracji nazwy dwóch/trzech 

organizmów żyjących 

w poszczególnych strefach 

jeziora (C) 

podaje nazwy stref życia 

w jeziorze (A); wymienia 

grupy roślin żyjących 

w strefie przybrzeżnej (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

pospolite rośliny wodne 

przytwierdzone 

do podłoża (C)  

charakteryzuje 

przystosowania roślin 

do życia w strefie 

przybrzeżnej (C); wymienia 

czynniki warunkujące życie 

w poszczególnych strefach 

jeziora (A); wymienia 

zwierzęta żyjące w strefie 

przybrzeżnej (A); 

charakteryzuje 

przystosowania ptaków 

i ssaków do życia w strefie 

przybrzeżnej (C) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje poszczególne 

strefy jeziora (C); rozpoznaje 

na ilustracjach pospolite 

zwierzęta związane z jeziorami 

(C); układa z poznanych 

organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący w 

jeziorze (C)  

przygotowuje prezentację na 

temat trzech/czterech 

organizmów tworzących plankton 

(D); prezentuje informacje „naj” 

na temat jezior w Polsce, w 

Europie i na świecie (D) 

4. Warunki życia 

na lądzie 

58. Warunki życia 

na lądzie 

wymienia czynniki 

warunkujące życie na lądzie 

(A); omawia przystosowania 

zwierząt do zmian 

temperatury (B) 

omawia przystosowania 

roślin do niskiej lub 

wysokiej temperatury (B) 

charakteryzuje 

przystosowania roślin i 

zwierząt zabezpieczające 

je przed utratą wody (B); 

wymienia przykłady 

przystosowań chroniących 

zwierzęta przed działaniem 

wiatru (A); opisuje 

sposoby wymiany gazowej 

u zwierząt lądowych (B) 

omawia negatywną 

i pozytywną rolę wiatru 

w życiu roślin (B); 

charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin (B); wymienia 

przystosowania roślin do 

wykorzystania światła (A) 

prezentuje informacje na 

temat przystosowań 

dwóch/trzech gatunków roślin 

lub zwierząt do życia 

w ekstremalnych warunkach 

lądowych (C) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

5. Las ma budowę 

warstwową 

59. Poznajemy 

budowę lasu i 

panujące w nim 

warunki  

wskazuje warstwy lasu na 

planszy dydaktycznej lub 

ilustracji (C); wymienia po 

dwa gatunki organizmów 

żyjących w dwóch wybranych 

warstwach lasu (A); podaje 

trzy zasady zachowania się 

w lesie (A) 

podaje nazwy warstw lasu 

(A); omawia zasady 

zachowania się w lesie (B); 

rozpoznaje pospolite 

organizmy żyjące 

w poszczególnych warstwach 

lasu (C); rozpoznaje 

pospolite grzyby jadalne (C) 

omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt 

żyjących w 

poszczególnych 

warstwach lasu (C) 

charakteryzuje poszczególne 

warstwy lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

rośliny i zwierzęta żyjące w 

tych warstwach (C) 

prezentuje informacje o życiu 

wybranych organizmów leśnych 

(innych niż omawiane na lekcji) 

z uwzględnieniem ich 

przystosowań do życia w danej 

warstwie lasu (C) 
60. Jakie 

organizmy 

spotykamy 

w lesie? – lekcja 

w terenie 

6. Jakie drzewa 

rosną w lesie? 

61. Poznajemy 

różne drzewa 

podaje po dwa przykłady drzew 

iglastych i liściastych (A); 

rozpoznaje dwa drzewa iglaste 

i dwa liściaste (C) 

porównuje wygląd igieł sosny 

z igłami świerka (C); 

wymienia cechy budowy 

roślin iglastych ułatwiające 

ich rozpoznawanie, np. 

kształt i liczba igieł, kształt 

i wielkość szyszek (B); 

wymienia cechy ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych (B) 

porównuje drzewa liściaste 

z drzewami iglastymi (C); 

rozpoznaje rosnące w 

Polsce rośliny iglaste (C); 

rozpoznaje przynajmniej 

sześć gatunków drzew 

liściastych (C); wymienia 

typy lasów rosnących 

w Polsce (A) 

podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach 

liściastych, iglastych 

i mieszanych (A) 

prezentuje informacje na temat 

roślin iglastych pochodzących 

z innych regionów świata, które 

są uprawiane w polskich 

ogrodach (D) 

7. Na łące 62. Na łące podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki (A); wyjaśnia, 

dlaczego nie wolno wypalać 

traw (B); rozpoznaje 

przynajmniej trzy gatunki 

poznanych roślin łąkowych (C) 

wymienia cechy łąki (A); 

wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 

i żerujące na niej (A); 

przedstawia w formie 

łańcucha pokarmowego 

proste zależności 

pokarmowe między 

organizmami żyjącymi 

na łące (C) 

omawia zmiany 

zachodzące na łące 

w różnych porach roku 

(B); rozpoznaje 

przynajmniej pięć 

gatunków roślin 

występujących na łące (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

ludzie wykorzystują łąki 

(B) 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin 

do charakterystycznych barw 

łąki (C); uzasadnia, że łąka jest 

środowiskiem życia wielu 

zwierząt (C) 

wykonuje zielnik z poznanych 

na lekcji roślin łąkowych (C) 

lub innych roślin (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

8. Na polu 

uprawnym 

63. Na polu 

uprawnym 

wymienia nazwy zbóż (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

owies, pszenicę i żyto (C); 

podaje przykłady warzyw 

uprawianych na polach (A); 

wymienia nazwy dwóch 

szkodników upraw polowych 

(A) 

omawia sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych (B); rozpoznaje 

nasiona trzech zbóż (C); 

wyjaśnia, które rośliny 

nazywamy chwastami (B); 

uzupełnia brakujące ogniwa 

w łańcuchach pokarmowych 

organizmów żyjących na polu 

(C) 

wyjaśnia pojęcia: zboża 

ozime, zboża jare (B); 

podaje przykłady 

wykorzystywania 

uprawianych warzyw (B); 

wymienia sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

podaje przykłady innych upraw 

niż zboża i warzywa, wskazując 

sposoby ich wykorzystywania 

(B); przedstawia zależności 

występujące na polu w formie 

co najmniej dwóch łańcuchów 

pokarmowych (C); rozpoznaje 

zboża rosnące w najbliższej 

okolicy (D) 

wyjaśnia, czym jest walka 

biologiczna (B); prezentuje 

informacje na temat korzyści 

i zagrożeń wynikających ze 

stosowania chemicznych 

środków zwalczających 

szkodniki (D) 

Podsumowanie 

działu 8 

64.,65. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie” 

* Wymaganiom zostały przypisane kategorie taksonomiczne celów kształcenia: A – zapamiętywanie wiadomości, B – rozumienie wiadomości, C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosowanie 

wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). Według: B. Niemierko Między ocena szkolna a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
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Plan wynikowy do serii „Tajemnice przyrody” klasa 4 b (NOWA EDYCJA 2020 – 2022) 

Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

1. Przyroda i jej 

składniki 

1. Poznajemy 

składniki przyrody 

wymienia dwa elementy 

przyrody nieożywionej (A)*; 

wymienia dwa elementy 

przyrody ożywionej (A) 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

przyroda (B); wymienia trzy 

niezbędne do życia składniki 

przyrody nieożywionej (A); 

podaje trzy przykłady 

wytworów działalności 

człowieka (A) 

wymienia cechy 

ożywionych elementów 

przyrody (A); wskazuje 

w najbliższym otoczeniu 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

podaje przykłady powiązań 

przyrody nieożywionej 

z przyrodą ożywioną (A); 

klasyfikuje wskazane elementy 

na: ożywione składniki 

przyrody, nieożywione 

składniki przyrody oraz 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana 

jednego elementu przyrody może 

wpłynąć na jej pozostałe 

elementy (B) 

2. Jak poznawać 

przyrodę? 

2. Jakimi 

sposobami 

poznajemy 

przyrodę? 

wymienia zmysły 

umożliwiające poznawanie 

otaczającego świata (A); podaje 

dwa przykłady informacji 

uzyskanych dzięki wybranym 

zmysłom (A); wyjaśnia, czym 

jest obserwacja (B) 

omawia na przykładach 

rolę poszczególnych 

zmysłów w poznawaniu 

świata (B); wymienia 

źródła informacji o 

przyrodzie (A); omawia 

najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia obserwacji i 

wykonywania doświadczeń 

(B) 

porównuje liczbę i rodzaj 

informacji uzyskiwanych 

za pomocą 

poszczególnych zmysłów 

(C); wymienia cechy 

przyrodnika (A); określa 

rolę obserwacji 

w poznawaniu przyrody 

(B); omawia etapy 

doświadczenia (B) 

wyjaśnia, w jakim celu 

prowadzi się doświadczenia i 

eksperymenty przyrodnicze 

(B); wyjaśnia różnice między 

eksperymentem a 

doświadczeniem (B)  

na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę przewidzenia 

niektórych sytuacji i zjawisk, np. 

dotyczących pogody, 

zachowania zwierząt (D); 

przeprowadza dowolne 

doświadczenie, posługując się 

instrukcją, zapisuje obserwacje i 

wyniki (D); wyjaśnia, dlaczego 

do niektórych doświadczeń 

należy używać dwóch zestawów 

doświadczalnych (D) 

3. Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

3. Przyrządy 

i pomoce 

ułatwiające 

prowadzenie 

obserwacji 

podaje nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji w terenie (A); 

przeprowadza obserwację za 

pomocą lupy lub lornetki (C); 

notuje dwa/trzy spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

obiektów (C); wykonuje 

schematyczny rysunek 

obserwowanego obiektu (C); 

dokonuje pomiaru z 

wykorzystaniem  

taśmy mierniczej (C) 

przyporządkowuje przyrząd 

służący do prowadzenia 

obserwacji do 

obserwowanego obiektu (C); 

wymienia propozycje 

przyrządów, które należy 

przygotować do prowadzenia 

obserwacji w terenie (D); 

określa charakterystyczne 

cechy obserwowanych 

obiektów (C); opisuje sposób 

użycia taśmy mierniczej (B)  

planuje miejsca 

dwóch/trzech obserwacji 

(D); proponuje przyrząd 

odpowiedni do obserwacji 

konkretnego obiektu (C); 

wymienia najważniejsze 

części mikroskopu (A) 

planuje obserwację dowolnego 

obiektu lub organizmu w 

terenie (D); uzasadnia 

celowość zaplanowanej 

obserwacji (D); omawia sposób 

przygotowania obiektu 

do obserwacji  

mikroskopowej (B) 

przygotowuje notatkę na temat 

innych przyrządów służących do 

prowadzenia obserwacji, np. 

odległych obiektów lub głębin 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

4. W jaki 

sposób 

określamy 

kierunki 

geograficzne? 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

wskazanych przez 

nauczyciela na widnokręgu 

(A); wyznacza – na podstawie 

instrukcji słownej – główne 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); określa 

warunki wyznaczania 

kierunku północnego za 

pomocą gnomonu, czyli 

prostego patyka lub pręta, w 

słoneczny dzień (B) 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

(A); przyporządkowuje 

skróty do nazw głównych 

kierunków geograficznych 

(A); określa warunki 

korzystania z kompasu (A); 

posługując się instrukcją, 

wyznacza główne kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu (C)  

wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); omawia 

budowę kompasu (B); 

samodzielnie wyznacza 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

wyznacza się kierunki 

pośrednie (B) 

podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (B); 

porównuje dokładność 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu (D); 

wyjaśnia, w jaki sposób tworzy 

się nazwy kierunków 

pośrednich (B) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (A); 

omawia sposób wyznaczania 

kierunku północnego na 

podstawie położenia Gwiazdy 

Polarnej oraz innych obiektów 

w otoczeniu (B) 

5. Określamy 

kierunki 

geograficzne za 

pomocą kompasu 

i gnomonu – 

lekcja w terenie 

Podsumowanie 

działu 1 

6., 7. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika” 

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

1.Substancje 

wokół nas 

8. Otaczają nas 

substancje 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu przykłady ciał 

stałych, cieczy i gazów (B); 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu po dwa przykłady 

ciał plastycznych, kruchych i 

sprężystych (B); podaje dwa 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych (A); 

porównuje ciała stałe z 

cieczami pod względem jednej 

właściwości, np. kształtu (C) 

wymienia stany skupienia, w 

których występują substancje 

(A); podaje dwa/trzy 

przykłady wykorzystania 

właściwości ciał stałych w 

życiu codziennym (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko rozszerzalności 

cieplnej (B); podaje 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych 

i cieczy (C) oraz gazów (D) 

klasyfikuje ciała stałe ze 

względu na właściwości (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

kruchość, plastyczność i 

sprężystość (B); porównuje 

właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów (C); opisuje zasadę 

działania termometru 

cieczowego (B) 

uzasadnia, popierając swoje 

stanowisko przykładami z życia, 

dlaczego ważna jest znajomość 

właściwości ciał (D) 

2. Woda 

występuje 

w trzech 

stanach 

skupienia 

9. Poznajemy 

stany skupienia 

wody 

wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie (A); podaje 

przykłady występowania wody 

w różnych stanach skupienia 

(A); omawia budowę 

termometru (B); odczytuje 

wskazania termometru (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

krzepnięcie i topnienie (B) 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru (B); 

przeprowadza, zgodnie 

z instrukcją, doświadczenia 

wykazujące:  

– wpływ temperatury 

otoczenia na parowanie wody 

(C), 

– obecność pary wodnej 

w powietrzu (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

parowanie i skraplanie  

wody (B) 

wymienia czynniki 

wpływające na szybkość 

parowania (A); formułuje 

wnioski na podstawie 

przeprowadzonych 

doświadczeń (D); 

przyporządkowuje stan 

skupienia wody do wskazań  

termometru (C) 

dokumentuje doświadczenia 

według poznanego schematu 

(D); podaje znane z życia 

codziennego przykłady zmian 

stanów skupienia wody (C); 

przedstawia w formie schematu 

zmiany stanu skupienia wody  

w przyrodzie (C) 

przedstawia zmiany stanów 

skupienia wody podczas 

jej krążenia w przyrodzie, 

posługując się wykonanym 

przez siebie rysunkiem (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Składniki 

pogody 

10. Poznajemy 

składniki pogody  

wymienia przynajmniej trzy 

składniki pogody (A); 

rozpoznaje na dowolnej 

ilustracji rodzaje opadów (C); 

wyjaśnia, dlaczego burze są 

groźne (B)  

wyjaśnia, co nazywamy 

pogodą (B); wyjaśnia pojęcia: 

upał, przymrozek, mróz (B);  

podaje nazwy osadów 

atmosferycznych (A) 

podaje, z czego mogą być 

zbudowane chmury (A); 

rozróżnia rodzaje osadów 

atmosferycznych na 

ilustracjach (C); wyjaśnia, 

czym jest ciśnienie 

atmosferyczne (B); 

wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B) 

wyjaśnia, jak tworzy się nazwę 

wiatru (B); rozpoznaje na 

mapie rodzaje wiatrów (C); 

wykazuje związek pomiędzy 

porą roku a występowaniem 

określonego rodzaju opadów 

i osadów (D) 

wyjaśnia różnice między opadami 

a osadami atmosferycznymi (D) 

4. Obserwujemy 

pogodę 

11. Obserwujemy 

pogodę 

dobiera odpowiednie przyrządy 

służące do pomiaru trzech 

składników pogody (A); 

odczytuje temperaturę 

powietrza z termometru 

cieczowego (C); na podstawie 

instrukcji buduje wiatromierz 

(C); odczytuje symbole 

umieszczone na mapie pogody 

(C); przedstawia stopień 

zachmurzenia za pomocą 

symboli (C); przedstawia 

rodzaj opadów za pomocą 

symboli (C) 

zapisuje temperaturę dodatnią 

i ujemną (C); omawia sposób 

pomiaru ilości opadów (B); 

podaje jednostki, w których 

wyraża się składniki pogody 

(A); buduje deszczomierz na 

podstawie instrukcji (C); 

prowadzi tygodniowy 

kalendarz pogody na 

podstawie obserwacji 

wybranych składników 

pogody (C); określa aktualny 

stopień zachmurzenia nieba 

na podstawie obserwacji (C); 

opisuje tęczę (B) 

wymienia przyrządy 

służące do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

dokonuje pomiaru 

składników pogody – 

prowadzi kalendarz pogody 

(C); przygotowuje możliwą 

prognozę pogody dla 

swojej miejscowości na 

następny dzień (C)  

odczytuje prognozę pogody 

przedstawioną za pomocą 

znaków graficznych (C); 

określa kierunek wiatru na 

podstawie obserwacji (C) 

przygotowuje i prezentuje 

informacje na temat rodzajów 

wiatru występujących na świecie 

(C); na podstawie opisu 

przedstawia – w formie mapy – 

prognozę pogody dla Polski (D)  

12. Obserwacja 

i pomiar 

składników 

pogody – lekcja 

w terenie 

5. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

13. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

wyjaśnia pojęcia: wschód 

Słońca, zachód Słońca 

(B); rysuje „drogę” Słońca 

na niebie (C); podaje daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór roku 

(A); podaje po 

trzy przykłady zmian 

zachodzących 

w przyrodzie ożywionej 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

omawia pozorną wędrówkę 

Słońca nad widnokręgiem 

(B); omawia zmiany 

temperatury powietrza w 

ciągu dnia (B); wyjaśnia 

pojęcia: równonoc, 

przesilenie (B); omawia 

cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

temperaturą powietrza (C); 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

długością cienia (C); 

wyjaśnia pojęcie górowanie 

Słońca (B); omawia zmiany 

w pozornej wędrówce 

Słońca nad widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

omawia zmiany długości cienia 

w ciągu dnia (B); porównuje 

wysokość Słońca nad 

widnokręgiem oraz długość 

cienia podczas górowania 

w poszczególnych porach roku 

(C) 

podaje przykłady praktycznego 

wykorzystania wiadomości 

dotyczących zmian temperatury 

i długości cienia w ciągu dnia, 

np. wybór ubrania, pielęgnacja 

roślin, ustawienie budy dla psa 

(B); wymienia fenologiczne pory 

roku, czyli te, które wyróżnia się 

na podstawie fazy rozwoju 

roślinności (A) 14. Jak zmieniają 

się pogoda i 

przyroda w ciągu 

roku? – lekcja w 

terenie  

Podsumowanie 

działu 2 

15., 16. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze” 

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Organizmy mają 

wspólne cechy 

17. Poznajemy 

budowę  

i czynności 

życiowe 

organizmów 

wyjaśnia, po czym rozpoznaje 

się organizm (B); wymienia 

przynajmniej trzy czynności 

życiowe organizmów (A); 

omawia jedną wybraną przez 

siebie czynność życiową 

organizmów (B); odróżnia 

przedstawione na ilustracji 

organizmy jednokomórkowe od 

organizmów 

wielokomórkowych (C)  

wyjaśnia pojęcia: organizm 

jednokomórkowy, 

organizm wielokomórkowy 

(B); podaje 

charakterystyczne cechy 

organizmów (A); 

wymienia czynności 

życiowe organizmów (A); 

rozpoznaje na ilustracji 

wybrane  

organy/narządy (C) 

omawia hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

życiowe organizmów (B); 

omawia cechy 

rozmnażania płciowego 

i bezpłciowego (B) 

podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania tych 

samych czynności przez 

organizmy, np. ruch, wzrost 

(C); porównuje rozmnażanie 

płciowe z rozmnażaniem 

bezpłciowym (C) 

prezentuje informacje na 

temat najmniejszych 

i największych organizmów 

żyjących na Ziemi (D); 

omawia podział organizmów 

na pięć królestw (A) 

2. Organizmy 

różnią się 

sposobem 

odżywiania 

 

18. W jaki 

sposób 

organizmy 

zdobywają 

pokarm? 

określa, czy podany organizm 

jest samożywny czy 

cudzożywny (B); podaje 

przykłady organizmów 

cudzożywnych: mięsożernych, 

roślinożernych i 

wszystkożernych (B); 

wskazuje na ilustracji 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (C) 

układa łańcuch pokarmowy 

z podanych organizmów (C); 

układa jeden łańcuch 

pokarmowy na podstawie 

analizy sieci pokarmowej (D) 

dzieli organizmy cudzożywne 

ze względu na rodzaj 

pokarmu (A); podaje 

przykłady organizmów 

roślinożernych (B); dzieli 

mięsożerców na drapieżniki  

i padlinożerców (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

wszystkożerność (B) 

wyjaśnia, czym są zależności 

pokarmowe (B); podaje 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcia: organizm 

samożywny, organizm 

cudzożywny (B); wymienia 

cechy roślinożerców (B); 

wymienia, podając 

przykłady, sposoby 

zdobywania pokarmu przez 

organizmy cudzożywne 

(B); podaje przykłady 

zwierząt odżywiających się 

szczątkami glebowymi (B); 

wymienia przedstawicieli  

pasożytów (A); wyjaśnia 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (B); 

wyjaśnia, co to jest sieć 

pokarmowa (B)  

omawia sposób wytwarzania 

pokarmu przez rośliny (B); 

określa rolę, jaką odgrywają 

w przyrodzie zwierzęta 

odżywiające się szczątkami 

glebowymi (C); wyjaśnia, na 

czym polega pasożytnictwo 

(B); omawia rolę 

destruentów w łańcuchu 

pokarmowym (B) 

prezentuje – w dowolnej formie 

– informacje na temat 

pasożytnictwa w świecie  

roślin (D); podaje przykłady 

obrony przed wrogami w 

świecie roślin i zwierząt (C);  

uzasadnia, że zniszczenie jednego 

z ogniw łańcucha pokarmowego 

może doprowadzić do wyginięcia 

innych ogniw (D) 

19. Poznajemy 

zależności 

pokarmowe 

między 

organizmami 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Rośliny 

i zwierzęta wokół 

nas 

20. Obserwujemy 

rośliny i zwierzęta 

wymienia korzyści 

wynikające z uprawy roślin 

w domu i ogrodzie (A); 

podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez 

człowieka w domu (A); 

podaje przykład drobnego 

zwierzęcia żyjącego w domu 

(A); rozpoznaje trzy 

zwierzęta żyjące w ogrodzie 

(C) 

podaje trzy przykłady roślin 

stosowanych jako przyprawy 

do potraw (B); wyjaśnia, 

dlaczego decyzja o hodowli 

zwierzęcia powinna być 

dokładnie przemyślana (B); 

omawia zasady opieki nad 

zwierzętami (B); podaje 

przykłady dzikich zwierząt 

żyjących w mieście (A); 

wykonuje zielnik, w którym 

umieszcza pięć okazów (D) 

rozpoznaje wybrane 

rośliny doniczkowe (C); 

wyjaśnia, jakie znaczenie 

ma znajomość wymagań 

życiowych uprawianych 

roślin (D); określa cel 

hodowania zwierząt w 

domu (B); wyjaśnia, 

dlaczego nie wszystkie 

zwierzęta możemy 

hodować w domu (B); 

wskazuje źródła 

informacji na temat 

hodowanych zwierząt (C); 

wyjaśnia, dlaczego coraz 

więcej dzikich zwierząt 

przybywa do miast (B) 

opisuje szkodliwość zwierząt 

zamieszkujących nasze domy 

(C); formułuje apel do osób 

mających zamiar hodować 

zwierzę lub podarować je 

w prezencie (D) 

prezentuje jedną egzotyczną 

roślinę (ozdobną lub 

przyprawową), omawiając jej 

wymagania życiowe (D); 

przygotowuje ciekawostki 

i dodatkowe informacje na 

temat zwierząt, np. omówienie 

najszybszych zwierząt (D) 

Podsumowanie 

działu 3 

21., 22. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów” 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

1. Trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu 

23. Poznajemy 

składniki pokarmu 

podaje przykłady produktów 

bogatych w białka, cukry, 

tłuszcze, witaminy (A); 

omawia znaczenie wody dla 

organizmu (B) 

wymienia składniki 

pokarmowe (A); 

przyporządkowuje podane 

pokarmy do wskazanej grupy 

pokarmowej (C) 

omawia rolę składników 

pokarmowych w 

organizmie (B); wymienia 

produkty zawierające sole 

mineralne (A) 

omawia rolę witamin (B); 

wymienia wybrane objawy 

niedoboru jednej z poznanych 

witamin (B); omawia rolę soli 

mineralnych w organizmie (B) 

przedstawia krótkie informacje na 

temat sztucznych barwników, 

aromatów identycznych 

z naturalnymi, konserwantów 

znajdujących się w żywności (D) 

24. Jak przebiega 

trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu? 

wskazuje na modelu położenie 

poszczególnych narządów 

przewodu pokarmowego (C); 

wyjaśnia, dlaczego należy 

dokładnie żuć pokarm (B); 

uzasadnia konieczność mycia 

rąk przed każdym  

posiłkiem (C) 

wymienia narządy budujące 

przewód pokarmowy (A); 

omawia rolę układu 

pokarmowego (B); podaje 

zasady higieny układu 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcie trawienie 

(B); opisuje drogę pokarmu 

w organizmie (B); omawia, 

co dzieje się w organizmie 

po zakończeniu trawienia 

pokarmu (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 

narządy, w których zachodzi 

mechaniczne i chemiczne 

przekształcanie pokarmu (C) 

omawia rolę narządów 

wspomagających trawienie (B); 

wymienia czynniki, które mogą 

negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie wątroby lub 

trzustki (A) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Układ 

krwionośny 

transportuje krew 

25. Jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny? 

wskazuje na schemacie serce i 

naczynia krwionośne (C); 

wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych (A); mierzy puls 

(C); podaje dwa przykłady 

zachowań korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krążenia (C) 

omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych (B); pokazuje 

na schemacie poszczególne 

rodzaje naczyń krwionośnych 

(C) 

wymienia funkcje układu 

krwionośnego (B); 

wyjaśnia, czym jest tętno 

(B); omawia rolę układu 

krwionośnego 

w transporcie substancji 

w organizmie (C); 

proponuje zestaw prostych 

ćwiczeń poprawiających 

funkcjonowanie układu 

krwionośnego (D) 

wyjaśnia, jak należy dbać o 

układ krwionośny (B); podaje 

przykłady produktów 

żywnościowych korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krwionośnego (C) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat składników 

krwi (B) i grup krwi (D) 

3. Układ 

oddechowy 

zapewnia 

wymianę 

gazową 

26. Jak 

oddychamy? 

pokazuje na modelu lub 

planszy dydaktycznej 

położenie narządów 

budujących układ oddechowy 

(C); wymienia zasady higieny 

układu oddechowego (B) 

wymienia narządy budujące 

drogi oddechowe (A); 

wyjaśnia, co dzieje się z 

powietrzem podczas 

wędrówki przez drogi 

oddechowe (B); określa rolę 

układu oddechowego (A); 

opisuje zmiany w wyglądzie 

części piersiowej tułowia 

podczas wdechu i wydechu 

(C) 

określa cel wymiany 

gazowej (B); omawia rolę 

poszczególnych narządów 

układu oddechowego (B); 

wyjaśnia, dlaczego drogi 

oddechowe są wyściełane 

przez komórki z rzęskami 

(B) 

wyjaśnia, na czym polega 

współpraca układów 

pokarmowego, krwionośnego 

i oddechowego (B); wykonuje 

schematyczny rysunek 

ilustrujący wymianę gazową 

zachodzącą w płucach (C) 

ilustruje wymianę gazową 

zachodzącą w komórkach 

ciała (C); planuje i prezentuje 

doświadczenie potwierdzające 

obecność pary wodnej w 

wydychanym powietrzu (D)  

4. Szkielet i 

mięśnie 

umożliwiają ruch 

27. Jakie układy 

narządów 

umożliwiają 

organizmowi 

ruch? 

wskazuje na sobie, modelu lub 

planszy elementy szkieletu 

(C); wyjaśnia pojęcie stawy 

(B); omawia dwie zasady 

higieny układu ruchu (B) 

wymienia elementy budujące 

układ ruchu (A); podaje 

nazwy i wskazuje główne 

elementy szkieletu (C); 

wymienia trzy funkcje 

szkieletu (A); wymienia 

zasady higieny układu  

ruchu (A) 

rozróżnia rodzaje 

połączeń kości (C); 

podaje nazwy głównych 

stawów u człowieka (A); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

mięśnie są połączone  

ze szkieletem (B) 

porównuje zakres ruchów 

stawów: barkowego, 

biodrowego i kolanowego 

(D); na modelu lub planszy 

wskazuje kości o różnych 

kształtach (C); omawia pracę 

mięśni szkieletowych (C) 

wyjaśnia, dlaczego w okresie 

szkolnym należy szczególnie 

dbać o prawidłową postawę 

ciała (B); omawia działanie 

mięśni budujących narządy 

wewnętrzne (B) 

5. Układ nerwowy 

kontroluje pracę 

organizmu 

28. Jak 

organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narząd wzroku 

wskazuje na planszy położenie 

układu nerwowego (C); 

wskazuje na planszy lub 

modelu położenie narządów 

zmysłów (C); wymienia 

zadania narządów smaku 

i powonienia (A); wymienia, 

podając przykłady, rodzaje 

smaków (A); wymienia dwa 

omawia rolę poszczególnych 

narządów zmysłów (B); 

omawia rolę skóry jako 

narządu zmysłu (B); 

wymienia zasady higieny 

oczu i uszu (B) 

omawia, korzystając 

z planszy, w jaki sposób 

powstaje obraz 

oglądanego obiektu (C); 

wskazuje na planszy 

elementy budowy oka: 

soczewkę, siatkówkę 

i źrenicę (C); wskazuje na 

planszy małżowinę uszną, 

wymienia zadania mózgu, 

rdzenia kręgowego i nerwów 

(A); wyjaśnia, w jaki sposób 

układ nerwowy odbiera 

informacje z otoczenia (B) 

podaje wspólną cechę 

narządów węchu i smaku (A); 

wskazuje na planszy drogę 

informacji dźwiękowych (C); 

podaje przykłady skutków 

uszkodzenia układu nerwowego 

(A); prezentuje informacje  

na temat wad wzroku lub słuchu 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

29. Jak organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narządy: węchu, 

smaku, słuchu i 

dotyku 

zachowania wpływające 

niekorzystnie na układ 

nerwowy (A) 

przewód słuchowy i błonę 

bębenkową (C); omawia 

zasady higieny układu 

nerwowego (B) 

uzasadnia, że układ nerwowy 

koordynuje pracę wszystkich 

narządów zmysłów (D); na 

podstawie doświadczenia 

formułuje wniosek dotyczący 

zależności między zmysłem 

smaku a zmysłem powonienia 

(C) 

6. Układ 

rozrodczy 

umożliwia 

wydawanie na 

świat 

potomstwa 

30. Jak jest 

zbudowany układ 

rozrodczy? 

wskazuje na planszy położenie 

narządów układu rozrodczego 

(C); rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i żeńską (C); 

wyjaśnia pojęcie zapłodnienie 

(B) 

wymienia narządy tworzące 

żeński i męski układ 

rozrodczy (A); określa rolę 

układu rozrodczego (A); 

omawia zasady higieny 

układu rozrodczego (B); 

wskazuje na planszy miejsce 

rozwoju nowego organizmu 

(C) 

omawia rolę 

poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic w 

budowie układu rozrodczego 

żeńskiego i męskiego (C); 

omawia przebieg rozwoju 

nowego organizmu (A) 

wskazuje na planszy narządy 

układu rozrodczego męskiego i 

układu rozrodczego żeńskiego 

(C) 

prezentuje informacje na temat 

roli kobiet i mężczyzn w rodzinie 

i społeczeństwie na przestrzeni 

kilku pokoleń, np. omawia 

zajęcia prababci, babci, mamy, 

starszej siostry itp. (D) 

7. Dojrzewanie to 

czas wielkich 

zmian  

31. Dojrzewanie 

to czas wielkich 

zmian 

podaje przykłady zmian 

w organizmie świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej płci 

(A); podaje dwa przykłady 

zmian w funkcjonowaniu 

skóry w okresie dojrzewania 

(B) 

wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące w 

okresie dojrzewania 

u dziewcząt i chłopców 

(A); omawia zasady 

higieny, których należy 

przestrzegać w okresie 

dojrzewania (B) 

opisuje zmiany psychiczne 

zachodzące w okresie 

dojrzewania (B) 

wyjaśnia na przykładach, czym 

jest odpowiedzialność (B) 

prezentuje informacje dotyczące 

zagrożeń, na które mogą być 

narażone dzieci w okresie 

dojrzewania (D) 

Podsumowanie 

działu 4 

32., 33. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Zdrowy 

styl życia 

34. Jak dbać 

o higienę? 

wymienia co najmniej trzy 

zasady zdrowego stylu życia 

(A); korzystając z piramidy 

zdrowego żywienia, wskazuje 

produkty, które należy 

spożywać w dużych i w małych 

ilościach (C); wyjaśnia, 

dlaczego ważna jest czystość 

rąk (B); omawia sposoby 

dbania o zęby (C); wymienia 

dwie zasady bezpieczeństwa 

podczas zabaw na świeżym  

powietrzu (A) 

podaje zasady prawidłowego 

odżywiania (A); wyjaśnia, 

dlaczego należy dbać o 

higienę skóry (B); opisuje 

sposób pielęgnacji paznokci 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega właściwy dobór 

odzieży (B) podaje przykłady 

wypoczynku czynnego i 

wypoczynku biernego (B) 

wymienia wszystkie zasady 

zdrowego stylu życia (A); 

wyjaśnia rolę aktywności 

fizycznej w zachowaniu 

zdrowia (B); opisuje sposób 

pielęgnacji skóry – ze 

szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 

jamy ustnej (B) 

wyjaśnia, czym jest zdrowy styl 

życia (B); omawia skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

(B); wyjaśnia, na czym polega 

higiena osobista (B); podaje 

sposoby na uniknięcie 

zakażenia się grzybicą (A) 

przygotowuje propozycję 

prawidłowego jadłospisu na trzy 

dni, który będzie odpowiedni w 

okresie dojrzewania (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Choroby 

zakaźne i 

pasożytnicze 

35. Poznajemy 

choroby zakaźne 

wymienia drogi wnikania do 

organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych i zwierząt 

pasożytniczych (A); wymienia 

trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

oddechową (A); wymienia trzy 

zasady, których przestrzeganie 

pozwoli uniknąć chorób 

przenoszonych przez 

uszkodzoną skórę (A); 

wymienia trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

pokarmową (A) 

wymienia przyczyny chorób 

zakaźnych (A); wymienia 

nazwy chorób 

przenoszonych drogą 

oddechową (A); omawia 

objawy wybranej choroby 

przenoszonej drogą 

oddechową (B); omawia 

przyczyny zatruć (B); 

określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest ono 

chore na wściekliznę (C) 

wyjaśnia, czym są 

szczepionki (B); wymienia 

sposoby zapobiegania 

chorobom przenoszonym 

drogą oddechową (A); 

wymienia szkody, które 

pasożyty powodują w 

organizmie (A); omawia 

objawy zatruć (B) 

porównuje objawy 

przeziębienia z objawami 

grypy i anginy (C); klasyfikuje 

pasożyty na wewnętrzne i 

zewnętrze, podaje ich 

przykłady (C); charakteryzuje 

pasożyty wewnętrzne 

człowieka (C); opisuje objawy 

wybranych chorób zakaźnych 

(B); wymienia drobnoustroje 

mogące wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę (B) 

przygotowuje informacje na 

temat objawów boreliozy 

i sposobów postępowania 

w przypadku zachorowania na 

nią (D) 

3. Jak postępować 

w niebezpiecznych 

sytuacjach? 

36. Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w naszym 

otoczeniu? 

wymienia zjawiska pogodowe, 

które mogą stanowić 

zagrożenie (A); odróżnia 

muchomora sromotnikowego 

od innych grzybów (C); określa 

sposób postępowania  

po użądleniu (A) 

określa zasady postępowania 

w czasie burzy, gdy 

przebywa się w domu lub 

poza nim (A); rozpoznaje 

owady, które mogą być 

groźne (C) 

wymienia 

charakterystyczne cechy 

muchomora 

sromotnikowego (A); 

wymienia objawy zatrucia 

grzybami (A) 

omawia sposób postępowania 

po ukąszeniu przez żmiję (B); 

rozpoznaje dziko rosnące 

rośliny trujące (C) 

prezentuje plakat ostrzegający 

o niebezpieczeństwach w swojej 

okolicy (D) 

37. 

Niebezpieczeństwa 

i pierwsza pomoc 

w domu 

omawia zasady postępowania 

podczas pielęgnacji roślin 

hodowanych w domu (B); 

podaje przykłady środków 

czystości, które stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia (A); 

wymienia rodzaje urazów skóry 

(A) 

podaje przykłady trujących 

roślin hodowanych w domu 

(A); przyporządkowuje 

nazwę zagrożenia do symboli 

umieszczanych na 

opakowaniach (C); omawia 

sposób postępowania w 

wypadku otarć i skaleczeń 

(B) 

omawia zasady pierwszej 

pomocy po kontakcie ze 

środkami czystości (B) 

omawia zasady postępowania w 

przypadku oparzeń (B) 

4. Czym jest 

uzależnienie 

38. Uzależnienia 

i ich skutki 

podaje przynajmniej dwa 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu tytoniowego 

i alkoholu na organizm 

człowieka (B); opisuje 

zachowanie świadczące 

o mogącym rozwinąć się 

uzależnieniu od komputera lub 

telefonu (B); prezentuje 

zachowanie asertywne 

podaje przykłady substancji, 

które mogą uzależniać (A); 

podaje przykłady skutków 

działania alkoholu na 

organizm (B); podaje 

przykłady sytuacji, w których 

należy zachować się 

asertywnie (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków 

(B); wyjaśnia, czym jest 

asertywność (B) 

wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym (C); uzasadnia 

konieczność zachowań 

sertywnych (D); uzasadnia, 

dlaczego napoje energetyzujące 

nie są obojętne dla zdrowia (C) 

przygotowuje informacje na 

temat pomocy osobom 

uzależnionym (D); prezentuje 

informacje na temat możliwych 

przyczyn, postaci i profilaktyki 

chorób nowotworowych (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

w wybranej sytuacji (C) 

Podsumowanie 

działu 5 

39.,40. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Dział 6. Orientujemy się w terenie 

1. Co pokazujemy 

na planach? 

41. Co to jest 

plan? 

oblicza wymiary biurka w skali 

1 : 10 (C); rysuje plan biurka w 

skali 1 : 10 (C) 

wyjaśnia, jak powstaje plan 

(B); rysuje plan dowolnego 

przedmiotu (wymiary 

przedmiotu podzielne bez 

reszty przez 10) w skali  

1 : 10 (C) 

wyjaśnia pojęcie skala 

liczbowa (B); oblicza 

wymiary przedmiotu 

w różnych skalach, np. 1 : 

5, 1 : 20, 1 : 50; wykonuje 

szkic terenu szkoły (D) 

rysuje plan pokoju  

w skali 1 : 50 (C); dobiera skalę 

do wykonania planu dowolnego 

obiektu (D); wykonuje szkic 

okolic szkoły (D) 

wyjaśnia pojęcia: skala 

mianowana, podziałka liniowa 

(B) 

2. Jak czytamy 

plany i mapy? 

42. Czytamy plan 

miasta i mapę 

turystyczną 

wymienia rodzaje map (A); 

odczytuje informacje zapisane 

w legendzie planu (C) 

wyjaśnia pojęcia: mapa 

i legenda (B); określa 

przeznaczenie planu miasta i 

mapy turystycznej (B); 

rozpoznaje obiekty 

przedstawione na planie lub 

mapie za pomocą znaków 

kartograficznych (C/D) 

opisuje słowami fragment 

terenu przedstawiony na 

planie lub mapie (D); 

przygotowuje zbiór znaków 

kartograficznych dla planu 

lub mapy najbliższej 

okolicy (C) 

porównuje dokładność planu 

miasta i mapy turystycznej (D); 

odszukuje na mapie wskazane 

obiekty (C) 

rysuje fragment drogi do szkoły, 

np. ulicy, zmniejszając jej 

wymiary (np. 1000 razy) 

i używając właściwych znaków 

kartograficznych (D) 

3. Jak się 

orientować w 

terenie? 

43. Jak się 

orientować  

w terenie? 

 

wskazuje kierunki geograficzne 

na mapie (C); odszukuje na 

planie okolicy wskazany 

obiekt, np. kościół, szkołę (C) 

określa położenie innych 

obiektów na mapie w 

stosunku do podanego 

obiektu (C); opowiada, jak 

zorientować plan lub mapę za 

pomocą kompasu (B)  

wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie planu lub 

mapy (B); orientuje plan 

lub mapę za pomocą 

kompasu (C) 

orientuje mapę za pomocą 

obiektów w terenie (C) 

dostosowuje sposób orientowania 

mapy do otaczającego terenu (D) 

44. Ćwiczymy 

orientowanie się 

w terenie – lekcja 

w terenie 

Podsumowanie 

działu 6 

45.,46. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Orientujemy się w terenie” 

Dział 7. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

1. Rodzaje 

krajobrazów 

47. Co to jest 

krajobraz? 

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje 

krajobrazów (C); podaje 

przykłady krajobrazu 

naturalnego (B); wymienia 

nazwy krajobrazów 

kulturowych (B); określa rodzaj 

krajobrazu najbliższej okolicy 

(D) 

wyjaśnia, do czego odnoszą 

się nazwy krajobrazów (B); 

wymienia rodzaje 

krajobrazów: naturalny, 

kulturowy (A); wyjaśnia 

pojęcie krajobraz kulturowy 

(B); wskazuje w krajobrazie 

najbliższej okolicy składniki, 

które są wytworami 

człowieka (C) 

wyjaśnia pojęcie krajobraz 

(B); wymienia składniki, 

które należy uwzględnić, 

opisując krajobraz (A); 

omawia cechy 

poszczególnych 

krajobrazów kulturowych 

(B); wskazuje składniki 

naturalne w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D) 

opisuje krajobraz najbliższej 

okolicy (D) 

wskazuje pozytywne i negatywne 

skutki przekształcenia krajobrazu 

najbliższej okolicy (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Ukształtowanie 

terenu 

48. Poznajemy 

formy terenu 

rozpoznaje na ilustracji formy 

terenu (C); wyjaśnia, czym są 

równiny (B); wykonuje modele 

wzniesienia i doliny (C) 

omawia na podstawie 

ilustracji elementy 

wzniesienia (C); wskazuje 

formy terenu w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D)   

opisuje wklęsłe formy 

terenu (B); opisuje formy 

terenu dominujące w 

krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości (A); 

omawia elementy doliny (A) 

przygotuje krótką prezentację 

o najciekawszych formach terenu 

w Polsce, w Europie, na świecie 

(D) 

3. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

49. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

przyporządkowuje jedną/dwie 

pokazane skały 

do poszczególnych grup (C) 

podaje nazwy grup skał (A); 

podaje przykłady skał litych, 

zwięzłych i luźnych (B) 

opisuje budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C); 

rozpoznaje co najmniej 

jedną skałę występującą w 

najbliższej okolicy (C/D) 

opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy (D); 

omawia proces powstawania 

gleby (B) 

przygotowuje kolekcję skał 

z najbliższej okolicy wraz z ich 

opisem (D) 

4. Wody słodkie  

i wody słone 

50. Wody słodkie  

i wody słone 

podaje przykłady wód 

słonych (B); wskazuje na 

mapie przykład wód 

stojących i płynących 

w najbliższej okolicy (D) 

podaje przykłady wód 

słodkich – w tym wód 

powierzchniowych (B); 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem (B); 

na podstawie ilustracji 

rozróżnia rodzaje wód 

stojących i płynących (C/D); 

wymienia różnice między 

jeziorem a stawem (C) 

wyjaśnia pojęcia: wody 

słodkie, wody słone (B); 

wykonuje schemat podziału 

wód powierzchniowych 

(C); omawia warunki 

niezbędne do powstania 

jeziora (B); porównuje 

rzekę z kanałem 

śródlądowym (C) 

charakteryzuje wody słodkie 

występujące na Ziemi (C); 

omawia, jak powstają bagna 

(B); charakteryzuje wody 

płynące (C) 

prezentuje informacje typu 

„naj” – najdłuższa rzeka, 

największe jezioro, największa 

głębia oceaniczna (D); 

wyjaśnia, czym są lodowce 

i lądolody (B) 

5. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

51. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

rozpoznaje na zdjęciach 

krajobraz kulturowy (C); 

podaje dwa/trzy przykłady 

zmian w krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

wymienia, podając przykłady, 

od jakich nazw pochodzą 

nazwy miejscowości (A); 

podaje przykłady zmian 

w krajobrazach kulturowych 

(B) 

omawia zmiany 

w krajobrazie wynikające 

z rozwoju rolnictwa (B); 

omawia zmiany w 

krajobrazie związane z 

rozwojem przemysłu (A); 

wyjaśnia pochodzenie 

nazwy swojej miejscowości 

(C) 

podaje przykłady działalności 

człowieka, które prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu (B); 

wskazuje źródła, z których 

można uzyskać informacje o 

historii swojej 

miejscowości (A) 

przygotowuje plakat lub 

prezentację multimedialną na 

temat zmian krajobrazu na 

przestrzeni dziejów (A); 

przygotuje prezentację 

multimedialną lub plakat pt. 

„Moja miejscowość dawniej i 

dziś” (D) 

6. Obszary 

i obiekty 

chronione 

52. Obszary 

i obiekty 

chronione 

wymienia dwie/trzy formy 

ochrony przyrody w Polsce 

(A); podaje dwa/trzy przykłady 

ograniczeń obowiązujących 

na obszarach chronionych (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, czym są parki 

narodowe (B); podaje 

przykłady obiektów, które są 

pomnikami przyrody (B); 

omawia sposób zachowania 

się na obszarach chronionych 

(B) 

wyjaśnia cel ochrony 

przyrody (B); wyjaśnia, 

czym są rezerwaty 

przyrody (B); wyjaśnia 

różnice między ochroną 

ścisłą a ochroną czynną 

(B); podaje przykład 

obszaru chronionego lub 

pomnika przyrody 

znajdującego się 

w najbliższej okolicy (A) 

wskazuje różnice między 

parkiem narodowym a parkiem 

krajobrazowym (C); na 

podstawie mapy w podręczniku 

lub atlasie podaje przykłady 

pomników przyrody ożywionej 

i nieożywionej na terenie Polski 

i swojego województwa (D) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat ochrony 

przyrody w najbliższej okolicy: 

gminie, powiecie lub 

województwie (D) 

Podsumowanie 

działu 7 

53.,54. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy” 

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Warunki życia 

w wodzie 

55. Poznajemy 

warunki życia 

w wodzie 

podaje trzy przystosowania ryb 

do życia w wodzie (A); 

wymienia dwa przykłady 

innych przystosowań 

organizmów do życia w wodzie 

(A) 

omawia, podając przykłady, 

przystosowania zwierząt do 

życia w wodzie (B); 

wyjaśnia, dzięki czemu 

zwierzęta wodne mogą 

przetrwać zimę (B) 

omawia, podając 

przykłady, przystosowania 

roślin do ruchu wód (B); 

omawia sposób pobierania 

tlenu przez organizmy  

wodne (B) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje, podając 

przykłady, przystosowania 

zwierząt do ruchu wody (B) 

prezentuje informacje 

o największych organizmach 

żyjących w środowisku  

wodnym (D) 

2. Z biegiem rzeki 56. Poznajemy 

rzekę 

wskazuje na ilustracji elementy 

rzeki: źródło, bieg górny, bieg 

środkowy, bieg dolny, ujście 

(C/D) 

podaje dwie/trzy nazwy 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (A); 

omawia warunki panujące 

w górnym biegu rzeki (A) 

wymienia cechy, którymi 

różnią się poszczególne 

odcinki rzeki (B); 

porównuje warunki życia w 

poszczególnych biegach 

rzeki (C); omawia 

przystosowania 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (B) 

porównuje świat roślin 

oraz zwierząt w 

górnym, środkowym i 

dolnym biegu rzeki 

(C); rozpoznaje na 

ilustracjach organizmy 

charakterystyczne dla 

każdego z biegów rzeki 

(C) 

podaje przykłady pozytywnego i 

negatywnego wpływu rzek na 

życie i gospodarkę człowieka 

(D) 

3. Życie w jeziorze 57. Poznajemy 

warunki życia 

w jeziorze 

przyporządkowuje na 

schematycznym rysunku 

odpowiednie nazwy do stref 

życia w jeziorze (C); odczytuje 

z ilustracji nazwy dwóch/trzech 

organizmów żyjących 

w poszczególnych strefach 

jeziora (C) 

podaje nazwy stref życia 

w jeziorze (A); wymienia 

grupy roślin żyjących 

w strefie przybrzeżnej (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

pospolite rośliny wodne 

przytwierdzone 

do podłoża (C)  

charakteryzuje 

przystosowania roślin 

do życia w strefie 

przybrzeżnej (C); wymienia 

czynniki warunkujące życie 

w poszczególnych strefach 

jeziora (A); wymienia 

zwierzęta żyjące w strefie 

przybrzeżnej (A); 

charakteryzuje 

przystosowania ptaków 

i ssaków do życia w strefie 

przybrzeżnej (C) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje poszczególne 

strefy jeziora (C); rozpoznaje 

na ilustracjach pospolite 

zwierzęta związane z jeziorami 

(C); układa z poznanych 

organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący w 

jeziorze (C)  

przygotowuje prezentację na 

temat trzech/czterech 

organizmów tworzących plankton 

(D); prezentuje informacje „naj” 

na temat jezior w Polsce, w 

Europie i na świecie (D) 

4. Warunki życia 

na lądzie 

58. Warunki życia 

na lądzie 

wymienia czynniki 

warunkujące życie na lądzie 

(A); omawia przystosowania 

zwierząt do zmian 

temperatury (B) 

omawia przystosowania 

roślin do niskiej lub 

wysokiej temperatury (B) 

charakteryzuje 

przystosowania roślin i 

zwierząt zabezpieczające 

je przed utratą wody (B); 

wymienia przykłady 

przystosowań chroniących 

zwierzęta przed działaniem 

wiatru (A); opisuje 

sposoby wymiany gazowej 

u zwierząt lądowych (B) 

omawia negatywną 

i pozytywną rolę wiatru 

w życiu roślin (B); 

charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin (B); wymienia 

przystosowania roślin do 

wykorzystania światła (A) 

prezentuje informacje na 

temat przystosowań 

dwóch/trzech gatunków roślin 

lub zwierząt do życia 

w ekstremalnych warunkach 

lądowych (C) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

5. Las ma budowę 

warstwową 

59. Poznajemy 

budowę lasu i 

panujące w nim 

warunki  

wskazuje warstwy lasu na 

planszy dydaktycznej lub 

ilustracji (C); wymienia po 

dwa gatunki organizmów 

żyjących w dwóch wybranych 

warstwach lasu (A); podaje 

trzy zasady zachowania się 

w lesie (A) 

podaje nazwy warstw lasu 

(A); omawia zasady 

zachowania się w lesie (B); 

rozpoznaje pospolite 

organizmy żyjące 

w poszczególnych warstwach 

lasu (C); rozpoznaje 

pospolite grzyby jadalne (C) 

omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt 

żyjących w 

poszczególnych 

warstwach lasu (C) 

charakteryzuje poszczególne 

warstwy lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

rośliny i zwierzęta żyjące w 

tych warstwach (C) 

prezentuje informacje o życiu 

wybranych organizmów leśnych 

(innych niż omawiane na lekcji) 

z uwzględnieniem ich 

przystosowań do życia w danej 

warstwie lasu (C) 
60. Jakie 

organizmy 

spotykamy 

w lesie? – lekcja 

w terenie 

6. Jakie drzewa 

rosną w lesie? 

61. Poznajemy 

różne drzewa 

podaje po dwa przykłady drzew 

iglastych i liściastych (A); 

rozpoznaje dwa drzewa iglaste 

i dwa liściaste (C) 

porównuje wygląd igieł sosny 

z igłami świerka (C); 

wymienia cechy budowy 

roślin iglastych ułatwiające 

ich rozpoznawanie, np. 

kształt i liczba igieł, kształt 

i wielkość szyszek (B); 

wymienia cechy ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych (B) 

porównuje drzewa liściaste 

z drzewami iglastymi (C); 

rozpoznaje rosnące w 

Polsce rośliny iglaste (C); 

rozpoznaje przynajmniej 

sześć gatunków drzew 

liściastych (C); wymienia 

typy lasów rosnących 

w Polsce (A) 

podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach 

liściastych, iglastych 

i mieszanych (A) 

prezentuje informacje na temat 

roślin iglastych pochodzących 

z innych regionów świata, które 

są uprawiane w polskich 

ogrodach (D) 

7. Na łące 62. Na łące podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki (A); wyjaśnia, 

dlaczego nie wolno wypalać 

traw (B); rozpoznaje 

przynajmniej trzy gatunki 

poznanych roślin łąkowych (C) 

wymienia cechy łąki (A); 

wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 

i żerujące na niej (A); 

przedstawia w formie 

łańcucha pokarmowego 

proste zależności 

pokarmowe między 

organizmami żyjącymi 

na łące (C) 

omawia zmiany 

zachodzące na łące 

w różnych porach roku 

(B); rozpoznaje 

przynajmniej pięć 

gatunków roślin 

występujących na łące (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

ludzie wykorzystują łąki 

(B) 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin 

do charakterystycznych barw 

łąki (C); uzasadnia, że łąka jest 

środowiskiem życia wielu 

zwierząt (C) 

wykonuje zielnik z poznanych 

na lekcji roślin łąkowych (C) 

lub innych roślin (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

8. Na polu 

uprawnym 

63. Na polu 

uprawnym 

wymienia nazwy zbóż (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

owies, pszenicę i żyto (C); 

podaje przykłady warzyw 

uprawianych na polach (A); 

wymienia nazwy dwóch 

szkodników upraw polowych 

(A) 

omawia sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych (B); rozpoznaje 

nasiona trzech zbóż (C); 

wyjaśnia, które rośliny 

nazywamy chwastami (B); 

uzupełnia brakujące ogniwa 

w łańcuchach pokarmowych 

organizmów żyjących na polu 

(C) 

wyjaśnia pojęcia: zboża 

ozime, zboża jare (B); 

podaje przykłady 

wykorzystywania 

uprawianych warzyw (B); 

wymienia sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

podaje przykłady innych upraw 

niż zboża i warzywa, wskazując 

sposoby ich wykorzystywania 

(B); przedstawia zależności 

występujące na polu w formie 

co najmniej dwóch łańcuchów 

pokarmowych (C); rozpoznaje 

zboża rosnące w najbliższej 

okolicy (D) 

wyjaśnia, czym jest walka 

biologiczna (B); prezentuje 

informacje na temat korzyści 

i zagrożeń wynikających ze 

stosowania chemicznych 

środków zwalczających 

szkodniki (D) 

Podsumowanie 

działu 8 

64.,65. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie” 

* Wymaganiom zostały przypisane kategorie taksonomiczne celów kształcenia: A – zapamiętywanie wiadomości, B – rozumienie wiadomości, C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosowanie 

wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). Według: B. Niemierko Między ocena szkolna a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
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Plan wynikowy do serii „Tajemnice przyrody” klasa 4 c (NOWA EDYCJA 2020 – 2022) 

Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

1. Przyroda i jej 

składniki 

1. Poznajemy 

składniki przyrody 

wymienia dwa elementy 

przyrody nieożywionej (A)*; 

wymienia dwa elementy 

przyrody ożywionej (A) 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

przyroda (B); wymienia trzy 

niezbędne do życia składniki 

przyrody nieożywionej (A); 

podaje trzy przykłady 

wytworów działalności 

człowieka (A) 

wymienia cechy 

ożywionych elementów 

przyrody (A); wskazuje 

w najbliższym otoczeniu 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

podaje przykłady powiązań 

przyrody nieożywionej 

z przyrodą ożywioną (A); 

klasyfikuje wskazane elementy 

na: ożywione składniki 

przyrody, nieożywione 

składniki przyrody oraz 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana 

jednego elementu przyrody może 

wpłynąć na jej pozostałe 

elementy (B) 

2. Jak poznawać 

przyrodę? 

2. Jakimi 

sposobami 

poznajemy 

przyrodę? 

wymienia zmysły 

umożliwiające poznawanie 

otaczającego świata (A); podaje 

dwa przykłady informacji 

uzyskanych dzięki wybranym 

zmysłom (A); wyjaśnia, czym 

jest obserwacja (B) 

omawia na przykładach 

rolę poszczególnych 

zmysłów w poznawaniu 

świata (B); wymienia 

źródła informacji o 

przyrodzie (A); omawia 

najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia obserwacji i 

wykonywania doświadczeń 

(B) 

porównuje liczbę i rodzaj 

informacji uzyskiwanych 

za pomocą 

poszczególnych zmysłów 

(C); wymienia cechy 

przyrodnika (A); określa 

rolę obserwacji 

w poznawaniu przyrody 

(B); omawia etapy 

doświadczenia (B) 

wyjaśnia, w jakim celu 

prowadzi się doświadczenia i 

eksperymenty przyrodnicze 

(B); wyjaśnia różnice między 

eksperymentem a 

doświadczeniem (B)  

na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę przewidzenia 

niektórych sytuacji i zjawisk, np. 

dotyczących pogody, 

zachowania zwierząt (D); 

przeprowadza dowolne 

doświadczenie, posługując się 

instrukcją, zapisuje obserwacje i 

wyniki (D); wyjaśnia, dlaczego 

do niektórych doświadczeń 

należy używać dwóch zestawów 

doświadczalnych (D) 

3. Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

3. Przyrządy 

i pomoce 

ułatwiające 

prowadzenie 

obserwacji 

podaje nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji w terenie (A); 

przeprowadza obserwację za 

pomocą lupy lub lornetki (C); 

notuje dwa/trzy spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

obiektów (C); wykonuje 

schematyczny rysunek 

obserwowanego obiektu (C); 

dokonuje pomiaru z 

wykorzystaniem  

taśmy mierniczej (C) 

przyporządkowuje przyrząd 

służący do prowadzenia 

obserwacji do 

obserwowanego obiektu (C); 

wymienia propozycje 

przyrządów, które należy 

przygotować do prowadzenia 

obserwacji w terenie (D); 

określa charakterystyczne 

cechy obserwowanych 

obiektów (C); opisuje sposób 

użycia taśmy mierniczej (B)  

planuje miejsca 

dwóch/trzech obserwacji 

(D); proponuje przyrząd 

odpowiedni do obserwacji 

konkretnego obiektu (C); 

wymienia najważniejsze 

części mikroskopu (A) 

planuje obserwację dowolnego 

obiektu lub organizmu w 

terenie (D); uzasadnia 

celowość zaplanowanej 

obserwacji (D); omawia sposób 

przygotowania obiektu 

do obserwacji  

mikroskopowej (B) 

przygotowuje notatkę na temat 

innych przyrządów służących do 

prowadzenia obserwacji, np. 

odległych obiektów lub głębin 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

4. W jaki 

sposób 

określamy 

kierunki 

geograficzne? 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

wskazanych przez 

nauczyciela na widnokręgu 

(A); wyznacza – na podstawie 

instrukcji słownej – główne 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); określa 

warunki wyznaczania 

kierunku północnego za 

pomocą gnomonu, czyli 

prostego patyka lub pręta, w 

słoneczny dzień (B) 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

(A); przyporządkowuje 

skróty do nazw głównych 

kierunków geograficznych 

(A); określa warunki 

korzystania z kompasu (A); 

posługując się instrukcją, 

wyznacza główne kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu (C)  

wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); omawia 

budowę kompasu (B); 

samodzielnie wyznacza 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

wyznacza się kierunki 

pośrednie (B) 

podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (B); 

porównuje dokładność 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu (D); 

wyjaśnia, w jaki sposób tworzy 

się nazwy kierunków 

pośrednich (B) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (A); 

omawia sposób wyznaczania 

kierunku północnego na 

podstawie położenia Gwiazdy 

Polarnej oraz innych obiektów 

w otoczeniu (B) 

5. Określamy 

kierunki 

geograficzne za 

pomocą kompasu 

i gnomonu – 

lekcja w terenie 

Podsumowanie 

działu 1 

6., 7. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika” 

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

1.Substancje 

wokół nas 

8. Otaczają nas 

substancje 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu przykłady ciał 

stałych, cieczy i gazów (B); 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu po dwa przykłady 

ciał plastycznych, kruchych i 

sprężystych (B); podaje dwa 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych (A); 

porównuje ciała stałe z 

cieczami pod względem jednej 

właściwości, np. kształtu (C) 

wymienia stany skupienia, w 

których występują substancje 

(A); podaje dwa/trzy 

przykłady wykorzystania 

właściwości ciał stałych w 

życiu codziennym (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko rozszerzalności 

cieplnej (B); podaje 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych 

i cieczy (C) oraz gazów (D) 

klasyfikuje ciała stałe ze 

względu na właściwości (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

kruchość, plastyczność i 

sprężystość (B); porównuje 

właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów (C); opisuje zasadę 

działania termometru 

cieczowego (B) 

uzasadnia, popierając swoje 

stanowisko przykładami z życia, 

dlaczego ważna jest znajomość 

właściwości ciał (D) 

2. Woda 

występuje 

w trzech 

stanach 

skupienia 

9. Poznajemy 

stany skupienia 

wody 

wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie (A); podaje 

przykłady występowania wody 

w różnych stanach skupienia 

(A); omawia budowę 

termometru (B); odczytuje 

wskazania termometru (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

krzepnięcie i topnienie (B) 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru (B); 

przeprowadza, zgodnie 

z instrukcją, doświadczenia 

wykazujące:  

– wpływ temperatury 

otoczenia na parowanie wody 

(C), 

– obecność pary wodnej 

w powietrzu (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

parowanie i skraplanie  

wody (B) 

wymienia czynniki 

wpływające na szybkość 

parowania (A); formułuje 

wnioski na podstawie 

przeprowadzonych 

doświadczeń (D); 

przyporządkowuje stan 

skupienia wody do wskazań  

termometru (C) 

dokumentuje doświadczenia 

według poznanego schematu 

(D); podaje znane z życia 

codziennego przykłady zmian 

stanów skupienia wody (C); 

przedstawia w formie schematu 

zmiany stanu skupienia wody  

w przyrodzie (C) 

przedstawia zmiany stanów 

skupienia wody podczas 

jej krążenia w przyrodzie, 

posługując się wykonanym 

przez siebie rysunkiem (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Składniki 

pogody 

10. Poznajemy 

składniki pogody  

wymienia przynajmniej trzy 

składniki pogody (A); 

rozpoznaje na dowolnej 

ilustracji rodzaje opadów (C); 

wyjaśnia, dlaczego burze są 

groźne (B)  

wyjaśnia, co nazywamy 

pogodą (B); wyjaśnia pojęcia: 

upał, przymrozek, mróz (B);  

podaje nazwy osadów 

atmosferycznych (A) 

podaje, z czego mogą być 

zbudowane chmury (A); 

rozróżnia rodzaje osadów 

atmosferycznych na 

ilustracjach (C); wyjaśnia, 

czym jest ciśnienie 

atmosferyczne (B); 

wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B) 

wyjaśnia, jak tworzy się nazwę 

wiatru (B); rozpoznaje na 

mapie rodzaje wiatrów (C); 

wykazuje związek pomiędzy 

porą roku a występowaniem 

określonego rodzaju opadów 

i osadów (D) 

wyjaśnia różnice między opadami 

a osadami atmosferycznymi (D) 

4. Obserwujemy 

pogodę 

11. Obserwujemy 

pogodę 

dobiera odpowiednie przyrządy 

służące do pomiaru trzech 

składników pogody (A); 

odczytuje temperaturę 

powietrza z termometru 

cieczowego (C); na podstawie 

instrukcji buduje wiatromierz 

(C); odczytuje symbole 

umieszczone na mapie pogody 

(C); przedstawia stopień 

zachmurzenia za pomocą 

symboli (C); przedstawia 

rodzaj opadów za pomocą 

symboli (C) 

zapisuje temperaturę dodatnią 

i ujemną (C); omawia sposób 

pomiaru ilości opadów (B); 

podaje jednostki, w których 

wyraża się składniki pogody 

(A); buduje deszczomierz na 

podstawie instrukcji (C); 

prowadzi tygodniowy 

kalendarz pogody na 

podstawie obserwacji 

wybranych składników 

pogody (C); określa aktualny 

stopień zachmurzenia nieba 

na podstawie obserwacji (C); 

opisuje tęczę (B) 

wymienia przyrządy 

służące do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

dokonuje pomiaru 

składników pogody – 

prowadzi kalendarz pogody 

(C); przygotowuje możliwą 

prognozę pogody dla 

swojej miejscowości na 

następny dzień (C)  

odczytuje prognozę pogody 

przedstawioną za pomocą 

znaków graficznych (C); 

określa kierunek wiatru na 

podstawie obserwacji (C) 

przygotowuje i prezentuje 

informacje na temat rodzajów 

wiatru występujących na świecie 

(C); na podstawie opisu 

przedstawia – w formie mapy – 

prognozę pogody dla Polski (D)  

12. Obserwacja 

i pomiar 

składników 

pogody – lekcja 

w terenie 

5. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

13. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

wyjaśnia pojęcia: wschód 

Słońca, zachód Słońca 

(B); rysuje „drogę” Słońca 

na niebie (C); podaje daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór roku 

(A); podaje po 

trzy przykłady zmian 

zachodzących 

w przyrodzie ożywionej 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

omawia pozorną wędrówkę 

Słońca nad widnokręgiem 

(B); omawia zmiany 

temperatury powietrza w 

ciągu dnia (B); wyjaśnia 

pojęcia: równonoc, 

przesilenie (B); omawia 

cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

temperaturą powietrza (C); 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

długością cienia (C); 

wyjaśnia pojęcie górowanie 

Słońca (B); omawia zmiany 

w pozornej wędrówce 

Słońca nad widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

omawia zmiany długości cienia 

w ciągu dnia (B); porównuje 

wysokość Słońca nad 

widnokręgiem oraz długość 

cienia podczas górowania 

w poszczególnych porach roku 

(C) 

podaje przykłady praktycznego 

wykorzystania wiadomości 

dotyczących zmian temperatury 

i długości cienia w ciągu dnia, 

np. wybór ubrania, pielęgnacja 

roślin, ustawienie budy dla psa 

(B); wymienia fenologiczne pory 

roku, czyli te, które wyróżnia się 

na podstawie fazy rozwoju 

roślinności (A) 14. Jak zmieniają 

się pogoda i 

przyroda w ciągu 

roku? – lekcja w 

terenie  

Podsumowanie 

działu 2 

15., 16. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze” 

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Organizmy mają 

wspólne cechy 

17. Poznajemy 

budowę  

i czynności 

życiowe 

organizmów 

wyjaśnia, po czym rozpoznaje 

się organizm (B); wymienia 

przynajmniej trzy czynności 

życiowe organizmów (A); 

omawia jedną wybraną przez 

siebie czynność życiową 

organizmów (B); odróżnia 

przedstawione na ilustracji 

organizmy jednokomórkowe od 

organizmów 

wielokomórkowych (C)  

wyjaśnia pojęcia: organizm 

jednokomórkowy, 

organizm wielokomórkowy 

(B); podaje 

charakterystyczne cechy 

organizmów (A); 

wymienia czynności 

życiowe organizmów (A); 

rozpoznaje na ilustracji 

wybrane  

organy/narządy (C) 

omawia hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

życiowe organizmów (B); 

omawia cechy 

rozmnażania płciowego 

i bezpłciowego (B) 

podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania tych 

samych czynności przez 

organizmy, np. ruch, wzrost 

(C); porównuje rozmnażanie 

płciowe z rozmnażaniem 

bezpłciowym (C) 

prezentuje informacje na 

temat najmniejszych 

i największych organizmów 

żyjących na Ziemi (D); 

omawia podział organizmów 

na pięć królestw (A) 

2. Organizmy 

różnią się 

sposobem 

odżywiania 

 

18. W jaki 

sposób 

organizmy 

zdobywają 

pokarm? 

określa, czy podany organizm 

jest samożywny czy 

cudzożywny (B); podaje 

przykłady organizmów 

cudzożywnych: mięsożernych, 

roślinożernych i 

wszystkożernych (B); 

wskazuje na ilustracji 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (C) 

układa łańcuch pokarmowy 

z podanych organizmów (C); 

układa jeden łańcuch 

pokarmowy na podstawie 

analizy sieci pokarmowej (D) 

dzieli organizmy cudzożywne 

ze względu na rodzaj 

pokarmu (A); podaje 

przykłady organizmów 

roślinożernych (B); dzieli 

mięsożerców na drapieżniki  

i padlinożerców (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

wszystkożerność (B) 

wyjaśnia, czym są zależności 

pokarmowe (B); podaje 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcia: organizm 

samożywny, organizm 

cudzożywny (B); wymienia 

cechy roślinożerców (B); 

wymienia, podając 

przykłady, sposoby 

zdobywania pokarmu przez 

organizmy cudzożywne 

(B); podaje przykłady 

zwierząt odżywiających się 

szczątkami glebowymi (B); 

wymienia przedstawicieli  

pasożytów (A); wyjaśnia 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (B); 

wyjaśnia, co to jest sieć 

pokarmowa (B)  

omawia sposób wytwarzania 

pokarmu przez rośliny (B); 

określa rolę, jaką odgrywają 

w przyrodzie zwierzęta 

odżywiające się szczątkami 

glebowymi (C); wyjaśnia, na 

czym polega pasożytnictwo 

(B); omawia rolę 

destruentów w łańcuchu 

pokarmowym (B) 

prezentuje – w dowolnej formie 

– informacje na temat 

pasożytnictwa w świecie  

roślin (D); podaje przykłady 

obrony przed wrogami w 

świecie roślin i zwierząt (C);  

uzasadnia, że zniszczenie jednego 

z ogniw łańcucha pokarmowego 

może doprowadzić do wyginięcia 

innych ogniw (D) 

19. Poznajemy 

zależności 

pokarmowe 

między 

organizmami 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Rośliny 

i zwierzęta wokół 

nas 

20. Obserwujemy 

rośliny i zwierzęta 

wymienia korzyści 

wynikające z uprawy roślin 

w domu i ogrodzie (A); 

podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez 

człowieka w domu (A); 

podaje przykład drobnego 

zwierzęcia żyjącego w domu 

(A); rozpoznaje trzy 

zwierzęta żyjące w ogrodzie 

(C) 

podaje trzy przykłady roślin 

stosowanych jako przyprawy 

do potraw (B); wyjaśnia, 

dlaczego decyzja o hodowli 

zwierzęcia powinna być 

dokładnie przemyślana (B); 

omawia zasady opieki nad 

zwierzętami (B); podaje 

przykłady dzikich zwierząt 

żyjących w mieście (A); 

wykonuje zielnik, w którym 

umieszcza pięć okazów (D) 

rozpoznaje wybrane 

rośliny doniczkowe (C); 

wyjaśnia, jakie znaczenie 

ma znajomość wymagań 

życiowych uprawianych 

roślin (D); określa cel 

hodowania zwierząt w 

domu (B); wyjaśnia, 

dlaczego nie wszystkie 

zwierzęta możemy 

hodować w domu (B); 

wskazuje źródła 

informacji na temat 

hodowanych zwierząt (C); 

wyjaśnia, dlaczego coraz 

więcej dzikich zwierząt 

przybywa do miast (B) 

opisuje szkodliwość zwierząt 

zamieszkujących nasze domy 

(C); formułuje apel do osób 

mających zamiar hodować 

zwierzę lub podarować je 

w prezencie (D) 

prezentuje jedną egzotyczną 

roślinę (ozdobną lub 

przyprawową), omawiając jej 

wymagania życiowe (D); 

przygotowuje ciekawostki 

i dodatkowe informacje na 

temat zwierząt, np. omówienie 

najszybszych zwierząt (D) 

Podsumowanie 

działu 3 

21., 22. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów” 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

1. Trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu 

23. Poznajemy 

składniki pokarmu 

podaje przykłady produktów 

bogatych w białka, cukry, 

tłuszcze, witaminy (A); 

omawia znaczenie wody dla 

organizmu (B) 

wymienia składniki 

pokarmowe (A); 

przyporządkowuje podane 

pokarmy do wskazanej grupy 

pokarmowej (C) 

omawia rolę składników 

pokarmowych w 

organizmie (B); wymienia 

produkty zawierające sole 

mineralne (A) 

omawia rolę witamin (B); 

wymienia wybrane objawy 

niedoboru jednej z poznanych 

witamin (B); omawia rolę soli 

mineralnych w organizmie (B) 

przedstawia krótkie informacje na 

temat sztucznych barwników, 

aromatów identycznych 

z naturalnymi, konserwantów 

znajdujących się w żywności (D) 

24. Jak przebiega 

trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu? 

wskazuje na modelu położenie 

poszczególnych narządów 

przewodu pokarmowego (C); 

wyjaśnia, dlaczego należy 

dokładnie żuć pokarm (B); 

uzasadnia konieczność mycia 

rąk przed każdym  

posiłkiem (C) 

wymienia narządy budujące 

przewód pokarmowy (A); 

omawia rolę układu 

pokarmowego (B); podaje 

zasady higieny układu 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcie trawienie 

(B); opisuje drogę pokarmu 

w organizmie (B); omawia, 

co dzieje się w organizmie 

po zakończeniu trawienia 

pokarmu (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 

narządy, w których zachodzi 

mechaniczne i chemiczne 

przekształcanie pokarmu (C) 

omawia rolę narządów 

wspomagających trawienie (B); 

wymienia czynniki, które mogą 

negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie wątroby lub 

trzustki (A) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Układ 

krwionośny 

transportuje krew 

25. Jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny? 

wskazuje na schemacie serce i 

naczynia krwionośne (C); 

wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych (A); mierzy puls 

(C); podaje dwa przykłady 

zachowań korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krążenia (C) 

omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych (B); pokazuje 

na schemacie poszczególne 

rodzaje naczyń krwionośnych 

(C) 

wymienia funkcje układu 

krwionośnego (B); 

wyjaśnia, czym jest tętno 

(B); omawia rolę układu 

krwionośnego 

w transporcie substancji 

w organizmie (C); 

proponuje zestaw prostych 

ćwiczeń poprawiających 

funkcjonowanie układu 

krwionośnego (D) 

wyjaśnia, jak należy dbać o 

układ krwionośny (B); podaje 

przykłady produktów 

żywnościowych korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krwionośnego (C) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat składników 

krwi (B) i grup krwi (D) 

3. Układ 

oddechowy 

zapewnia 

wymianę 

gazową 

26. Jak 

oddychamy? 

pokazuje na modelu lub 

planszy dydaktycznej 

położenie narządów 

budujących układ oddechowy 

(C); wymienia zasady higieny 

układu oddechowego (B) 

wymienia narządy budujące 

drogi oddechowe (A); 

wyjaśnia, co dzieje się z 

powietrzem podczas 

wędrówki przez drogi 

oddechowe (B); określa rolę 

układu oddechowego (A); 

opisuje zmiany w wyglądzie 

części piersiowej tułowia 

podczas wdechu i wydechu 

(C) 

określa cel wymiany 

gazowej (B); omawia rolę 

poszczególnych narządów 

układu oddechowego (B); 

wyjaśnia, dlaczego drogi 

oddechowe są wyściełane 

przez komórki z rzęskami 

(B) 

wyjaśnia, na czym polega 

współpraca układów 

pokarmowego, krwionośnego 

i oddechowego (B); wykonuje 

schematyczny rysunek 

ilustrujący wymianę gazową 

zachodzącą w płucach (C) 

ilustruje wymianę gazową 

zachodzącą w komórkach 

ciała (C); planuje i prezentuje 

doświadczenie potwierdzające 

obecność pary wodnej w 

wydychanym powietrzu (D)  

4. Szkielet i 

mięśnie 

umożliwiają ruch 

27. Jakie układy 

narządów 

umożliwiają 

organizmowi 

ruch? 

wskazuje na sobie, modelu lub 

planszy elementy szkieletu 

(C); wyjaśnia pojęcie stawy 

(B); omawia dwie zasady 

higieny układu ruchu (B) 

wymienia elementy budujące 

układ ruchu (A); podaje 

nazwy i wskazuje główne 

elementy szkieletu (C); 

wymienia trzy funkcje 

szkieletu (A); wymienia 

zasady higieny układu  

ruchu (A) 

rozróżnia rodzaje 

połączeń kości (C); 

podaje nazwy głównych 

stawów u człowieka (A); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

mięśnie są połączone  

ze szkieletem (B) 

porównuje zakres ruchów 

stawów: barkowego, 

biodrowego i kolanowego 

(D); na modelu lub planszy 

wskazuje kości o różnych 

kształtach (C); omawia pracę 

mięśni szkieletowych (C) 

wyjaśnia, dlaczego w okresie 

szkolnym należy szczególnie 

dbać o prawidłową postawę 

ciała (B); omawia działanie 

mięśni budujących narządy 

wewnętrzne (B) 

5. Układ nerwowy 

kontroluje pracę 

organizmu 

28. Jak 

organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narząd wzroku 

wskazuje na planszy położenie 

układu nerwowego (C); 

wskazuje na planszy lub 

modelu położenie narządów 

zmysłów (C); wymienia 

zadania narządów smaku 

i powonienia (A); wymienia, 

podając przykłady, rodzaje 

smaków (A); wymienia dwa 

omawia rolę poszczególnych 

narządów zmysłów (B); 

omawia rolę skóry jako 

narządu zmysłu (B); 

wymienia zasady higieny 

oczu i uszu (B) 

omawia, korzystając 

z planszy, w jaki sposób 

powstaje obraz 

oglądanego obiektu (C); 

wskazuje na planszy 

elementy budowy oka: 

soczewkę, siatkówkę 

i źrenicę (C); wskazuje na 

planszy małżowinę uszną, 

wymienia zadania mózgu, 

rdzenia kręgowego i nerwów 

(A); wyjaśnia, w jaki sposób 

układ nerwowy odbiera 

informacje z otoczenia (B) 

podaje wspólną cechę 

narządów węchu i smaku (A); 

wskazuje na planszy drogę 

informacji dźwiękowych (C); 

podaje przykłady skutków 

uszkodzenia układu nerwowego 

(A); prezentuje informacje  

na temat wad wzroku lub słuchu 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

29. Jak organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narządy: węchu, 

smaku, słuchu i 

dotyku 

zachowania wpływające 

niekorzystnie na układ 

nerwowy (A) 

przewód słuchowy i błonę 

bębenkową (C); omawia 

zasady higieny układu 

nerwowego (B) 

uzasadnia, że układ nerwowy 

koordynuje pracę wszystkich 

narządów zmysłów (D); na 

podstawie doświadczenia 

formułuje wniosek dotyczący 

zależności między zmysłem 

smaku a zmysłem powonienia 

(C) 

6. Układ 

rozrodczy 

umożliwia 

wydawanie na 

świat 

potomstwa 

30. Jak jest 

zbudowany układ 

rozrodczy? 

wskazuje na planszy położenie 

narządów układu rozrodczego 

(C); rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i żeńską (C); 

wyjaśnia pojęcie zapłodnienie 

(B) 

wymienia narządy tworzące 

żeński i męski układ 

rozrodczy (A); określa rolę 

układu rozrodczego (A); 

omawia zasady higieny 

układu rozrodczego (B); 

wskazuje na planszy miejsce 

rozwoju nowego organizmu 

(C) 

omawia rolę 

poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic w 

budowie układu rozrodczego 

żeńskiego i męskiego (C); 

omawia przebieg rozwoju 

nowego organizmu (A) 

wskazuje na planszy narządy 

układu rozrodczego męskiego i 

układu rozrodczego żeńskiego 

(C) 

prezentuje informacje na temat 

roli kobiet i mężczyzn w rodzinie 

i społeczeństwie na przestrzeni 

kilku pokoleń, np. omawia 

zajęcia prababci, babci, mamy, 

starszej siostry itp. (D) 

7. Dojrzewanie to 

czas wielkich 

zmian  

31. Dojrzewanie 

to czas wielkich 

zmian 

podaje przykłady zmian 

w organizmie świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej płci 

(A); podaje dwa przykłady 

zmian w funkcjonowaniu 

skóry w okresie dojrzewania 

(B) 

wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące w 

okresie dojrzewania 

u dziewcząt i chłopców 

(A); omawia zasady 

higieny, których należy 

przestrzegać w okresie 

dojrzewania (B) 

opisuje zmiany psychiczne 

zachodzące w okresie 

dojrzewania (B) 

wyjaśnia na przykładach, czym 

jest odpowiedzialność (B) 

prezentuje informacje dotyczące 

zagrożeń, na które mogą być 

narażone dzieci w okresie 

dojrzewania (D) 

Podsumowanie 

działu 4 

32., 33. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Zdrowy 

styl życia 

34. Jak dbać 

o higienę? 

wymienia co najmniej trzy 

zasady zdrowego stylu życia 

(A); korzystając z piramidy 

zdrowego żywienia, wskazuje 

produkty, które należy 

spożywać w dużych i w małych 

ilościach (C); wyjaśnia, 

dlaczego ważna jest czystość 

rąk (B); omawia sposoby 

dbania o zęby (C); wymienia 

dwie zasady bezpieczeństwa 

podczas zabaw na świeżym  

powietrzu (A) 

podaje zasady prawidłowego 

odżywiania (A); wyjaśnia, 

dlaczego należy dbać o 

higienę skóry (B); opisuje 

sposób pielęgnacji paznokci 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega właściwy dobór 

odzieży (B) podaje przykłady 

wypoczynku czynnego i 

wypoczynku biernego (B) 

wymienia wszystkie zasady 

zdrowego stylu życia (A); 

wyjaśnia rolę aktywności 

fizycznej w zachowaniu 

zdrowia (B); opisuje sposób 

pielęgnacji skóry – ze 

szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 

jamy ustnej (B) 

wyjaśnia, czym jest zdrowy styl 

życia (B); omawia skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

(B); wyjaśnia, na czym polega 

higiena osobista (B); podaje 

sposoby na uniknięcie 

zakażenia się grzybicą (A) 

przygotowuje propozycję 

prawidłowego jadłospisu na trzy 

dni, który będzie odpowiedni w 

okresie dojrzewania (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Choroby 

zakaźne i 

pasożytnicze 

35. Poznajemy 

choroby zakaźne 

wymienia drogi wnikania do 

organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych i zwierząt 

pasożytniczych (A); wymienia 

trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

oddechową (A); wymienia trzy 

zasady, których przestrzeganie 

pozwoli uniknąć chorób 

przenoszonych przez 

uszkodzoną skórę (A); 

wymienia trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

pokarmową (A) 

wymienia przyczyny chorób 

zakaźnych (A); wymienia 

nazwy chorób 

przenoszonych drogą 

oddechową (A); omawia 

objawy wybranej choroby 

przenoszonej drogą 

oddechową (B); omawia 

przyczyny zatruć (B); 

określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest ono 

chore na wściekliznę (C) 

wyjaśnia, czym są 

szczepionki (B); wymienia 

sposoby zapobiegania 

chorobom przenoszonym 

drogą oddechową (A); 

wymienia szkody, które 

pasożyty powodują w 

organizmie (A); omawia 

objawy zatruć (B) 

porównuje objawy 

przeziębienia z objawami 

grypy i anginy (C); klasyfikuje 

pasożyty na wewnętrzne i 

zewnętrze, podaje ich 

przykłady (C); charakteryzuje 

pasożyty wewnętrzne 

człowieka (C); opisuje objawy 

wybranych chorób zakaźnych 

(B); wymienia drobnoustroje 

mogące wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę (B) 

przygotowuje informacje na 

temat objawów boreliozy 

i sposobów postępowania 

w przypadku zachorowania na 

nią (D) 

3. Jak postępować 

w niebezpiecznych 

sytuacjach? 

36. Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w naszym 

otoczeniu? 

wymienia zjawiska pogodowe, 

które mogą stanowić 

zagrożenie (A); odróżnia 

muchomora sromotnikowego 

od innych grzybów (C); określa 

sposób postępowania  

po użądleniu (A) 

określa zasady postępowania 

w czasie burzy, gdy 

przebywa się w domu lub 

poza nim (A); rozpoznaje 

owady, które mogą być 

groźne (C) 

wymienia 

charakterystyczne cechy 

muchomora 

sromotnikowego (A); 

wymienia objawy zatrucia 

grzybami (A) 

omawia sposób postępowania 

po ukąszeniu przez żmiję (B); 

rozpoznaje dziko rosnące 

rośliny trujące (C) 

prezentuje plakat ostrzegający 

o niebezpieczeństwach w swojej 

okolicy (D) 

37. 

Niebezpieczeństwa 

i pierwsza pomoc 

w domu 

omawia zasady postępowania 

podczas pielęgnacji roślin 

hodowanych w domu (B); 

podaje przykłady środków 

czystości, które stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia (A); 

wymienia rodzaje urazów skóry 

(A) 

podaje przykłady trujących 

roślin hodowanych w domu 

(A); przyporządkowuje 

nazwę zagrożenia do symboli 

umieszczanych na 

opakowaniach (C); omawia 

sposób postępowania w 

wypadku otarć i skaleczeń 

(B) 

omawia zasady pierwszej 

pomocy po kontakcie ze 

środkami czystości (B) 

omawia zasady postępowania w 

przypadku oparzeń (B) 

4. Czym jest 

uzależnienie 

38. Uzależnienia 

i ich skutki 

podaje przynajmniej dwa 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu tytoniowego 

i alkoholu na organizm 

człowieka (B); opisuje 

zachowanie świadczące 

o mogącym rozwinąć się 

uzależnieniu od komputera lub 

telefonu (B); prezentuje 

zachowanie asertywne 

podaje przykłady substancji, 

które mogą uzależniać (A); 

podaje przykłady skutków 

działania alkoholu na 

organizm (B); podaje 

przykłady sytuacji, w których 

należy zachować się 

asertywnie (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków 

(B); wyjaśnia, czym jest 

asertywność (B) 

wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym (C); uzasadnia 

konieczność zachowań 

sertywnych (D); uzasadnia, 

dlaczego napoje energetyzujące 

nie są obojętne dla zdrowia (C) 

przygotowuje informacje na 

temat pomocy osobom 

uzależnionym (D); prezentuje 

informacje na temat możliwych 

przyczyn, postaci i profilaktyki 

chorób nowotworowych (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

w wybranej sytuacji (C) 

Podsumowanie 

działu 5 

39.,40. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Dział 6. Orientujemy się w terenie 

1. Co pokazujemy 

na planach? 

41. Co to jest 

plan? 

oblicza wymiary biurka w skali 

1 : 10 (C); rysuje plan biurka w 

skali 1 : 10 (C) 

wyjaśnia, jak powstaje plan 

(B); rysuje plan dowolnego 

przedmiotu (wymiary 

przedmiotu podzielne bez 

reszty przez 10) w skali  

1 : 10 (C) 

wyjaśnia pojęcie skala 

liczbowa (B); oblicza 

wymiary przedmiotu 

w różnych skalach, np. 1 : 

5, 1 : 20, 1 : 50; wykonuje 

szkic terenu szkoły (D) 

rysuje plan pokoju  

w skali 1 : 50 (C); dobiera skalę 

do wykonania planu dowolnego 

obiektu (D); wykonuje szkic 

okolic szkoły (D) 

wyjaśnia pojęcia: skala 

mianowana, podziałka liniowa 

(B) 

2. Jak czytamy 

plany i mapy? 

42. Czytamy plan 

miasta i mapę 

turystyczną 

wymienia rodzaje map (A); 

odczytuje informacje zapisane 

w legendzie planu (C) 

wyjaśnia pojęcia: mapa 

i legenda (B); określa 

przeznaczenie planu miasta i 

mapy turystycznej (B); 

rozpoznaje obiekty 

przedstawione na planie lub 

mapie za pomocą znaków 

kartograficznych (C/D) 

opisuje słowami fragment 

terenu przedstawiony na 

planie lub mapie (D); 

przygotowuje zbiór znaków 

kartograficznych dla planu 

lub mapy najbliższej 

okolicy (C) 

porównuje dokładność planu 

miasta i mapy turystycznej (D); 

odszukuje na mapie wskazane 

obiekty (C) 

rysuje fragment drogi do szkoły, 

np. ulicy, zmniejszając jej 

wymiary (np. 1000 razy) 

i używając właściwych znaków 

kartograficznych (D) 

3. Jak się 

orientować w 

terenie? 

43. Jak się 

orientować  

w terenie? 

 

wskazuje kierunki geograficzne 

na mapie (C); odszukuje na 

planie okolicy wskazany 

obiekt, np. kościół, szkołę (C) 

określa położenie innych 

obiektów na mapie w 

stosunku do podanego 

obiektu (C); opowiada, jak 

zorientować plan lub mapę za 

pomocą kompasu (B)  

wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie planu lub 

mapy (B); orientuje plan 

lub mapę za pomocą 

kompasu (C) 

orientuje mapę za pomocą 

obiektów w terenie (C) 

dostosowuje sposób orientowania 

mapy do otaczającego terenu (D) 

44. Ćwiczymy 

orientowanie się 

w terenie – lekcja 

w terenie 

Podsumowanie 

działu 6 

45.,46. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Orientujemy się w terenie” 

Dział 7. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

1. Rodzaje 

krajobrazów 

47. Co to jest 

krajobraz? 

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje 

krajobrazów (C); podaje 

przykłady krajobrazu 

naturalnego (B); wymienia 

nazwy krajobrazów 

kulturowych (B); określa rodzaj 

krajobrazu najbliższej okolicy 

(D) 

wyjaśnia, do czego odnoszą 

się nazwy krajobrazów (B); 

wymienia rodzaje 

krajobrazów: naturalny, 

kulturowy (A); wyjaśnia 

pojęcie krajobraz kulturowy 

(B); wskazuje w krajobrazie 

najbliższej okolicy składniki, 

które są wytworami 

człowieka (C) 

wyjaśnia pojęcie krajobraz 

(B); wymienia składniki, 

które należy uwzględnić, 

opisując krajobraz (A); 

omawia cechy 

poszczególnych 

krajobrazów kulturowych 

(B); wskazuje składniki 

naturalne w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D) 

opisuje krajobraz najbliższej 

okolicy (D) 

wskazuje pozytywne i negatywne 

skutki przekształcenia krajobrazu 

najbliższej okolicy (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Ukształtowanie 

terenu 

48. Poznajemy 

formy terenu 

rozpoznaje na ilustracji formy 

terenu (C); wyjaśnia, czym są 

równiny (B); wykonuje modele 

wzniesienia i doliny (C) 

omawia na podstawie 

ilustracji elementy 

wzniesienia (C); wskazuje 

formy terenu w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D)   

opisuje wklęsłe formy 

terenu (B); opisuje formy 

terenu dominujące w 

krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości (A); 

omawia elementy doliny (A) 

przygotuje krótką prezentację 

o najciekawszych formach terenu 

w Polsce, w Europie, na świecie 

(D) 

3. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

49. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

przyporządkowuje jedną/dwie 

pokazane skały 

do poszczególnych grup (C) 

podaje nazwy grup skał (A); 

podaje przykłady skał litych, 

zwięzłych i luźnych (B) 

opisuje budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C); 

rozpoznaje co najmniej 

jedną skałę występującą w 

najbliższej okolicy (C/D) 

opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy (D); 

omawia proces powstawania 

gleby (B) 

przygotowuje kolekcję skał 

z najbliższej okolicy wraz z ich 

opisem (D) 

4. Wody słodkie  

i wody słone 

50. Wody słodkie  

i wody słone 

podaje przykłady wód 

słonych (B); wskazuje na 

mapie przykład wód 

stojących i płynących 

w najbliższej okolicy (D) 

podaje przykłady wód 

słodkich – w tym wód 

powierzchniowych (B); 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem (B); 

na podstawie ilustracji 

rozróżnia rodzaje wód 

stojących i płynących (C/D); 

wymienia różnice między 

jeziorem a stawem (C) 

wyjaśnia pojęcia: wody 

słodkie, wody słone (B); 

wykonuje schemat podziału 

wód powierzchniowych 

(C); omawia warunki 

niezbędne do powstania 

jeziora (B); porównuje 

rzekę z kanałem 

śródlądowym (C) 

charakteryzuje wody słodkie 

występujące na Ziemi (C); 

omawia, jak powstają bagna 

(B); charakteryzuje wody 

płynące (C) 

prezentuje informacje typu 

„naj” – najdłuższa rzeka, 

największe jezioro, największa 

głębia oceaniczna (D); 

wyjaśnia, czym są lodowce 

i lądolody (B) 

5. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

51. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

rozpoznaje na zdjęciach 

krajobraz kulturowy (C); 

podaje dwa/trzy przykłady 

zmian w krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

wymienia, podając przykłady, 

od jakich nazw pochodzą 

nazwy miejscowości (A); 

podaje przykłady zmian 

w krajobrazach kulturowych 

(B) 

omawia zmiany 

w krajobrazie wynikające 

z rozwoju rolnictwa (B); 

omawia zmiany w 

krajobrazie związane z 

rozwojem przemysłu (A); 

wyjaśnia pochodzenie 

nazwy swojej miejscowości 

(C) 

podaje przykłady działalności 

człowieka, które prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu (B); 

wskazuje źródła, z których 

można uzyskać informacje o 

historii swojej 

miejscowości (A) 

przygotowuje plakat lub 

prezentację multimedialną na 

temat zmian krajobrazu na 

przestrzeni dziejów (A); 

przygotuje prezentację 

multimedialną lub plakat pt. 

„Moja miejscowość dawniej i 

dziś” (D) 

6. Obszary 

i obiekty 

chronione 

52. Obszary 

i obiekty 

chronione 

wymienia dwie/trzy formy 

ochrony przyrody w Polsce 

(A); podaje dwa/trzy przykłady 

ograniczeń obowiązujących 

na obszarach chronionych (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, czym są parki 

narodowe (B); podaje 

przykłady obiektów, które są 

pomnikami przyrody (B); 

omawia sposób zachowania 

się na obszarach chronionych 

(B) 

wyjaśnia cel ochrony 

przyrody (B); wyjaśnia, 

czym są rezerwaty 

przyrody (B); wyjaśnia 

różnice między ochroną 

ścisłą a ochroną czynną 

(B); podaje przykład 

obszaru chronionego lub 

pomnika przyrody 

znajdującego się 

w najbliższej okolicy (A) 

wskazuje różnice między 

parkiem narodowym a parkiem 

krajobrazowym (C); na 

podstawie mapy w podręczniku 

lub atlasie podaje przykłady 

pomników przyrody ożywionej 

i nieożywionej na terenie Polski 

i swojego województwa (D) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat ochrony 

przyrody w najbliższej okolicy: 

gminie, powiecie lub 

województwie (D) 

Podsumowanie 

działu 7 

53.,54. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy” 

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Warunki życia 

w wodzie 

55. Poznajemy 

warunki życia 

w wodzie 

podaje trzy przystosowania ryb 

do życia w wodzie (A); 

wymienia dwa przykłady 

innych przystosowań 

organizmów do życia w wodzie 

(A) 

omawia, podając przykłady, 

przystosowania zwierząt do 

życia w wodzie (B); 

wyjaśnia, dzięki czemu 

zwierzęta wodne mogą 

przetrwać zimę (B) 

omawia, podając 

przykłady, przystosowania 

roślin do ruchu wód (B); 

omawia sposób pobierania 

tlenu przez organizmy  

wodne (B) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje, podając 

przykłady, przystosowania 

zwierząt do ruchu wody (B) 

prezentuje informacje 

o największych organizmach 

żyjących w środowisku  

wodnym (D) 

2. Z biegiem rzeki 56. Poznajemy 

rzekę 

wskazuje na ilustracji elementy 

rzeki: źródło, bieg górny, bieg 

środkowy, bieg dolny, ujście 

(C/D) 

podaje dwie/trzy nazwy 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (A); 

omawia warunki panujące 

w górnym biegu rzeki (A) 

wymienia cechy, którymi 

różnią się poszczególne 

odcinki rzeki (B); 

porównuje warunki życia w 

poszczególnych biegach 

rzeki (C); omawia 

przystosowania 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (B) 

porównuje świat roślin 

oraz zwierząt w 

górnym, środkowym i 

dolnym biegu rzeki 

(C); rozpoznaje na 

ilustracjach organizmy 

charakterystyczne dla 

każdego z biegów rzeki 

(C) 

podaje przykłady pozytywnego i 

negatywnego wpływu rzek na 

życie i gospodarkę człowieka 

(D) 

3. Życie w jeziorze 57. Poznajemy 

warunki życia 

w jeziorze 

przyporządkowuje na 

schematycznym rysunku 

odpowiednie nazwy do stref 

życia w jeziorze (C); odczytuje 

z ilustracji nazwy dwóch/trzech 

organizmów żyjących 

w poszczególnych strefach 

jeziora (C) 

podaje nazwy stref życia 

w jeziorze (A); wymienia 

grupy roślin żyjących 

w strefie przybrzeżnej (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

pospolite rośliny wodne 

przytwierdzone 

do podłoża (C)  

charakteryzuje 

przystosowania roślin 

do życia w strefie 

przybrzeżnej (C); wymienia 

czynniki warunkujące życie 

w poszczególnych strefach 

jeziora (A); wymienia 

zwierzęta żyjące w strefie 

przybrzeżnej (A); 

charakteryzuje 

przystosowania ptaków 

i ssaków do życia w strefie 

przybrzeżnej (C) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje poszczególne 

strefy jeziora (C); rozpoznaje 

na ilustracjach pospolite 

zwierzęta związane z jeziorami 

(C); układa z poznanych 

organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący w 

jeziorze (C)  

przygotowuje prezentację na 

temat trzech/czterech 

organizmów tworzących plankton 

(D); prezentuje informacje „naj” 

na temat jezior w Polsce, w 

Europie i na świecie (D) 

4. Warunki życia 

na lądzie 

58. Warunki życia 

na lądzie 

wymienia czynniki 

warunkujące życie na lądzie 

(A); omawia przystosowania 

zwierząt do zmian 

temperatury (B) 

omawia przystosowania 

roślin do niskiej lub 

wysokiej temperatury (B) 

charakteryzuje 

przystosowania roślin i 

zwierząt zabezpieczające 

je przed utratą wody (B); 

wymienia przykłady 

przystosowań chroniących 

zwierzęta przed działaniem 

wiatru (A); opisuje 

sposoby wymiany gazowej 

u zwierząt lądowych (B) 

omawia negatywną 

i pozytywną rolę wiatru 

w życiu roślin (B); 

charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin (B); wymienia 

przystosowania roślin do 

wykorzystania światła (A) 

prezentuje informacje na 

temat przystosowań 

dwóch/trzech gatunków roślin 

lub zwierząt do życia 

w ekstremalnych warunkach 

lądowych (C) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

5. Las ma budowę 

warstwową 

59. Poznajemy 

budowę lasu i 

panujące w nim 

warunki  

wskazuje warstwy lasu na 

planszy dydaktycznej lub 

ilustracji (C); wymienia po 

dwa gatunki organizmów 

żyjących w dwóch wybranych 

warstwach lasu (A); podaje 

trzy zasady zachowania się 

w lesie (A) 

podaje nazwy warstw lasu 

(A); omawia zasady 

zachowania się w lesie (B); 

rozpoznaje pospolite 

organizmy żyjące 

w poszczególnych warstwach 

lasu (C); rozpoznaje 

pospolite grzyby jadalne (C) 

omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt 

żyjących w 

poszczególnych 

warstwach lasu (C) 

charakteryzuje poszczególne 

warstwy lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

rośliny i zwierzęta żyjące w 

tych warstwach (C) 

prezentuje informacje o życiu 

wybranych organizmów leśnych 

(innych niż omawiane na lekcji) 

z uwzględnieniem ich 

przystosowań do życia w danej 

warstwie lasu (C) 
60. Jakie 

organizmy 

spotykamy 

w lesie? – lekcja 

w terenie 

6. Jakie drzewa 

rosną w lesie? 

61. Poznajemy 

różne drzewa 

podaje po dwa przykłady drzew 

iglastych i liściastych (A); 

rozpoznaje dwa drzewa iglaste 

i dwa liściaste (C) 

porównuje wygląd igieł sosny 

z igłami świerka (C); 

wymienia cechy budowy 

roślin iglastych ułatwiające 

ich rozpoznawanie, np. 

kształt i liczba igieł, kształt 

i wielkość szyszek (B); 

wymienia cechy ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych (B) 

porównuje drzewa liściaste 

z drzewami iglastymi (C); 

rozpoznaje rosnące w 

Polsce rośliny iglaste (C); 

rozpoznaje przynajmniej 

sześć gatunków drzew 

liściastych (C); wymienia 

typy lasów rosnących 

w Polsce (A) 

podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach 

liściastych, iglastych 

i mieszanych (A) 

prezentuje informacje na temat 

roślin iglastych pochodzących 

z innych regionów świata, które 

są uprawiane w polskich 

ogrodach (D) 

7. Na łące 62. Na łące podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki (A); wyjaśnia, 

dlaczego nie wolno wypalać 

traw (B); rozpoznaje 

przynajmniej trzy gatunki 

poznanych roślin łąkowych (C) 

wymienia cechy łąki (A); 

wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 

i żerujące na niej (A); 

przedstawia w formie 

łańcucha pokarmowego 

proste zależności 

pokarmowe między 

organizmami żyjącymi 

na łące (C) 

omawia zmiany 

zachodzące na łące 

w różnych porach roku 

(B); rozpoznaje 

przynajmniej pięć 

gatunków roślin 

występujących na łące (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

ludzie wykorzystują łąki 

(B) 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin 

do charakterystycznych barw 

łąki (C); uzasadnia, że łąka jest 

środowiskiem życia wielu 

zwierząt (C) 

wykonuje zielnik z poznanych 

na lekcji roślin łąkowych (C) 

lub innych roślin (D) 



13 
 

 

Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

8. Na polu 

uprawnym 

63. Na polu 

uprawnym 

wymienia nazwy zbóż (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

owies, pszenicę i żyto (C); 

podaje przykłady warzyw 

uprawianych na polach (A); 

wymienia nazwy dwóch 

szkodników upraw polowych 

(A) 

omawia sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych (B); rozpoznaje 

nasiona trzech zbóż (C); 

wyjaśnia, które rośliny 

nazywamy chwastami (B); 

uzupełnia brakujące ogniwa 

w łańcuchach pokarmowych 

organizmów żyjących na polu 

(C) 

wyjaśnia pojęcia: zboża 

ozime, zboża jare (B); 

podaje przykłady 

wykorzystywania 

uprawianych warzyw (B); 

wymienia sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

podaje przykłady innych upraw 

niż zboża i warzywa, wskazując 

sposoby ich wykorzystywania 

(B); przedstawia zależności 

występujące na polu w formie 

co najmniej dwóch łańcuchów 

pokarmowych (C); rozpoznaje 

zboża rosnące w najbliższej 

okolicy (D) 

wyjaśnia, czym jest walka 

biologiczna (B); prezentuje 

informacje na temat korzyści 

i zagrożeń wynikających ze 

stosowania chemicznych 

środków zwalczających 

szkodniki (D) 

Podsumowanie 

działu 8 

64.,65. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie” 

* Wymaganiom zostały przypisane kategorie taksonomiczne celów kształcenia: A – zapamiętywanie wiadomości, B – rozumienie wiadomości, C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosowanie 

wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). Według: B. Niemierko Między ocena szkolna a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
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Plan wynikowy do serii „Tajemnice przyrody” klasa 4d (NOWA EDYCJA 2020 – 2022) 

Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

1. Przyroda i jej 

składniki 

1. Poznajemy 

składniki przyrody 

wymienia dwa elementy 

przyrody nieożywionej (A)*; 

wymienia dwa elementy 

przyrody ożywionej (A) 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

przyroda (B); wymienia trzy 

niezbędne do życia składniki 

przyrody nieożywionej (A); 

podaje trzy przykłady 

wytworów działalności 

człowieka (A) 

wymienia cechy 

ożywionych elementów 

przyrody (A); wskazuje 

w najbliższym otoczeniu 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

podaje przykłady powiązań 

przyrody nieożywionej 

z przyrodą ożywioną (A); 

klasyfikuje wskazane elementy 

na: ożywione składniki 

przyrody, nieożywione 

składniki przyrody oraz 

wytwory działalności 

człowieka (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana 

jednego elementu przyrody może 

wpłynąć na jej pozostałe 

elementy (B) 

2. Jak poznawać 

przyrodę? 

2. Jakimi 

sposobami 

poznajemy 

przyrodę? 

wymienia zmysły 

umożliwiające poznawanie 

otaczającego świata (A); podaje 

dwa przykłady informacji 

uzyskanych dzięki wybranym 

zmysłom (A); wyjaśnia, czym 

jest obserwacja (B) 

omawia na przykładach 

rolę poszczególnych 

zmysłów w poznawaniu 

świata (B); wymienia 

źródła informacji o 

przyrodzie (A); omawia 

najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia obserwacji i 

wykonywania doświadczeń 

(B) 

porównuje liczbę i rodzaj 

informacji uzyskiwanych 

za pomocą 

poszczególnych zmysłów 

(C); wymienia cechy 

przyrodnika (A); określa 

rolę obserwacji 

w poznawaniu przyrody 

(B); omawia etapy 

doświadczenia (B) 

wyjaśnia, w jakim celu 

prowadzi się doświadczenia i 

eksperymenty przyrodnicze 

(B); wyjaśnia różnice między 

eksperymentem a 

doświadczeniem (B)  

na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę przewidzenia 

niektórych sytuacji i zjawisk, np. 

dotyczących pogody, 

zachowania zwierząt (D); 

przeprowadza dowolne 

doświadczenie, posługując się 

instrukcją, zapisuje obserwacje i 

wyniki (D); wyjaśnia, dlaczego 

do niektórych doświadczeń 

należy używać dwóch zestawów 

doświadczalnych (D) 

3. Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

3. Przyrządy 

i pomoce 

ułatwiające 

prowadzenie 

obserwacji 

podaje nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji w terenie (A); 

przeprowadza obserwację za 

pomocą lupy lub lornetki (C); 

notuje dwa/trzy spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

obiektów (C); wykonuje 

schematyczny rysunek 

obserwowanego obiektu (C); 

dokonuje pomiaru z 

wykorzystaniem  

taśmy mierniczej (C) 

przyporządkowuje przyrząd 

służący do prowadzenia 

obserwacji do 

obserwowanego obiektu (C); 

wymienia propozycje 

przyrządów, które należy 

przygotować do prowadzenia 

obserwacji w terenie (D); 

określa charakterystyczne 

cechy obserwowanych 

obiektów (C); opisuje sposób 

użycia taśmy mierniczej (B)  

planuje miejsca 

dwóch/trzech obserwacji 

(D); proponuje przyrząd 

odpowiedni do obserwacji 

konkretnego obiektu (C); 

wymienia najważniejsze 

części mikroskopu (A) 

planuje obserwację dowolnego 

obiektu lub organizmu w 

terenie (D); uzasadnia 

celowość zaplanowanej 

obserwacji (D); omawia sposób 

przygotowania obiektu 

do obserwacji  

mikroskopowej (B) 

przygotowuje notatkę na temat 

innych przyrządów służących do 

prowadzenia obserwacji, np. 

odległych obiektów lub głębin 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

4. W jaki 

sposób 

określamy 

kierunki 

geograficzne? 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

wskazanych przez 

nauczyciela na widnokręgu 

(A); wyznacza – na podstawie 

instrukcji słownej – główne 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); określa 

warunki wyznaczania 

kierunku północnego za 

pomocą gnomonu, czyli 

prostego patyka lub pręta, w 

słoneczny dzień (B) 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

(A); przyporządkowuje 

skróty do nazw głównych 

kierunków geograficznych 

(A); określa warunki 

korzystania z kompasu (A); 

posługując się instrukcją, 

wyznacza główne kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu (C)  

wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); omawia 

budowę kompasu (B); 

samodzielnie wyznacza 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

wyznacza się kierunki 

pośrednie (B) 

podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (B); 

porównuje dokładność 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu (D); 

wyjaśnia, w jaki sposób tworzy 

się nazwy kierunków 

pośrednich (B) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych (A); 

omawia sposób wyznaczania 

kierunku północnego na 

podstawie położenia Gwiazdy 

Polarnej oraz innych obiektów 

w otoczeniu (B) 

5. Określamy 

kierunki 

geograficzne za 

pomocą kompasu 

i gnomonu – 

lekcja w terenie 

Podsumowanie 

działu 1 

6., 7. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika” 

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

1.Substancje 

wokół nas 

8. Otaczają nas 

substancje 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu przykłady ciał 

stałych, cieczy i gazów (B); 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu po dwa przykłady 

ciał plastycznych, kruchych i 

sprężystych (B); podaje dwa 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych (A); 

porównuje ciała stałe z 

cieczami pod względem jednej 

właściwości, np. kształtu (C) 

wymienia stany skupienia, w 

których występują substancje 

(A); podaje dwa/trzy 

przykłady wykorzystania 

właściwości ciał stałych w 

życiu codziennym (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko rozszerzalności 

cieplnej (B); podaje 

przykłady występowania 

zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał stałych 

i cieczy (C) oraz gazów (D) 

klasyfikuje ciała stałe ze 

względu na właściwości (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

kruchość, plastyczność i 

sprężystość (B); porównuje 

właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów (C); opisuje zasadę 

działania termometru 

cieczowego (B) 

uzasadnia, popierając swoje 

stanowisko przykładami z życia, 

dlaczego ważna jest znajomość 

właściwości ciał (D) 

2. Woda 

występuje 

w trzech 

stanach 

skupienia 

9. Poznajemy 

stany skupienia 

wody 

wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie (A); podaje 

przykłady występowania wody 

w różnych stanach skupienia 

(A); omawia budowę 

termometru (B); odczytuje 

wskazania termometru (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

krzepnięcie i topnienie (B) 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru (B); 

przeprowadza, zgodnie 

z instrukcją, doświadczenia 

wykazujące:  

– wpływ temperatury 

otoczenia na parowanie wody 

(C), 

– obecność pary wodnej 

w powietrzu (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

parowanie i skraplanie  

wody (B) 

wymienia czynniki 

wpływające na szybkość 

parowania (A); formułuje 

wnioski na podstawie 

przeprowadzonych 

doświadczeń (D); 

przyporządkowuje stan 

skupienia wody do wskazań  

termometru (C) 

dokumentuje doświadczenia 

według poznanego schematu 

(D); podaje znane z życia 

codziennego przykłady zmian 

stanów skupienia wody (C); 

przedstawia w formie schematu 

zmiany stanu skupienia wody  

w przyrodzie (C) 

przedstawia zmiany stanów 

skupienia wody podczas 

jej krążenia w przyrodzie, 

posługując się wykonanym 

przez siebie rysunkiem (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Składniki 

pogody 

10. Poznajemy 

składniki pogody  

wymienia przynajmniej trzy 

składniki pogody (A); 

rozpoznaje na dowolnej 

ilustracji rodzaje opadów (C); 

wyjaśnia, dlaczego burze są 

groźne (B)  

wyjaśnia, co nazywamy 

pogodą (B); wyjaśnia pojęcia: 

upał, przymrozek, mróz (B);  

podaje nazwy osadów 

atmosferycznych (A) 

podaje, z czego mogą być 

zbudowane chmury (A); 

rozróżnia rodzaje osadów 

atmosferycznych na 

ilustracjach (C); wyjaśnia, 

czym jest ciśnienie 

atmosferyczne (B); 

wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B) 

wyjaśnia, jak tworzy się nazwę 

wiatru (B); rozpoznaje na 

mapie rodzaje wiatrów (C); 

wykazuje związek pomiędzy 

porą roku a występowaniem 

określonego rodzaju opadów 

i osadów (D) 

wyjaśnia różnice między opadami 

a osadami atmosferycznymi (D) 

4. Obserwujemy 

pogodę 

11. Obserwujemy 

pogodę 

dobiera odpowiednie przyrządy 

służące do pomiaru trzech 

składników pogody (A); 

odczytuje temperaturę 

powietrza z termometru 

cieczowego (C); na podstawie 

instrukcji buduje wiatromierz 

(C); odczytuje symbole 

umieszczone na mapie pogody 

(C); przedstawia stopień 

zachmurzenia za pomocą 

symboli (C); przedstawia 

rodzaj opadów za pomocą 

symboli (C) 

zapisuje temperaturę dodatnią 

i ujemną (C); omawia sposób 

pomiaru ilości opadów (B); 

podaje jednostki, w których 

wyraża się składniki pogody 

(A); buduje deszczomierz na 

podstawie instrukcji (C); 

prowadzi tygodniowy 

kalendarz pogody na 

podstawie obserwacji 

wybranych składników 

pogody (C); określa aktualny 

stopień zachmurzenia nieba 

na podstawie obserwacji (C); 

opisuje tęczę (B) 

wymienia przyrządy 

służące do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

dokonuje pomiaru 

składników pogody – 

prowadzi kalendarz pogody 

(C); przygotowuje możliwą 

prognozę pogody dla 

swojej miejscowości na 

następny dzień (C)  

odczytuje prognozę pogody 

przedstawioną za pomocą 

znaków graficznych (C); 

określa kierunek wiatru na 

podstawie obserwacji (C) 

przygotowuje i prezentuje 

informacje na temat rodzajów 

wiatru występujących na świecie 

(C); na podstawie opisu 

przedstawia – w formie mapy – 

prognozę pogody dla Polski (D)  

12. Obserwacja 

i pomiar 

składników 

pogody – lekcja 

w terenie 

5. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

13. „Wędrówka” 

Słońca po niebie 

wyjaśnia pojęcia: wschód 

Słońca, zachód Słońca 

(B); rysuje „drogę” Słońca 

na niebie (C); podaje daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór roku 

(A); podaje po 

trzy przykłady zmian 

zachodzących 

w przyrodzie ożywionej 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

omawia pozorną wędrówkę 

Słońca nad widnokręgiem 

(B); omawia zmiany 

temperatury powietrza w 

ciągu dnia (B); wyjaśnia 

pojęcia: równonoc, 

przesilenie (B); omawia 

cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

temperaturą powietrza (C); 

określa zależność między 

wysokością Słońca a 

długością cienia (C); 

wyjaśnia pojęcie górowanie 

Słońca (B); omawia zmiany 

w pozornej wędrówce 

Słońca nad widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

omawia zmiany długości cienia 

w ciągu dnia (B); porównuje 

wysokość Słońca nad 

widnokręgiem oraz długość 

cienia podczas górowania 

w poszczególnych porach roku 

(C) 

podaje przykłady praktycznego 

wykorzystania wiadomości 

dotyczących zmian temperatury 

i długości cienia w ciągu dnia, 

np. wybór ubrania, pielęgnacja 

roślin, ustawienie budy dla psa 

(B); wymienia fenologiczne pory 

roku, czyli te, które wyróżnia się 

na podstawie fazy rozwoju 

roślinności (A) 14. Jak zmieniają 

się pogoda i 

przyroda w ciągu 

roku? – lekcja w 

terenie  

Podsumowanie 

działu 2 

15., 16. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze” 

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Organizmy mają 

wspólne cechy 

17. Poznajemy 

budowę  

i czynności 

życiowe 

organizmów 

wyjaśnia, po czym rozpoznaje 

się organizm (B); wymienia 

przynajmniej trzy czynności 

życiowe organizmów (A); 

omawia jedną wybraną przez 

siebie czynność życiową 

organizmów (B); odróżnia 

przedstawione na ilustracji 

organizmy jednokomórkowe od 

organizmów 

wielokomórkowych (C)  

wyjaśnia pojęcia: organizm 

jednokomórkowy, 

organizm wielokomórkowy 

(B); podaje 

charakterystyczne cechy 

organizmów (A); 

wymienia czynności 

życiowe organizmów (A); 

rozpoznaje na ilustracji 

wybrane  

organy/narządy (C) 

omawia hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

życiowe organizmów (B); 

omawia cechy 

rozmnażania płciowego 

i bezpłciowego (B) 

podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania tych 

samych czynności przez 

organizmy, np. ruch, wzrost 

(C); porównuje rozmnażanie 

płciowe z rozmnażaniem 

bezpłciowym (C) 

prezentuje informacje na 

temat najmniejszych 

i największych organizmów 

żyjących na Ziemi (D); 

omawia podział organizmów 

na pięć królestw (A) 

2. Organizmy 

różnią się 

sposobem 

odżywiania 

 

18. W jaki 

sposób 

organizmy 

zdobywają 

pokarm? 

określa, czy podany organizm 

jest samożywny czy 

cudzożywny (B); podaje 

przykłady organizmów 

cudzożywnych: mięsożernych, 

roślinożernych i 

wszystkożernych (B); 

wskazuje na ilustracji 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (C) 

układa łańcuch pokarmowy 

z podanych organizmów (C); 

układa jeden łańcuch 

pokarmowy na podstawie 

analizy sieci pokarmowej (D) 

dzieli organizmy cudzożywne 

ze względu na rodzaj 

pokarmu (A); podaje 

przykłady organizmów 

roślinożernych (B); dzieli 

mięsożerców na drapieżniki  

i padlinożerców (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

wszystkożerność (B) 

wyjaśnia, czym są zależności 

pokarmowe (B); podaje 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcia: organizm 

samożywny, organizm 

cudzożywny (B); wymienia 

cechy roślinożerców (B); 

wymienia, podając 

przykłady, sposoby 

zdobywania pokarmu przez 

organizmy cudzożywne 

(B); podaje przykłady 

zwierząt odżywiających się 

szczątkami glebowymi (B); 

wymienia przedstawicieli  

pasożytów (A); wyjaśnia 

nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (B); 

wyjaśnia, co to jest sieć 

pokarmowa (B)  

omawia sposób wytwarzania 

pokarmu przez rośliny (B); 

określa rolę, jaką odgrywają 

w przyrodzie zwierzęta 

odżywiające się szczątkami 

glebowymi (C); wyjaśnia, na 

czym polega pasożytnictwo 

(B); omawia rolę 

destruentów w łańcuchu 

pokarmowym (B) 

prezentuje – w dowolnej formie 

– informacje na temat 

pasożytnictwa w świecie  

roślin (D); podaje przykłady 

obrony przed wrogami w 

świecie roślin i zwierząt (C);  

uzasadnia, że zniszczenie jednego 

z ogniw łańcucha pokarmowego 

może doprowadzić do wyginięcia 

innych ogniw (D) 

19. Poznajemy 

zależności 

pokarmowe 

między 

organizmami 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

3. Rośliny 

i zwierzęta wokół 

nas 

20. Obserwujemy 

rośliny i zwierzęta 

wymienia korzyści 

wynikające z uprawy roślin 

w domu i ogrodzie (A); 

podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez 

człowieka w domu (A); 

podaje przykład drobnego 

zwierzęcia żyjącego w domu 

(A); rozpoznaje trzy 

zwierzęta żyjące w ogrodzie 

(C) 

podaje trzy przykłady roślin 

stosowanych jako przyprawy 

do potraw (B); wyjaśnia, 

dlaczego decyzja o hodowli 

zwierzęcia powinna być 

dokładnie przemyślana (B); 

omawia zasady opieki nad 

zwierzętami (B); podaje 

przykłady dzikich zwierząt 

żyjących w mieście (A); 

wykonuje zielnik, w którym 

umieszcza pięć okazów (D) 

rozpoznaje wybrane 

rośliny doniczkowe (C); 

wyjaśnia, jakie znaczenie 

ma znajomość wymagań 

życiowych uprawianych 

roślin (D); określa cel 

hodowania zwierząt w 

domu (B); wyjaśnia, 

dlaczego nie wszystkie 

zwierzęta możemy 

hodować w domu (B); 

wskazuje źródła 

informacji na temat 

hodowanych zwierząt (C); 

wyjaśnia, dlaczego coraz 

więcej dzikich zwierząt 

przybywa do miast (B) 

opisuje szkodliwość zwierząt 

zamieszkujących nasze domy 

(C); formułuje apel do osób 

mających zamiar hodować 

zwierzę lub podarować je 

w prezencie (D) 

prezentuje jedną egzotyczną 

roślinę (ozdobną lub 

przyprawową), omawiając jej 

wymagania życiowe (D); 

przygotowuje ciekawostki 

i dodatkowe informacje na 

temat zwierząt, np. omówienie 

najszybszych zwierząt (D) 

Podsumowanie 

działu 3 

21., 22. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów” 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

1. Trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu 

23. Poznajemy 

składniki pokarmu 

podaje przykłady produktów 

bogatych w białka, cukry, 

tłuszcze, witaminy (A); 

omawia znaczenie wody dla 

organizmu (B) 

wymienia składniki 

pokarmowe (A); 

przyporządkowuje podane 

pokarmy do wskazanej grupy 

pokarmowej (C) 

omawia rolę składników 

pokarmowych w 

organizmie (B); wymienia 

produkty zawierające sole 

mineralne (A) 

omawia rolę witamin (B); 

wymienia wybrane objawy 

niedoboru jednej z poznanych 

witamin (B); omawia rolę soli 

mineralnych w organizmie (B) 

przedstawia krótkie informacje na 

temat sztucznych barwników, 

aromatów identycznych 

z naturalnymi, konserwantów 

znajdujących się w żywności (D) 

24. Jak przebiega 

trawienie 

i wchłanianie 

pokarmu? 

wskazuje na modelu położenie 

poszczególnych narządów 

przewodu pokarmowego (C); 

wyjaśnia, dlaczego należy 

dokładnie żuć pokarm (B); 

uzasadnia konieczność mycia 

rąk przed każdym  

posiłkiem (C) 

wymienia narządy budujące 

przewód pokarmowy (A); 

omawia rolę układu 

pokarmowego (B); podaje 

zasady higieny układu 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia pojęcie trawienie 

(B); opisuje drogę pokarmu 

w organizmie (B); omawia, 

co dzieje się w organizmie 

po zakończeniu trawienia 

pokarmu (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 

narządy, w których zachodzi 

mechaniczne i chemiczne 

przekształcanie pokarmu (C) 

omawia rolę narządów 

wspomagających trawienie (B); 

wymienia czynniki, które mogą 

negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie wątroby lub 

trzustki (A) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Układ 

krwionośny 

transportuje krew 

25. Jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny? 

wskazuje na schemacie serce i 

naczynia krwionośne (C); 

wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych (A); mierzy puls 

(C); podaje dwa przykłady 

zachowań korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krążenia (C) 

omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych (B); pokazuje 

na schemacie poszczególne 

rodzaje naczyń krwionośnych 

(C) 

wymienia funkcje układu 

krwionośnego (B); 

wyjaśnia, czym jest tętno 

(B); omawia rolę układu 

krwionośnego 

w transporcie substancji 

w organizmie (C); 

proponuje zestaw prostych 

ćwiczeń poprawiających 

funkcjonowanie układu 

krwionośnego (D) 

wyjaśnia, jak należy dbać o 

układ krwionośny (B); podaje 

przykłady produktów 

żywnościowych korzystnie 

wpływających na pracę układu 

krwionośnego (C) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat składników 

krwi (B) i grup krwi (D) 

3. Układ 

oddechowy 

zapewnia 

wymianę 

gazową 

26. Jak 

oddychamy? 

pokazuje na modelu lub 

planszy dydaktycznej 

położenie narządów 

budujących układ oddechowy 

(C); wymienia zasady higieny 

układu oddechowego (B) 

wymienia narządy budujące 

drogi oddechowe (A); 

wyjaśnia, co dzieje się z 

powietrzem podczas 

wędrówki przez drogi 

oddechowe (B); określa rolę 

układu oddechowego (A); 

opisuje zmiany w wyglądzie 

części piersiowej tułowia 

podczas wdechu i wydechu 

(C) 

określa cel wymiany 

gazowej (B); omawia rolę 

poszczególnych narządów 

układu oddechowego (B); 

wyjaśnia, dlaczego drogi 

oddechowe są wyściełane 

przez komórki z rzęskami 

(B) 

wyjaśnia, na czym polega 

współpraca układów 

pokarmowego, krwionośnego 

i oddechowego (B); wykonuje 

schematyczny rysunek 

ilustrujący wymianę gazową 

zachodzącą w płucach (C) 

ilustruje wymianę gazową 

zachodzącą w komórkach 

ciała (C); planuje i prezentuje 

doświadczenie potwierdzające 

obecność pary wodnej w 

wydychanym powietrzu (D)  

4. Szkielet i 

mięśnie 

umożliwiają ruch 

27. Jakie układy 

narządów 

umożliwiają 

organizmowi 

ruch? 

wskazuje na sobie, modelu lub 

planszy elementy szkieletu 

(C); wyjaśnia pojęcie stawy 

(B); omawia dwie zasady 

higieny układu ruchu (B) 

wymienia elementy budujące 

układ ruchu (A); podaje 

nazwy i wskazuje główne 

elementy szkieletu (C); 

wymienia trzy funkcje 

szkieletu (A); wymienia 

zasady higieny układu  

ruchu (A) 

rozróżnia rodzaje 

połączeń kości (C); 

podaje nazwy głównych 

stawów u człowieka (A); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

mięśnie są połączone  

ze szkieletem (B) 

porównuje zakres ruchów 

stawów: barkowego, 

biodrowego i kolanowego 

(D); na modelu lub planszy 

wskazuje kości o różnych 

kształtach (C); omawia pracę 

mięśni szkieletowych (C) 

wyjaśnia, dlaczego w okresie 

szkolnym należy szczególnie 

dbać o prawidłową postawę 

ciała (B); omawia działanie 

mięśni budujących narządy 

wewnętrzne (B) 

5. Układ nerwowy 

kontroluje pracę 

organizmu 

28. Jak 

organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narząd wzroku 

wskazuje na planszy położenie 

układu nerwowego (C); 

wskazuje na planszy lub 

modelu położenie narządów 

zmysłów (C); wymienia 

zadania narządów smaku 

i powonienia (A); wymienia, 

podając przykłady, rodzaje 

smaków (A); wymienia dwa 

omawia rolę poszczególnych 

narządów zmysłów (B); 

omawia rolę skóry jako 

narządu zmysłu (B); 

wymienia zasady higieny 

oczu i uszu (B) 

omawia, korzystając 

z planszy, w jaki sposób 

powstaje obraz 

oglądanego obiektu (C); 

wskazuje na planszy 

elementy budowy oka: 

soczewkę, siatkówkę 

i źrenicę (C); wskazuje na 

planszy małżowinę uszną, 

wymienia zadania mózgu, 

rdzenia kręgowego i nerwów 

(A); wyjaśnia, w jaki sposób 

układ nerwowy odbiera 

informacje z otoczenia (B) 

podaje wspólną cechę 

narządów węchu i smaku (A); 

wskazuje na planszy drogę 

informacji dźwiękowych (C); 

podaje przykłady skutków 

uszkodzenia układu nerwowego 

(A); prezentuje informacje  

na temat wad wzroku lub słuchu 

(D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

29. Jak organizm 

odbiera 

informacje z 

otoczenia? 

Narządy: węchu, 

smaku, słuchu i 

dotyku 

zachowania wpływające 

niekorzystnie na układ 

nerwowy (A) 

przewód słuchowy i błonę 

bębenkową (C); omawia 

zasady higieny układu 

nerwowego (B) 

uzasadnia, że układ nerwowy 

koordynuje pracę wszystkich 

narządów zmysłów (D); na 

podstawie doświadczenia 

formułuje wniosek dotyczący 

zależności między zmysłem 

smaku a zmysłem powonienia 

(C) 

6. Układ 

rozrodczy 

umożliwia 

wydawanie na 

świat 

potomstwa 

30. Jak jest 

zbudowany układ 

rozrodczy? 

wskazuje na planszy położenie 

narządów układu rozrodczego 

(C); rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i żeńską (C); 

wyjaśnia pojęcie zapłodnienie 

(B) 

wymienia narządy tworzące 

żeński i męski układ 

rozrodczy (A); określa rolę 

układu rozrodczego (A); 

omawia zasady higieny 

układu rozrodczego (B); 

wskazuje na planszy miejsce 

rozwoju nowego organizmu 

(C) 

omawia rolę 

poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic w 

budowie układu rozrodczego 

żeńskiego i męskiego (C); 

omawia przebieg rozwoju 

nowego organizmu (A) 

wskazuje na planszy narządy 

układu rozrodczego męskiego i 

układu rozrodczego żeńskiego 

(C) 

prezentuje informacje na temat 

roli kobiet i mężczyzn w rodzinie 

i społeczeństwie na przestrzeni 

kilku pokoleń, np. omawia 

zajęcia prababci, babci, mamy, 

starszej siostry itp. (D) 

7. Dojrzewanie to 

czas wielkich 

zmian  

31. Dojrzewanie 

to czas wielkich 

zmian 

podaje przykłady zmian 

w organizmie świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej płci 

(A); podaje dwa przykłady 

zmian w funkcjonowaniu 

skóry w okresie dojrzewania 

(B) 

wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące w 

okresie dojrzewania 

u dziewcząt i chłopców 

(A); omawia zasady 

higieny, których należy 

przestrzegać w okresie 

dojrzewania (B) 

opisuje zmiany psychiczne 

zachodzące w okresie 

dojrzewania (B) 

wyjaśnia na przykładach, czym 

jest odpowiedzialność (B) 

prezentuje informacje dotyczące 

zagrożeń, na które mogą być 

narażone dzieci w okresie 

dojrzewania (D) 

Podsumowanie 

działu 4 

32., 33. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Zdrowy 

styl życia 

34. Jak dbać 

o higienę? 

wymienia co najmniej trzy 

zasady zdrowego stylu życia 

(A); korzystając z piramidy 

zdrowego żywienia, wskazuje 

produkty, które należy 

spożywać w dużych i w małych 

ilościach (C); wyjaśnia, 

dlaczego ważna jest czystość 

rąk (B); omawia sposoby 

dbania o zęby (C); wymienia 

dwie zasady bezpieczeństwa 

podczas zabaw na świeżym  

powietrzu (A) 

podaje zasady prawidłowego 

odżywiania (A); wyjaśnia, 

dlaczego należy dbać o 

higienę skóry (B); opisuje 

sposób pielęgnacji paznokci 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega właściwy dobór 

odzieży (B) podaje przykłady 

wypoczynku czynnego i 

wypoczynku biernego (B) 

wymienia wszystkie zasady 

zdrowego stylu życia (A); 

wyjaśnia rolę aktywności 

fizycznej w zachowaniu 

zdrowia (B); opisuje sposób 

pielęgnacji skóry – ze 

szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 

jamy ustnej (B) 

wyjaśnia, czym jest zdrowy styl 

życia (B); omawia skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

(B); wyjaśnia, na czym polega 

higiena osobista (B); podaje 

sposoby na uniknięcie 

zakażenia się grzybicą (A) 

przygotowuje propozycję 

prawidłowego jadłospisu na trzy 

dni, który będzie odpowiedni w 

okresie dojrzewania (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Choroby 

zakaźne i 

pasożytnicze 

35. Poznajemy 

choroby zakaźne 

wymienia drogi wnikania do 

organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych i zwierząt 

pasożytniczych (A); wymienia 

trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

oddechową (A); wymienia trzy 

zasady, których przestrzeganie 

pozwoli uniknąć chorób 

przenoszonych przez 

uszkodzoną skórę (A); 

wymienia trzy zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć 

chorób przenoszonych drogą 

pokarmową (A) 

wymienia przyczyny chorób 

zakaźnych (A); wymienia 

nazwy chorób 

przenoszonych drogą 

oddechową (A); omawia 

objawy wybranej choroby 

przenoszonej drogą 

oddechową (B); omawia 

przyczyny zatruć (B); 

określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest ono 

chore na wściekliznę (C) 

wyjaśnia, czym są 

szczepionki (B); wymienia 

sposoby zapobiegania 

chorobom przenoszonym 

drogą oddechową (A); 

wymienia szkody, które 

pasożyty powodują w 

organizmie (A); omawia 

objawy zatruć (B) 

porównuje objawy 

przeziębienia z objawami 

grypy i anginy (C); klasyfikuje 

pasożyty na wewnętrzne i 

zewnętrze, podaje ich 

przykłady (C); charakteryzuje 

pasożyty wewnętrzne 

człowieka (C); opisuje objawy 

wybranych chorób zakaźnych 

(B); wymienia drobnoustroje 

mogące wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę (B) 

przygotowuje informacje na 

temat objawów boreliozy 

i sposobów postępowania 

w przypadku zachorowania na 

nią (D) 

3. Jak postępować 

w niebezpiecznych 

sytuacjach? 

36. Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w naszym 

otoczeniu? 

wymienia zjawiska pogodowe, 

które mogą stanowić 

zagrożenie (A); odróżnia 

muchomora sromotnikowego 

od innych grzybów (C); określa 

sposób postępowania  

po użądleniu (A) 

określa zasady postępowania 

w czasie burzy, gdy 

przebywa się w domu lub 

poza nim (A); rozpoznaje 

owady, które mogą być 

groźne (C) 

wymienia 

charakterystyczne cechy 

muchomora 

sromotnikowego (A); 

wymienia objawy zatrucia 

grzybami (A) 

omawia sposób postępowania 

po ukąszeniu przez żmiję (B); 

rozpoznaje dziko rosnące 

rośliny trujące (C) 

prezentuje plakat ostrzegający 

o niebezpieczeństwach w swojej 

okolicy (D) 

37. 

Niebezpieczeństwa 

i pierwsza pomoc 

w domu 

omawia zasady postępowania 

podczas pielęgnacji roślin 

hodowanych w domu (B); 

podaje przykłady środków 

czystości, które stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia (A); 

wymienia rodzaje urazów skóry 

(A) 

podaje przykłady trujących 

roślin hodowanych w domu 

(A); przyporządkowuje 

nazwę zagrożenia do symboli 

umieszczanych na 

opakowaniach (C); omawia 

sposób postępowania w 

wypadku otarć i skaleczeń 

(B) 

omawia zasady pierwszej 

pomocy po kontakcie ze 

środkami czystości (B) 

omawia zasady postępowania w 

przypadku oparzeń (B) 

4. Czym jest 

uzależnienie 

38. Uzależnienia 

i ich skutki 

podaje przynajmniej dwa 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu tytoniowego 

i alkoholu na organizm 

człowieka (B); opisuje 

zachowanie świadczące 

o mogącym rozwinąć się 

uzależnieniu od komputera lub 

telefonu (B); prezentuje 

zachowanie asertywne 

podaje przykłady substancji, 

które mogą uzależniać (A); 

podaje przykłady skutków 

działania alkoholu na 

organizm (B); podaje 

przykłady sytuacji, w których 

należy zachować się 

asertywnie (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków 

(B); wyjaśnia, czym jest 

asertywność (B) 

wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym (C); uzasadnia 

konieczność zachowań 

sertywnych (D); uzasadnia, 

dlaczego napoje energetyzujące 

nie są obojętne dla zdrowia (C) 

przygotowuje informacje na 

temat pomocy osobom 

uzależnionym (D); prezentuje 

informacje na temat możliwych 

przyczyn, postaci i profilaktyki 

chorób nowotworowych (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

w wybranej sytuacji (C) 

Podsumowanie 

działu 5 

39.,40. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Dział 6. Orientujemy się w terenie 

1. Co pokazujemy 

na planach? 

41. Co to jest 

plan? 

oblicza wymiary biurka w skali 

1 : 10 (C); rysuje plan biurka w 

skali 1 : 10 (C) 

wyjaśnia, jak powstaje plan 

(B); rysuje plan dowolnego 

przedmiotu (wymiary 

przedmiotu podzielne bez 

reszty przez 10) w skali  

1 : 10 (C) 

wyjaśnia pojęcie skala 

liczbowa (B); oblicza 

wymiary przedmiotu 

w różnych skalach, np. 1 : 

5, 1 : 20, 1 : 50; wykonuje 

szkic terenu szkoły (D) 

rysuje plan pokoju  

w skali 1 : 50 (C); dobiera skalę 

do wykonania planu dowolnego 

obiektu (D); wykonuje szkic 

okolic szkoły (D) 

wyjaśnia pojęcia: skala 

mianowana, podziałka liniowa 

(B) 

2. Jak czytamy 

plany i mapy? 

42. Czytamy plan 

miasta i mapę 

turystyczną 

wymienia rodzaje map (A); 

odczytuje informacje zapisane 

w legendzie planu (C) 

wyjaśnia pojęcia: mapa 

i legenda (B); określa 

przeznaczenie planu miasta i 

mapy turystycznej (B); 

rozpoznaje obiekty 

przedstawione na planie lub 

mapie za pomocą znaków 

kartograficznych (C/D) 

opisuje słowami fragment 

terenu przedstawiony na 

planie lub mapie (D); 

przygotowuje zbiór znaków 

kartograficznych dla planu 

lub mapy najbliższej 

okolicy (C) 

porównuje dokładność planu 

miasta i mapy turystycznej (D); 

odszukuje na mapie wskazane 

obiekty (C) 

rysuje fragment drogi do szkoły, 

np. ulicy, zmniejszając jej 

wymiary (np. 1000 razy) 

i używając właściwych znaków 

kartograficznych (D) 

3. Jak się 

orientować w 

terenie? 

43. Jak się 

orientować  

w terenie? 

 

wskazuje kierunki geograficzne 

na mapie (C); odszukuje na 

planie okolicy wskazany 

obiekt, np. kościół, szkołę (C) 

określa położenie innych 

obiektów na mapie w 

stosunku do podanego 

obiektu (C); opowiada, jak 

zorientować plan lub mapę za 

pomocą kompasu (B)  

wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie planu lub 

mapy (B); orientuje plan 

lub mapę za pomocą 

kompasu (C) 

orientuje mapę za pomocą 

obiektów w terenie (C) 

dostosowuje sposób orientowania 

mapy do otaczającego terenu (D) 

44. Ćwiczymy 

orientowanie się 

w terenie – lekcja 

w terenie 

Podsumowanie 

działu 6 

45.,46. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Orientujemy się w terenie” 

Dział 7. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

1. Rodzaje 

krajobrazów 

47. Co to jest 

krajobraz? 

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje 

krajobrazów (C); podaje 

przykłady krajobrazu 

naturalnego (B); wymienia 

nazwy krajobrazów 

kulturowych (B); określa rodzaj 

krajobrazu najbliższej okolicy 

(D) 

wyjaśnia, do czego odnoszą 

się nazwy krajobrazów (B); 

wymienia rodzaje 

krajobrazów: naturalny, 

kulturowy (A); wyjaśnia 

pojęcie krajobraz kulturowy 

(B); wskazuje w krajobrazie 

najbliższej okolicy składniki, 

które są wytworami 

człowieka (C) 

wyjaśnia pojęcie krajobraz 

(B); wymienia składniki, 

które należy uwzględnić, 

opisując krajobraz (A); 

omawia cechy 

poszczególnych 

krajobrazów kulturowych 

(B); wskazuje składniki 

naturalne w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D) 

opisuje krajobraz najbliższej 

okolicy (D) 

wskazuje pozytywne i negatywne 

skutki przekształcenia krajobrazu 

najbliższej okolicy (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

2. Ukształtowanie 

terenu 

48. Poznajemy 

formy terenu 

rozpoznaje na ilustracji formy 

terenu (C); wyjaśnia, czym są 

równiny (B); wykonuje modele 

wzniesienia i doliny (C) 

omawia na podstawie 

ilustracji elementy 

wzniesienia (C); wskazuje 

formy terenu w krajobrazie 

najbliższej okolicy (D)   

opisuje wklęsłe formy 

terenu (B); opisuje formy 

terenu dominujące w 

krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości (A); 

omawia elementy doliny (A) 

przygotuje krótką prezentację 

o najciekawszych formach terenu 

w Polsce, w Europie, na świecie 

(D) 

3. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

49. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

przyporządkowuje jedną/dwie 

pokazane skały 

do poszczególnych grup (C) 

podaje nazwy grup skał (A); 

podaje przykłady skał litych, 

zwięzłych i luźnych (B) 

opisuje budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C); 

rozpoznaje co najmniej 

jedną skałę występującą w 

najbliższej okolicy (C/D) 

opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy (D); 

omawia proces powstawania 

gleby (B) 

przygotowuje kolekcję skał 

z najbliższej okolicy wraz z ich 

opisem (D) 

4. Wody słodkie  

i wody słone 

50. Wody słodkie  

i wody słone 

podaje przykłady wód 

słonych (B); wskazuje na 

mapie przykład wód 

stojących i płynących 

w najbliższej okolicy (D) 

podaje przykłady wód 

słodkich – w tym wód 

powierzchniowych (B); 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem (B); 

na podstawie ilustracji 

rozróżnia rodzaje wód 

stojących i płynących (C/D); 

wymienia różnice między 

jeziorem a stawem (C) 

wyjaśnia pojęcia: wody 

słodkie, wody słone (B); 

wykonuje schemat podziału 

wód powierzchniowych 

(C); omawia warunki 

niezbędne do powstania 

jeziora (B); porównuje 

rzekę z kanałem 

śródlądowym (C) 

charakteryzuje wody słodkie 

występujące na Ziemi (C); 

omawia, jak powstają bagna 

(B); charakteryzuje wody 

płynące (C) 

prezentuje informacje typu 

„naj” – najdłuższa rzeka, 

największe jezioro, największa 

głębia oceaniczna (D); 

wyjaśnia, czym są lodowce 

i lądolody (B) 

5. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

51. Krajobraz 

wczoraj i dziś 

rozpoznaje na zdjęciach 

krajobraz kulturowy (C); 

podaje dwa/trzy przykłady 

zmian w krajobrazie najbliższej 

okolicy (D) 

wymienia, podając przykłady, 

od jakich nazw pochodzą 

nazwy miejscowości (A); 

podaje przykłady zmian 

w krajobrazach kulturowych 

(B) 

omawia zmiany 

w krajobrazie wynikające 

z rozwoju rolnictwa (B); 

omawia zmiany w 

krajobrazie związane z 

rozwojem przemysłu (A); 

wyjaśnia pochodzenie 

nazwy swojej miejscowości 

(C) 

podaje przykłady działalności 

człowieka, które prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu (B); 

wskazuje źródła, z których 

można uzyskać informacje o 

historii swojej 

miejscowości (A) 

przygotowuje plakat lub 

prezentację multimedialną na 

temat zmian krajobrazu na 

przestrzeni dziejów (A); 

przygotuje prezentację 

multimedialną lub plakat pt. 

„Moja miejscowość dawniej i 

dziś” (D) 

6. Obszary 

i obiekty 

chronione 

52. Obszary 

i obiekty 

chronione 

wymienia dwie/trzy formy 

ochrony przyrody w Polsce 

(A); podaje dwa/trzy przykłady 

ograniczeń obowiązujących 

na obszarach chronionych (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, czym są parki 

narodowe (B); podaje 

przykłady obiektów, które są 

pomnikami przyrody (B); 

omawia sposób zachowania 

się na obszarach chronionych 

(B) 

wyjaśnia cel ochrony 

przyrody (B); wyjaśnia, 

czym są rezerwaty 

przyrody (B); wyjaśnia 

różnice między ochroną 

ścisłą a ochroną czynną 

(B); podaje przykład 

obszaru chronionego lub 

pomnika przyrody 

znajdującego się 

w najbliższej okolicy (A) 

wskazuje różnice między 

parkiem narodowym a parkiem 

krajobrazowym (C); na 

podstawie mapy w podręczniku 

lub atlasie podaje przykłady 

pomników przyrody ożywionej 

i nieożywionej na terenie Polski 

i swojego województwa (D) 

prezentuje – w dowolnej formie – 

informacje na temat ochrony 

przyrody w najbliższej okolicy: 

gminie, powiecie lub 

województwie (D) 

Podsumowanie 

działu 7 

53.,54. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy” 

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

1. Warunki życia 

w wodzie 

55. Poznajemy 

warunki życia 

w wodzie 

podaje trzy przystosowania ryb 

do życia w wodzie (A); 

wymienia dwa przykłady 

innych przystosowań 

organizmów do życia w wodzie 

(A) 

omawia, podając przykłady, 

przystosowania zwierząt do 

życia w wodzie (B); 

wyjaśnia, dzięki czemu 

zwierzęta wodne mogą 

przetrwać zimę (B) 

omawia, podając 

przykłady, przystosowania 

roślin do ruchu wód (B); 

omawia sposób pobierania 

tlenu przez organizmy  

wodne (B) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje, podając 

przykłady, przystosowania 

zwierząt do ruchu wody (B) 

prezentuje informacje 

o największych organizmach 

żyjących w środowisku  

wodnym (D) 

2. Z biegiem rzeki 56. Poznajemy 

rzekę 

wskazuje na ilustracji elementy 

rzeki: źródło, bieg górny, bieg 

środkowy, bieg dolny, ujście 

(C/D) 

podaje dwie/trzy nazwy 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (A); 

omawia warunki panujące 

w górnym biegu rzeki (A) 

wymienia cechy, którymi 

różnią się poszczególne 

odcinki rzeki (B); 

porównuje warunki życia w 

poszczególnych biegach 

rzeki (C); omawia 

przystosowania 

organizmów żyjących 

w górnym, środkowym 

i dolnym biegu rzeki (B) 

porównuje świat roślin 

oraz zwierząt w 

górnym, środkowym i 

dolnym biegu rzeki 

(C); rozpoznaje na 

ilustracjach organizmy 

charakterystyczne dla 

każdego z biegów rzeki 

(C) 

podaje przykłady pozytywnego i 

negatywnego wpływu rzek na 

życie i gospodarkę człowieka 

(D) 

3. Życie w jeziorze 57. Poznajemy 

warunki życia 

w jeziorze 

przyporządkowuje na 

schematycznym rysunku 

odpowiednie nazwy do stref 

życia w jeziorze (C); odczytuje 

z ilustracji nazwy dwóch/trzech 

organizmów żyjących 

w poszczególnych strefach 

jeziora (C) 

podaje nazwy stref życia 

w jeziorze (A); wymienia 

grupy roślin żyjących 

w strefie przybrzeżnej (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

pospolite rośliny wodne 

przytwierdzone 

do podłoża (C)  

charakteryzuje 

przystosowania roślin 

do życia w strefie 

przybrzeżnej (C); wymienia 

czynniki warunkujące życie 

w poszczególnych strefach 

jeziora (A); wymienia 

zwierzęta żyjące w strefie 

przybrzeżnej (A); 

charakteryzuje 

przystosowania ptaków 

i ssaków do życia w strefie 

przybrzeżnej (C) 

wyjaśnia pojęcie plankton (B); 

charakteryzuje poszczególne 

strefy jeziora (C); rozpoznaje 

na ilustracjach pospolite 

zwierzęta związane z jeziorami 

(C); układa z poznanych 

organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący w 

jeziorze (C)  

przygotowuje prezentację na 

temat trzech/czterech 

organizmów tworzących plankton 

(D); prezentuje informacje „naj” 

na temat jezior w Polsce, w 

Europie i na świecie (D) 

4. Warunki życia 

na lądzie 

58. Warunki życia 

na lądzie 

wymienia czynniki 

warunkujące życie na lądzie 

(A); omawia przystosowania 

zwierząt do zmian 

temperatury (B) 

omawia przystosowania 

roślin do niskiej lub 

wysokiej temperatury (B) 

charakteryzuje 

przystosowania roślin i 

zwierząt zabezpieczające 

je przed utratą wody (B); 

wymienia przykłady 

przystosowań chroniących 

zwierzęta przed działaniem 

wiatru (A); opisuje 

sposoby wymiany gazowej 

u zwierząt lądowych (B) 

omawia negatywną 

i pozytywną rolę wiatru 

w życiu roślin (B); 

charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin (B); wymienia 

przystosowania roślin do 

wykorzystania światła (A) 

prezentuje informacje na 

temat przystosowań 

dwóch/trzech gatunków roślin 

lub zwierząt do życia 

w ekstremalnych warunkach 

lądowych (C) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

5. Las ma budowę 

warstwową 

59. Poznajemy 

budowę lasu i 

panujące w nim 

warunki  

wskazuje warstwy lasu na 

planszy dydaktycznej lub 

ilustracji (C); wymienia po 

dwa gatunki organizmów 

żyjących w dwóch wybranych 

warstwach lasu (A); podaje 

trzy zasady zachowania się 

w lesie (A) 

podaje nazwy warstw lasu 

(A); omawia zasady 

zachowania się w lesie (B); 

rozpoznaje pospolite 

organizmy żyjące 

w poszczególnych warstwach 

lasu (C); rozpoznaje 

pospolite grzyby jadalne (C) 

omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt 

żyjących w 

poszczególnych 

warstwach lasu (C) 

charakteryzuje poszczególne 

warstwy lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

rośliny i zwierzęta żyjące w 

tych warstwach (C) 

prezentuje informacje o życiu 

wybranych organizmów leśnych 

(innych niż omawiane na lekcji) 

z uwzględnieniem ich 

przystosowań do życia w danej 

warstwie lasu (C) 
60. Jakie 

organizmy 

spotykamy 

w lesie? – lekcja 

w terenie 

6. Jakie drzewa 

rosną w lesie? 

61. Poznajemy 

różne drzewa 

podaje po dwa przykłady drzew 

iglastych i liściastych (A); 

rozpoznaje dwa drzewa iglaste 

i dwa liściaste (C) 

porównuje wygląd igieł sosny 

z igłami świerka (C); 

wymienia cechy budowy 

roślin iglastych ułatwiające 

ich rozpoznawanie, np. 

kształt i liczba igieł, kształt 

i wielkość szyszek (B); 

wymienia cechy ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych (B) 

porównuje drzewa liściaste 

z drzewami iglastymi (C); 

rozpoznaje rosnące w 

Polsce rośliny iglaste (C); 

rozpoznaje przynajmniej 

sześć gatunków drzew 

liściastych (C); wymienia 

typy lasów rosnących 

w Polsce (A) 

podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach 

liściastych, iglastych 

i mieszanych (A) 

prezentuje informacje na temat 

roślin iglastych pochodzących 

z innych regionów świata, które 

są uprawiane w polskich 

ogrodach (D) 

7. Na łące 62. Na łące podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki (A); wyjaśnia, 

dlaczego nie wolno wypalać 

traw (B); rozpoznaje 

przynajmniej trzy gatunki 

poznanych roślin łąkowych (C) 

wymienia cechy łąki (A); 

wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 

i żerujące na niej (A); 

przedstawia w formie 

łańcucha pokarmowego 

proste zależności 

pokarmowe między 

organizmami żyjącymi 

na łące (C) 

omawia zmiany 

zachodzące na łące 

w różnych porach roku 

(B); rozpoznaje 

przynajmniej pięć 

gatunków roślin 

występujących na łące (C); 

wyjaśnia, w jaki sposób 

ludzie wykorzystują łąki 

(B) 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin 

do charakterystycznych barw 

łąki (C); uzasadnia, że łąka jest 

środowiskiem życia wielu 

zwierząt (C) 

wykonuje zielnik z poznanych 

na lekcji roślin łąkowych (C) 

lub innych roślin (D) 
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Tytuł rozdziału 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). Uczeń: 

8. Na polu 

uprawnym 

63. Na polu 

uprawnym 

wymienia nazwy zbóż (A); 

rozpoznaje na ilustracjach 

owies, pszenicę i żyto (C); 

podaje przykłady warzyw 

uprawianych na polach (A); 

wymienia nazwy dwóch 

szkodników upraw polowych 

(A) 

omawia sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych (B); rozpoznaje 

nasiona trzech zbóż (C); 

wyjaśnia, które rośliny 

nazywamy chwastami (B); 

uzupełnia brakujące ogniwa 

w łańcuchach pokarmowych 

organizmów żyjących na polu 

(C) 

wyjaśnia pojęcia: zboża 

ozime, zboża jare (B); 

podaje przykłady 

wykorzystywania 

uprawianych warzyw (B); 

wymienia sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

podaje przykłady innych upraw 

niż zboża i warzywa, wskazując 

sposoby ich wykorzystywania 

(B); przedstawia zależności 

występujące na polu w formie 

co najmniej dwóch łańcuchów 

pokarmowych (C); rozpoznaje 

zboża rosnące w najbliższej 

okolicy (D) 

wyjaśnia, czym jest walka 

biologiczna (B); prezentuje 

informacje na temat korzyści 

i zagrożeń wynikających ze 

stosowania chemicznych 

środków zwalczających 

szkodniki (D) 

Podsumowanie 

działu 8 

64.,65. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie” 

* Wymaganiom zostały przypisane kategorie taksonomiczne celów kształcenia: A – zapamiętywanie wiadomości, B – rozumienie wiadomości, C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosowanie 

wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). Według: B. Niemierko Między ocena szkolna a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
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Zadania  Formy organizacji  Odpowiedzialni 

I. Organizacja 

zespołu 

klasowego 

1.Przypomnie nie praw i  obowiązków ucznia. 

2.Wdrażanie zasad regulaminu szkoły. 

3. Ustalenie zakresu obowiązków: 

- troska o estetyczny wygląd klasy, 

- opieka nad kwiatami w klasie, 

- ekspozycja swoich prac, 

- dbałość o ład i porządek podczas zajęć. 

4. Poszukiwanie pozytywnych  wartości i promowanie 

ich  własnym zachowaniem. 

5. Poszanowanie własności wspólnej i troska o własność 

osobistą. 

6. Rozbudzanie życzliwości wobec  kolegów, nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

7. Kształtowanie potrzeby dzielenia się z innymi własną 

wiedzą i spostrzeżeniami. 

8. Uczenie tolerancji wobec innych zachowań 

9. Wybór samorządu klasowego. 

10. Włączanie uczniów do planowania pracy. 

11. Rozwijanie umiejętności okazywania uczuć 

pozytywnych i opanowywania negatywnych. 

12. Wybór samorządu klasowego. 

13. Pogłębianie poczucia więzi miedzy członkami 

zespołu klasowego. 

 

Wychowawca 

Uczniowie 

II. Troska o 

estetykę sali 

lekcyjnej 

1. Zagospodarowanie i dekoracja sali oraz systematyczna 

opieka nad kwiatami. 

2. Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy – 

rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy. 

3. Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i 

szkoły. 

4. Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i 

szkoły. 

5. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne. 

Wychowawca 

Uczniowie 

Rodzice 

III. Kształtowanie 

postaw społeczno- 

-moralnych i 

ekologicznych 

1. Udział w uroczystościach szkolnych, apelach. 2. 

Czynne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych. 

3. Uczenie szacunku wobec symboli narodowych: hymn, 

flaga, godło. 

4. Uczestnictwo w konkursach o tematyce regionalnej i 

ogólnonarodowej. 

5. Poznanie historii i tradycji własnego regionu – mała 

ojczyzna.   

6. Uświadomienie uczniom na zajęciach wartości języka 

ojczystego i jego roli w dziejach narodu. 

7. Lekcje biblioteczne. 

8. Czytanie i opowiadanie bajek, baśni, legend. 

9. Właściwe zachowanie w miejscach pamięci 

narodowej. 

10. Realizacja programu : ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 

11. Zachęcanie do udziału w akcjach chartyatywnych. 

Wychowawca 

Bibliotekarz 



 

IV. 

Bezpieczeństwo 

1. Wdrażanie uczniów do właściwego, 

zdyscyplinowanego zachowania się w szkole, na lekcjach 

i przerwach. 

2. Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć 

fizycznych oraz w kontaktach z nieznajomymi 

(ograniczone zaufanie). 

3. Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

Nauka praktycznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Realizacja programu „Bezpieczni na drodze”. 

4. Zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów 

używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno-

technicznych. 

5. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i właściwych 

zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub 

bezpieczeństwa (spotkanie z pracownikami policji i 

straży). 

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się 

telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego 

przekazywania wiadomości. 

7. Zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych 

(wychowawcy, innego nauczyciela, osoby dorosłej) w 

przypadku niebezpieczeństwa lub doznanego urazu. 

8. Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować”. 

Wychowawca 

Uczniowie 

V. Promocja 

zdrowia i 

profilaktyka 

uzależnień 

1. Stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, 

czystości wokół siebie, w plecaku, kultury korzystania z 

urządzeń sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej 

typowej dla wieku, ruchu i wysiłku fizycznego na 

powietrzu oraz samodzielności. 

2. Inspirowanie do podejmowania działań dotyczących 

dbałości o zdrowie własne i otoczenia, kształtowanie 

nawyków higieniczno – zdrowotnych. 

3. Wyrabianie nawyku racjonalnego, higienicznego i 

estetycznego spożywania  służby zdrowia 5 posiłków 

oraz sprzątania po posiłkach. 

4. Wdrażanie uczniów do zrozumienia konieczności 

spożywania drugiego śniadania w szkole i zmiany 

obuwia. 

5. Wprowadzenie zasad higieny pracy i życia w szkole 

poprzez: troskę o estetykę sali zajęć, szkoły, ochronę 

zieleni, dbałość o czystość otoczenia, odpowiedni dobór 

rozkładu zajęć, stosowanie przemienności wysiłku 

dziecka, wietrzenie pomieszczeń, dbałość o meble 

dostosowane do potrzeb dzieci, odpowiednie oświetlenie 

oraz stosowanie technik relaksacyjnych. 

6. Doskonalenie umiejętności organizowania czasu 

wolnego w sposób ciekawy i wartościowy. 

7. Budzenie potrzeby czynnego wypoczynku z 

rówieśnikami i rodziną. 

8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

Wychowawca 

Pedagog 

Higienistka 

Pracownicy służby 

zdrowia 



9. Uczestniczenie w międzyklasowych rozgrywkach 

sportowych. 

10. Organizowanie wycieczek rekreacyjnych.   

11. Pogadanki higienistki i pedagoga szkolnego na temat 

zdrowego trybu życia (higiena, odżywianie, sen, itp.) 

12. Realizacja programów: 

  „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”   

13. Realizacja założeń „Szkoły promującej zdrowie”. 

Tydzień Promocji Zdrowia. 

14. Objęcie opieką logopedyczną dzieci z klasy. 

15. Kształtowanie świadomości bezpiecznego i 

kulturalnego korzystania z TV, gier komputerowych, 

Internetu: 

- pogadanki, 

VI. Troska o 

wyniki w nauce 

 

1. Wybór Trójki Klasowej Rodziców 

2. Organizowanie zebrań ogólnych i kontaktów z 

rodzicami – rozbudzanie zainteresowań  postępami 

edukacyjnymi dzieci oraz ich zachowaniem. Pogadanki. 

3. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań szkoła – dom. 

4. Wspólne organizowanie i uczestniczenie w zajęciach 

klasowych, szkolnych oraz włączanie do prac 

związanych z utrzymaniem i poprawą estetyki sali zajęć. 

5. Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów 

mających trudności w nauce oraz rodzicami uczniów 

zdolnych. 

6. Wdrażanie uczniów do samooceny swoich wyników w 

nauce i zachowaniu. 

Wychowawca 

Uczniowie 

Rodzice 

VII. Zapobieganie 

trudnościom 

wychowawczym i 

niepowodzeniom 

szkolnym 

1. Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną 

w Rzeszowie. 

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

3. Pogadanki i spotkania z pracownikami policji. 

4. Działalność zespołu wychowawczego. Współpraca z 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

Wychowawca 

Rodzice Pedagog 

Policja 

VIII. Rozwijanie 

zdolności i 

zainteresowań 

uczniów 

1. Organizowanie zajęć sportowych i turystyczno- 

rekreacyjnych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych w 

Bibliotece Pedagogicznej. 

3. Włączanie w przygotowanie imprez klasowych i 

szkolnych (przedstawienia, konkursy). 

4. Udział uczniów w konkursach artystycznych, 

przedmiotowych i sportowych. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Bibliotekarz 

IX. Uczestnictwo 

w życiu 

kulturalnym klasy, 

szkoły i 

środowiska 

1. Wyrabianie u uczniów nawyku kulturalnego 

zachowania się w domu, w szkole, na ulicy i w różnych 

sytuacjach społecznych. 

2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, 

niepełnosprawnych. Udział w akcjach charytatywnych. 

3. Organizowanie spotkań klasowych z różnych okazji – 

pogłębianie więzi emocjonalnej w zespole. 

4. Uczestniczenie dzieci w szkolnych zabawach. 

Wychowawca 

Rodzice 

Uczniowie 



5. Nawiązywanie kontaktów z uczniami innych klas. 

6. Rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

7. Uczestniczenie dzieci w przedstawieniach, wyjazdach, 

wyjściach. 

8. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

9. Udział w akademiach i przedstawieniach szkolnych. 

X. Udział w 

imprezach 

szkolnych, 

klasowych, 

środowiskowych 

1. Aktywne uczestniczenie dzieci w uroczystościach 

klasowych i szkolnych (integracja zespołu klasowego 

poprzez wspólne działanie i zabawę): 

owego roku szkolnego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

rowia,   

 

 

2. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz 

dalszych. 

3 Rozwijanie aktywności społecznej i pomysłowości. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

wykonanie powierzonych zadań. 

5. Wywoływanie uczucia satysfakcji ze swojego 

działania. 

6. Wyzwalanie gotowości sprawiania przyjemności 

innym. 

 Wychowawca 

Uczniowie   

Rodzice 

Bibliotekarz 

Dyrektor 

XI. Rozwijanie 

współpracy z 

rodzicami, 

instytucjami 

lokalnymi 

1. Stworzenie rodzicom możliwości wyrażania swoich 

opinii. 

2. Uświadomienie rodzicom konieczności włączenia się 

do procesu edukacyjnego dzieci. 

3. Angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły 

(pomoc w urządzaniu sali lekcyjnej) oraz do opieki nad 

dziećmi w czasie wycieczek i wyjść. 

Wychowawca 

Rodzice 

 Dyrektor 

Pedagog 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka  
z kluczem 

 
Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 

 
Przedmiotowe zasady oceniania 

 
Klasa 4 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

z konkretnego przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie 

jako pomoc w opracowaniu własnych zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli 

WZO nie reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych 

są zgodne z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie na zakończenie I i II semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym 

niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami 

WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej 

po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność 

wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich 

charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową 

odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, 

przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, 

przy uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa 

WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w terminie tygodnia 

po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub 

drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 

i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), 

dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając 

te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał 

na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, 

bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 

prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności 

o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych 

na kolejnych poziomach kształcenia;  

 Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości 

i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 
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VII. Wymagania na poszczególne oceny 

 

Dział I – Liczby naturalne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000) 

4. dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego 

5. odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego 

6. mnoży liczby jednocyfrowe 

7. dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe (w zakresie tabliczki mnożenia) 

8. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet 

o podanych nominałach 

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

5. stosuje prawa łączności i przemienności dodawania (mnożenia) 

6. oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100) 

7. oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100) 

8. oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100) 

9. oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100) 

10. oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100) 

11. oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100) 

12. wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej 

13. wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100) 

14. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą 

15. dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

2. mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100) 

3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe 

 

Dział II – Liczby naturalne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na 

kwadranse) 

2. zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze 

3. oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48 

4. zna cyfry rzymskie (I, V, X) 

5. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 12) zapisane cyframi arabskimi 

6. podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni) 

7. spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2 

8. przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników 

9. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

10. mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe 

11. szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych 
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25 

2. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 39) zapisane cyframi arabskimi 

3. zapisuje daty z wykorzystaniem cyfr rzymskich 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych 

5. przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia 

6. oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej 

7. zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi 

8. podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2 

9. wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3 

10. mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu 

11. oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

12. szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych) 

13. szacuje wynik mnożenia dwóch liczb 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe 

2. zapisuje cyframi arabskimi liczby do 39 zapisane cyframi rzymskimi 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2 

4. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49 

2. oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

3. stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3 

5. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych 

zerami 

 

Dział III – Działania pisemne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych 

2. mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę 

jednocyfrową 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 

2. mnoży pisemnie liczby zakończone zerami 

3. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

4. sprawdza poprawność wykonanych działań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

2. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica 

3. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica 

4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i mnożenia przez 

liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania sposobem pisemnym 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia sposobem pisemnym 
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Dział IV – Figury geometryczne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą 

2. wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej 

3. wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe 

4. rysuje odcinek o podanej długości 

5. rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty 

6. rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką 

7. rysuje kwadraty o podanych wymiarach 

8. rysuje przekątne prostokątów 

9. wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy 

10. wymienia różne jednostki długości 

11. oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką 

12. wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii 

13. wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu 

14. rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy 

15. rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej 

2. rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu 

3. podaje liczbę przekątnych w wielokącie 

4. zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry 

5. rysuje osie symetrii figury 

6. podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu 

7. oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi 

8. oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka 

2. wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu 

3. rysuje wielokąty spełniające określone warunki 

4. oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku 

5. rysuje figurę mającą dwie osie symetrii 

6. oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu 

2. rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii 

3. dobiera skalę do narysowanych przedmiotów 

4. wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną i 

liczbową 

 

Dział V – Ułamki zwykłe  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową 

2. odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi) 

3. porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 

4. przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu 

5. zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego 

6. rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę 

7. dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

2. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe 
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3. dodaje ułamki zwykłe do całości 

4. odejmuje ułamki zwykłe od całości 

5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania 

ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach 

6. mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe 

2. dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach 

3. porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach 

4. rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych 

5. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych 

mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby mieszane i ułamki niewłaściwe 

2. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

 

Dział VI – Ułamki dziesiętne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym – proste przypadki 

3. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci – proste przypadki 

4. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 – proste przypadki (bez dopisywania dodatkowych 

zer) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. porównuje ułamki dziesiętne 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

3. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 (z dopisywaniem dodatkowych zer) 

4. zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły (liczbę mieszaną), a ułamek zwykły (liczbę mieszaną) na 

ułamek dziesiętny – proste przypadki 

5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

dziesiętnych 

6. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki dziesiętne 

2. porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 

5. zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. zamienia ułamki zwykłe (liczby mieszane) na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania 

2. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków 

3. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

 

Dział VII – Figury geometryczne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych 

2. wymienia podstawowe jednostki pola 

3. wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, kuli 

4. wymienia podstawowe jednostki objętości 
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką 

2. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta 

3. opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany 

4. opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki 

5. mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach 

2. szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów 

3. rysuje figurę o danym polu 

4. rysuje rzut sześcianu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. oblicza obwód kwadratu przy danym polu 

2. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta 

3. rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa 

4. określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów 

jednostkowych 

6. porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa 
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Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 

 
Przedmiotowe zasady oceniania 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

z konkretnego przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie 

jako pomoc w opracowaniu własnych zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli 

WZO nie reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych 

są zgodne z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie na zakończenie I i II semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym 

niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami 

WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej 

po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność 

wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich 

charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową 

odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, 

przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, 

przy uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa 

WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w terminie tygodnia 

po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub 

drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 

i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), 

dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając 

te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał 

na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, 

bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 

prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności 

o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych 

na kolejnych poziomach kształcenia;  

 Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości 

i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 
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VII. Wymagania na poszczególne oceny 

 

Dział I – Liczby naturalne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 200 

2. mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

naturalnych 

4. odczytuje kwadraty i sześciany liczb 

5. zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi 

6. stosuje właściwą kolejność wykonywania działań w wyrażeniach dwudziałaniowych 

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

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

9. dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe 

10. sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania 

11. mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe przez liczbę jedno- i dwucyfrową 

12. podaje wielokrotności liczby jednocyfrowej 

13. zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 10 i 100 

14. stosuje cechy podzielności przez 2, 5, 10 i 100 

15. wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady) 

16. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania i mnożenia 

2. stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb dwucyfrowych 

przez jednocyfrowe 

3. mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując je w wyniku 

4. dzieli liczby zakończone zerami, pomijając tyle samo zer w dzielnej i dzielniku 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

naturalnych 

6. odczytuje potęgi o dowolnym naturalnym wykładniku 

7. zapisuje potęgę w postaci iloczynu 

8. zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi 

9. oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora 

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania 

11. oblicza wartość trójdziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

12. dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego 

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

14. szacuje wynik pojedynczego działania: dodawania lub odejmowania 

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

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

17. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego przez liczby dwu- i trzycyfrowe 

18. stosuje cechy podzielności przez 3, 9 i 4 

19. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania 

stosownie do treści zadania 

20. rozpoznaje liczby pierwsze 

21. rozpoznaje liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 100 

22. zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych 

23. znajduje brakujący czynnik w iloczynie, dzielnik lub dzielną w ilorazie 

24. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu i dzieleniu 

liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe 

2. zapisuje bez użycia potęgi liczbę podaną w postaci 10n  

3. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem potęgowania 

4. układa zadanie tekstowe do prostego wyrażenia arytmetycznego 
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5. zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia 

6. zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi (w zakresie do 3000) 

7. dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe 

8. mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

9. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwu- i trzycyfrowe 

10. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem działań pisemnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych 

2. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem potęgowania 

3. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych (także z potęgowaniem) 

4. zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego 

w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia 

5. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące kolejności wykonywania działań 

6. uzupełnia wyrażenie arytmetyczne tak, aby dawało podany wynik 

7. zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 3000) 

8. szacuje wartość wyrażenia zawierającego więcej niż jedno działanie 

9. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

10. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia pisemnego 

11. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności i wielokrotności liczb 

12. rozkłada na czynniki pierwsze liczby kilkucyfrowe 

13. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, dzielenia pisemnego oraz 

porównywania ilorazowego 

 

Dział II – Figury geometryczne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozumie pojęcia: prosta, półprosta, odcinek 

2. rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek 

3. określa wzajemne położenia dwóch prostych na płaszczyźnie 

4. wskazuje proste (odcinki) równoległe i prostopadłe 

5. rozwiązuje proste zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

6. wskazuje w kącie wierzchołek, ramiona i wnętrze 

7. rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty ostre, proste, rozwarte 

8. porównuje kąty 

9. posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów 

10. rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny 

11. zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie 

12. rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny 

13. wskazuje ramiona i podstawę w trójkącie równobocznym 

14. oblicza obwód trójkąta 

15. oblicza długość boku trójkąta równobocznego przy danym obwodzie 

16. rozpoznaje odcinki, które są wysokościami trójkąta 

17. wskazuje wierzchołek, z którego wychodzi wysokość, i bok, na który jest opuszczona 

18. rysuje wysokości trójkąta ostrokątnego 

19. rozpoznaje i rysuje kwadrat i prostokąt 

20. rozpoznaje równoległobok, romb, trapez 

21. wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe, przekątne w prostokątach i równoległobokach 

22. rysuje równoległobok 

23. oblicza obwód równoległoboku 

24. wskazuje wysokości równoległoboku 

25. rysuje co najmniej jedną wysokość równoległoboku 

26. rysuje trapezy o danych długościach podstaw 

27. wskazuje poznane czworokąty jako części innych figur 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

2. rysuje proste (odcinki) prostopadłe i równoległe 

3. rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe 
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4. rozpoznaje kąty przyległe i wierzchołkowe 

5. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów 

6. szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku 

7. rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180° 

8. rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania miar kątów 

9. stosuje nierówność trójkąta 

10. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkąta 

11. oblicza obwód trójkąta, mając dane zależności (różnicowe i ilorazowe) między długościami boków 

12. wskazuje różne rodzaje trójkątów jako części innych wielokątów 

13. rysuje różne rodzaje trójkątów 

14. rysuje wysokości trójkąta prostokątnego 

15. rozwiązuje proste zadania dotyczące wysokości trójkąta 

16. rysuje kwadrat o danym obwodzie, prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku 

17. oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie 

18. rysuje dwie różne wysokości równoległoboku 

19. rozpoznaje rodzaje trapezów 

20. rysuje trapez o danych długościach podstaw i wysokości 

21. oblicza długości odcinków w trapezie 

22. wykorzystuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do obliczania miary kątów czworokąta 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. rozwiązuje typowe zadania związane z mierzeniem kątów 

2. korzysta z własności kątów przyległych i wierzchołkowych 

3. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów 

4. oblicza miary kątów w trójkącie na podstawie podanych zależności między kątami 

5. rysuje trójkąt o danych dwóch bokach i danym kącie między nimi 

6. w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym jednym kącie miary pozostałych kątów 

7. w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym obwodzie i danej długości jednego boku długości 

pozostałych boków 

8. wskazuje osie symetrii trójkąta 

9. rozwiązuje typowe zadania dotyczące własności trójkątów 

10. rysuje wysokości trójkąta rozwartokątnego 

11. rozwiązuje typowe zadania związane z rysowaniem, mierzeniem i obliczaniem długości odpowiednich 

odcinków w równoległobokach, trapezach 

12. rysuje trapez o danych długościach boków i danych kątach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

2. wskazuje różne rodzaje kątów na bardziej złożonych rysunkach 

3. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów kątów 

4. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów i własności trójkątów, a także ich wysokości 

5. rysuje równoległobok spełniający określone warunki 

6. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem własności różnych rodzajów czworokątów 

 

Dział III – Ułamki zwykłe 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zapisuje ułamek w postaci dzielenia 

2. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

3. porównuje ułamki o takich samych mianownikach 

4. rozszerza ułamki do wskazanego mianownika 

5. skraca ułamki (proste przypadki) 

6. dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o takich samych mianownikach 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o takich samych 

mianownikach 

8. dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do wspólnego mianownika jednego z ułamków 

9. mnoży ułamek i liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, z wykorzystaniem skracania przy mnożeniu 

10. mnoży ułamki, stosując przy tym skracanie 
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11. znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych 

12. dzieli ułamki, stosując przy tym skracanie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje w postaci ułamka rozwiązania prostych zadań tekstowych 

2. porównuje ułamki o takich samych licznikach 

3. rozszerza ułamki do wskazanego licznika 

4. skraca ułamki 

5. wskazuje ułamki nieskracalne 

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

do najprostszej postaci 

7. znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu 

8. sprowadza ułamki do wspólnego mianownika 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

o takich samych mianownikach 

10. dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach 

11. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach 

12. porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy 

13. oblicza ułamek liczby naturalnej 

14. mnoży liczby mieszane, stosując przy tym skracanie 

15. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków, liczb mieszanych 

16. dzieli liczby mieszane, stosując przy tym skracanie 

17. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków 

18. oblicza kwadraty i sześciany ułamków 

19. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując przy tym ułatwienia 

(przemienność, skracanie) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. porównuje dowolne ułamki 

2. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o takich samych 

mianownikach 

3. oblicza składnik w sumie lub odjemnik w różnicy ułamków o różnych mianownikach 

4. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych 

o różnych mianownikach oraz porównywania różnicowego 

5. oblicza ułamek liczby mieszanej i ułamek ułamka 

6. oblicza brakujący czynnik w iloczynie 

7. mnoży liczby mieszane i wyniki doprowadza do najprostszej postaci 

8. oblicza dzielnik lub dzielną przy danym ilorazie 

9. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych 

10. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków i liczb mieszanych 

11. oblicza potęgi ułamków i liczb mieszanych 

12. oblicza wartości wyrażeń zawierających trzy i więcej działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadnia z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

2. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych 

3. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby 

4. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków i liczb mieszanych 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na ułamkach 

 

Dział IV – Ułamki dziesiętne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego 

2. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie ułamka 

3. odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne 

4. zapisuje cyframi ułamki dziesiętne zapisane słownie (proste przypadki) 

5. odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej 
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6. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

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

9. mnoży pisemnie ułamki dziesiętne 

10. dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez jednocyfrową liczbę naturalną 

11. zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie), długości i zależności między nimi 

12. zamienia większe jednostki na mniejsze 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery setne) 

2. zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej 

3. porównuje ułamki dziesiętne 

4. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci 

5. porównuje ułamki dziesiętne z wykorzystaniem ich różnicy 

6. znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do całości 

7. oblicza składnik sumy w dodawaniu, odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych 

8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

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

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych 

11. dzieli w pamięci ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną (proste przypadki) 

12. dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną 

13. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych 

i porównywania ilorazowego 

14. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek (np. koszt zakupu przy danej cenie za kg) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. porównuje ułamki dziesiętne z ułamkami zwykłymi o mianownikach 2, 4 lub 5 

2. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 

3. zapisuje i odczytuje duże liczby za pomocą skrótów (np. 2,5 tys.) 

4. dzieli w pamięci ułamki dziesiętne (proste przypadki) 

5. dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

6. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych 

7. oblicza dzielną lub dzielnik w ilorazie ułamków dziesiętnych 

8. zapisuje wyrażenie dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego 

9. zapisuje wielkość podaną za pomocą ułamka dziesiętnego w postaci wyrażenia dwumianowanego  

10. porównuje wielkości podane w różnych jednostkach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje ułamek dziesiętny z ułamkiem zwykłym o mianowniku 8 

2. rozwiązuje nietypowa zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków dziesiętnych 

3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

4. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych 

6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany jednostek 

7. rozwiązuje zadania wymagające działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 

Dział V – Pola figur  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozumie pojęcie pola figury jako liczby kwadratów jednostkowych 

2. oblicza pole prostokąta 

3. oblicza pole równoległoboku 

4. oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości 

5. zna wzór na pole trapezu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. oblicza pola figur narysowanych na kratownicy 

2. oblicza pole prostokąta przy danym jednym boku i zależności ilorazowej lub różnicowej drugiego boku 
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3. oblicza długość boku prostokąta przy danym polu i drugim boku 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta 

5. oblicza pole rombu z wykorzystaniem długości przekątnych 

6. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu 

7. oblicza pole trójkąta 

8. oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych 

9. oblicza pole trapezu o danych podstawach i danej wysokości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące pola prostokąta 

2. oblicza długość boku równoległoboku przy danym polu i danej wysokości 

3. oblicza wysokość równoległoboku przy danym polu i danej długości boku 

4. rozwiązuje typowe zadania dotyczące pól równoległoboku i rombu 

5. oblicza długość podstawy trójkąta przy danym polu i danej wysokości 

6. oblicza pole trapezu o danej sumie długości podstaw i wysokości 

7. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem pola trapezu 

8. wyraża pole powierzchni figury o danych wymiarach w różnych jednostkach (bez zamiany jednostek pola) 

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące pola prostokąta, równoległoboku, trapezu, trójkąta 

2. oblicza pola figur złożonych z prostokątów, równoległoboków i trójkątów 

3. oblicza wysokości trójkąta prostokątnego opuszczoną na przeciwprostokątną przy danych trzech bokach 

4. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu 

5. oblicza długość podstawy trapezu przy danej wysokości, drugiej podstawie i danym polu 

6. oblicza pola figur, które można podzielić na prostokąty, równoległoboki, trójkąty, trapezy 

7. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola 

8. zamienia jednostki pola 

9. porównuje powierzchnie wyrażone w różnych jednostkach 

 

Dział VI – Matematyka i my 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara bez przekraczania godziny 

2. oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny bez przekraczania godziny 

3. zamienia jednostki masy 

4. oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych 

5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej 

6. zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite 

7. odczytuje temperaturę z termometru 

8. dodaje dwie liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara z przekraczaniem godziny 

2. oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny z przekraczaniem godziny 

(bez przekraczania doby) 

3. oblicza datę po upływie podanej liczby dni od podanego dnia 

4. rozwiązuje proste zadania dotyczące czasu, także z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach 

i kalendarzu 

5. oblicza koszt zakupu przy podanej cenie za kilogram lub metr 

6. oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania średniej arytmetycznej (np. średnia odległość) 

8. wyznacza liczbę przeciwną do danej 

9. porównuje dwie liczby całkowite 

10. oblicza sumę kilku liczb całkowitych jedno- lub dwucyfrowych 

11. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych 

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

13. oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. rozwiązuje typowe zadania dotyczące czasu, także z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach 

i kalendarzu 

2. oblicza na jaką ilość towaru wystarczy pieniędzy przy podanej cenie jednostkowej 

3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej 

4. porządkuje liczby całkowite w kolejności rosnącej lub malejącej 

5. oblicza temperaturę po spadku (wzroście) o podaną liczbę stopni 

6. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej o podaną liczbę naturalną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące czasu i kalendarza 

2. rozwiązuje zadania, w których szacuje i oblicza łączny koszt zakupu przy danych cenach jednostkowych 

oraz wielkość reszty 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczania średniej wielkości wyrażonych w różnych jednostkach  

(np. długości) 

4. oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej 

5. oblicza jedną z wartości przy danej średniej i pozostałych wartościach 

6. oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych 

7. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i dodawania liczb całkowitych 

 

Dział VII – Figury przestrzenne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozróżnia graniastosłupy, ostrosłupy, prostopadłościany, kule, walce i stożki 

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

3. podaje liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian graniastosłupów i ostrosłupów 

4. oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych 

5. stosuje jednostki objętości 

6. dobiera jednostkę do pomiaru objętości danego przedmiotu 

7. rozpoznaje siatki prostopadłościanów i graniastosłupów 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. rysuje rzuty prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów 

2. oblicza objętości prostopadłościanu o wymiarach podanych w tych samych jednostkach 

3. oblicza objętość sześcianu o podanej długości krawędzi 

4. rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu 

5. rysuje siatkę sześcianu o podanej długości krawędzi 

6. rysuje siatkę prostopadłościanu o danych długościach krawędzi 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. podaje przykłady brył o danej liczbie wierzchołków 

2. podaje przykłady brył, których ściany spełniają dany warunek 

3. oblicza objętości prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach 

4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące objętości prostopadłościanu 

5. dobiera siatkę do modelu prostopadłościanu 

6. oblicza objętość prostopadłościanu, korzystając z jego siatki 

7. rysuje siatki graniastosłupów przy podanym kształcie podstawy i podanych długościach krawędzi 

8. dobiera siatkę do modelu graniastosłupa 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

2. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące objętości 

3. oblicza wysokość prostopadłościanu przy danej objętości i danych długościach dwóch krawędzi 

4. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące objętości prostopadłościanu 

5. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące siatek graniastosłupów 
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Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 

 
Przedmiotowe zasady oceniania 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

z konkretnego przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie 

jako pomoc w opracowaniu własnych zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli 

WZO nie reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych 

są zgodne z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie I i II semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym 

niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami 

WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej 

po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• właściwe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność 

wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich 

charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną 

odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, 

przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, 

przy uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa 

WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w ciągu tygodnia po 

omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić, wykonując tę pracę ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub 

drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 

i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), 

dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając 

te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał 

na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, 

bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 

prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności 

o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych 

na kolejnych poziomach kształcenia;  

 Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości 

i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 
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VII. Wymagania na poszczególne oceny 

 

Dział I – Liczby całkowite 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje liczby należące do zbioru liczb całkowitych 

2. objaśnia, że liczba dodatnia jest większa od zera, liczba ujemna jest mniejsza od zera, a zero nie jest ani 

liczbą dodatnią, ani ujemną 

3. podaje przykłady stosowania liczb ujemnych w różnych sytuacjach praktycznych (np. temperatura, długi, 

obszary znajdujące się poniżej poziomu morza) 

4. wyznacza liczby przeciwne do danych 

5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi 

6. porównuje dwie liczby całkowite 

7. dodaje liczby przeciwne 

8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych 

2. wyznacza liczby odwrotne do danych 

3. oblicza temperaturę po spadku lub wzroście o podaną liczbę stopni 

4. oblicza wartość bezwzględną liczby całkowitej 

5. interpretuje operację dodawania na osi liczbowej 

6. oblicza sumę kilku liczb całkowitych złożonych z pełnych setek i tysięcy 

7. stosuje przemienność i łączność dodawania 

8. potęguje liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

9. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych jednocyfrowych 

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby dodatnie i ujemne, które nie są liczbami całkowitymi 

2. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli i potęguje liczby całkowite 

3. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej liczby o podaną liczbę naturalną 

4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną 

3. podaje przykłady liczb spełniających proste równania z wartością bezwzględną 

 

Dział II – Działania na liczbach – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. czyta ze zrozumieniem krótki tekst zawierający informacje liczbowe 

2. wskazuje różnice między krótkimi tekstami o podobnej treści 

3. weryfikuje odpowiedź do prostego zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne wielocyfrowe oraz dodatnie ułamki dziesiętne za pomocą 

kalkulatora 

5. rozróżnia pojęcia cyfry i liczby 

6. nazywa rzędy pozycyjne poniżej miliarda 

7. określa znaczenie wskazanej cyfry w liczbie 

8. odczytuje oraz zapisuje słownie liczby zapisane cyframi i odwrotnie 

9. odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi 

10. zaznacza liczby naturalne na osi 

11. podaje wielokrotności liczb jednocyfrowych 

12. podaje dzielniki liczb nie większych niż 100 

13. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100 

14. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone nie większe niż 100 

15. rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze 
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16. oblicza NWD liczb jedno- i dwucyfrowych 

17. oblicza NWW liczb jednocyfrowych 

18. nazywa rzędy pozycyjne w ułamkach dziesiętnych 

19. stosuje ze zrozumieniem pojęcia: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy oraz liczba mieszana 

20. odczytuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane zaznaczone na osi liczbowej 

21. zaznacza dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej 

22. rozszerza i skraca ułamki zwykłe do wskazanego mianownika 

23. zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej 

24. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20, 50 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

25. szacuje wyniki dodawania i odejmowania liczb naturalnych 

26. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe (proste przypadki) 

27. dodaje i odejmuje pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 

28. dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane o jednakowych i o różnych mianownikach 

29. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania prostego zadania tekstowego 

2. szacuje wyniki działań 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe, wykorzystując kalkulator do obliczeń 

4. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością 

5. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 3, 4, 9 

6. oblicza NWW liczb dwucyfrowych 

7. porównuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane, wykorzystując oś liczbową 

8. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

9. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

10. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

11. oblicza sumę ułamka zwykłego i dziesiętnego (proste przypadki) 

12. stosuje własności działań odwrotnych do rozwiązywania prostych równań 

13. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych i ułamków 

14. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu 

15. oblicza wartości dwu- i trzydziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków tego 

samego typu 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych 

ułamków tego samego typu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. czyta ze zrozumieniem kilkuzdaniowy tekst zawierający informacje liczbowe 

2. układa plan rozwiązania typowego zadania tekstowego 

3. weryfikuje odpowiedź do zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby dodatnie i ujemne za pomocą kalkulatora 

5. nazywa rzędy pozycyjne od miliarda wzwyż 

6. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością w trudniejszych przykładach 

7. wskazuje przybliżone położenie danej liczby na osi 

8. rozwiązuje zadania-łamigłówki z wykorzystaniem cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 

9. podaje wielokrotności liczb dwucyfrowych i większych 

10. podaje dzielniki liczb większych niż 100 

11. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone większe niż 100 

12. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

13. porządkuje rosnąco lub malejąco kilka dodatnich i ujemnych ułamków dziesiętnych i zwykłych 

14. dodaje kilka dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

15. oblicza różnicę dodatniego ułamka zwykłego i dodatniego ułamka dziesiętnego 

16. odejmuje dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące w tej samej różnicy 

17. porównuje liczby z wykorzystaniem ich różnicy 

18. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych 

ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy) 
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Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania zadania tekstowego 

2. oblicza za pomocą kalkulatora wartości wyrażeń wielodziałaniowych 

3. wskazuje liczby, których zaokrąglenia spełniają podane warunki; określa, ile jest takich liczb 

4. rozumie różnicę między zaokrąglaniem liczby a zaokrąglaniem jej zaokrąglenia 

5. rozkłada liczby trzycyfrowe i większe na czynniki pierwsze 

6. rozkłada liczby na czynniki pierwsze, jeśli przynajmniej jeden z czynników jest liczbą większą niż 10 

7. oblicza NWD oraz NWW liczb trzycyfrowych i większych 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

9. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

10. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych 

i dziesiętnych 

11. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównywania ułamków z wykorzystaniem ich różnicy 

12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych 

i ułamków 

13. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania (odejmowania) dodatnich i ujemnych 

ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy) 

 

Dział III – Działania na liczbach – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mnoży i dzieli w pamięci liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne oraz zwykłe (proste 

przypadki) 

2. mnoży pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 

3. mnoży i dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane (proste przypadki) 

4. dzieli pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne przez liczby naturalne 

5. zaokrągla ułamki dziesiętne z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych 

6. wskazuje okres ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego 

7. stosuje zamiennie zapis ułamka okresowego w formie wielokropka lub nawiasu 

8. oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby całkowitej jest druga liczba całkowita 

9. oblicza ułamek danej liczby całkowitej (proste przypadki) 

10. dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. szacuje iloczyn liczb całkowitych i ułamków dziesiętnych 

2. mnoży dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane 

3. dzieli ułamki zwykłe (dodatnie i ujemne) 

4. dzieli ułamki dziesiętne (dodatnie i ujemne) 

5. oblicza kwadraty i sześciany liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

6. zapisuje wynik dzielenia w postaci z resztą 

7. oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na dodatnich i ujemnych ułamkach 

zwykłych oraz dziesiętnych 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka, jeśli okres jest co najwyżej dwucyfrowy 

11. zaokrągla dane liczbowe do postaci, w której warto je znać lub są używane na co dzień 

12. oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka, jeśli licznik ułamka jest równy 1 

14. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15. układa zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. oblicza iloczyny kilku liczb, wśród których są jednocześnie liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki 

zwykłe oraz dziesiętne 

2. oblicza potęgi o wykładnikach naturalnych liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych 

oraz dziesiętnych 

3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych 
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4. dzieli wielocyfrowe liczby całkowite 

5. dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące jednocześnie w tym samym ilorazie 

6. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (proste przypadki) 

7. zapisuje wynik dzielenia w różnych postaciach i interpretuje go stosownie do treści zadania 

8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające wykonania mnożenia lub dzielenia 

9. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone z wykorzystaniem dzielenia licznika przez mianownik 

10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka 

11. używa kalkulatora do zamiany ilorazu dużych liczb na liczbę mieszaną z wykorzystaniem dzielenia z resztą 

12. oblicza ułamek danego ułamka zwykłego lub dziesiętnego 

13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka 

14. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (trudniejsze przypadki) 

2. oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego podanego w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są 

wyrażeniami arytmetycznymi 

3. zapisuje wyrażenie o podanej wartości, spełniające podane warunki 

4. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

6. podaje cyfrę, która będzie na danym miejscu po przecinku w ułamku dziesiętnym okresowym 

7. stawia i sprawdza proste hipotezy dotyczące zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne 

nieskończone okresowe oraz zaobserwowanych regularności 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

9. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Dział IV – Figury na płaszczyźnie 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. używa ze zrozumieniem pojęć: koło i okrąg 

2. wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę koła i okręgu 

3. rysuje koła i okręgi o podanych promieniach lub średnicach 

4. mierzy odległość punktu od prostej 

5. wskazuje wierzchołek i ramiona kąta 

6. rozpoznaje rodzaje kątów 

7. rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe 

8. mierzy kąty wypukłe 

9. rysuje kąty wypukłe o danych miarach 

10. konstruuje trójkąt o danych bokach 

11. rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny 

12. rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny 

13. oblicza miary kątów trójkąta (proste przypadki) 

14. wskazuje wysokości trójkąta 

15. wskazuje wierzchołek trójkąta, z którego prowadzona jest wysokość, i bok, do którego jest ona prostopadła 

16. oblicza pole trójkąta przy danej długości boku i prostopadłej do niego wysokości, wyrażonych w tej samej 

jednostce 

17. oblicza obwód wielokąta o długościach boków wyrażonych w tej samej jednostce 

18. rozpoznaje czworokąty i ich rodzaje 

19. wskazuje boki, wierzchołki i przekątne czworokąta 

20. opisuje własności różnych rodzajów czworokątów 

21. rysuje czworokąty spełniające podane warunki (proste przypadki) 

22. wskazuje wysokości czworokątów (o ile jest to możliwe) 

23. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, których wymiary są wyrażone w tej 

samej jednostce 

24. rysuje na kratce 5 mm trójkąty i czworokąty o danych wymiarach 

25. określa własności figur narysowanych na kratce 



8 
Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

26. odczytuje długości odcinków narysowanych na kratce 5 mm 

27. oblicza obwody figur narysowanych na kratce 5 mm 

28. oblicza pola trójkątów i czworokątów narysowanych na kratce 5 mm (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje własności koła i okręgu do rozwiązywania prostych zadań geometrycznych 

2. korzysta ze skali do obliczania wymiarów figur 

3. szacuje miarę kąta w stopniach 

4. mierzy kąty 

5. rysuje kąty o danych miarach 

6. oblicza miary kątów na podstawie danych kątów przyległych, wierzchołkowych i dopełniających do 360° 

7. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów 

8. stosuje nierówność trójkąta 

9. oblicza pole trójkąta przy danych dwóch bokach (wysokościach) i jednej wysokości (jednym boku), 

wyrażonych w tej samej jednostce 

10. oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych, wyrażonych w tej samej jednostce 

11. oblicza obwód trójkąta przy danym jednym boku i podanych zależnościach między pozostałymi bokami 

12. oblicza miary kątów czworokąta (proste przypadki) 

13. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków 

14. klasyfikuje czworokąty 

15. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

16. oblicza pole kwadratu przy danym obwodzie 

17. oblicza pola wielokątów, stosując podział wielokąta na dwa czworokąty 

18. rozwiązuje proste zadania dotyczące własności czworokątów i ich pól 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. stosuje własności kątów powstałych w wyniku przecięcia prostą dwóch prostych równoległych 

2. rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

3. oblicza miary kątów trójkąta i czworokąta (bardziej złożone przypadki) 

4. oblicza długość podstawy (wysokość) trójkąta, gdy są znane jego pole i wysokość (długość podstawy) 

5. oblicza pole wielokąta powstałego po odcięciu z prostokąta części w kształcie trójkątów prostokątnych 

6. rysuje czworokąty spełniające podane warunki 

7. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obwodów czworokątów 

8. oblicza długość boku (wysokość) równoległoboku przy danym polu i danej wysokości (długości boku) 

9. ustala długości odcinków narysowanych na kratce innej niż 5 mm, której jednostka jest podana 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności koła i okręgu 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem odległości punktu od prostej 

3. wyznacza miarę kąta wklęsłego 

4. wskazuje oraz oblicza miary różnych rodzajów kątów na bardziej złożonych rysunkach 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

6. oblicza wysokości trójkąta przy danych bokach i jednej wysokości 

7. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące pola trójkąta 

8. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkątów i czworokątów 

9. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu 

10. oblicza długość podstawy trapezu o danym polu, danej wysokości i danej długości drugiej podstawy 

11. oblicza pola wielokątów metodą podziału na czworokąty lub uzupełniania do większych wielokątów, 

również narysowanych na kratce 

12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodów i pól figur, również narysowanych na kratce 

 

Dział V – Równania 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje lewą i prawą stronę równania 

2. oznacza niewiadomą za pomocą litery 

3. układa równania do prostych zadań tekstowych 

4. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, obliczając wartość lewej i prawej strony równania 

(proste przypadki) 
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5. rozwiązuje proste równania typu: ax + b = c 

6. sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania równania 

7. upraszcza równania, w których niewiadoma występuje po jednej stronie, np. 2 · x – 7 + x = 8 

8. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome (proste przypadki) 

9. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa równanie, którego rozwiązaniem jest dana liczba 

2. sprawdza rozwiązanie równania z warunkami zadania 

3. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x = 8 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań 

5. rozwiązuje proste zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. układa równania do typowych zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do prostego równania 

3. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem danego równania (trudniejsze przypadki) 

4. wskazuje równania, które potrafi rozwiązać poznanymi metodami 

5. upraszcza równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome 

7. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego 

8. układa równania do zadań tekstowych 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe za pomocą równań 

10. rozwiązuje typowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa równania do zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do danego równania 

3. wskazuje przykłady równań, które mają jedno rozwiązanie, kilka rozwiązań, nieskończenie wiele rozwiązań 

lub nie mają rozwiązań 

4. ustala, jakie operacje zostały wykonane na równaniach równoważnych 

5. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe za pomocą równań 

7. rozwiązuje nietypowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Dział VI – Bryły 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje oraz nazywa ostrosłupy i graniastosłupy proste 

2. wskazuje oraz nazywa podstawy, ściany boczne, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa i graniastosłupa 

3. podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa o danej podstawie 

4. rysuje rzut graniastosłupa prostego i ostrosłupa 

5. oblicza objętość bryły zbudowanej z sześcianów jednostkowych 

6. oblicza objętość sześcianu o danej długości krawędzi 

7. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce 

8. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 cm 7 mm = 27 mm) 

9. stosuje jednostki objętości i pojemności 

10. rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

11. dopasowuje bryłę do jej siatki 

12. rozpoznaje i nazywa graniastosłup na podstawie jego siatki 

13. określa na podstawie siatki wymiary wielościanu 

14. rysuje siatki prostopadłościanów o podanych wymiarach 

15. rozumie pojęcie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza objętość graniastosłupa prostego przy danym polu podstawy i danej wysokości bryły 

2. rozwiązuje proste zadania dotyczące objętości i pojemności 

3. zamienia jednostki długości 
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4. wyraża objętość danej bryły w różnych jednostkach (proste przypadki) 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola, objętości i pojemności 

6. wskazuje na siatce graniastosłupa i ostrosłupa sklejane wierzchołki i krawędzie 

7. oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. określa rodzaj graniastosłupa lub ostrosłupa na podstawie informacji o liczbie jego wierzchołków, krawędzi 

lub ścian 

2. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach 

3. oblicza objętość prostopadłościanu, którego wymiary spełniają podane zależności 

4. oblicza objętość graniastosłupa o podanej wysokości i podstawie, której pole potrafi obliczyć 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności 

6. oblicza objętość graniastosłupa na podstawie jego siatki 

7. wskazuje na siatce ściany bryły, które są sąsiadujące, równoległe, prostopadłe 

8. oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o podanych wymiarach 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza pole podstawy (wysokość) graniastosłupa przy danych objętości i wysokości bryły (danym polu 

podstawy) 

2. oblicza wysokość graniastosłupa przy danej objętości i danym polu podstawy 

3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące objętości graniastosłupa prostego 

4. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności 

5. rysuje siatki graniastosłupów prostych 

6. oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o podanych wymiarach 

7. oblicza długość krawędzi sześcianu przy danym jego polu powierzchni 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości 

 

Dział VII – Matematyka i my 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje dane zamieszczone w tabelach 

2. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w jednej tabeli 

3. odczytuje dane przedstawione na diagramie 

4. odczytuje dane przedstawione na wykresie 

5. interpretuje 1% jako 1/100 całości 

6. ustala, jaki procent figury został zamalowany 

7. wyraża procenty za pomocą ułamków 

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

9. interpretuje prędkość jako drogę pokonaną w danej jednostce czasu 

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

11. czas określony jako ułamek godziny wyraża w postaci minut 

12. czas określony w minutach wyraża jako część godziny 

13. oblicza wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych 

14. zapisuje proste wyrażenia algebraiczne opisujące zależności podane w kontekście praktycznym 

15. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

16. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

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

18. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje skróty w zapisie liczb (np. 5,7 tys., 1,42 mln) 

2. tworzy diagram ilustrujący zbiór danych 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na diagramie 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na wykresie 

5. wyraża ułamki za pomocą procentów 

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

7. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące procentów 



11 
Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

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

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

10. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

11. oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny 

12. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem godziny 

13. oblicza czas, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h 

14. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

15. dopasowuje opis słowny do wzoru 

16. dopasowuje wzór do opisu słownego 

17. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 

18. zamienia skalę liczbową na mianowaną 

19. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

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

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. projektuje tabele potrzebne do zapisania zgromadzonych danych 

2. interpretuje dane zamieszczone w tabeli, przedstawione na diagramie lub wykresie 

3. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w kilku tabelach 

4. oblicza dany procent liczby naturalnej 

5. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość 

6. oblicza prędkość przy podanej drodze i podanym czasie 

7. oblicza prędkość średnią 

8. oblicza długość drogi przy podanej prędkości i podanym czasie 

9. oblicza czas przy podanej drodze i podanej prędkości 

10. zapisuje w postaci wyrażenia algebraicznego zauważone zależności 

11. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 

12. odczytuje informacje podane na mapie, planie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem danych zamieszczonych 

w tabelach, przedstawionych na diagramie lub wykresie 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące procentów 

3. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące co najmniej dwóch różnych prędkości lub gdy rozwiązanie wymaga 

zamiany jednostek długości i/lub czasu 

4. znajduje wartość zmiennej dla podanej wartości wyrażenia algebraicznego 

5. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu 

 

Dział VIII – Matematyka na co dzień 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej 

2. zamienia jednostki masy 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące zakupów 

4. oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych w skali 

5. oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków 

6. oblicza obwody i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach 

7. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 m 63 cm = 263 cm) 

8. odczytuje dane przedstawione na rysunku, w tabeli, cenniku, na diagramie lub na mapie 

9. odczytuje informacje z rozkładu jazdy 

10. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

11. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

12. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

13. zamienia jednostki czasu 

14. stosuje cyfry rzymskie do zapisu dat 

15. przyporządkowuje podany rok odpowiedniemu stuleciu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

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

2. zamienia jednostki długości 
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3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek: ar i hektar 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól powierzchni w sytuacjach praktycznych 

5. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

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

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

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

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące zakupów 

2. zaokrągla do pełnych groszy kwoty typu 5,638 zł 

3. planuje zakupy z uwzględnieniem różnych rodzajów opakowań i cen 

4. oblicza pola i obwody figur, których wymiary są podane w skali 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych 

6. odczytuje informacje podane na mapie, planie 

7. oblicza prędkość średnią 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania, które wymagają wyszukania informacji np. w encyklopedii, gazetach, internecie 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych 

3. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu 

4. zbiera, analizuje i interpretuje informacje potrzebne do zaplanowania podróży 

5. rozwiązuje złożone zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

6. rozwiązuje złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie 

 



Matematyka  
z kluczem 

 
Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 

 
Przedmiotowe zasady oceniania 

 
Klasa 7 

 
(obowiązujące od września 2020 r.) 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego 

przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie jako pomoc w opracowaniu własnych 

zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej 

uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, 

praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WZO nie 

reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne 

z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie na zakończenie I i II semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 

minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu 

działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez 

ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za 

pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź 

ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), 

brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, przy 

uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel 

bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są 

oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych 

działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w terminie tygodnia po 

omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 

i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające 

(D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, 

powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę 

dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których 

uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań 

nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim 

stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych 

poziomach kształcenia;  

 Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności 

złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 

 

Ten podział należy traktować jako propozycję. Połączenie wymagań koniecznych i podstawowych, a także 

rozszerzających i dopełniających, pozwoli nauczycielowi dostosować wymagania do specyfiki klasy. 
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VII. Wymagania programowe 

 

 

DZIAŁ I. PROPORCJONALNOŚĆ I PROCENTY 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych 

2. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności 

proporcjonalnej 

3. stosuje podział proporcjonalny w prostych przykładach 

4. oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczania ułamka danej liczby 

6. przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości 

7. oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 

8. interpretuje 100%, 50%, 25%, 10%, 1% danej wielkości jako całość, połowę, jedną czwartą, jedną dziesiątą, 

jedną setną część danej wielkości liczbowej  

9. zamienia ułamek na procent 

10. zamienia procent na ułamek 

11. oblicza procent danej liczby w prostej sytuacji zadaniowej 

12. oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent 

13. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczania liczby z danego jej procentu 

14. zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent 

15. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zmniejszania i zwiększania liczby o dany procent 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczeń procentowych w kontekście praktycznym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem podziału 

proporcjonalnego 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem obliczania ułamka danej 

liczby 

3. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem obliczania, jaki procent 

danej liczby b stanowi liczba a 

4. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania trudniejszych problemów w kontekście praktycznym 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności również w przypadku wielokrotnego 

zwiększania lub zmniejszania danej wielkości o wskazany procent 

 

 

DZIAŁ II. POTĘGI 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 

2. oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych 

3. zapisuje liczbę w postaci potęgi 

4. oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych  

5. określa znak potęgi 

6. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem potęg 

7. zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny potęg o takich samych podstawach 

8. zapisuje w postaci jednej potęgi ilorazy potęg o takich samych podstawach 

9. zapisuje potęgę potęgi w postaci jednej potęgi 

10. mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując odpowiedni wzór 

11. dzieli potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując odpowiedni wzór 

12. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości prostych wyrażeń arytmetycznych 

13. odczytuje liczby w notacji wykładniczej 

14. zapisuje liczby w notacji wykładniczej 

15. używa nazw dla liczb wielkich (do biliona) 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej w kontekście praktycznym 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby zapisane w postaci potęg 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem potęg 

3. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości bardziej złożonych wyrażeń arytmetycznych 

4. stosuje zapis notacji wykładniczej w sytuacjach praktycznych 

5. stosuje prawa działań dla wykładników ujemnych 

6. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności  z wykorzystaniem notacji wykładniczej 

w kontekście praktycznym 

 

 

DZIAŁ III. PIERWIASTKI 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza wartość pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe, pamiętając 

o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań 

3. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka kwadratowego 

4. rozwiązuje proste zadania dotyczące pól kwadratów, wykorzystując pierwiastek kwadratowy 

5. rozróżnia pierwiastki wymierne i niewymierne 

6. stosuje wzór na pierwiastek z iloczynu pierwiastków 

7. stosuje wzór na pierwiastek z ilorazu pierwiastków 

8. dodaje proste wyrażenia zawierające pierwiastki 

9. oblicza wartość pierwiastka sześciennego z liczb ujemnych i nieujemnych 

10. oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki sześcienne 

11. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka sześciennego 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania prostych zadań dotyczących objętości sześcianów 

13. włącza czynnik pod znak pierwiastka 

14. wyłącza czynnik przed znak pierwiastka 

15. szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje pierwiastek kwadratowy do rozwiązywania złożonych zadań tekstowych dotyczących pól 

kwadratów 

2. szacuje wielkość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

3. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki kwadratowe, stosując własności 

działań na pierwiastkach 

4. porównuje liczby, stosując własności działań na pierwiastkach drugiego stopnia 

5. dodaje bardziej złożone wyrażenia zawierające pierwiastki 

6. wyznacza wartości bardziej złożonych wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki sześcienne 

7. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących objętości 

sześcianów 

8. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki sześcienne 

9. porównuje z daną liczbą wymierną wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki  

10. znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki 

11. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących objętości 

sześcianów 

13. usuwa niewymierność z mianownika 

14. rozwiązuje bardziej złożone zadania z wykorzystaniem potęg i pierwiastków 
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DZIAŁ IV. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozpoznaje wyrażenie algebraiczne 

2. oblicza wartość liczbową prostego wyrażenia algebraicznego 

3. rozpoznaje równe wyrażenia algebraiczne 

4. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej zmiennej 

5. zapisuje rozwiązania prostych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

6. rozróżnia sumę, różnicę, iloczyn i iloraz zmiennych 

7. nazywa proste wyrażenia algebraiczne 

8. wskazuje wyrazy sumy algebraicznej 

9. podaje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej 

10. porządkuje wyrazy sumy algebraicznej 

11. wskazuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

12. redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

13. dodaje proste sumy algebraiczne 

14. mnoży sumy algebraiczne przez liczby i zmienne 

15. wykorzystuje wyrażenia algebraiczne w zadaniach dotyczących obliczeń procentowych, w tym 

wielokrotnych podwyżek i obniżek cen 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe z wykorzystaniem procentów i wyrażeń 

algebraicznych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza wartość liczbową bardziej złożonego wyrażenia algebraicznego 

2. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych kilku zmiennych 

3. zapisuje rozwiązania bardziej złożonych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

4. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach geometrycznych 

5. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach wymagających obliczeń pieniężnych 

6. nazywa i zapisuje bardziej złożone wyrażenia algebraiczne 

7. porządkuje wyrażenia algebraiczne 

8. odejmuje sumy algebraiczne, także w wyrażeniach zawierających nawiasy 

9. zapisuje związki między wielkościami za pomocą sum algebraicznych 

10. wykorzystuje mnożenie sumy algebraicznej przez liczby i zmienne w bardziej złożonych zadaniach 

geometrycznych 

11. rozwiązuje bardziej złożone zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe i różnicowe z wykorzystaniem 

procentów i wyrażeń algebraicznych 

 

 

DZIAŁ V. RÓWNANIA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. odgaduje rozwiązanie prostego równania 

2. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 

3. sprawdza liczbę rozwiązań równania 

4. rozpoznaje równania równoważne 

5. rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych 

6. analizuje treść zadania i oznacza niewiadomą 

7. układa równania wynikające z treści zadania, rozwiązuje je i podaje odpowiedź 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z treścią geometryczną za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą  

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe z obliczeniami procentowymi za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą  

10. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów geometrycznych 

11. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów fizycznych 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa i rozwiązuje równanie do bardziej złożonego zadania tekstowego 

2. rozwiązuje równanie, które jest iloczynem czynników liniowych 

3. interpretuje rozwiązanie równania 

4. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się 

do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą  

6. rozwiązuje zadania geometryczne o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą 

7. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności dotyczące obliczeń procentowych 

za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

8. przy rozwiązywaniu zadania tekstowego przekształca wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach 

fizycznych  

9. przy przekształcaniu wzorów podaje konieczne założenia 

 

 

DZIAŁ VI. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje zależności pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego 

2. oblicza długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch pozostałych boków 

3. oblicza pole jednego z kwadratów zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego, mając dane pola dwóch 

pozostałych kwadratów 

4. stosuje w prostych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa  

6. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania prostych zadań dotyczących czworokątów 

7. stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

8. stosuje w prostych sytuacjach wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 

9. oblicza długość przekątnej kwadratu, mając dane długość boku kwadratu lub jego obwód  

10. oblicza długość boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej 

11. stosuje poznane wzory do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

12. oblicza wysokość trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku 

13. oblicza długość boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość 

14. oblicza pole i obwód trójkąta równobocznego, mając dane długość boku lub wysokość 

15. wyznacza długości pozostałych boków trójkąta o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90, mając daną długość 

jednego z jego boków 

16. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90 
 
lub 30, 60, 90 do rozwiązywania prostych zadań 

tekstowych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje w złożonych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

3. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności dotyczących 

czworokątów 

4. oblicza długość boku trójkąta równobocznego o danym polu 

5. stosuje wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 

6. wyprowadza poznane wzory 

7. stosuje poznane wzory do rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności 

8. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90 do rozwiązywania zadań tekstowych 

o podwyższonym stopniu trudności 
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DZIAŁ VII. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH   

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. przerysowuje figury narysowane na kartce w kratkę 

2. rysuje proste równoległe w różnych położeniach na kartce w kratkę 

3. rysuje w różnych położeniach proste prostopadłe na kartce w kratkę 

4. dokonuje podziału wielokątów na mniejsze wielokąty, aby obliczyć ich pole 

5. rysuje prostokątny układ współrzędnych  

6. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych 

7. zaznacza punkty w układzie współrzędnych 

8. oblicza długość narysowanego odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 

współrzędnych 

9. wykonuje proste obliczenia dotyczące pól wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków 

10. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równej długości 

11. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równoległe i prostopadłe 

12. znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne)  

13. oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych  

14. dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rysuje figury na kartce w kratkę zgodnie z instrukcją 

2. uzupełnia wielokąty do większych wielokątów, aby obliczyć pole 

3. rysuje w układzie współrzędnych figury o podanych współrzędnych wierzchołków 

4. w złożonych przypadkach oblicza pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków 

5. znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dane są jeden koniec i środek 

 



Matematyka  
z kluczem 

 
Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 

 
Przedmiotowe zasady oceniania 

 
Klasa 7 

 
(obowiązujące od września 2020 r.) 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego 

przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie jako pomoc w opracowaniu własnych 

zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej 

uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, 

praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WZO nie 

reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne 

z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie na zakończenie I i II semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 

minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu 

działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez 

ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za 

pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź 

ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), 

brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, przy 

uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel 

bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są 

oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych 

działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w terminie tygodnia po 

omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 

i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające 

(D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, 

powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę 

dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

• Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których 

uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań 

nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

• Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

• Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim 

stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych 

poziomach kształcenia;  

• Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności 

złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 

• Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 

 

Ten podział należy traktować jako propozycję. Połączenie wymagań koniecznych i podstawowych, a także 

rozszerzających i dopełniających, pozwoli nauczycielowi dostosować wymagania do specyfiki klasy. 
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VII. Wymagania programowe 

 

 

DZIAŁ I. PROPORCJONALNOŚĆ I PROCENTY 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych 

2. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności 

proporcjonalnej 

3. stosuje podział proporcjonalny w prostych przykładach 

4. oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczania ułamka danej liczby 

6. przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości 

7. oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 

8. interpretuje 100%, 50%, 25%, 10%, 1% danej wielkości jako całość, połowę, jedną czwartą, jedną dziesiątą, 

jedną setną część danej wielkości liczbowej  

9. zamienia ułamek na procent 

10. zamienia procent na ułamek 

11. oblicza procent danej liczby w prostej sytuacji zadaniowej 

12. oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent 

13. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczania liczby z danego jej procentu 

14. zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent 

15. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zmniejszania i zwiększania liczby o dany procent 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczeń procentowych w kontekście praktycznym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem podziału 

proporcjonalnego 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem obliczania ułamka danej 

liczby 

3. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem obliczania, jaki procent 

danej liczby b stanowi liczba a 

4. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania trudniejszych problemów w kontekście praktycznym 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności również w przypadku wielokrotnego 

zwiększania lub zmniejszania danej wielkości o wskazany procent 

 

 

DZIAŁ II. POTĘGI 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 

2. oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych 

3. zapisuje liczbę w postaci potęgi 

4. oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych  

5. określa znak potęgi 

6. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem potęg 

7. zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny potęg o takich samych podstawach 

8. zapisuje w postaci jednej potęgi ilorazy potęg o takich samych podstawach 

9. zapisuje potęgę potęgi w postaci jednej potęgi 

10. mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując odpowiedni wzór 

11. dzieli potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując odpowiedni wzór 

12. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości prostych wyrażeń arytmetycznych 

13. odczytuje liczby w notacji wykładniczej 

14. zapisuje liczby w notacji wykładniczej 

15. używa nazw dla liczb wielkich (do biliona) 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej w kontekście praktycznym 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby zapisane w postaci potęg 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem potęg 

3. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości bardziej złożonych wyrażeń arytmetycznych 

4. stosuje zapis notacji wykładniczej w sytuacjach praktycznych 

5. stosuje prawa działań dla wykładników ujemnych 

6. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności  z wykorzystaniem notacji wykładniczej 

w kontekście praktycznym 

 

 

DZIAŁ III. PIERWIASTKI 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza wartość pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe, pamiętając 

o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań 

3. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka kwadratowego 

4. rozwiązuje proste zadania dotyczące pól kwadratów, wykorzystując pierwiastek kwadratowy 

5. rozróżnia pierwiastki wymierne i niewymierne 

6. stosuje wzór na pierwiastek z iloczynu pierwiastków 

7. stosuje wzór na pierwiastek z ilorazu pierwiastków 

8. dodaje proste wyrażenia zawierające pierwiastki 

9. oblicza wartość pierwiastka sześciennego z liczb ujemnych i nieujemnych 

10. oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki sześcienne 

11. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka sześciennego 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania prostych zadań dotyczących objętości sześcianów 

13. włącza czynnik pod znak pierwiastka 

14. wyłącza czynnik przed znak pierwiastka 

15. szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje pierwiastek kwadratowy do rozwiązywania złożonych zadań tekstowych dotyczących pól 

kwadratów 

2. szacuje wielkość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

3. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki kwadratowe, stosując własności 

działań na pierwiastkach 

4. porównuje liczby, stosując własności działań na pierwiastkach drugiego stopnia 

5. dodaje bardziej złożone wyrażenia zawierające pierwiastki 

6. wyznacza wartości bardziej złożonych wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki sześcienne 

7. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących objętości 

sześcianów 

8. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki sześcienne 

9. porównuje z daną liczbą wymierną wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki  

10. znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki 

11. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących objętości 

sześcianów 

13. usuwa niewymierność z mianownika 

14. rozwiązuje bardziej złożone zadania z wykorzystaniem potęg i pierwiastków 
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DZIAŁ IV. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozpoznaje wyrażenie algebraiczne 

2. oblicza wartość liczbową prostego wyrażenia algebraicznego 

3. rozpoznaje równe wyrażenia algebraiczne 

4. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej zmiennej 

5. zapisuje rozwiązania prostych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

6. rozróżnia sumę, różnicę, iloczyn i iloraz zmiennych 

7. nazywa proste wyrażenia algebraiczne 

8. wskazuje wyrazy sumy algebraicznej 

9. podaje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej 

10. porządkuje wyrazy sumy algebraicznej 

11. wskazuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

12. redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

13. dodaje proste sumy algebraiczne 

14. mnoży sumy algebraiczne przez liczby i zmienne 

15. wykorzystuje wyrażenia algebraiczne w zadaniach dotyczących obliczeń procentowych, w tym 

wielokrotnych podwyżek i obniżek cen 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe z wykorzystaniem procentów i wyrażeń 

algebraicznych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza wartość liczbową bardziej złożonego wyrażenia algebraicznego 

2. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych kilku zmiennych 

3. zapisuje rozwiązania bardziej złożonych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

4. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach geometrycznych 

5. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach wymagających obliczeń pieniężnych 

6. nazywa i zapisuje bardziej złożone wyrażenia algebraiczne 

7. porządkuje wyrażenia algebraiczne 

8. odejmuje sumy algebraiczne, także w wyrażeniach zawierających nawiasy 

9. zapisuje związki między wielkościami za pomocą sum algebraicznych 

10. wykorzystuje mnożenie sumy algebraicznej przez liczby i zmienne w bardziej złożonych zadaniach 

geometrycznych 

11. rozwiązuje bardziej złożone zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe i różnicowe z wykorzystaniem 

procentów i wyrażeń algebraicznych 

 

 

DZIAŁ V. RÓWNANIA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. odgaduje rozwiązanie prostego równania 

2. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 

3. sprawdza liczbę rozwiązań równania 

4. rozpoznaje równania równoważne 

5. rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych 

6. analizuje treść zadania i oznacza niewiadomą 

7. układa równania wynikające z treści zadania, rozwiązuje je i podaje odpowiedź 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z treścią geometryczną za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą  

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe z obliczeniami procentowymi za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą  

10. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów geometrycznych 

11. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów fizycznych 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa i rozwiązuje równanie do bardziej złożonego zadania tekstowego 

2. rozwiązuje równanie, które jest iloczynem czynników liniowych 

3. interpretuje rozwiązanie równania 

4. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się 

do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą  

6. rozwiązuje zadania geometryczne o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą 

7. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności dotyczące obliczeń procentowych 

za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

8. przy rozwiązywaniu zadania tekstowego przekształca wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach 

fizycznych  

9. przy przekształcaniu wzorów podaje konieczne założenia 

 

 

DZIAŁ VI. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje zależności pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego 

2. oblicza długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch pozostałych boków 

3. oblicza pole jednego z kwadratów zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego, mając dane pola dwóch 

pozostałych kwadratów 

4. stosuje w prostych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa  

6. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania prostych zadań dotyczących czworokątów 

7. stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

8. stosuje w prostych sytuacjach wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 

9. oblicza długość przekątnej kwadratu, mając dane długość boku kwadratu lub jego obwód  

10. oblicza długość boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej 

11. stosuje poznane wzory do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

12. oblicza wysokość trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku 

13. oblicza długość boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość 

14. oblicza pole i obwód trójkąta równobocznego, mając dane długość boku lub wysokość 

15. wyznacza długości pozostałych boków trójkąta o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90, mając daną długość 

jednego z jego boków 

16. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90 
 
lub 30, 60, 90 do rozwiązywania prostych zadań 

tekstowych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje w złożonych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

3. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności dotyczących 

czworokątów 

4. oblicza długość boku trójkąta równobocznego o danym polu 

5. stosuje wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 

6. wyprowadza poznane wzory 

7. stosuje poznane wzory do rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności 

8. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90 do rozwiązywania zadań tekstowych 

o podwyższonym stopniu trudności 
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DZIAŁ VII. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH   

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. przerysowuje figury narysowane na kartce w kratkę 

2. rysuje proste równoległe w różnych położeniach na kartce w kratkę 

3. rysuje w różnych położeniach proste prostopadłe na kartce w kratkę 

4. dokonuje podziału wielokątów na mniejsze wielokąty, aby obliczyć ich pole 

5. rysuje prostokątny układ współrzędnych  

6. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych 

7. zaznacza punkty w układzie współrzędnych 

8. oblicza długość narysowanego odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 

współrzędnych 

9. wykonuje proste obliczenia dotyczące pól wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków 

10. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równej długości 

11. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równoległe i prostopadłe 

12. znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne)  

13. oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych  

14. dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rysuje figury na kartce w kratkę zgodnie z instrukcją 

2. uzupełnia wielokąty do większych wielokątów, aby obliczyć pole 

3. rysuje w układzie współrzędnych figury o podanych współrzędnych wierzchołków 

4. w złożonych przypadkach oblicza pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków 

5. znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dane są jeden koniec i środek 
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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów z konkretnego przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz 

obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). Przedstawiony materiał 

może posłużyć nauczycielom jako pomoc w opracowaniu własnych zasad, zgodnych z przepisami 

obowiązującymi w szkole. 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela stopnia 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole, opracowanych zgodnie z nią, 

programów nauczania. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce, przekazując mu informacje o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, 

ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem (jeśli WZO nie reguluje tego inaczej). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której 

nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac 

klasowych są zgodne z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu semestru lub całego roku. 

• Sprawdziany planuje się na zakończenie pierwszego semestru. 

• Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac uczniom. 

 

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu programowego dwu lub trzech ostatnich lekcji. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie 

z zasadami WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej 

przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym niska ocena z kartkówki może zostać 

poprawiona dzięki zdobyciu odpowiedniej oceny na pracy klasowej. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń albo w formie 

zleconej przez nauczyciela. 

• Niewykonanie pracy domowej jest oceniane zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, 

z uwzględnieniem WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności; nie może zostać oceniona 

negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność 

i poprawność jej wykonania. 

 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej) zależnie od ich 

charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 
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• Minus uczeń otrzymuje m.in. za nieprzygotowanie się do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, 

zeszytu ćwiczeń) lub brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

a uczniami, z uwzględnieniu zapisów WZO. 

 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 

wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetek ściennych, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po pierwszym semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacja semestralna i klasyfikacja roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych koniecznych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych wyższych niż przewidywane, 

• trybie odwoływania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych 

w punkcie II form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania 

ocen klasyfikacyjnych określa WZO. 
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IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie 

w terminie tygodnia po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie 

stanowi inaczej. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawiane ustnie lub na pracach klasowych. 

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić, wykonując tę pracę 

ponownie. 

6. Uczeń może uzupełnić braki, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WZO i rozporządzenia MEN. 

 

V. Zasady badania wyników nauczania 
 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie odbywa się w trzech etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie pierwszego semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego – egzaminu ósmoklasisty. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną 

i roczną. 

 

VI. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), 

rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające (W). W przybliżeniu odpowiadają one ocenom 

szkolnym. Określając te poziomy, nauczyciel powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych 

umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą 

(4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, bez 

których uczeń nie będzie w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji 

i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo 

łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 

kontynuowanie nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości 

i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco 

trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia.  

 Wymagania dopełniające (D) obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz wiadomości 

i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

 ocena dopuszczająca – wymagania z poziomu K, 

 ocena dostateczna – wymagania z poziomów K i P, 

 ocena dobra – wymagania z poziomów: K, P i R, 

 ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

 ocena celująca – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 

 

Ten podział należy traktować jako propozycję. Połączenie wymagań koniecznych 

i podstawowych, a także rozszerzających i dopełniających, pozwoli nauczycielowi dostosować 

wymagania do specyfiki klasy. 

 



Przedmiotowe zasady oceniania, klasa 8 

 (strona 7 z 13)  
Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

VII. Wymagania programowe 

 

ROZDZIAŁ I. STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach i na diagramach  

2. interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i prostych wykresach 

3. odczytuje wartości z wykresu, w szczególności wartość największą i najmniejszą 

4. oblicza średnią arytmetyczną zestawu liczb 

5. oblicza średnią arytmetyczną w prostej sytuacji zadaniowej 

6. planuje sposób zbierania danych 

7. zapisuje i porządkuje dane (np. wyniki ankiety) 

8. opracowuje dane, np. wyniki ankiety 

9. porównuje wartości przestawione na wykresie liniowym lub diagramie słupkowym, zwłaszcza w sytuacji, 

gdy oś pionowa nie zaczyna się od zera 

10. ocenia poprawność wnioskowania w przykładach typu: „ponieważ każdy, kto spowodował wypadek, mył 

ręce, to znaczy, że mycie rąk jest przyczyną wypadków” 

11. przeprowadza proste doświadczenia losowe 

12. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach losowych. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. interpretuje dane przedstawione na nietypowych wykresach  

2. tworzy tabele, diagramy, wykresy 

3. opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach zjawiska, określając przebieg 

zmiany wartości danych 

4. oblicza średnią arytmetyczną w nietypowej sytuacji 

5. porządkuje dane i oblicza medianę 

6. korzystając z danych przedstawionych w tabeli lub na diagramie, oblicza średnią arytmetyczną i medianę 

7. rozwiązuje trudniejsze zadania na temat średniej arytmetycznej 

8. dobiera sposoby prezentacji wyników (np. ankiety) 

9. interpretuje wyniki zadania pod względem wpływu zmiany danych na wynik 

10. ocenia, czy wybrana postać diagramu i wykresu jest dostatecznie czytelna i nie będzie wprowadzać w błąd 

11. tworząc diagramy słupkowe, grupuje dane w przedziały o jednakowej szerokości 

12. stosuje w obliczeniach prawdopodobieństwa wiadomości z innych działów matematyki (np. liczba oczek 

będąca liczbą pierwszą) 

13. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń określonych przez kilka warunków 

14. rozwiązuje bardziej złożone zadania dotyczące prostych doświadczeń losowych 

 

 

ROZDZIAŁ II. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. zapisuje wyniki działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych (w najprostszych 

przypadkach) 

2. oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

3. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku 

zmiennych 

4. rozpoznaje i porządkuje jednomiany  

5. wyodrębnia jednomiany z sumy algebraicznej 

6. redukuje wyrazy podobne 

7. mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

8. mnoży dwumian przez dwumian 

9. przedstawia iloczyn w najprostszej postaci 

10. wyprowadza proste wzory na pole i obwód figury na podstawie rysunku 
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11. rozwiązuje proste równania liniowe 

12. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania 

13. rozwiązuje proste równania liniowe wymagające mnożenia sum algebraicznych i redukcji wyrazów 

podobnych 

14. rozwiązuje proste zadania tekstowe (także dotyczące procentów) za pomocą równań liniowych 

15. przekształca proste wzory geometryczne i fizyczne 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. zapisuje wyniki w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych (w bardziej 

skomplikowanych przypadkach) 

2. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku 

zmiennych (w bardziej skomplikowanych przypadkach) 

3. stosuje zasady mnożenia dwumianu przez dwumian w wyrażeniach arytmetycznych zawierających 

pierwiastki 

4. wyprowadza trudniejsze wzory na pole, obwód figury i objętość bryły na podstawie rysunku 

5. zapisuje rozwiązania trudniejszych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

6. mnoży trzy czynniki będące dwumianami lub trójmianami 

7. rozwiązuje skomplikowane równania liniowe 

8. rozwiązuje skomplikowane równania liniowe wymagające mnożenia sum algebraicznych i redukcji 

wyrazów podobnych oraz zawierających ułamki 

9. rozwiązuje równania liniowe, które po przekształceniach sprowadzają się do równań liniowych 

10. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe (także dotyczące procentów) za pomocą równań liniowych 

11. przekształca skomplikowane wzory geometryczne i fizyczne 

 

 

ROZDZIAŁ III. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. stosuje pojęcia kątów: prostych, ostrych i rozwartych (w prostych zadaniach) 

2. stosuje pojęcia kątów przyległych i wierzchołkowych, a także korzysta z ich własności (w prostych zadaniach) 

3. stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta (w prostych zadaniach) 

4. w trójkącie równoramiennym przy danym kącie wyznacza miary pozostałych kątów 

5. korzysta z własności prostych równoległych, zwłaszcza stosuje równość kątów odpowiadających 
i naprzemianległych (w prostych zadaniach) 

6. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem własności kątów: przyległych, odpowiadających, wierzchołkowych 
i naprzemianległych 

7. rozwiązuje zadania dotyczące miar kątów z wykorzystaniem równań liniowych 

8. wskazuje założenie i tezę w twierdzeniu sformułowanym w formie „jeżeli..., to...” 

9. odróżnia przykład od dowodu 

10. sprawdza, czy istnieje trójkąt o danych bokach 

11. na podstawie odległości między punktami ocenia, czy leżą one na jednej prostej 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem własności kątów: przyległych, 
odpowiadających, wierzchołkowych i naprzemianległych 

2. oblicza kąty trójkąta w nietypowych sytuacjach 

3. rozwiązuje zadania dotyczące miar kątów, w których wynik ma postać wyrażenia algebraicznego  

4. rozróżnia założenie i tezę w twierdzeniu sformułowanym w dowolny sposób 

5. przeprowadza proste dowody geometryczne z wykorzystaniem miar kątów 

6. uzasadnia nieprawdziwość hipotezy, podając kontrprzykład 
7. przy danych długościach dwóch boków trójkąta określa zakres możliwych długości trzeciego boku 
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ROZDZIAŁ IV. WIELOKĄTY 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. rozróżnia figury przystające 

2. rozwiązuje proste zadania związane z przystawaniem wielokątów 

3. stosuje cechy przystawania trójkątów do sprawdzania, czy dane trójkąty są przystające 

4. odróżnia definicję od twierdzenia 

5. analizuje dowody prostych twierdzeń  

6. wybiera uzasadnienie zdania spośród kilku podanych możliwości 
7. rozpoznaje wielokąty foremne 

8. oblicza miary kątów wewnętrznych wielokąta foremnego 

9. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując podział sześciokąta foremnego na trójkąty równoboczne 
 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. uzasadnia przystawanie lub brak przystawania figur (w trudniejszych przypadkach) 

2. ocenia przystawanie trójkątów (w bardziej skomplikowanych zadaniach) 

3. przeprowadza dowody, w których z uzasadnionego przez siebie przystawania trójkątów wyprowadza dalsze 

wnioski 

4. rysuje wielokąty foremne za pomocą cyrkla i kątomierza 

5. rozwiązuje trudniejsze zadania, wykorzystując własności wielokątów foremnych 

 

ROZDZIAŁ V. GEOMETRIA PRZESTRZENNA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy 

2. wskazuje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian w graniastosłupach i ostrosłupach 

3. wskazuje krawędzie i ściany równoległe w graniastosłupach 

4. rozróżnia graniastosłupy proste i pochyłe 

5. rozpoznaje graniastosłupy prawidłowe 

6. rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe, czworościan i czworościan foremny 

7. wskazuje spodek wysokości ostrosłupa 

8. rozpoznaje ostrosłupy proste i prawidłowe 

9. rozwiązuje proste zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

10. odróżnia przekątną graniastosłupa od przekątnej podstawy i przekątnej ściany bocznej 

11. oblicza długość przekątnej ściany graniastosłupa 

12. oblicza objętość graniastosłupa o danym polu podstawy i danej wysokości 

13. oblicza objętość graniastosłupa prawidłowego 

14. zamienia jednostki objętości, wykorzystując zamianę jednostek długości   

15. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 
16. rysuje co najmniej jedną siatkę danego graniastosłupa 

17. oblicza pole powierzchni graniastosłupa przy danej wysokości i danym polu podstawy 

18. oblicza pole powierzchni graniastosłupa na podstawie danych opisanych na siatce 
19. oblicza wysokość ostrosłupa (w prostych przypadkach) 

20. odczytuje dane z rysunku rzutu ostrosłupa 

21. rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie odcinków w ostrosłupach 

22. oblicza objętość ostrosłupa o danym polu podstawy i danej wysokości 

23. oblicza objętość ostrosłupa prawidłowego 

24. zamienia jednostki objętości   

25. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 

26. rysuje co najmniej jedną siatkę danego ostrosłupa 

27. oblicza pole powierzchni ostrosłupa przy danej wysokości i danym polu podstawy 

28. oblicza pole powierzchni ostrosłupa na podstawie danych opisanych na siatce 
29. oblicza objętość i pole powierzchni brył powstałych z połączenia graniastosłupów i ostrosłupów (w prostych 

przypadkach) 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

2. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności związane z przekątnymi graniastosłupa 

3. oblicza długość przekątnej graniastosłupa 

4. przedstawia objętość graniastosłupa w postaci wyrażenia algebraicznego 

5. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 

6. posługuje się różnymi siatkami graniastosłupów, porównuje różne siatki tej samej bryły 

7. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, także 

w sytuacjach praktycznych 

8. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie odcinków w ostrosłupach 

9. wyznacza objętość ostrosłupa w nietypowych przypadkach 

10. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 

11. posługuje się różnymi siatkami ostrosłupów, porównuje różne siatki tej samej bryły 

12. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa, także w sytuacjach 

praktycznych 

13. przedstawia pole ostrosłupa w postaci wyrażenia algebraicznego 

14. projektuje nietypowe siatki ostrosłupa 
15. oblicza w złożonych przypadkach objętości nietypowych brył  

16. oblicza pola powierzchni nietypowych brył (w złożonych przypadkach) 

17. oblicza pole powierzchni i objętość bryły platońskiej 

18. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa i graniastosłupa, także 

w sytuacjach praktycznych 
 

 

ROZDZIAŁ VI. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. zapisuje i odczytuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000) 

2. rozróżnia liczby przeciwne i odwrotne 

3. oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej 

4. zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny okresowy  

5. zaokrągla ułamki dziesiętne 

6. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem cech podzielności 

7. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone 

8. rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze 

9. wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

10. oblicza wartość bezwzględną 

11. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych wymagających stosowania kilku działań arytmetycznych na liczbach 

wymiernych 

12. rozwiązuje proste zadania na obliczenia zegarowe 

13. rozwiązuje proste zadania na obliczenia kalendarzowe 

14. odróżnia lata przestępne od lat zwykłych 

15. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem skali 

16. rozwiązuje proste zadania na obliczanie drogi, prędkości i czasu 

17. rozwiązuje proste zadania na obliczenia pieniężne  

18. w prostej sytuacji zadaniowej: oblicza procent danej liczby; ustala, jakim procentem jednej liczby jest druga 

liczba; ustala liczbę na podstawie danego jej procentu 

19. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zmniejszania i zwiększania danej liczby o dany procent 

20. odczytuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów procentowych słupkowych i kołowych 
21. oblicza wartości potęg liczb wymiernych 

22. upraszcza wyrażenia, korzystając z praw działań na potęgach 

23. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem notacji wykładniczej 

24. oblicza pierwiastki kwadratowe i sześcienne 

25. upraszcza wyrażenia, korzystając z praw działań na pierwiastkach 

26. włącza liczby pod znak pierwiastka 

27. wyłącza liczby spod znaku pierwiastka 
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28. redukuje wyrazy podobne 

29. przekształca proste wyrażenia algebraiczne, doprowadzając je do postaci najprostszej 

30. oblicza wartość prostych wyrażeń algebraicznych 

31. zapisuje treść prostych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

32. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 

33. rozwiązuje proste równania 

34. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań, w tym z obliczeniami procentowymi 

35. ocenia, czy wielkości są wprost proporcjonalne 

36. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności 

proporcjonalnej 

37. stosuje podział proporcjonalny (w prostych przypadkach) 

38. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć daną wielkość 
39. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków 

40. rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, 

także w sytuacjach praktycznych 

41. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

42. oblicza w układzie współrzędnych pola figur w przypadkach, gdy długości odcinków można odczytać 

bezpośrednio z kratki 

43. znajduje środek odcinka w układzie współrzędnych 

44. oblicza długość odcinka w układzie współrzędnych 

45. zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek 

46. oblicza miary kątów wierzchołkowych, przyległych i naprzemianległych 

47. oblicza miary kątów wewnętrznych wielokąta 

48. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności wielokątów foremnych 

49. rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

50. rozwiązuje zadania tekstowe związane z liczebnością wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa 

51. oblicza objętość graniastosłupów 

52. stosuje jednostki objętości 

53. rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa 

54. oblicza średnią arytmetyczną 

55. odczytuje dane z tabeli, wykresu, diagramu słupkowego i kołowego 

56. oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w prostych przypadkach 

57. określa zdarzenia: pewne, możliwe i niemożliwe 

58. stwierdza, że zadania można rozwiązać wieloma różnymi sposobami 

59. opisuje sposoby rozpoczęcia rozwiązania zadania (np. sporządzenie rysunku, tabeli, wypisanie danych, 

wprowadzenie niewiadomej) i stosuje je nawet wtedy, gdy nie jest pewien, czy potrafi rozwiązać zadanie do 

końca 

60. planuje rozwiązanie złożonego zadania 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące liczb zapisanych w systemie rzymskim 

2. zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające podane warunki 

3. porównuje liczby wymierne zapisane w różnych postaciach 

4. wyznacza cyfrę znajdującą się na podanym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem cech podzielności  

6. rozwiązuje wieloetapowe zadania z wykorzystaniem lat przestępnych i zwykłych 

7. rozwiązuje skomplikowane zadania z wykorzystaniem skali 

8. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczenia pieniężne 

9. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczanie drogi, prędkości i czasu 

10. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (np. stężenia) 

11. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, również w przypadkach wielokrotnych 

podwyżek lub obniżek danej wielkości, także z wykorzystaniem wyrażeń algebraicznych 

12. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (np. podatek VAT) 

13. interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych 

14. wykonuje wieloetapowe działania na potęgach 

15. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem notacji wykładniczej 

16. oblicza przybliżone wartości pierwiastka 

17. stosuje własności pierwiastków (w trudniejszych zadaniach) 

18. włącza liczby pod znak pierwiastka (w skomplikowanej sytuacji zadaniowej) 
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19. wyłącza liczby spod znaku pierwiastka (w skomplikowanej sytuacji zadaniowej) 

20. porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną 

21. przekształca skomplikowane wyrażenia algebraiczne, doprowadzając je do postaci najprostszej 

22. zapisuje treść wieloetapowych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

23. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań 

pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

24. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym z 

obliczeniami procentowymi 

25. przekształca wzory, aby wyznaczyć daną wielkość 

26. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem podziału proporcjonalnego 

27. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól trójkątów i czworokątów, 

także w sytuacjach praktycznych 

28. rozwiązuje wieloetapowe zadania z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

29. oblicza współrzędne końca odcinka w układzie współrzędnych na podstawie współrzędnych środka i drugiego 

końca 

30. oblicza pola figur w układzie współrzędnych, dzieląc figury na części i uzupełniając je  
31. uzasadnia przystawanie trójkątów 

32. uzasadnia równość pól trójkątów 

33. przeprowadza proste dowody z wykorzystaniem miar kątów i przystawania trójkątów 

34. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem objętości 

35. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności w sytuacjach praktycznych 

36. rozwiązuje złożone zadania dotyczącej średniej arytmetycznej 

37. oblicza średnią arytmetyczną na podstawie diagramu 

38. oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w skomplikowanych zadaniach 

39. przedstawia dane na diagramie słupkowym  

40. interpretuje dane przedstawione na wykresie 

41. odpowiada na pytania na podstawie wykresu 

42. znajduje różne rozwiązania tego samego zadania 

 

 

ROZDZIAŁ VII. KOŁA I OKRĘGI. SYMETRIE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. rozwiązuje proste zadania na obliczanie długości okręgu 

2. rozwiązuje proste zadania na obliczanie promienia i średnicy okręgu 

3. oblicza wartość wyrażeń zawierających liczbę π 

4. oblicza pole koła (w prostych przypadkach) 

5. oblicza promień koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

6. oblicza obwód koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

7. podaje przybliżoną wartość odpowiedzi w zadaniach tekstowych 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem długości okręgu i pola koła   

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie pola pierścienia kołowego 

10. wskazuje osie symetrii figury 

11. rozpoznaje wielokąty osiowosymetryczne 

12. rozpoznaje wielokąty środkowosymetryczne 

13. wskazuje środek symetrii w wielokątach foremnych 

14. uzupełnia rysunek tak, aby nowa figura miała oś symetrii 

15. rozpoznaje symetralną odcinka 

16. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując własności symetralnej 

17. rozpoznaje dwusieczną kąta 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie długości okręgu  

2. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie długości okręgu w sytuacji praktycznej 

3. oblicza pole figury z uwzględnieniem pola koła 

4. korzysta z zależności między kwadratem a okręgiem opisanym na kwadracie 

5. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczanie obwodu koła w sytuacjach praktycznych 

6. oblicza pole i obwód figury powstałej z kół o różnych promieniach 

7. oblicza pole pierścienia kołowego o danych średnicach 

8. rozwiązuje zadania tekstowe, w których zmieniają się pole i obwód koła 

9. znajduje punkt symetryczny do danego względem danej osi 

10. podaje liczbę osi symetrii figury 

11. uzupełnia rysunek tak, aby nowa figura miała środek symetrii 

12. rozwiązuje skomplikowane zadania z wykorzystaniem własności symetralnej 

13. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności dwusiecznej kąta 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 

1. stosuje regułę mnożenia (w prostych przypadkach) 

2. prostą sytuację zadaniową ilustruje drzewkiem 

3. w prostej sytuacji zadaniowej bada, ile jest możliwości wyboru 

4. rozróżnia sytuacje, w których stosuje się regułę dodawania albo regułę mnożenia 

5. stosuje reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia np. 

trzech przypadków 

6. oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń dla kilkakrotnego losowania, jeśli oczekiwanymi wynikami są para lub 

trójka np. liczb 

7. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach polegających na losowaniu dwóch 

elementów 

8. wykonuje obliczenia bez wypisywania wszystkich możliwości 

9. rozróżnia doświadczenia: losowanie bez zwracania i losowanie ze zwracaniem 

10. przeprowadza proste doświadczenia losowe polegające na rzucie monetą lub sześcienną kostką do gry, analizuje 

je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach losowych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

 

1. wieloetapową sytuację zadaniową ilustruje drzewkiem  

2. w sytuacji zadaniowej bada, ile jest możliwości wyboru 

3. rozwiązuje zadania nie trudniejsze niż: ile jest możliwych wyników losowania liczb dwucyfrowych o różnych 

cyfrach 

4. stosuje reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia wielu 

przypadków 

5. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na rzucie dwiema kostkami lub 

losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem 

6. wyznacza zbiory obiektów, analizuje je i ustala liczbę obiektów o danej własności (w skomplikowanych 

przypadkach) 

7. przeprowadza doświadczenia losowe polegające na rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród 

zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych 

 

 



6 Przedmiotowy system oceniania

3  Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 
Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkol-
nego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien być zgodny z podstawą 
programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO). Prezentowa-
ny materiał może posłużyć nauczycielom jako pomoc w opracowaniu własnych 
systemów zgodnych z wytycznymi obowiązującymi w szkole.

1  Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 
Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programo-
wej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie 
z podstawą programową danego przedmiotu).

2. Nauczyciel ma za zadanie: 
• informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach 

w tym zakresie,
• pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
• motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
• informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach 

w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uza-

sadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i oce-

nione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 
rodzicom (opiekunom prawnym).

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut 
szkoły.

2  Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi 
ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szcze-
gólne osiągnięcia.
1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym ar-

kuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest 
weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodnio-

wym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczy-

ciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
• Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób prze-

chowywania sprawdzianów są zgodne z WSO.
• Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
• Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po od-

daniu prac.
2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek 
lekcyjnych (maksymalnie trzech).
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 

programowym kartkówki.
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• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać 
wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana 
na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje 

podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę.

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego 
działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• właściwe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwa-
lania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie 

zleconej przez nauczyciela.
• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem 

a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
• Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym 

o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejęt-
ności i nie może być oceniona negatywnie.

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi 
inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy 

na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc 
koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak 
podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak 
zaangażowania na lekcji.

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między 
nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, 
prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy 
naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod 
uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych 
(szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi 
w WSO.

3  Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec 
roku szkolnego

1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edu-
kacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego 
roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
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• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfika-

cyjnej,
• trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 
stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na pod-
stawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form 
aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe 
kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4  Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą po-

prawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można 

poprawić.
4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio 

po jej wystawieniu.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach 

i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem 
(według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające 
np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indy-
widualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, 
które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, 
należy stosować przepisy WSO.

8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują 
przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

5  Zasady badania wyników nauczania
1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:

• diagnozy wstępnej,
• diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
• diagnozy na koniec roku szkolnego.

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny 
semestralną i roczną.

6  Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6 szkoły 
podstawowej

1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
• ustala metodę wyszukiwania najmniejszej i największej liczby z podanego 

zbioru,
• ustala metodę wyszukiwania określonej liczby w podanym zbiorze.

2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
• omawia możliwe zastosowania arkusza kalkulacyjnego,
• opisuje budowę arkusza kalkulacyjnego,
• wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego,
• wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń,
• zmienia układ kolumn i wierszy tabeli,
• formatuje czcionkę i wygląd tabeli,
• sortuje dane w tabeli w określonym porządku,
• wypełnia automatycznie komórki serią danych,
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• wyróżnia określone dane w komórkach przy pomocy formatowania warun-
kowego,

• samodzielnie tworzy proste formuły obliczeniowe,
• stosuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA w wykonywanych obliczeniach,
• prezentuje na wykresach dane z arkusza kalkulacyjnego,
• zmienia wygląd wstawionego wykresu,
• dobiera odpowiedni typ wykresu do prezentowanych danych,
• wyjaśnia zasadę działania chmury internetowej,
• zakłada foldery w chmurze internetowej do porządkowania gromadzonych 

w niej danych,
• tworzy, edytuje i formatuje dokumenty bezpośrednio w chmurze internetowej,
• udostępnia dokumenty znajdujące się w chmurze,
• samodzielnie rysuje tło oraz duszki do projektu w programie Scratch,
• buduje skrypty określające początkowy wygląd sceny i umieszczonych na niej 

elementów,
• buduje skrypty wysyłające i odbierające komunikaty do sterowania grą 

tworzoną w programie Scratch,
• tworzy prostą grę zręcznościową w programie Scratch,
• wykorzystuje zmienne w projektach tworzonych w programie Scratch,
• tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący największą i najmniejszą 

liczbę z podanego zbioru,
• tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący określoną liczbę w poda-

nym zbiorze,
• omawia budowę interfejsu programu GIMP,
• wyjaśnia zasadę działania warstw w obrazach tworzonych w programie GIMP,
• tworzy i edytuje obrazy w programie GIMP, wykorzystując narzędzia z przy-

bornika programu,
• wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP,
• używa programu GIMP do tworzenia fotomontaży,
• retuszuje zdjęcia, korzystając z programu GIMP,
• zapisuje efekty pracy we wskazanym miejscu,
• porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.

3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi uczeń:
• właściwie interpretuje komunikaty komputera i odpowiednio na nie reaguje,
• wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
• właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
• wyjaśnia zasadę działania poczty elektronicznej,
• omawia elementy, z których składa się adres poczty elektronicznej,
• samodzielnie zakłada konto poczty elektronicznej w jednym z popularnych 

serwisów,
• omawia wygląd interfejsu konta pocztowego,
• wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,
• korzysta z komunikatorów internetowych,
• zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.

4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
• uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
• dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
• przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
• przestrzega zasad netykiety, komunikując się z innymi osobami za pomocą 

internetu,
• udostępnia dokumenty i foldery zgromadzone w chmurze internetowej,
• współpracuje z innymi osobami, edytując dokumenty w chmurze internetowej,
• wykorzystuje serwis internetowy Scratcha do dzielenia się swoimi projek-

tami z innymi członkami tej społeczności oraz do wyszukiwania pomysłów 
na własne projekty.

5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
• przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
• stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
• przestrzega zasad bezpiecznej komunikacji internetowej.
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Przedmiotowy system oceniania 
 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów z danego przedmiotu. PSO powinien być zgodny z podstawą programową oraz 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole. Szczegółowe 

warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Prezentowany materiał może posłużyć 

nauczycielom jako pomoc w opracowaniu własnych systemów, zgodnych z wytycznymi 

obowiązującymi w szkole. 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien 

analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego 

przedmiotu). 

2. Nauczyciel ma za zadanie: 

 informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie, 

 pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

 motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w 

nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. 

6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły. 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 
Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace 

domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas 

lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

 staranność i estetykę. 

2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest 

sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. 

 Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 
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 Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej). 

 Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

 Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

 Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są 

zgodne z WSO. 

 Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznych do wykraczających. 

 Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.  

 Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 

3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych 

(maksymalnie trzech). 

 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 

programowym kartkówki. 

 Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie 

polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

 Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na 

ocenę zgodnie z zasadami WSO. 

 Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO. 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając 

ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

 sposób formułowania wypowiedzi. 

5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i 

utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu 

wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela. 

 Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a 

uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

 Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o 

konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie 

może być oceniona negatywnie. 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), 

zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

 Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na 

lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy 

rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.  

 Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak 

podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania). 

 Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 
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7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych 

(szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 
1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

 wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie 

wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 
1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na 

komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz 

w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. 

2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca 

nie podlegają poprawie. 

3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić. 

4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i 

postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według 

harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z 

nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem (także online). 

7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które 

uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować 

przepisy WSO. 

8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy 

WSO i rozporządzenia MEN. 
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5. Zasady badania wyników nauczania 

 
1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

 diagnozy wstępnej, 

 diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

 diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny 

semestralną i roczną. 

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej 
 

1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:  

 wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery, 

 opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze, 

2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i 

innych urządzeń cyfrowych uczeń: 

 wymienia formaty plików graficznych, 

 tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki, 

 wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy, 

 tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych 

formatach, 

 sprawdza rozmiar pliku lub folderu, 

 wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy, 

 wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania, 

 opisuje budowę znaczników języka HTML, 

 omawia strukturę pliku HTML, 

 tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją do pliku,  

 formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML, 

 dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej 

utworzonej w języku HTML, 

 tworzy podstrony dla utworzonej przez siebie strony internetowej, 

 pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym, 

 umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je, 

 łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu, 

 dzieli tekst na kolumny, 

 wstawia do tekstu tabele, 

 wykorzystuje słowniki dostępne w edytorze tekstu, 

 dodaje spis treści do dokumentu tekstowego, 

 wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych, 

 drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów, 

 wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania, 

 opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej, 

 przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej, 

 dodaje do prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje, 

 wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. 

samouczka, 

http://www.nowaera.pl/
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 montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiana kolejności scen, 

dodawanie tekstów i ścieżki dźwiękowej, zapisywanie w określonym formacie. 

3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 

komputerowymi uczeń: 

 korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych, 

 wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje, 

 omawia budowę szkolnej sieci komputerowej, 

 wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, 

filmy), 

 sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, 

aparat fotograficzny, kamera, 

 prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta, 

 wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta. 

4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń: 

 współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty, 

 określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego, 

 komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując 

komunikatory, 

 wysyła i odbiera pocztę elektroniczną, 

 selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie. 

5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń: 

 przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, 

 wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie, 

 przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu, 

 przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu, 

 dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu, 

 przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu, 

 wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu. 
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Przedmiotowy system oceniania  

Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły 
 

 

 Zasady ogólne: 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający); niektóre czynności 

ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dostateczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem 

nauczyciela, na stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów).  

2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry – niekiedy może jeszcze korzystać 

z niewielkiego wsparcia nauczyciela).  

3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry – trudne).  

4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto wykraczające poza obowiązujący program nauczania (uczeń jest 

twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich 

weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy 

w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych).  

Wymagania ogólne – uczeń: 

 wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości, 

 rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 

 planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników, 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

 

Ponadto uczeń: 

 sprawnie komunikuje się, 

 sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

 poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 potrafi pracować w zespole.  

 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)  

SymbolemR oznaczono treści spoza podstawy programowej 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ 

Uczeń: 

 określa, czym zajmuje się fizyka 

 wymienia podstawowe metody badań 

stosowane w fizyce 

Uczeń: 

 podaje przykłady powiązań fizyki z życiem 

codziennym, techniką, medycyną oraz inny-

mi dziedzinami wiedzy 

Uczeń: 

 podaje przykłady wielkości fizycznych wraz 

z ich jednostkami w układzie SI; zapisuje 

podstawowe wielkości fizyczne (posługując 

Uczeń: 

 podaje przykłady osiągnięć fizyków 

cennych dla rozwoju cywilizacji 

(współczesnej techniki i technologii) 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

 rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja  

 oraz podaje odpowiednie przykłady 

 przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, 

godzina) 

 wybiera właściwe przyrządy pomiarowe 

(np. do pomiaru długości, czasu) 

 oblicza wartość średnią wyników pomiaru 

(np. długości, czasu) 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania obserwacji, pomiarów 

i doświadczeń 

 wymienia i rozróżnia rodzaje oddziaływań 

(elektrostatyczne, grawitacyjne, 

magnetyczne, mechaniczne) oraz podaje 

przykłady oddziaływań  

 podaje przykłady skutków oddziaływań 

w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem siły jako miarą 

oddziaływań 

 wykonuje doświadczenie (badanie 

rozciągania gumki lub sprężyny), korzystając 

z jego opisu 

 posługuje się jednostką siły; wskazuje 

siłomierz jako przyrząd służący do pomiaru 

siły 

 odróżnia wielkości skalarne (liczbowe) 

od wektorowych i podaje odpowiednie 

przykłady 

 rozpoznaje i nazywa siłę ciężkości 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości 

i sprężystości 

 rożróżnia siłę wypadkową i siłę 

równoważącą 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, do-

świadczenie 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

 wyjaśnia, co to są wielkości fizyczne i na czym 

polegają pomiary wielkości fizycznych; rozróż-

nia pojęcia wielkość fizyczna i jednostka danej 

wielkości 

 charakteryzuje układ jednostek SI 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) 

 przeprowadza wybrane pomiary 

i doświadczenia, korzystając z ich opisów 

(np. pomiar długości ołówka, czasu staczania 

się ciała po pochylni) 

 wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar nie jest 

idealnie dokładny i co to jest niepewność po-

miarowa oraz uzasadnia, że dokładność wyni-

ku pomiaru nie może być większa niż dokład-

ność przyrządu pomiarowego 

 wyjaśnia, w jakim celu powtarza się pomiar 

kilka razy, a następnie z uzyskanych wyników 

oblicza średnią 

 wyjaśnia, co to są cyfry znaczące 

 zaokrągla wartości wielkości fizycznych 

do podanej liczby cyfr znaczących 

 wykazuje na przykładach, że oddziaływania są 

wzajemne 

 wymienia i rozróżnia skutki oddziaływań (sta-

tyczne i dynamiczne) 

 odróżnia oddziaływania bezpośrednie 

i na odległość, podaje odpowiednie przykłady 

tych oddziaływań 

 stosuje pojącie siły jako działania skierowane-

go (wektor); wskazuje wartość, kierunek 

się odpowiednimi symbolami) wraz 

z jednostkami (długość, masa, temperatura, 

czas) 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku pomiaru, np. długości, czasu 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

wyniku pomiaru lub doświadczenia 

 posługuje się pojęciem niepewności 

pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz z uwzględnieniem 

informacji o niepewności  

 wykonuje obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz 

zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z dokładności pomiaru lub 

danych 

  Rklasyfikuje podstawowe oddziaływania 

występujące w przyrodzie 

 opisuje różne rodzaje oddziaływań 

 wyjaśnia, na czym polega wzajemność 

oddziaływań 

 porównuje siły na podstawie ich wektorów 

 oblicza średnią siłę i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

 buduje prosty siłomierz i wyznacza przy 

jego użyciu wartość siły, korzystając z opisu 

doświadczenia 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku pomiaru siły 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla kilku 

sił o jednakowych kierunkach; określa jej 

cechy 

 określa cechy siły wypadkowej kilku (więcej 

 wyznacza niepewność pomiarową przy 

pomiarach wielokrotnych 

 przewiduje skutki różnego rodzaju 

oddziaływań 

 podaje przykłady rodzajów i skutków 

oddziaływań (bezpośrednich 

i na odległość) inne niż poznane na lekcji 

 szacuje niepewność pomiarową 

wyznaczonej wartości średniej siły  

 buduje siłomierz według własnego 

projektu i wyznacza przy jego użyciu 

wartość siły 

 wyznacza i rysuje siłę równoważącą kilka 

sił działających wzdłuż tej samej prostej 

o różnych zwrotach, określa jej cechy 

 rozwiązuje zadania złożone, nietypowe 

dotyczące treści rozdziału: Pierwsze spo-

tkanie z fizyką 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

 określa zachowanie się ciała w przypadku 

działania na nie sił równoważących się 

i zwrot wektora siły 

 przedstawia siłę graficznie (rysuje wektor 

siły) 

 doświadczalnie wyznacza wartość siły za 

pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub 

cyfrowej (mierzy wartość siły za pomocą siło-

mierza) 

 zapisuje wynik pomiaru siły wraz z jej jednost-

ką oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla dwóch 

sił o jednakowych kierunkach 

 opisuje i rysuje siły, które się równoważą 

 określa cechy siły wypadkowej dwóch sił 

działających wzdłuż tej samej prostej i siły 

równoważącej inną siłę 

 podaje przykłady sił wypadkowych 

i równoważących się z życia codziennego 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie różnego rodzaju oddziaływań, 

 badanie cech sił, wyznaczanie średniej siły, 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równo-

ważącej za pomocą siłomierza, korzystając 

z opisów doświadczeń 

 opisuje przebieg przeprowadzonego doświad-

czenia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób po-

stępowania, wskazuje rolę użytych przyrzą-

dów, ilustruje wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego problemu  

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równowa-

żącej za pomocą siłomierza, korzystając 

z opisów doświadczeń 

niż dwóch) sił działających wzdłuż tej samej 

prostej 

 rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale 

typowe dotyczące treści rozdziału: Pierwsze 

spotkanie z fizyką  

 selekcjonuje informacje uzyskane z różnych 

źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, 

z literatury popularnonaukowej, z internetu  

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstu: Jak mierzono czas i jak 

mierzy się go obecnie lub innego 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

 opisuje przebieg przeprowadzonego doświad-

czenia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób po-

stępowania, wskazuje rolę użytych przyrzą-

dów, ilustruje wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego problemu 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

Uczeń: 

 podaje przykłady zjawisk świadczące 

o cząsteczkowej budowie materii  

 posługuje się pojęciem napięcia powierzch-

niowego 

 podaje przykłady występowania napięcia 

powierzchniowego wody 

 określa wpływ detergentu na napięcie 

powierzchniowe wody 

 wymienia czynniki zmniejszające napięcie 

powierzchniowe wody i wskazuje sposoby 

ich wykorzystywania w codziennym życiu 

człowieka 

 rozróżnia trzy stany skupienia substancji; 

podaje przykłady ciał stałych, cieczy, gazów 

 rozróżnia substancje kruche, sprężyste 

i plastyczne; podaje przykłady ciał plastycz-

nych, sprężystych, kruchych 

 posługuje się pojęciem masy oraz jej jed-

nostkami, podaje jej jednostkę w układzie SI 

 rozróżnia pojęcia: masa, ciężar ciała 

 posługuje się pojęciem siły ciężkości, podaje 

wzór na ciężar 

 określa pojęcie gęstości; podaje związek 

gęstości z masą i objętością oraz jednostkę 

Uczeń: 

 podaje podstawowe założenia cząsteczkowej 

teorii budowy materii 

  Rpodaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem oddziaływań między-

cząsteczkowych; odróżnia siły spójności od sił 

przylegania, rozpoznaje i opisuje te siły 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykła-

dy zjawisk opisywanych za pomocą oddziały-

wań międzycząsteczkowych (sił spójności 

i przylegania) 

 wyjaśnia napięcie powierzchniowe jako skutek 

działania sił spójności 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko napięcia 

powierzchniowego, korzystając z opisu 

 ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontek-

ście opisuje zjawisko napięcia powierzchniowe-

go (na wybranym przykładzie) 

 ilustruje działanie sił spójności na przykładzie 

mechanizmu tworzenia się kropli; tłumaczy 

formowanie się kropli w kontekście istnienia sił 

spójności 

 charakteryzuje ciała sprężyste, plastyczne 

i kruche; posługuje się pojęciem siły sprężysto-

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem hipotezy 

 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy 

w wyniku mieszania się, opierając się 

na doświadczeniu modelowym 

  Rwyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji 

i od czego zależy jego szybkość 

  Rwymienia rodzaje menisków; opisuje 

występowanie menisku jako skutek oddzia-

ływań międzycząsteczkowych 

  Rna podstawie widocznego menisku danej 

cieczy w cienkiej rurce określa, czy większe 

są siły przylegania czy siły spójności 

 wyjaśnia, że podział na ciała sprężyste, 

plastyczne i kruche jest podziałem nieo-

strym; posługuje się pojęciem twardości 

minerałów 

 analizuje różnice w budowie mikroskopo-

wej ciał stałych, cieczy i gazów; posługuje 

się pojęciem powierzchni swobodnej 

 analizuje różnice gęstości substancji 

w różnych stanach skupienia wynikające 

z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów (analizuje zmiany gęstości przy 

zmianie stanu skupienia, zwłaszcza 

 Uczeń: 

 uzasadnia kształt spadającej kropli wody 

 projektuje i przeprowadza doświadcze-

nia (inne niż opisane w podręczniku) wy-

kazujące cząsteczkową budowę materii 

 projektuje i wykonuje doświadczenie 

potwierdzające istnienie napięcia po-

wierzchniowego wody 

 projektuje i wykonuje doświadczenia 

wykazujące właściwości ciał stałych, cie-

czy i gazów 

 projektuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał 

stałych o regularnych i nieregularnych 

kształtach  

 rozwiązuje nietypowe (złożone) zadania, 

(lub problemy) dotyczące treści rozdzia-

łu: Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą 

ciężkości, masą i przyspieszeniem grawi-

tacyjnym (wzoru na ciężar) oraz związku 

gęstości z masą i objętością) 

 realizuje projekt: Woda – białe bogactwo 

(lub inny związany z treściami rozdziału: 

Właściwości i budowa materii)) 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

gęstości w układzie SI 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania gęstości substancji; po-

równuje gęstości substancji 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe 

 mierzy: długość, masę, objętość cieczy; 

wyznacza objętość dowolnego ciała za po-

mocą cylindra miarowego 

 przeprowadza doświadczenie (badanie 

zależności wskazania siłomierza od masy 

obciążników), korzystając z jego opisu; opi-

suje wyniki i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg przeprowadzonych do-

świadczeń 

ści 

 opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, 

cieczy i gazów (strukturę mikroskopową sub-

stancji w różnych jej fazach) 

 określa i porównuje właściwości ciał stałych, 

cieczy i gazów 

 analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) 

substancji w różnych stanach skupienia wynika-

jące z budowy mikroskopowej ciał stałych, cie-

czy i gazów 

 stosuje do obliczeń związek między siłą ciężko-

ści, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym  

 oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności danych 

 posługuje się pojęciem gęstości oraz jej 

jednostkami 

 stosuje do obliczeń związek gęstości z masą 

i objętością 

 wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych 

substancji mają różną gęstość 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, dm-, kilo-, mega-); 

przelicza jednostki: masy, ciężaru, gęstości 

 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą 

na podstawie danych (wyników doświadcze-

nia); rozpoznaje proporcjonalność prostą oraz 

posługuje się proporcjonalnością prostą 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź pro-

blemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wykazanie cząsteczkowej budowy materii, 

 badanie właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów, 

w przypadku przejścia z cieczy w gaz, 

i wiąże to ze zmianami w strukturze mikro-

skopowej) 

 wyznacza masę ciała za pomocą wagi labo-

ratoryjnej; szacuje rząd wielkości spodzie-

wanego wyniku  

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie wpływu detergentu na napięcie 

powierzchniowe, 

 badanie, od czego zależy kształt kropli, 

korzystając z opisów doświadczeń i prze-

strzegając zasad bezpieczeństwa; formułuje 

wnioski 

 planuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał 

stałych o regularnych i nieregularnych 

kształtach 

 szacuje wyniki pomiarów; ocenia wyniki 

doświadczeń, porównując wyznaczone gę-

stości z odpowiednimi wartościami tabela-

rycznymi 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe, dotyczące treści roz-

działu: Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą cięż-

kości, masą i przyspieszeniem grawitacyj-

nym (wzoru na ciężar) oraz ze związku gę-

stości z masą i objętością) 
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 wykazanie istnienia oddziaływań międzyczą-

steczkowych, 

 wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wy-

konany jest przedmiot o kształcie regular-

nym za pomocą wagi i przymiaru lub 

o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, 

cieczy i cylindra miarowego oraz wyznacza-

nie gęstości cieczy za pomocą wagi i cylindra 

miarowego,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; przed-

stawia wyniki i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg doświadczenia; wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępowania oraz 

wskazuje rolę użytych przyrządów 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiaro-

wej; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jed-

nostką oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności 

 rozwiązuje typowe zadania lub problemy doty-

czące treści rozdziału: Właściwości i budowa 

materii (stosuje związek między siłą ciężkości, 

masą i przyspieszeniem grawitacyjnym oraz 

korzysta ze związku gęstości z masą 

i objętością) 

III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA 

Uczeń: 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości i nacisku, 

podaje ich przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych (w otaczającej rzeczywistości); 

wskazuje przykłady z życia codziennego ob-

razujące działanie siły nacisku 

 rozróżnia parcie i ciśnienie 

 formułuje prawo Pascala, podaje przykłady 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem parcia (nacisku) 

 posługuje się pojęciem ciśnienia wraz z jego 

jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciem ciśnienia w cieczach 

i gazach wraz z jego jednostką; posługuje się 

pojęciem ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

Uczeń: 

 wymienia nazwy przyrządów służących 

do pomiaru ciśnienia 

 wyjaśnia zależność ciśnienia atmosferycz-

nego od wysokości nad poziomem morza 

 opisuje znaczenie ciśnienia hydrostatyczne-

go i ciśnienia atmosferycznego w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

Uczeń: 

 uzasadnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy i kiedy 

pływa całkowicie w niej zanurzone, ko-

rzystając z wzorów na siły wyporu 

i ciężkości oraz gęstość 

 rozwiązuje złożone, nietypowe zadania 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: 
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jego zastosowania  

 wskazuje przykłady występowania siły 

wyporu w otaczającej rzeczywistości i życiu 

codziennym 

 wymienia cechy siły wyporu, ilustruje gra-

ficznie siłę wyporu 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie zależności ciśnienia od pola po-

wierzchni, 

 badanie zależności ciśnienia hydrosta-

tycznego od wysokości słupa cieczy, 

 badanie przenoszenia w cieczy działającej 

na nią siły zewnętrznej, 

 badanie warunków pływania ciał,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa, for-

mułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informa-

cje kluczowe 

 doświadczalnie demonstruje:  

 zależność ciśnienia hydrostatycznego 

od wysokości słupa cieczy, 

 istnienie ciśnienia atmosferycznego, 

 prawo Pascala, 

 prawo Archimedesa (na tej podstawie anali-

zuje pływanie ciał) 

 posługuje się prawem Pascala, zgodnie 

z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego 

powoduje jednakowy przyrost ciśnienia 

w całej objętości cieczy lub gazu 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykła-

dy zjawisk opisywanych za pomocą praw 

i zależności dotyczących ciśnienia hydrosta-

tycznego i atmosferycznego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jed-

nostki ciśnienia 

 stosuje do obliczeń:  

 związek między parciem a ciśnieniem, 

 związek między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością;  

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z danych  

 analizuje siły działające na ciała zanurzone 

w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem 

siły wyporu i prawem Archimedesa  

 oblicza wartość siły wyporu dla ciał zanurzo-

nych w cieczy lub gazie 

 podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało 

tonie, kiedy pływa częściowo zanurzone 

w cieczy i kiedy pływa całkowicie zanurzone 

w cieczy 

  Ropisuje paradoks hydrostatyczny 

 opisuje doświadczenie Torricellego 

 opisuje zastosowanie prawa Pascala 

w prasie hydraulicznej i hamulcach hydrau-

licznych 

 wyznacza gęstość cieczy, korzystając 

z prawa Archimedesa 

 rysuje siły działające na ciało, które pływa 

w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie; 

wyznacza, rysuje i opisuje siłę wypadkową 

 wyjaśnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa 

całkowicie w niej zanurzone na podstawie 

prawa Archimedesa, posługując się poję-

ciami siły ciężkości i gęstości 

 planuje i przeprowadza doświadczenie 

w celu zbadania zależności ciśnienia od siły 

nacisku i pola powierzchni; opisuje jego 

przebieg i formułuje wnioski 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające słuszność prawa Pascala dla 

cieczy lub gazów, opisuje jego przebieg oraz 

analizuje i ocenia wynik; formułuje komuni-

kat o swoim doświadczeniu 

 rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe 

z wykorzystaniem warunków pływania ciał; 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczących wynikają-

cej z dokładności danych  

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe dotyczące treści roz-

działu: Hydrostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności między ci-

śnieniem, parciem i polem powierzchni, 

Hydrostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności między 

ciśnieniem, parciem i polem powierzch-

ni, związku między ciśnieniem hydrosta-

tycznym a wysokością słupa cieczy i jej 

gęstością, prawa Pascala, prawa Archi-

medesa, warunków pływania ciał) 

 posługuje się informacjami pochodzący-

mi z analizy przeczytanych tekstów 

(w tym popularnonaukowych) dotyczą-

cych wykorzystywania prawa Pascala 

w otaczającej rzeczywistości i w życiu 

codziennym 
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 opisuje praktyczne zastosowanie prawa Ar-

chimedesa i warunków pływania ciał; wskazuje 

przykłady wykorzystywania w otaczającej rze-

czywistości 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu-

larnonaukowych) dotyczących pływania ciał 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informa-

cje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wyznaczanie siły wyporu, 

 badanie, od czego zależy wartość siły wypo-

ru i wykazanie, że jest ona równa ciężarowi 

wypartej cieczy,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; zapisu-

je wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

wyciąga wnioski i formułuje prawo Archime-

desa  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub pro-

blemy dotyczące treści rozdziału: - Hydrosta-

tyka i aerostatyka (z wykorzystaniem: zależno-

ści między ciśnieniem, parciem i polem po-

wierzchni, związku między ciśnieniem hydro-

statycznym a wysokością słupa cieczy i jej gę-

stością, prawa Pascala, prawa Archimedesa, 

warunków pływania ciał) 

prawa Pascala, prawa Archimedesa) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym po-

pularnonaukowych) dotyczących ciśnienia 

hydrostatycznego i atmosferycznego oraz 

prawa Archimedesa, a w szczególności in-

formacjami pochodzącymi z analizy tekstu: 

Podciśnienie, nadciśnienie i próżnia 

IV. KINEMATYKA 

Uczeń: 

 wskazuje przykłady ciał będących w ruchu 

w otaczającej rzeczywistości 

 wyróżnia pojęcia toru i drogi i wykorzystuje 

Uczeń: 

 wyjaśnia, na czym polega względność ruchu; 

podaje przykłady układów odniesienia 

 opisuje i wskazuje przykłady względności 

Uczeń: 

 rozróżnia układy odniesienia: jedno-, dwu- 

i trójwymiarowy 

 planuje i przeprowadza doświadczenie 

Uczeń: 

 planuje i demonstruje doświadczenie 

związane z badaniem ruchu z użyciem 

przyrządów analogowych lub cyfrowych, 
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je do opisu ruchu; podaje jednostkę drogi 

w układzie SI; przelicza jednostki drogi  

 odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu 

krzywoliniowego; podaje przykłady ruchów: 

prostoliniowego i krzywoliniowego 

 nazywa ruchem jednostajnym ruch, 

w którym droga przebyta w jednostkowych 

przedziałach czasu jest stała; podaje przy-

kłady ruchu jednostajnego w otaczającej 

rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem prędkości do opisu 

ruchu prostoliniowego; opisuje ruch jedno-

stajny prostoliniowy; podaje jednostkę 

prędkości w układzie SI 

 odczytuje prędkość i przebytą odległość 

z wykresów zależności drogi i prędkości 

od czasu 

 odróżnia ruch niejednostajny (zmienny) 

od ruchu jednostajnego; podaje przykłady 

ruchu niejednostajnego w otaczającej rze-

czywistości 

 rozróżnia pojęcia: prędkość chwilowa 

i prędkość średnia 

 posługuje się pojęciem przyspieszenia 

do opisu ruchu prostoliniowego 

jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie 

opóźnionego; podaje jednostkę 

przyspieszenia w układzie SI 

 odczytuje przyspieszenie i prędkość 

z wykresów zależności przyspieszenia 

i prędkości od czasu dla ruchu prostolinio-

wego jednostajnie przyspieszonego; rozpo-

znaje proporcjonalność prostą 

 rozpoznaje zależność rosnącą na podstawie 

danych z tabeli lub na podstawie wykresu 

ruchu 

 oblicza wartość prędkości i przelicza jej jed-

nostki; oblicza i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

 wyznacza wartość prędkości i drogę 

z wykresów zależności prędkości i drogi 

od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami 

jednostajnego oraz rysuje te wykresy 

na podstawie podanych informacji 

 rozpoznaje na podstawie danych liczbowych 

lub na podstawie wykresu, że w ruchu jedno-

stajnym prostoliniowym droga jest wprost 

proporcjonalna do czasu oraz posługuje się 

proporcjonalnością prostą 

 nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym 

ruch, w którym wartość prędkości rośnie jed-

nostkowych przedziałach czasu o tę samą war-

tość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – 

ruch, w którym wartość prędkości maleje 

w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą 

wartość 

 oblicza wartość przyspieszenia wraz 

z jednostką; przelicza jednostki przyspieszenia  

 wyznacza zmianę prędkości dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie zmiennego (przyspie-

szonego lub opóźnionego); oblicza prędkość 

końcową w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym 

 stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmia-

na nastąpiła (∆𝑣 = 𝑎 ∙ ∆𝑡); wyznacza prędkość 

końcową  

 analizuje wykresy zależności drogi i prędkości 

w celu wyznaczenia prędkości z pomiaru 

czasu i drogi z użyciem przyrządów 

analogowych lub cyfrowych bądź programu 

do analizy materiałów wideo; szacuje rząd 

wielkości spodziewanego wyniku; zapisuje 

wyniki pomiarów wraz z ich jednostkami 

oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; opisuje przebieg 

doświadczenia i ocenia jego wyniki 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego 

odcinkami jednostajnego na podstawie po-

danych informacji (oznacza wielkości i skale 

na osiach; zaznacza punkty i rysuje wykres; 

uwzględnia niepewności pomiarowe) 

 wyznacza przyspieszenie z wykresów 

zależności prędkości od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie zmiennego 

(przyspieszonego lub opóźnionego) 

  Ropisuje zależność drogi od czasu w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym, gdy prędkość 

początkowa jest równa zero; stosuje tę za-

leżność do obliczeń 

 analizuje ruch ciała na podstawie filmu 

  Rposługuje się wzorem: 𝑠 =
𝑎𝑡2

2
, Rwyznacza 

przyspieszenie ciała na podstawie wzoru 

𝑎 =
2𝑠

𝑡2 

 wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie przyspie-

szonym bez prędkości początkowej odcinki 

drogi pokonywane w kolejnych sekundach 

mają się do siebie jak kolejne liczby niepa-

rzyste 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzysta-

programu do analizy materiałów wideo; 

opisuje przebieg doświadczenia, analizu-

je i ocenia wyniki 

  Ranalizuje wykres zależności prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego jed-

nostajnie przyspieszonego z prędkością 

początkową i na tej podstawie wypro-

wadza wzór na obliczanie drogi w tym 

ruchu 

 rozwiązuje nietypowe, złożone zada-

nia(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Kinematyka (z wykorzystaniem wzorów: 

𝑠 =
𝑎𝑡2

2
 i 𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
 

oraz związane z analizą wykresów zależ-

ności drogi i prędkości od czasu dla ru-

chów prostoliniowych: jednostajnego 

i jednostajnie zmiennego) 

 posługuje się informacjami pochodzący-

mi z analizy przeczytanych tekstów 

(w tym popularnonaukowych) dotyczą-

cych ruchu (np. urządzeń do pomiaru 

przyspieszenia)  

 realizuje projekt: Prędkość wokół nas 

(lub inny związany z treściami rozdziału 

Kinematyka) 
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zależności drogi od czasu w ruchu jedno-

stajnie przyspieszonym 

 identyfikuje rodzaj ruchu na podstawie 

wykresów zależności drogi, prędkości 

i przyspieszenia od czasu; rozpoznaje pro-

porcjonalność prostą 

 odczytuje dane z wykresów zależności 

drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu 

dla ruchów prostoliniowych: jednostajnego 

i jednostajnie przyspieszonego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) oraz jednostki 

czasu (sekunda, minuta, godzina) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informa-

cje kluczowe 

od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostaj-

nego; porównuje ruchy na podstawie nachyle-

nia wykresu zależności drogi od czasu do osi 

czasu 

 analizuje wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie przyspieszonego; po-

równuje ruchy na podstawie nachylenia wy-

kresu prędkości do osi czasu 

 analizuje wykres zależności prędkości od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóź-

nionego; oblicza prędkość końcową w tym ru-

chu 

 przeprowadza doświadczenia:  

 wyznaczanie prędkości ruchu pęcherzyka 

powietrza w zamkniętej rurce wypełnionej 

wodą, 

 badanie ruchu staczającej się kulki, 

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; zapisu-

je wyniki pomiarów i obliczeń w tabeli zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiarów; formułuje wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub pro-

blemy związane z treścią rozdziału: Kinematy-

ka (dotyczące względności ruchu oraz 

z wykorzystaniem: zależności między drogą, 

prędkością i czasem w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym, związku przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, zależności prędko-

ści i drogi od czasu w ruchu prostoliniowym 

jednostajnie przyspieszonym) 

niem wzorów R𝑠 =
𝑎𝑡2

2
  i 𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
  

 analizuje wykresy zależności Rdrogi od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego bez prędkości początko-

wej; porównuje ruchy na podstawie nachy-

lenia wykresu zależności drogi od czasu 

do osi czasu 

 wyjaśnia, że droga w dowolnym ruchu jest 

liczbowo równa polu pod wykresem zależ-

ności prędkości od czasu 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prosto-

liniowego jednostajnie przyspieszonego 

 rozwiązuje typowe zadania związane 

z analizą wykresów zależności drogi 

i prędkości od czasu dla ruchów prostoli-

niowych: jednostajnego i jednostajnie 

zmiennego 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Kine-

matyka (z wykorzystaniem: zależności mię-

dzy drogą, prędkością i czasem w ruchu 

jednostajnym prostoliniowym, związku 

przyspieszenia ze zmianą prędkości 

i czasem, zależności prędkości i drogi 

od czasu w ruchu prostoliniowym jedno-

stajnie zmiennym) 

V. DYNAMIKA 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 

 posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie 

siły jako działania skierowanego (wektor); 

wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora 

siły 

 wyjaśnia pojęcie siły wypadkowej; opisuje 

i rysuje siły, które się równoważą 

 rozpoznaje i nazywa siły oporów ruchu; 

podaje ich przykłady w otaczającej rzeczy-

wistości 

 podaje treść pierwszej zasady dynamiki 

Newtona 

 podaje treść drugiej zasady dynamiki Ne-

wtona; definiuje jednostkę siły w układzie SI 

(1 N) i posługuje się jednostką siły 

 rozpoznaje i nazywa siły działające 

na spadające ciała (siły ciężkości i oporów 

ruchu) 

 podaje treść trzeciej zasady dynamiki Ne-

wtona 

 posługuje się pojęciem sił oporów ruchu; 

podaje ich przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych i opisuje wpływ 

na poruszające się ciała 

 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne 

 rozpoznaje zależność rosnącą bądź maleją-

cą oraz proporcjonalność prostą 

na podstawie danych z tabeli; posługuje się 

proporcjonalnością prostą 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie spadania ciał, 

 badanie wzajemnego oddziaływania ciał 

 badanie, od czego zależy tarcie,  

korzystając z opisów doświadczeń, prze-

strzegając zasad bezpieczeństwa; zapisuje 

Uczeń: 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o jednakowych kierunkach 

 wyjaśnia, na czym polega bezwładność ciał; 

wskazuje przykłady bezwładności 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem masy jako miary bez-

władności ciał 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie 

pierwszej zasady dynamiki 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie 

drugiej zasady dynamiki 

 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu 

jednostajnie przyspieszonego 

 porównuje czas spadania swobodnego 

i rzeczywistego różnych ciał z danej wysokości 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługu-

jąc się trzecią zasadą dynamiki 

 opisuje zjawisko odrzutu i wskazuje jego przy-

kłady w otaczającej rzeczywistości 

 analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego 

doświadczenia; podaje przyczynę działania siły 

tarcia i wyjaśnia, od czego zależy jej wartość 

 stosuje pojęcie siły tarcia jako działania skie-

rowanego (wektor); wskazuje wartość, kieru-

nek i zwrot siły tarcia 

 opisuje i rysuje siły działające na ciało wpra-

wiane w ruch (lub poruszające się) oraz wy-

znacza i rysuje siłę wypadkową 

 opisuje znaczenie tarcia w życiu codziennym; 

wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne 

opory ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożą-

dane oraz wymienia sposoby zmniejszania lub 

zwiększania oporów ruchu (tarcia) 

 stosuje do obliczeń:  

Uczeń: 

  Rwyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o różnych kierunkach 

  Rpodaje wzór na obliczanie siły tarcia 

 analizuje opór powietrza podczas ruchu 

spadochroniarza 

 planuje i przeprowadza doświadczenia:  

 w celu zilustrowania I zasady dynamiki,  

 w celu zilustrowania II zasady dynamiki, 

 w celu zilustrowania III zasady dynamiki;  

 opisuje ich przebieg, formułuje wnioski 

 analizuje wyniki przeprowadzonych do-

świadczeń (oblicza przyspieszenia ze wzoru 

na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym i zapisuje wyniki zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności po-

miaru; wskazuje czynniki istotne i nieistotne 

dla przebiegu doświadczeń) 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Dy-

namika (z wykorzystaniem: pierwszej zasa-

dy dynamiki Newtona, związku między siłą 

i masą a przyspieszeniem i związku przy-

spieszenia ze zmianą prędkości i czasem, 

w którym ta zmiana nastąpiła () oraz doty-

czące: swobodnego spadania ciał, wzajem-

nego oddziaływania ciał, występowania 

oporów ruchu) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: bezwładności ciał, spa-

dania ciał, występowania oporów ruchu, 

a w szczególności tekstu: Czy opór powie-

trza zawsze przeszkadza sportowcom 

Uczeń: 

 rozwiązuje nietypowe złożone zadania, 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Dynamika (stosując do obliczeń związek 

między siłą i masą a przyspieszeniem 

oraz związek: ∆v = a ∙ ∆t) 

 posługuje się informacjami pochodzący-

mi z analizy tekstów (w tym popularno-

naukowych) dotyczących przykładów 

wykorzystania zasady odrzutu 

w przyrodzie i technice 
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12 Przedmiotowy system oceniania 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

wyniki i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informa-

cje kluczowe 

 związek między siłą i masą 

a przyspieszeniem, 

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie bezwładności ciał,  

 badanie ruchu ciała pod wpływem działania 

sił, które się nie równoważą, 

 demonstracja zjawiska odrzutu,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; zapisu-

je wyniki pomiarów wraz z ich jednostkami 

oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności, analizuje je i formułuje wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub pro-

blemy dotyczące treści rozdziału: Dynamika 

(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki 

Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zadania dotyczące 

swobodnego spadania ciał, wzajemnego od-

działywania ciał i występowania oporów ruchu 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii, podaje 

przykłady różnych jej form 

 odróżnia pracę w sensie fizycznym od pracy 

w języku potocznym; wskazuje przykłady 

wykonania pracy mechanicznej 

w otaczającej rzeczywistości 

 podaje wzór na obliczanie pracy, gdy kieru-

nek działającej na ciało siły jest zgodny 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem pracy mechanicznej 

wraz z jej jednostką w układzie SI; wyjaśnia, 

kiedy została wykonana praca 1 J 

 posługuje się pojęciem oporów ruchu 

 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jed-

nostką w układzie SI; wyjaśnia, kiedy urządze-

nie ma moc 1 W; porównuje moce różnych 

urządzeń  

Uczeń: 

 wyjaśnia kiedy, mimo działającej na ciało 

siły, praca jest równa zero; wskazuje odpo-

wiednie przykłady w otaczającej rzeczywi-

stości 

  Rwyjaśnia sposób obliczania pracy, gdy 

kierunek działającej na ciało siły nie jest 

zgodny z kierunkiem jego ruchu  

  Rwyjaśnia, co to jest koń mechaniczny 

Uczeń: 

  Rwykazuje, że praca wykonana podczas 

zmiany prędkości ciała jest równa zmia-

nie jego energii kinetycznej (wyprowadza 

wzór) 

 rozwiązuje złożone zadania obliczenio-

we:  

 dotyczące energii i pracy (wykorzystu-

je Rgeometryczną interpretację pracy) 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

z kierunkiem jego ruchu 

 rozróżnia pojęcia: praca i moc; odróżnia 

moc w sensie fizycznym od mocy w języku 

potocznym; wskazuje odpowiednie przykła-

dy w otaczającej rzeczywistości 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie mocy 

(iloraz pracy i czasu, w którym praca została 

wykonana) 

 rozróżnia pojęcia: praca i energia; wyjaśnia 

co rozumiemy przez pojęcie energii oraz 

kiedy ciało zyskuje energię, a kiedy ją traci; 

wskazuje odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii potencjalnej 

grawitacji (ciężkości) i potencjalnej spręży-

stości wraz z ich jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciami siły ciężkości i siły 

sprężystości 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

wskazuje przykłady ciał posiadających ener-

gię kinetyczną w otaczającej rzeczywistości 

 wymienia rodzaje energii mechanicznej; 

 wskazuje przykłady przemian energii me-

chanicznej w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii mechanicz-

nej jako sumy energii kinetycznej 

i potencjalnej; podaje zasadę zachowania 

energii mechanicznej 

 doświadczalnie bada, od czego zależy ener-

gia potencjalna ciężkości, korzystając 

z opisu doświadczenia i przestrzegając za-

sad bezpieczeństwa; opisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

oraz jednostki czasu 

 wyjaśnia, kiedy ciało ma energię potencjalną 

grawitacji, a kiedy ma energię potencjalną 

sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako 

zmianę energii 

 opisuje przemiany energii ciała podniesionego 

na pewną wysokość, a następnie upuszczone-

go 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii 

do opisu zjawisk 

 podaje i opisuje zależność przyrostu energii 

potencjalnej grawitacji ciała od jego masy 

i wysokości, na jaką ciało zostało podniesione 

(∆𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ) 

 opisuje i wykorzystuje zależność energii kine-

tycznej ciała od jego masy i prędkości; podaje 

wzór na energię kinetyczną i stosuje go 

do obliczeń 

 opisuje związek pracy wykonanej podczas 

zmiany prędkości ciała ze zmianą energii kine-

tycznej ciała (opisuje wykonaną pracę jako 

zmianę energii); wyznacza zmianę energii kine-

tycznej 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii 

 do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 stosuje do obliczeń:  

 związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, 

 związek mocy z pracą i czasem, w którym 

została wykonana, 

 związek wykonanej pracy ze zmianą energii 

oraz wzory na energię potencjalną grawita-

cji i energię kinetyczną, 

 zasadę zachowania energii mechanicznej,  

 związek między siłą ciężkości, masą 

(1 KM) 

 podaje, opisuje i stosuje wzór na obliczanie 

mocy chwilowej (𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣) 

 wyznacza zmianę energii potencjalnej 

grawitacji ciała podczas zmiany jego wyso-

kości (wyprowadza wzór) 

 wyjaśnia, jaki układ nazywa się układem 

izolowanym; podaje zasadę zachowania 

energii 

 planuje i przeprowadza doświadczenia 

związane z badaniem, od czego zależy ener-

gia potencjalna sprężystości i energia kine-

tyczna; opisuje ich przebieg i wyniki, formu-

łuje wnioski 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone (w tym umiarkowanie trudne zada-

nia obliczeniowe) dotyczące treści rozdzia-

łu: Praca, moc, energia (z wykorzystaniem: 

związku pracy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, związku mocy z pracą i czasem, 

w którym została wykonana, związku wyko-

nanej pracy ze zmianą energii, zasady za-

chowania energii mechanicznej oraz wzo-

rów na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: energii i pracy, mocy 

różnych urządzeń, energii potencjalnej 

i kinetycznej oraz zasady zachowania ener-

gii mechanicznej 

oraz mocy; 

 z wykorzystaniem zasady zachowania 

energii mechanicznej oraz wzorów 

na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną; 

szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku i na tej podstawie ocenia wyniki 

obliczeń 

 rozwiązuje nietypowe zadania (proble-

my) dotyczące treści rozdziału: Praca, 

moc, energia 

 realizuje projekt: Statek parowy (lub inny 

związany z treściami rozdziału: Praca, 

moc, energia) 



 
 

Autor: Teresa Szalewska © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl 

 

14 Przedmiotowy system oceniania 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

 wyodrębnia z prostych tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej z danych 

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub pro-

blemy dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, 

energia (z wykorzystaniem: związku pracy 

z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, 

związku mocy z pracą i czasem, w którym zo-

stała wykonana, związku wykonanej pracy ze 

zmianą energii, wzorów na energię potencjal-

ną grawitacji i energię kinetyczną oraz zasady 

zachowania energii mechanicznej)  

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków infor-

macje kluczowe dla opisywanego zjawiska 

bądź problemu 

VII. TERMODYNAMIKA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii 

 posługuje się pojęciem temperatury 

 podaje przykłady zmiany energii wewnętrz-

nej spowodowanej wykonaniem pracy lub 

przepływem ciepła w otaczającej rzeczywi-

stości 

 podaje warunek i kierunek przepływu 

ciepła; stwierdza, że ciała o równej tempe-

raturze pozostają w stanie równowagi ter-

micznej 

 rozróżnia materiały o różnym przewodnic-

twie; wskazuje przykłady w otaczającej rze-

czywistości 

 wymienia sposoby przekazywania energii 

w postaci ciepła; wskazuje odpowiednie 

Uczeń: 

 wykonuje doświadczenie modelowe (ilustracja 

zmiany zachowania się cząsteczek ciała stałego 

w wyniku wykonania nad nim pracy), korzysta-

jąc z jego opisu; opisuje wyniki doświadczenia 

 posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; 

określa jej związek z liczbą cząsteczek, 

z których zbudowane jest ciało; podaje jed-

nostkę energii wewnętrznej w układzie SI 

 wykazuje, że energię układu (energię we-

wnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim 

pracę 

 określa temperaturę ciała jako miarę średniej 

energii kinetycznej cząsteczek, z których ciało 

jest zbudowane  

 analizuje jakościowo związek między 

 temperaturą a średnią energią kinetyczną 

Uczeń: 

 wyjaśnia wyniki doświadczenia modelowe-

go (ilustracja zmiany zachowania się cząste-

czek ciała stałego w wyniku wykonania nad 

nim pracy)  

 wyjaśnia związek między energią kinetyczną 

cząsteczek i temperaturą 

  Ropisuje możliwość wykonania pracy kosz-

tem energii wewnętrznej; podaje przykłady 

praktycznego wykorzystania tego procesu 

 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku prze-

wodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji 

cieplnej 

 uzasadnia, odwołując się do wyników do-

świadczenia, że przyrost temperatury ciała 

jest wprost proporcjonalny do ilości pobra-

nego przez ciało ciepła oraz, że ilość pobra-

Uczeń: 

 projektuje i przeprowadza doświadcze-

nie w celu wyznaczenia ciepła właściwe-

go dowolnego ciała; opisuje je i ocenia 

  Rsporządza i analizuje wykres zależności 

temperatury od czasu ogrzewania lub 

oziębiania dla zjawiska topnienia lub 

krzepnięcia na podstawie danych (opisu-

je osie układu współrzędnych, uwzględ-

nia niepewności pomiarów) 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe 

związane ze zmianą energii wewnętrznej 

oraz z wykorzystaniem pojęcia ciepła 

właściwego; szacuje rząd wielkości spo-

dziewanego wyniku i na tej podstawie 

ocenia wyniki obliczeń 

 rozwiązuje nietypowe zadania (proble-
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przykłady w otaczającej rzeczywistości 

 informuje o przekazywaniu ciepła przez 

promieniowanie; wykonuje i opisuje do-

świadczenie ilustrujące ten sposób przeka-

zywania ciepła 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania ciepła właściwego; po-

równuje wartości ciepła właściwego róż-

nych substancji 

 rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupie-

nia: topnienie, krzepnięcie, parowanie, 

skraplanie, sublimację, resublimację oraz 

wskazuje przykłady tych zjawisk 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania temperatury topnienia 

i temperatury wrzenia oraz Rciepła topnie-

nia i Rciepła parowania; porównuje te war-

tości dla różnych substancji 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko 

topnienia 

 wyjaśnia, od czego zależy szybkość parowa-

nia 

 posługuje się pojęciem temperatury wrze-

nia 

 przeprowadza doświadczenia:  

 obserwacja zmian temperatury ciał 

w wyniku wykonania nad nimi pracy lub 

ogrzania, 

 badanie zjawiska przewodnictwa ciepl-

nego, 

 obserwacja zjawiska konwekcji,  

 obserwacja zmian stanu skupienia wody, 

 obserwacja topnienia substancji,  

korzystając z opisów doświadczeń 

(ruchu chaotycznego) cząsteczek 

 posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, 

Kelvina, Fahrenheita); wskazuje jednostkę 

temperatury w układzie SI; podaje temperatu-

rę zera bezwzględnego 

 przelicza temperaturę w skali Celsjusza 

na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie 

 posługuje się pojęciem przepływu ciepła jako 

przekazywaniem energii w postaci ciepła oraz 

jednostką ciepła w układzie SI 

 wykazuje, że nie następuje przekazywanie 

energii w postaci ciepła (wymiana ciepła) mię-

dzy ciałami o tej samej temperaturze 

 wykazuje, że energię układu (energię we-

wnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim 

pracę lub przekazując energię w postaci ciepła  

 analizuje jakościowo zmiany energii we-

wnętrznej spowodowane wykonaniem pracy 

i przepływem ciepła 

 podaje treść pierwszej zasady termodynamiki 

(∆𝐸 = 𝑊 + 𝑄) 

 doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa 

cieplnego i określa, który z badanych materia-

łów jest lepszym przewodnikiem ciepła (planu-

je, przeprowadza i opisuje doświadczenie) 

 opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego 

oraz rolę izolacji cieplnej 

 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku kon-

wekcji 

 stwierdza, że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilości pobranego 

przez ciało ciepła oraz, że ilość pobranego 

przez ciało ciepła do uzyskania danego przyro-

stu temperatury jest wprost proporcjonalna 

do masy ciała 

nego przez ciało ciepła do uzyskania danego 

przyrostu temperatury jest wprost propor-

cjonalna do masy ciała 

 wyprowadza wzór potrzebny 

do wyznaczenia ciepła właściwego wody 

z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki 

o znanej mocy 

  Rrysuje wykres zależności temperatury 

od czasu ogrzewania lub oziębiania odpo-

wiednio dla zjawiska topnienia lub krzep-

nięcia na podstawie danych 

  Rposługuje się pojęciem ciepła topnienia 

wraz z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło topnienia 

 wyjaśnia, co dzieje się z energią pobieraną 

(lub oddawaną) przez mieszaninę substancji 

w stanie stałym i ciekłym (np. wody i lodu) 

podczas topnienia (lub krzepnięcia) w stałej 

temperaturze 

  Rposługuje się pojęciem ciepła parowania 

wraz z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło parowania 

  Rwyjaśnia zależność temperatury wrzenia 

od ciśnienia 

 przeprowadza doświadczenie ilustrujące 

wykonanie pracy przez rozprężający się gaz, 

korzystając z opisu doświadczenia 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; ana-

lizuje wyniki doświadczenia i formułuje 

wnioski 

 planuje i przeprowadza doświadczenie 

w celu wykazania, że do uzyskania jedna-

kowego przyrostu temperatury różnych 

substancji o tej samej masie potrzebna jest 

inna ilość ciepła; opisuje przebieg doświad-

my) dotyczące treści rozdziału: Termo-

dynamika 
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i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; za-

pisuje wyniki obserwacji i formułuje wnioski 

 rozwiązuje proste, nieobliczeniowe zadania 

dotyczące treści rozdziału: Termodynami-

ka – związane z energią wewnętrzną 

i zmianami stanów skupienia ciał: topnie-

niem lub krzepnięciem, parowaniem (wrze-

niem) lub skraplaniem 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

oraz jednostki czasu 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informa-

cje kluczowe 

 wyjaśnia, co określa ciepło właściwe; posługu-

je się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego 

jednostką w układzie SI 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła 

właściwego(𝑐 =
𝑄

𝑚∙∆𝑇
) 

 wyjaśnia, jak obliczyć ilość ciepła pobranego 

(oddanego) przez ciało podczas ogrzewania 

(oziębiania); podaje wzór (𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇) 

 doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe 

wody z użyciem czajnika elektrycznego lub 

grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra 

miarowego lub wagi (zapisuje wyniki pomia-

rów wraz z ich jednostkami oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomia-

rów, ocenia wynik) 

 opisuje jakościowo zmiany stanów skupienia: 

topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację 

 analizuje zjawiska: topnienia i krzepnięcia, 

sublimacji i resublimacji, wrzenia i skraplania 

jako procesy, w których dostarczanie energii 

w postaci ciepła nie powoduje zmiany tempe-

ratury  

 wyznacza temperaturę:  

 topnienia wybranej substancji (mierzy czas 

i temperaturę, zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami i z uwzględnieniem 

informacji o niepewności),  

 wrzenia wybranej substancji, np. wody  

 porównuje topnienie kryształów i ciał bezpo-

staciowych 

 na schematycznym rysunku (wykresie) ilustru-

czenia i ocenia je 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania lub 

problemy (w tym umiarkowanie trudne za-

dania obliczeniowe) dotyczące treści roz-

działu: Termodynamika (związane z energią 

wewnętrzną i temperaturą, zmianami stanu 

skupienia ciał, wykorzystaniem pojęcia cie-

pła właściwego i zależności 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇  

oraz wzorów na Rciepło topnienia i Rciepło 

parowania) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących:  

 energii wewnętrznej i temperatury, 

 wykorzystania (w przyrodzie i w życiu co-

dziennym) przewodnictwa cieplnego 

(przewodników i izolatorów ciepła), 

 zjawiska konwekcji (np. prądy konwek-

cyjne),  

 promieniowania słonecznego (np. kolek-

tory słoneczne), 

 pojęcia ciepła właściwego (np. znaczenia 

dużej wartości ciepła właściwego wody 

i jego związku z klimatem),  

 zmian stanu skupienia ciał,  

a wszczególności tekstu: Dom pasywny, czy-

li jak zaoszczędzić na ogrzewaniu 

i klimatyzacji (lub innego tekstu związanego 

z treściami rozdziału: Termodynamika) 
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je zmiany temperatury w procesie topnienia 

dla ciał krystalicznych i bezpostaciowych 

 doświadczalnie demonstruje zjawiska wrzenia 

i skraplania 

 przeprowadza doświadczenia:  

 badanie, od czego zależy szybkość parowa-

nia,  

 obserwacja wrzenia, 

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; zapisu-

je wyniki i formułuje wnioski  

 rozwiązuje proste zadania (w tym obliczenio-

we) lub problemy dotyczące treści rozdziału: 

Termodynamika (związane z energią we-

wnętrzną i temperaturą, przepływem ciepła 

oraz z wykorzystaniem: związków ∆𝐸 = 𝑊 

i ∆𝐸 = 𝑄, zależności  Q = c ∙ m ∙ ∆T   oraz 

wzorów na Rciepło topnienia i Rciepło parowa-

nia); wykonuje obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności danych 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków infor-

macje kluczowe dla opisywanego zjawiska 

bądź problemu 
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: 

1. ustnie (waga 0,2), 

2. pisemnie (waga 0,5), 

3. praktycznie, tzn. w trakcie wykonywania doświadczeń (waga 0,3). 

 

Ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.  

Ocena =
suma ocen 𝑢𝑠𝑡𝑛𝑒 ∙ 0,2 + suma ocen 𝑝𝑖𝑠𝑒𝑚𝑛𝑒 ∙ 0,5 + suma ocen 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 ∙ 0,3

liczba ocen 𝑢𝑠𝑡𝑛𝑒 ∙ 0,2 + liczba ocen 𝑝𝑖𝑠𝑒𝑚𝑛𝑒 ∙ 0,5 + liczba ocen 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 ∙ 0,3
 

Na ocenę klasyfikacyjną mają wpływ również: aktywność na lekcji i zaangażowanie w naukę. Czynniki te w szczególności są brane pod uwagę, gdy ocena jest pośrednia, np. 4,5.  

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej 

Zgodne z zapisami w statucie szkoły.  

Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych elementów oceny, 

z których jego osiągnięcia nie spełniały wymagań. Na przykład, jeśli słabą stroną ucznia były oceny „ustne”, sprawdzanie odbywa się ustnie. 
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Przedmiotowy system 

Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły 
 

 

 Zasady ogólne: 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający). 

Niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów; na stopień dostateczny uczeń 

wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, a na stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów). 

2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry – niekiedy może korzystać 

z niewielkiego wsparcia nauczyciela). 

3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry – 

trudne). 

4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto wymagania wykraczające poza obowiązujący program 

nauczania (uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy, a na tej podstawie sformułować hipotezy 

badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę, korzystając z różnych 

źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych). 

 

Wymagania ogólne – uczeń: 

• wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości, 

• rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 

• planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników, 

• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

 

Ponadto uczeń: 

• sprawnie się komunikuje, 

• sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

• poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

• potrafi pracować w zespole. 



 

Autor: Teresa Szalewska © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl 

2 Przedmiotowy system oceniania 

 

 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)  

SymbolemR oznaczono treści spoza podstawy programowej 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

I. ELEKTROSTATYKA 

Uczeń: 

• informuje, czym zajmuje się ele-

ktrostatyka; wskazuje przykłady 

elektryzowania ciał w otaczającej 

rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje 

ładunków elektrycznych (dodatnie 

i ujemne) 

• wyjaśnia, z czego składa się atom; 

przedstawia model budowy atomu 

na schematycznym rysunku 

• posługuje się pojęciami: przewodni-

ka jako substancji, w której łatwo 

mogą się przemieszczać ładunki 

elektryczne, i izolatora jako substan-

cji, w której ładunki elektryczne nie 

mogą się przemieszczać 

• odróżnia przewodniki od izolatorów; 

wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem układu 

izolowanego; podaje zasadę 

zachowania ładunku elektrycznego 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywane-

go zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 

Uczeń: 

• doświadczalnie demonstruje zjawiska 

elektryzowania przez potarcie lub dotyk oraz 

wzajemne oddziaływanie ciał 

naelektryzowanych 

• opisuje sposoby elektryzowania ciał przez 

potarcie i dotyk; informuje, że te zjawiska 

polegają na przemieszczaniu się elektronów; 

ilustruje to na przykładach 

• opisuje jakościowo oddziaływanie 

ładunków jednoimiennych i różnoimien-

nych; podaje przykłady oddziaływań 

elektrostatycznych w otaczającej rzeczy-

wistości i ich zastosowań (poznane na lekcji) 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elementarnego; podaje symbol ładunku 

elementarnego oraz wartość: e ≈ 1,6 · 10–19 C 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego 

jako wielokrotności ładunku elementarnego; 

stosuje jednostkę ładunku (1 C) 

• wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało jest 

naładowane dodatnio, a kiedy jest nałado-

wane ujemnie 

• posługuje się pojęciem jonu; wyjaśnia, kiedy 

powstaje jon dodatni, a kiedy – jon ujemny 

• doświadczalnie odróżnia przewodniki od 

izolatorów; wskazuje ich przykłady 

• informuje, że dobre przewodniki elektry-

czności są również dobrymi przewodnikami 

ciepła; wymienia przykłady zastosowań 

przewodników i izolatorów w otaczającej 

rzeczywistości 

Uczeń: 

• wskazuje przykłady oddziaływań elektro-

statycznych w otaczającej rzeczywistości 

i ich zastosowań (inne niż poznane na 

lekcji) 

• opisuje budowę i zastosowanie maszyny 

elektrostatycznej 

• porównuje oddziaływania elektrostaty-

czne i grawitacyjne 

• wykazuje, że 1 C jest bardzo dużym 

ładunkiem elektrycznym (zawiera  

6,24 · 1018 ładunków elementarnych:  

1 C = 6,24 · 1018e) 

• Ranalizuje tzw. szereg tryboelektryczny 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem 

zależności, że każdy ładunek elektryczny 

jest wielokrotnością ładunku elementarne-

go; przelicza podwielokrotności, przepro-

wadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z danych 

• posługuje się pojęciem elektronów 

swobodnych; wykazuje, że w metalach 

znajdują się elektrony swobodne, a w izo-

latorach elektrony są związane z atoma-

mi; na tej podstawie uzasadnia podział 

substancji na przewodniki i izolatory 

• wyjaśnia wyniki obserwacji przeprowadzo-

nych doświadczeń związanych z elektry-

zowaniem przewodników; uzasadnia na 

przykładach, że przewodnik można 

naelektryzować wtedy, gdy odizoluje się 

go od ziemi 

Uczeń: 

• Rposługuje się pojęciem dipolu 

elektrycznego do wyjaśnienia 

skutków indukcji elektrostatycznej 

• realizuje własny projekt dotyczący 

treści rozdziału Elektrostatyka 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe, dotyczące treści 

rozdziału Elektrostatyka 
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• stosuje zasadę zachowania ładunku 

elektrycznego 

• opisuje budowę oraz zasadę działania 

elektroskopu; posługuje się elektroskopem 

• opisuje przemieszczanie się ładunków 

w przewodnikach pod wpływem 

oddziaływania ładunku zewnętrznego 

(indukcja elektrostatyczna) 

• podaje przykłady skutków i wykorzystania 

indukcji elektrostatycznej 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie ilustrujące elektryzowanie 

ciał przez pocieranie oraz oddziaływanie 

ciał naelektryzowanych, 

- doświadczenie wykazujące, że przewo-

dnik można naelektryzować, 

- elektryzowanie ciał przez zbliżenie ciała 

naelektryzowanego, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; opisuje przebieg 

przeprowadzonego doświadczenia (wyróż-

nia kluczowe kroki i sposób postępowania, 

wyjaśnia rolę użytych przyrządów, 

przedstawia wyniki i formułuje wnioski na 

podstawie tych wyników) 

• rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału Elektrostatyka 

• wyjaśnia, na czym polega uziemienie 

ciała naelektryzowanego i zobojętnienie 

zgromadzonego na nim ładunku 

elektrycznego 

• opisuje działanie i zastosowanie pioruno-

chronu 

• projektuje i przeprowadza: 

- doświadczenie ilustrujące właściwości 

ciał naelektryzowanych, 

- doświadczenie ilustrujące skutki indukcji 

elektrostatycznej, 

krytycznie ocenia ich wyniki; wskazuje 

czynniki istotne i nieistotne dla wyników 

doświadczeń; formułuje wnioski na 

podstawie wyników doświadczeń 

• rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale 

typowe, dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących treści 

rozdziału Elektrostatyka (w szczególności 

tekstu: Gdzie wykorzystuje się 

elektryzowanie ciał) 

II. PRĄD ELEKTRYCZNY 

Uczeń: 

• określa umowny kierunek przepływu 
prądu elektrycznego 

• przeprowadza doświadczenie 
modelowe ilustrujące, czym jest 
natężenie prądu, korzystając z jego 
opisu 

• posługuje się pojęciem natężenia 
prądu wraz z jego jednostką (1 A) 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem napięcia 
elektrycznego jako wielkości określającej 
ilość energii potrzebnej do przeniesienia 
jednostkowego ładunku w obwodzie; 
stosuje jednostkę napięcia (1 V) 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako 
ruch elektronów swobodnych albo jonów 
w przewodnikach 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektro-
statyczne i grawitacyjne 

• Rporównuje ruch swobodnych elektronów 
w przewodniku z ruchem elektronów 
wtedy, gdy do końców przewodnika 
podłączymy źródło napięcia 

• Rrozróżnia węzły i gałęzie; wskazuje je 
w obwodzie elektrycznym 

Uczeń: 

• Rprojektuje i przeprowadza doświad-

czenie (inne niż opisane w podrę-

czniku) wykazujące zależność  

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
; krytycznie ocenia jego 

wynik; wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla jego wyniku; 

formułuje wnioski 
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• posługuje się pojęciem obwodu 

elektrycznego; podaje warunki 

przepływu prądu elektrycznego 

w obwodzie elektrycznym 

• wymienia elementy prostego obwo-

du elektrycznego: źródło energii 

elektrycznej, odbiornik (np. żarówka, 

opornik), przewody, wyłącznik, 

mierniki (amperomierz, woltomierz); 

rozróżnia symbole graficzne tych 

elementów 

• wymienia przyrządy służące do 

pomiaru napięcia elektrycznego 

i natężenia prądu elektrycznego; 

wyjaśnia, jak włącza się je do 

obwodu elektrycznego (ampero-

mierz szeregowo, woltomierz 

równolegle) 

• wymienia formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna; 

wymienia źródła energii elektrycznej 

i odbiorniki; podaje ich przykłady 

• wyjaśnia, na czym polega zwarcie; 

opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci 

elektrycznej 

• opisuje warunki bezpiecznego 

korzystania z energii elektrycznej 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska lub problemu 

• rozpoznaje zależność rosnącą bądź 

malejącą na podstawie danych 

z tabeli lub na podstawie wykresu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• stosuje w obliczeniach związek między 

natężeniem prądu a ładunkiem i czasem 

jego przepływu przez poprzeczny przekrój 

przewodnika 

• rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu 

elektrycznego: szeregowy i równoległy 

• rysuje schematy obwodów elektrycznych 

składających się z jednego źródła energii, 

jednego odbiornika, mierników i wyłączni-

ków; posługuje się symbolami graficznymi 

tych elementów 

• posługuje się pojęciem oporu elektry-

cznego jako własnością przewodnika; 

posługuje się jednostką oporu (1 Ω). 

• stosuje w obliczeniach związek między 

napięciem a natężeniem prądu i oporem 

elektrycznym 

• posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu 

elektrycznego wraz z ich jednostkami; 

stosuje w obliczeniach związek między tymi 

wielkościami oraz wzory na pracę i moc 

prądu elektrycznego 

• przelicza energię elektryczną wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; 

oblicza zużycie energii elektrycznej 

dowolnego odbiornika 

• posługuje się pojęciem mocy znamionowej; 

analizuje i porównuje dane na tabliczkach 

znamionowych różnych urządzeń elektrycznych 

• wyjaśnia różnicę między prądem stałym 

i przemiennym; wskazuje baterię, akumulator 

i zasilacz jako źródła stałego napięcia; odróżnia 

to napięcie od napięcia w przewodach 

doprowadzających prąd do mieszkań 

• opisuje skutki działania prądu na organizm 

człowieka i inne organizmy żywe; wskazuje 

zagrożenia porażeniem prądem elektry-

cznym; podaje podstawowe zasady udzie- 

lania pierwszej pomocy 

• doświadczalnie wyznacza opór 

przewodnika przez pomiary napięcia na 

jego końcach oraz natężenia płynącego 

przezeń prądu; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami, z uwzględnieniem 

informacji o niepewności; przeprowadza 

obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiarów 

• Rstosuje w obliczeniach zależność oporu 

elektrycznego przewodnika od jego 

długości, pola przekroju poprzecznego 

i rodzaju materiału, z jakiego jest 

wykonany; przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności 

danych 

• Rposługuje się pojęciem oporu właściwe-

go oraz tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania jego wartości dla danej 

substancji; analizuje i porównuje wartości 

oporu właściwego różnych substancji 

• Ropisuje zależność napięcia od czasu 

w przewodach doprowadzających prąd 

do mieszkań; posługuje się pojęciem 

napięcia skutecznego; wyjaśnia rolę 

zasilaczy 

• stwierdza, że elektrownie wytwarzają prąd 

przemienny, który do mieszkań jest 

dostarczany pod napięciem 230 V 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone, dotyczące treści 

rozdziału Prąd elektryczny 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących treści 

rozdziału Prąd elektryczny 

• sporządza wykres zależności 

natężenia prądu od przyłożonego 

napięcia I(U) 

• Rilustruje na wykresie zależność 

napięcia od czasu w przewodach 

doprowadzających prąd do 

mieszkań 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy) doty-

czące treści rozdziału Prąd 

elektryczny (w tym związane 

z obliczaniem kosztów zużycia 

energii elektrycznej) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Prąd 

elektryczny (inny niż opisany 

w podręczniku) 
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• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Prąd elektryczny 

• opisuje skutki przerwania dostaw energii 

elektrycznej do urządzeń o kluczowym 

znaczeniu oraz rolę zasilania awaryjnego 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie wykazujące przepływ 

ładunków przez przewodniki, 

- łączy według podanego schematu 

obwód elektryczny składający się ze 

źródła (baterii), odbiornika (żarówki), 

amperomierza i woltomierza, 

- bada zależność natężenia prądu od 

rodzaju odbiornika (żarówki) przy tym 

samym napięciu oraz zależność oporu 

elektrycznego przewodnika od jego 

długości, pola przekroju poprzecznego 

i rodzaju materiału, z jakiego jest 

wykonany, 

- wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii 

za pomocą woltomierza i amperomierza, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; odczytuje wskazania 

mierników; opisuje przebieg 

przeprowadzonego doświadczenia (wyróż-

nia kluczowe kroki i sposób postępowania, 

wskazuje rolę użytych przyrządów, 

przedstawia wyniki doświadczenia lub 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, z zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiarów, formułuje wnioski 

na podstawie tych wyników) 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny 

(rozpoznaje proporcjonalność prostą na 

podstawie wykresu, przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednostki czasu, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, z zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z danych) 

• realizuje projekt: Żarówka czy świetlówka 

(opisany w podręczniku) 
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III. MAGNETYZM 

Uczeń: 

• nazywa bieguny magnesów stałych, 

opisuje oddziaływanie między nimi 

• doświadczalnie demonstruje zacho-

wanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu 

• opisuje zachowanie się igły magne-

tycznej w otoczeniu prostoliniowego 

przewodnika z prądem 

• posługuje się pojęciem zwojnicy; 

stwierdza, że zwojnica, przez którą 

płynie prąd elektryczny, zachowuje 

się jak magnes 

• wskazuje oddziaływanie 

magnetyczne jako podstawę 

działania silników elektrycznych; 

podaje przykłady wykorzystania 

silników elektrycznych 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywa-

nego zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

Uczeń: 

• opisuje zachowanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu oraz zasadę 

działania kompasu (podaje czynniki 

zakłócające jego prawidłowe działanie); 

posługuje się pojęciem biegunów 

magnetycznych Ziemi 

• opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie 

magnesów na materiały magnetyczne; 

stwierdza, że w pobliżu magnesu każdy 

kawałek żelaza staje się magnesem 

(namagnesowuje się), a przedmioty wyko-

nane z ferromagnetyku wzmacniają 

oddziaływanie magnetyczne magnesu 

• podaje przykłady wykorzystania oddziaływania 

magnesów na materiały magnetyczne 

• opisuje właściwości ferromagnetyków; 

podaje przykłady ferromagnetyków 

• opisuje doświadczenie Oersteda; podaje 

wnioski wynikające z tego doświadczenia 

• doświadczalnie demonstruje zjawisko 

oddziaływania przewodnika z prądem na 

igłę magnetyczną 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 

przewodników, przez które płynie prąd 

elektryczny, i magnesu trwałego 

• opisuje jakościowo wzajemne oddziały-

wanie dwóch przewodników, przez które 

płynie prąd elektryczny (wyjaśnia, kiedy 

przewodniki się przyciągają, a kiedy 

odpychają) 

• opisuje budowę i działanie elektromagnesu 

• opisuje wzajemne oddziaływanie elektro-

magnesów i magnesów; podaje przykłady 

zastosowania elektromagnesów 

• posługuje się pojęciem siły magnetycznej 

(elektrodynamicznej); opisuje jakościowo, 

od czego ona zależy 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektrostaty-

czne i magnetyczne 

• wyjaśnia, na czym polega namagneso-

wanie ferromagnetyku; posługuje się 

pojęciem domen magnetycznych 

• stwierdza, że linie, wzdłuż których igła 

kompasu lub opiłki układają się wokół 

prostoliniowego przewodnika z prą-

dem, mają kształt współśrodkowych 

okręgów 

• opisuje sposoby wyznaczania 

biegunowości magnetycznej przewod-

nika kołowego i zwojnicy (reguła śruby 

prawoskrętnej, reguła prawej dłoni, na 

podstawie ułożenia strzałek oznaczają-

cych kierunek prądu – metoda liter S 

i N); stosuje wybrany sposób 

wyznaczania biegunowości przewod-

nika kołowego lub zwojnicy 

• opisuje działanie dzwonka elektro-

magnetycznego lub zamka elektry-

cznego, korzystając ze schematu 

przedstawiającego jego budowę 

• Rwyjaśnia, co to są paramagnetyki 

i diamagnetyki; podaje ich przykłady; 

przeprowadza doświadczenie wy-

kazujące oddziaływanie magnesu na 

diamagnetyk, korzystając z jego opisu; 

formułuje wniosek 

• ustala kierunek i zwrot działania siły 

magnetycznej na podstawie reguły 

lewej dłoni 

• Ropisuje budowę silnika elektrycznego 

prądu stałego 

Uczeń: 

• projektuje i buduje elektromagnes 

(inny niż opisany w podręczniku); 

demonstruje jego działanie, 

przestrzegając zasad bezpie-

czeństwa 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm (w tym związane 

z analizą schematów urządzeń 

zawierających elektromagnesy) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Magnetyzm 
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• przeprowadza doświadczenia: 

− bada wzajemne oddziaływanie mag-

nesów oraz oddziaływanie magnesów na 

żelazo i inne materiały magnetyczne, 

− bada zachowanie igły magnetycznej 

w otoczeniu prostoliniowego przewod-

nika z prądem, 

− bada oddziaływania magnesów trwałych 

i przewodników z prądem oraz wzajemne 

oddziaływanie przewodników z prądem, 

− bada zależność magnetycznych właści-

wości zwojnicy od obecności w niej 

rdzenia z ferromagnetyku oraz liczby 

zwojów i natężenia prądu płynącego 

przez zwoje,  

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; wskazuje rolę 

użytych przyrządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczeń; 

formułuje wnioski na podstawie tych 

wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału Magnetyzm 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje działanie siły magne-

tycznej, bada, od czego zależą jej 

wartość i zwrot, 

− demonstruje zasadę działania silnika 

elektrycznego prądu stałego, 

korzystając z ich opisu i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; formułuje wnioski 

na podstawie wyników przeprowadzo-

nych doświadczeń 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących treści 

rozdziału Magnetyzm (w tym tekstu: 

Właściwości magnesów i ich zastosowa-

nia zamieszczonego w podręczniku) 

IV. DRGANIA i FALE 

Uczeń: 

• opisuje ruch okresowy wahadła; 

wskazuje położenie równowagi 

i amplitudę tego ruchu; podaje 

przykłady ruchu okresowego 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami okresu 

i częstotliwości wraz z ich 

jednostka-mi do opisu ruchu 

okresowego 

• wyznacza amplitudę i okres drgań 

na podstawie wykresu zależności 

położenia od czasu 

Uczeń: 

• opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod 

wpływem siły sprężystości; wskazuje 

położenie równowagi i amplitudę drgań 

• posługuje się pojęciem częstotliwości jako 

liczbą pełnych drgań (wahnięć) wykona-

nych w jednostce czasu (𝑓 =
𝑛

𝑡
) i na tej 

podstawie określa jej jednostkę (1 Hz =
1

𝑠
); 

stosuje w obliczeniach związek między 

częstotliwością a okresem drgań (𝑓 =
1

𝑇
) 

• doświadczalnie wyznacza okres i częstotli-

wość w ruchu okresowym (wahadła 

i ciężarka zawieszonego na sprężynie); 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciami: wahadła 

matematycznego, wahadła sprężynowe-

go, częstotliwości drgań własnych; 

odróżnia wahadło matematyczne od 

wahadła sprężynowego 

• analizuje wykresy zależności położenia od 

czasu w ruchu drgającym; na podstawie 

tych wykresów porównuje drgania ciał 

• analizuje wykres fali; wskazuje oraz 

wyznacza jej długość i amplitudę; 

porównuje fale na podstawie ich ilustracji 

• omawia mechanizm wytwarzania 

dźwięków w wybranym instrumencie 

muzycznym 

Uczeń: 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenie (inne niż opisane 

w podręczniku) w celu zbadania, 

od czego (i jak) zależą, a od czego 

nie zależą okres i częstotliwość 

w ruchu okresowym; opracowuje 

i krytycznie ocenia wyniki 

doświadczenia; formułuje wnioski 

i prezentuje efekty przeprowadzo-

nego badania 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy), 

dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale 
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• wskazuje drgające ciało jako źródło 

fali mechanicznej; posługuje się 

pojęciami: amplitudy, okresu, 

częstotliwości i długości fali do opisu 

fal; podaje przykłady fal mechani-

cznych w otaczającej rzeczywistości 

• stwierdza, że źródłem dźwięku jest 

drgające ciało, a do jego rozcho-

dzenia się potrzebny jest ośrodek 

(dźwięk nie rozchodzi się w próżni); 

podaje przykłady źródeł dźwięków 

w otaczającej rzeczywistości 

• stwierdza, że fale dźwiękowe można 

opisać za pomocą tych samych 

związków między długością, 

prędkością, częstotliwością i okresem 

fali, jak w przypadku fal mechani-

cznych; porównuje wartości 

prędkości fal dźwiękowych 

w różnych ośrodkach, korzystając 

z tabeli tych wartości 

• wymienia rodzaje fal elektromag-

netycznych: radiowe, mikrofale, 

promieniowanie podczerwone, 

światło widzialne, promieniowanie 

nadfioletowe, rentgenowskie 

i gamma; podaje przykłady ich 

zastosowania 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje ruch drgający ciężar-

ka zawieszonego na sprężynie lub 

nici; wskazuje położenie równo-

wagi i amplitudę drgań, 

− demonstruje powstawanie fali na 

sznurze i wodzie, 

− wytwarza dźwięki i wykazuje, że do 

rozchodzenia się dźwięku 

potrzebny jest ośrodek, 

bada jakościowo zależność okresu wahadła 

od jego długości i zależność okresu drgań 

ciężarka od jego masy (korzystając z opisu 

doświadczeń); wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczeń; 

zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich 

jednostką, z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; przeprowadza obliczenia i 

zapisuje wyniki zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności 

pomiarów; formułuje wnioski 

• analizuje jakościowo przemiany energii 

kinetycznej i energii potencjalnej sprężysto-

ści w ruchu drgającym; podaje przykłady 

przemian energii podczas drgań 

zachodzących w otaczającej rzeczywistości 

• przedstawia na schematycznym rysunku 

wykres zależności położenia od czasu 

w ruchu drgającym; zaznacza na nim 

amplitudę i okres drgań 

• opisuje rozchodzenie się fali mechanicznej 

jako proces przekazywania energii bez 

przenoszenia materii 

• posługuje się pojęciem prędkości 

rozchodzenia się fali; opisuje związek między 

prędkością, długością i częstotliwością (lub 

okresem) fali: 𝑣 =  ∙ 𝑓 (lub 𝑣 =


𝑇
) 

• stosuje w obliczeniach związki między 

okresem
 

, częstotliwością i długością fali 

wraz z ich jednostkami 

• doświadczalnie demonstruje dźwięki 

o różnych częstotliwościach z wykorzy-

staniem drgającego przedmiotu lub 

instrumentu muzycznego 

• Rpodaje wzór na natężenie fali oraz 

jednostkę natężenia fali 

• analizuje oscylogramy różnych dźwięków 

• Rposługuje się pojęciem poziomu 

natężenia dźwięku wraz z jego jednostką 
(1 dB); określa progi słyszalności i bólu oraz 

poziom natężenia hałasu szkodliwego dla 

zdrowia 

• Rwyjaśnia ogólną zasadę działania radia, 

telewizji i telefonów komórkowych, 

korzystając ze schematu przesyłania fal 

elektromagnetycznych 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących treści 

rozdziału Drgania i fale 

• realizuje projekt: Prędkość i częstotliwość 

dźwięku (opisany w podręczniku) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Drgania i fale 

(inny niż opisany w podręczniku) 
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− wytwarza dźwięki; bada jako-

ściowo zależność ich wysokości od 

częstotliwości drgań i zależność ich 

głośności od amplitudy drgań, 

korzystając z ich opisów; opisuje 

przebieg przeprowadzonego do-

świadczenia, przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska lub problemu; 

rozpoznaje zależność rosnącą i za- 

leżność malejącą na podstawie 

danych z tabeli 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale 

• opisuje mechanizm powstawania i rozcho-

dzenia się fal dźwiękowych w powietrzu 

• posługuje się pojęciami energii i natężenia 

fali; opisuje jakościowo związek między 

energią fali a amplitudą fali 

• opisuje jakościowo związki między 

wysokością dźwięku a częstotliwością fali 

i między natężeniem dźwięku (głośnością) 

a energią fali i amplitudą fali 

• rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki 

i infradźwięki; podaje przykłady ich źródeł 

i zastosowania; opisuje szkodliwość hałasu 

• doświadczalnie obserwuje oscylogramy 

dźwięków z wykorzystaniem różnych technik 

• stwierdza, że źródłem fal elektromag-

netycznych są drgające ładunki elektryczne 

oraz prąd, którego natężenie zmienia się 

w czasie 

• opisuje poszczególne rodzaje fal 

elektromagnetycznych; podaje odpowia-

dające im długości i częstotliwości fal, 

korzystając z diagramu przedstawiającego 

widmo fal elektromagnetycznych 

• wymienia cechy wspólne i różnice 

w rozchodzeniu się fal mechanicznych 

i elektromagnetycznych; podaje wartość 

prędkości fal elektromagnetycznych 

w próżni; porównuje wybrane fale 

(np. dźwiękowe i świetlne) 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału Drgania i fale 

(przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

oraz jednostki czasu, przeprowadza oblicze-

nia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych) 
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V. OPTYKA 

Uczeń: 

• wymienia źródła światła; posługuje się 

pojęciami: promień świetlny, wiązka 

światła, ośrodek optyczny, ośrodek 

optycznie jednorodny; rozróżnia 

rodzaje źródeł światła (naturalne 

i sztuczne) oraz rodzaje wiązek światła 

(zbieżna, równoległa i rozbieżna) 

• ilustruje prostoliniowe rozchodzenie 

się światła w ośrodku jednorodnym; 

podaje przykłady prostoliniowego 

biegu promieni światła w ota- 

czającej rzeczywistości 

• opisuje mechanizm powstawania 

cienia i półcienia jako konsekwencje 

prostoliniowego rozchodzenia się 

światła w ośrodku jednorodnym; 

podaje przykłady powstawania 

cienia i półcienia w otaczającej 

rzeczywistości 

• porównuje zjawiska odbicia 

i rozproszenia światła; podaje 

przykłady odbicia i rozproszenia 

światła w otaczającej rzeczywistości 

• rozróżnia zwierciadła płaskie 

i sferyczne (wklęsłe i wypukłe); 

podaje przykłady zwierciadeł 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami osi optycznej 

i promienia krzywizny zwierciadła; 

wymienia cechy obrazów wytworzo-

nych przez zwierciadła (pozorne lub 

rzeczywiste, proste lub odwrócone, 

powiększone, pomniejszone lub tej 

samej wielkości co przedmiot) 

• rozróżnia obrazy: rzeczywisty, pozor-

ny, prosty, odwrócony, powiększony, 

pomniejszony, tej samej wielkości co 

przedmiot 

Uczeń: 

• opisuje rozchodzenie się światła w ośrodku 

jednorodnym 

• opisuje światło jako rodzaj fal 
elektromagnetycznych; podaje przedział 

długości fal świetlnych oraz przybliżoną 

wartość prędkości światła w próżni 

• przedstawia na schematycznym rysunku 

powstawanie cienia i półcienia 

• opisuje zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca 

• posługuje się pojęciami: kąta padania, kąta 

odbicia i normalnej do opisu zjawiska 

odbicia światła od powierzchni płaskiej; 

opisuje związek między kątem padania 

a kątem odbicia; podaje i stosuje prawo 

odbicia 

• opisuje zjawisko odbicia światła od 

powierzchni chropowatej 

• analizuje bieg promieni wychodzących 

z punktu w różnych kierunkach, a następnie 
odbitych od zwierciadła płaskiego 

i zwierciadeł sferycznych; opisuje i ilustruje 

zjawisko odbicia od powierzchni sferycznej 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg promieni 

ilustrujący powstawanie obrazów pozornych 

wytwarzanych przez zwierciadło płaskie; 

wymienia trzy cechy obrazu (pozorny, prosty 

i tej samej wielkości co przedmiot); wyjaśnia, 

kiedy obraz jest rzeczywisty, a kiedy – pozorny 

• opisuje skupianie się promieni w zwierciadle 
wklęsłym; posługuje się pojęciami ogniska 

i ogniskowej zwierciadła 

• podaje przykłady wykorzystania zwierciadeł 

w otaczającej rzeczywistości 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg promieni 

ilustrujący powstawanie obrazów rzeczy-

wistych i pozornych wytwarzanych przez 

zwierciadła sferyczne, znając położenie 

ogniska 

Uczeń: 

• wskazuje prędkość światła jako 

maksymalną prędkość przepływu 

informacji; porównuje wartości prędkości 

światła w różnych ośrodkach 

przezroczystych 

• wyjaśnia mechanizm zjawisk zaćmienia 

Słońca i Księżyca, korzystając ze 

schematycznych rysunków przedsta-

wiających te zjawiska 

• projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające równość kątów padania 

i odbicia; wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczenia; 

prezentuje i krytycznie ocenia wyniki 

doświadczenia 

• analizuje bieg promieni odbitych od 

zwierciadła wypukłego; posługuje się 

pojęciem ogniska pozornego zwierciadła 

wypukłego 

• podaje i stosuje związek ogniskowej 

z promieniem krzywizny (w przybliżeniu 

 𝑓 =
1

2
∙ 𝑟); wyjaśnia i stosuje odwracalność 

biegu promieni świetlnych (stwierdza np., 

że promienie wychodzące z ogniska po 

odbiciu od zwierciadła tworzą wiązkę 

promieni równoległych do osi optycznej) 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu 

wytwarzanego przez zwierciadła sferyczne 

w zależności od odległości przedmiotu od 

zwierciadła 

• posługuje się pojęciem powiększenia 

obrazu jako ilorazu odległości obrazu od 

zwierciadła i odległości przedmiotu od 

zwierciadła; podaje i stosuje wzory na 

powiększenie obrazu (np.: 𝑝 =
ℎ2

ℎ1
 i 𝑝 =

𝑦

𝑥
); 

wyjaśnia, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 1 

Uczeń: 

• Ropisuje zagadkowe zjawiska opty-
czne występujące w przyrodzie 
(np. miraże, błękit nieba, widmo 
Brockenu, halo) 

• Ropisuje wykorzystanie zwierciadeł 
i soczewek w przyrządach opty-
cznych (np. mikroskopie, lunecie) 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy), 

dotyczące treści rozdziału Optyka 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Optyka 
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• opisuje światło lasera jako jedno-

barwne i ilustruje to brakiem rozszcze-

pienia w pryzmacie; porównuje 

przejście światła jednobarwnego 

i światła białego przez pryzmat 

• rozróżnia rodzaje soczewek 

(skupiające i rozpraszające); 

posługuje się pojęciem osi optycz- 

nej soczewki; rozróżnia symbole 

soczewki skupiającej i rozpraszającej; 

podaje przykłady soczewek 

w otaczającej rzeczywistości oraz 

przykłady ich wykorzystania 

• opisuje bieg promieni ilustrujący 

powstawanie obrazów rzeczy-

wistych i pozornych wytwarzanych 

przez soczewki, znając położenie 

ogniska 

• posługuje się pojęciem powię-

kszenia obrazu jako ilorazu 

wysokości obrazu i wysokości 

przedmiotu 

• przeprowadza doświadczenia: 

− obserwuje bieg promieni światła 

i wykazuje przekazywanie energii 

przez światło, 

− obserwuje powstawanie obszarów 

cienia i półcienia, 

− bada zjawiska odbicia i rozpro-

szenia światła, 

− obserwuje obrazy wytwarzane 

przez zwierciadło płaskie, 

obserwuje obrazy wytwarzane 

przez zwierciadła sferyczne, 

− obserwuje bieg promienia światła 

po przejściu do innego ośrodka 

w zależności od kąta padania 

oraz przejście światła jedno-

barwnego i światła białego przez 

pryzmat, 

• opisuje obrazy wytwarzane przez 

zwierciadła sferyczne (podaje trzy cechy 

obrazu) 

• posługuje się pojęciem powiększenia obrazu 

jako ilorazu wysokości obrazu i wysokości 

przedmiotu 

• opisuje jakościowo zjawisko załamania 

światła na granicy dwóch ośrodków 

różniących się prędkością rozchodzenia się 

światła; wskazuje kierunek załamania; 

posługuje się pojęciem kąta załamania 

• podaje i stosuje prawo załamania światła 

(jakościowo) 

• opisuje światło białe jako mieszaninę barw; 

ilustruje to rozszczepieniem światła 

w pryzmacie; podaje inne przykłady 

rozszczepienia światła 

• opisuje i ilustruje bieg promieni równoległych 

do osi optycznej przechodzących przez 

soczewki skupiającą i rozpraszającą, 

posługując się pojęciami ogniska i ogni- 

skowej; rozróżnia ogniska rzeczywiste 

i pozorne 

• wyjaśnia i stosuje odwracalność biegu 

promieni świetlnych (stwierdza np., że 

promienie wychodzące z ogniska po 

załamaniu w soczewce skupiającej tworzą 

wiązkę promieni równoległych do osi 

optycznej) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone 

przez soczewki; rozróżnia obrazy: 

rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; 

porównuje wielkość przedmiotu z wielkością 

obrazu 

• opisuje obrazy wytworzone przez soczewki 

(wymienia trzy cechy obrazu); określa rodzaj 

obrazu w zależności od odległości 

przedmiotu od soczewki 

• wyjaśnia mechanizm rozszczepienia 

światła w pryzmacie, posługując się 

związkiem między prędkością światła 

a długością fali świetlnej w różnych 

ośrodkach i odwołując się do widma 

światła białego 

• opisuje zjawisko powstawania tęczy 

• Rposługuje się pojęciem zdolności sku-

piającej soczewki wraz z jej jednostką (1 D) 

• posługuje się pojęciem powiększenia 

obrazu jako ilorazu odległości obrazu od 

soczewki i odległości przedmiotu od 

soczewki; podaje i stosuje wzory na 

powiększenie obrazu (np.: 𝑝 =
ℎ2

ℎ1
 i 𝑝 =

𝑦

𝑥
);  

stwierdza, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 1; 

porównuje obrazy w zależności od 

odległości przedmiotu od soczewki 

skupiającej i rodzaju soczewki 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu wy- 

tworzonego przez soczewki w zależności 

od odległości przedmiotu od soczewki, 

znając położenie ogniska (i odwrotnie) 

• Rposługuje się pojęciami astygmatyzmu 

i daltonizmu 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści rozdziału 

Optyka 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących treści 

rozdziału Optyka (w tym tekstu: 

Zastosowanie prawa odbicia i prawa 

załamania światła zamieszczonego 

w podręczniku) 
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− obserwuje bieg promieni 

równoległych do osi optycznej 

przechodzących przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą, 

− obserwuje obrazy wytwarzane 

przez soczewki skupiające, 

korzystając z ich opisu 

i przestrzegając zasad bezpie-

czeństwa; opisuje przebieg doświad- 

czenia (wskazuje rolę użytych 

przyrządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń); formułuje wnioski na 

podstawie wyników doświadczenia 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i ilu-

stracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Optyka 

• opisuje budowę oka oraz powstawanie 
obrazu na siatkówce, korzystając ze 

schematycznego rysunku przedstawia-

jącego budowę oka; posługuje się 

pojęciem akomodacji oka 

• posługuje się pojęciami krótkowzroczności 

i dalekowzroczności; opisuje rolę soczewek 

w korygowaniu tych wad wzroku 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje zjawisko prostoliniowego 

rozchodzenia się światła, 

− skupia równoległą wiązką światła za 

pomocą zwierciadła wklęsłego 

i wyznacza jej ognisko, 

− demonstruje powstawanie obrazów za 

pomocą zwier ciadeł sferycznych, 

− demonstruje zjawisko załamania światła 

na granicy ośrodków, 

− demonstruje rozszczepienie światła 

w pryzmacie, 

− demonstruje powstawanie obrazów za 

pomocą soczewek, 

− otrzymuje za pomocą soczewki skupiają-

cej ostre obrazy przedmiotu na ekranie, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa; 

wskazuje rolę użytych przyrządów oraz 

czynniki istotne i nieistotne dla wyników 
doświadczeń; formułuje wnioski na 

podstawie tych wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału Optyka 
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  
Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: 

1. ustnie (waga 0,2), 

2. pisemnie (waga 0,5), 

3. praktycznie, tzn. w trakcie wykonywania doświadczeń (waga 0,3). 

 

Ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.  

Ocena =
suma ocen 𝑢𝑠𝑡𝑛𝑒 ∙ 0,2 + suma ocen 𝑝𝑖𝑠𝑒𝑚𝑛𝑒 ∙ 0,5 + suma ocen 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 ∙ 0,3

liczba ocen 𝑢𝑠𝑡𝑛𝑒 ∙ 0,2 + liczba ocen 𝑝𝑖𝑠𝑒𝑚𝑛𝑒 ∙ 0,5 + liczba ocen 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 ∙ 0,3
 

Na ocenę klasyfikacyjną mają wpływ również: aktywność na lekcji i zaangażowanie w naukę. Czynniki te w szczególności są brane pod uwagę, gdy ocena jest pośrednia, np. 4,5.  

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej 

Zgodne z zapisami w statucie szkoły.  

Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych elementów oceny, 

z których jego osiągnięcia nie spełniały wymagań. Na przykład, jeśli słabą stroną ucznia były oceny „ustne”, sprawdzanie odbywa się ustnie. 

 



OCENA CELUJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń rozumie wszystkie polecenia 
i wypowiedzi nauczyciela w języku 
niemieckim,
– rozumie teksty słuchane i pisane, 
których słownictwo, struktury 
gramatyczne wykraczają poza 
program nauczania,
– na podstawie wysłuchanego lub 
przeczytanego tekstu określa jego 
główną myśl, wyszukuje wymagane 
informacje, określa intencje autora 
tekstu,
– potrafi opowiedzieć treść 
wysłuchanego lub przeczytanego 
tekstu, stosując bogate słownictwo 
oraz skomplikowane struktury 
gramatyczne.

– Uczeń tworzy wypowiedzi zawie-
rające bogate słownictwo i skom-
plikowane struktury gramatyczne 
wykraczające poza obowiązujący 
materiał i podstawę programową,
– wypowiedzi są spójne, logiczne 
i płynne,
– nie popełnia w wypowiedziach 
błędów, które zakłócają komunikację,
– potrafi spontanicznie nawiązać 
i podtrzymać rozmowę, wypowiada 
się swobodnie bez przygotowania, 
zabiera głos w dyskusji, broniąc 
swojego stanowiska argumentami.

– Wypowiedź pisemna odpowiada 
założonej formie,
– wypowiedź pisemna jest zgodna 
z tematem, spójna i logiczna,
– wypowiedź pisemna zawiera 
bogate i urozmaicone słownictwo, 
zdania zbudowane są za pomocą 
skomplikowanych struktur 
gramatycznych wykraczających poza 
program nauczania,
– wypowiedź pisemna zawiera 
tylko sporadyczne błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie tekstu,
– wypowiedź pisemna nie zawiera 
błędów interpunkcyjnych. 

– Uczeń bezbłędnie stosuje struktury 
gramatyczne zawarte w programie 
nauczania oraz wykraczające poza 
program nauczania,
– stosuje w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych bogaty zasób 
słów wykraczający poza materiał 
nauczania.

– Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności 
wykraczające poza program naucza-
nia w danej klasie,
– jest aktywny na zajęciach, systema-
tyczny, wykonuje prace projektowe 
oraz wszystkie obowiązkowe 
i dodatkowe zadania domowe,
– z prac klasowych uzyskuje 100% 
punktów i rozwiązuje zadania 
dodatkowe przygotowane na ocenę 
celującą,
– większość uzyskanych ocen 
cząstkowych to oceny celujące 
i bardzo dobre,
– swobodnie i w każdej zaistniałej 
sytuacji posługuje się kompetencjami 
językowymi,
– odnosi sukcesy w konkursach 
i olimpiadach,
– uczęszcza na dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje języka 
niemieckiego,
– korzysta z różnych źródeł informacji 
w języku niemieckim,
– zna kulturę i obyczaje krajów 
niemieckojęzycznych,
– samodzielnie pogłębia wiedzę 
o krajach niemieckojęzycznych. 

Przedmiotowy system nauczania „Das ist Deutsch! Kompakt”

JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII)



OCENA BARDZO DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń rozumie wszystkie polecenia 
i wypowiedzi nauczyciela w języku 
niemieckim,
– w 90% rozumie teksty słuchane 
i pisane, których słownictwo, 
struktury gramatyczne wykraczają 
poza program nauczania,
– na podstawie wysłuchanego lub 
przeczytanego tekstu określa jego 
główną myśl, wyszukuje wymagane 
informacje, określa intencje autora 
tekstu,
– potrafi opowiedzieć treść 
wysłuchanego lub przeczytanego 
tekstu, stosując bogate słownictwo, 
skomplikowane struktury grama-
tyczne.

– Uczeń tworzy wypowiedzi zawie-
rające bogate słownictwo i skom-
plikowane struktury gramatyczne 
zawarte w obowiązującym materiale 
i podstawie programowej,
– wypowiedzi są spójne, logiczne, 
płynne i poprawne fonetycznie,
– nie popełnia w wypowiedziach 
błędów, które zakłócają komunikację,
– potrafi spontanicznie nawiązać 
i podtrzymać rozmowę,
– wypowiada się swobodnie bez 
przygotowania,

– Wypowiedź pisemna odpowiada 
założonej formie,
– wypowiedź pisemna jest zgodna 
z tematem, spójna i logiczna,
– wypowiedź pisemna zawiera 
bogate i urozmaicone słownictwo, 
zdania są zbudowane za pomocą 
skomplikowanych struktur grama-
tycznych, wykraczających poza 
program nauczania,
– wypowiedź pisemna zawiera 
tylko sporadyczne błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie tekstu,
– wypowiedź pisemna nie zawiera 
błędów interpunkcyjnych. 

– Uczeń bezbłędnie stosuje struktury 
gramatyczne zawarte w programie 
nauczania, 
– stosuje w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych bogaty zasób słów 
zawarty w materiale nauczania,
– buduje spójne, logiczne i złożone 
zdania.

– Uczeń opanował cały materiał 
objęty programem nauczania 
w danej klasie,
– jest systematyczny i aktywny na 
zajęciach, bierze udział w pracach 
projektowych, odrabia wszystkie 
zadania domowe,
– z prac klasowych otrzymuje 
90%–99% wymaganej punktacji,
– większość ocen cząstkowych to 
oceny bardzo dobre,
– swobodnie posługuje się nabytymi 
kompetencjami językowymi,
– dobrowolnie bierze udział 
w konkursach i olimpiadach,
– uczęszcza na dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje językowe 
z języka niemieckiego,
– samodzielnie korzysta z różnych 
źródeł informacji,
– zna kulturę i obyczaje krajów 
niemieckojęzycznych. 



OCENA DOBRA

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń rozumie wszystkie polecenia 
i większość wypowiedzi nauczyciela 
w języku niemieckim,
– rozumie teksty słuchane i czytane 
w mniej więcej 75%,
– potrafi określić główną myśl 
wysłuchanego lub przeczytanego 
tekstu, znajduje większość informacji, 
określa intencje autora,
– potrafi opowiedzieć treść 
wysłuchanego lub przeczytanego 
tekstu, stosując leksykę i struktury 
gramatyczne zawarte w programie 
nauczania.

 – Uczeń w wypowiedziach ustnych 
używa słownictwa i struktur grama-
tycznych zawartych w programie 
nauczania,
– wypowiedzi są logiczne i spójne,
– pojedyncze błędy popełniane 
w wypowiedziach nie zakłócają 
komunikacji,
– wypowiedzi są płynne, lecz mogą 
być sterowane i wspomagane przez 
nauczyciela,
– wypowiedzi są zgodne z tematem 
i poprawne fonetycznie.

 – Wypowiedź pisemna jest zgodna 
z tematem i odpowiada założonej 
formie,
– wypowiedź pisemna jest logiczna 
i spójna,
– wypowiedź pisemna zawiera 
struktury gramatyczne i leksykę 
zawartą w programie nauczania,
– wypowiedź pisemna zawiera 
nieliczne błędy interpunkcyjne oraz 
może zawierać drobne błędy, które 
nie wpływają na zrozumienie tekstu, 
– wypowiedź pisemna zawiera 
nieliczne powtórzenia słownictwa 
i struktur składniowych.

– Uczeń stosuje poprawne struktury 
gramatyczne zawarte w programie 
nauczania,
– stosuje słownictwo zawarte 
w programie nauczania,
– buduje spójne zdania.

– Uczeń opanował materiał objęty 
programem nauczania w danej klasie,
– jest aktywny na lekcjach języka 
niemieckiego, systematycznie 
przygotowuje się do zajęć, zawsze 
odrabia zadanie domowe oraz 
chętnie i dobrowolnie bierze udział 
w pracach projektowych,
– z prac klasowych uzyskuje
 75%–89% wymaganej punktacji,
– większość ocen cząstkowych to 
oceny dobre,
– dosyć swobodnie wykorzystuje 
nabyte kompetencje językowe,
– potrafi korzystać z różnych źródeł 
informacji,
– korzysta ze słowników dwujęzycz-
nych.



OCENA DOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń rozumie większość poleceń 
i wypowiedzi nauczyciela w języku 
niemieckim, 
– teksty słuchane i czytane rozumie 
w 60%,
– na podstawie wysłuchanego 
lub przeczytanego tekstu potrafi 
opowiedzieć treść tekstu, stosując 
słownictwo i struktury gramatyczne 
zawarte w programie nauczania.

– Uczeń stosuje krótkie wypowiedzi 
ustne zawierające pojedyncze zwroty 
i struktury zawarte w programie 
nauczania,
– wypowiedzi ustne często są 
niespójne i nielogiczne,
– popełnia wiele błędów, które 
czasami zakłócają komunikację, 
– wypowiedzi są zwykle krótkie 
i często charakteryzują się brakiem 
logicznej całości,
– wypowiedzi są zgodne z omawia-
nym tematem,
– wypowiedzi nie zawsze są 
poprawne fonetycznie. 

– Wypowiedź pisemna jest zgodna 
z wymaganą formą,
– wypowiedź pisemna jest zgodna 
z tematem i logiczna,
– wypowiedź pisemna zawiera 
nieliczne błędy, które nie wpływają 
znacząco na rozumienie tekstu,
– wypowiedź pisemna zawiera 
nieliczne błędy interpunkcyjne,
– wypowiedź pisemna zawiera 
nieliczne powtórzenia słownictwa 
i struktur składniowych. 

– Uczeń poprawnie stosuje podsta-
wowe struktury gramatyczne zawarte 
w programie nauczania,
– w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych stosuje niewielki zasób 
zwrotów zawartych w materiale 
nauczania,
– rzadko buduje spójne, złożone 
zdania,
– potrafi budować tylko proste 
poprawne zdania.

 – Materiał zawarty w programie 
nauczania w danej klasie został 
opanowany przez ucznia na poziomie 
podstawowym,
– uczeń dosyć systematycznie 
uczestniczy w lekcjach, jednak 
niesystematycznie przygotowuje się 
do lekcji i nie zawsze odrabia zadania 
domowe,
– z prac klasowych uzyskuje 
50%–74% wymaganej punktacji,
– większość ocen cząstkowych to 
oceny dostateczne,
– w stopniu dostatecznym posługuje 
się nabytymi kompetencjami 
językowymi,
– w stopniu dostatecznym korzysta 
ze słownika dwujęzycznego.



OCENA DOPUSZCZAJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń nie rozumie większości 
poleceń i wypowiedzi nauczyciela, 
rozumie tylko pojedyncze wyrazy 
w języku niemieckim,
– teksty słuchane i czytane rozumie 
tylko w mniej więcej 30%,
– na podstawie wysłuchanego lub 
przeczytanego tekstu nie potrafi 
znaleźć większości potrzebnych 
informacji,
– tylko nieliczne zwroty potrafi 
wykorzystać w wypowiedziach 
pisemnych lub ustnych.

– Wypowiedzi ustne ucznia bazują 
tylko na kilku pojedynczych słowach 
i podstawowych strukturach grama-
tycznych zawartych w programie 
nauczania,
– wypowiedzi ustne są krótkie, 
niespójne i nielogiczne,
– liczne błędy popełniane w wypo-
wiedzi ustnej zakłócają komunikację 
i utrudniają zrozumienie intencji 
wypowiedzi,
– uczeń ma trudności w przygotowa-
niu wypowiedzi pod kątem danego 
tematu,
– wypowiedzi nie są poprawne 
fonetycznie. 

– Wypowiedź pisemna nie zawiera 
złożonych struktur; zdania są krótkie, 
proste i często niezgodne z tematem,
– wypowiedź pisemna zawiera tylko 
podstawowe słownictwo i struktury 
gramatyczne zawarte w minimum 
programowym,
– wypowiedź pisemna zawiera 
liczne błędy, które w dużym stopniu 
zakłócają zrozumienie tekstu,
– wypowiedź pisemna zawiera liczne 
błędy interpunkcyjne,
– wypowiedź pisemna zawiera tylko 
podstawowe słownictwo i struktury 
składniowe.

– Uczeń nie potrafi zastosować 
poprawnie struktur gramatycznych 
zawartych w programie nauczania,
– w wypowiedziach ustnych i pisem-
nych stosuje ubogie słownictwo 
zawarte w materiale nauczania,
– bardzo rzadko buduje spójne 
i logiczne zdania,
– budując krótkie zdania, nie potrafi 
dobrać słów odpowiadających 
tematowi.

 – Uczeń nie opanował materiału 
objętego programem nauczania 
w danej klasie na poziomie minimum,
– nie przygotowuje się systema-
tycznie do zajęć, nie odrabia zadań 
domowych, nie uczestniczy aktywnie 
w lekcji,
– z prac klasowych otrzymuje
 30%–49% wymaganej punktacji,
– większość ocen cząstkowych to 
oceny dopuszczające,
– w bardzo słabym stopniu posługuje 
się nabytymi kompetencjami 
językowymi.



OCENA NIEDOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI

– Uczeń nie rozumie poleceń 
i wypowiedzi nauczyciela w języku 
niemieckim,
– nie rozumie słuchanych i czytanych 
tekstów nawet w 30%,
– na podstawie wysłuchanego lub 
przeczytanego tekstu nie potrafi 
odnaleźć wymaganych informacji, 
– nie radzi sobie z wyszukiwaniem 
potrzebnych informacji w tekście 
słuchanym lub czytanym ani 
z przekształcaniem ich w formę 
wypowiedzi pisemnej.

– Uczeń nie potrafi odpowiedzieć na 
proste pytania dotyczące znanych mu 
tematów,
– nie potrafi wypowiedzieć się na 
podane tematy ani zbudować ustnie 
kilku prostych zdań do tych tematów,
– nie radzi sobie z przygotowaniem 
wypowiedzi ustnej zawierającej 
minimum wymaganego słownictwa. 

– Wypowiedź pisemna nie zawiera 
żadnej wymaganej formy,
– wypowiedź pisemna nie jest 
zgodna z tematem,
– wypowiedź pisemna nie zawiera 
wymaganego minimum słownictwa 
i struktur gramatycznych zawartych 
w podstawie programowej,
– wypowiedź pisemna zawiera dużą 
ilość błędów, które uniemożliwiają 
zrozumienie tekstu,
– wypowiedź pisemna zawiera liczne 
błędy interpunkcyjne,
– uczeń nie potrafi samodzielnie 
zbudować prostych zdań, nie umie 
zastosować wymaganych struktur 
składniowych. 

– Uczeń nie stosuje poprawnie 
struktur gramatycznych zawartych 
w minimum programu nauczania,
– pojedyncze słowa stosowane 
w wypowiedziach uniemożliwiają 
komunikację i zrozumienie tekstu,
– ubogi zasób słownictwa uniemożli-
wia budowę zdań,
– niespójnie i nielogicznie 
zbudowane zdania z pojedynczych 
wyrazów nie odpowiadają tematowi. 

 – Uczeń nie opanował minimum 
materiału objętego programem 
nauczania wdanej klasie,
– nie uczestniczy aktywnie 
w zajęciach, nie przygotowuje się 
systematycznie i nie odrabia zadań 
domowych,
– z prac klasowych nie uzyskuje 
nawet 30% wymaganej punktacji,
– większość ocen cząstkowych to 
oceny niedostateczne,
– nawet w stopniu podstawowym nie 
posiadł kompetencji językowych,
– nie stosuje poleceń i wskazówek 
nauczyciela, nie wykazuje chęci 
nawiązania kontaktu ani też nie 
przyjmuje oferowanej mu pomocy ze 
strony nauczyciela. 



 
 

1 
 

 
ROZKŁAD MATERIAŁU 

JĘZYK POLSKI 
NOWE Słowa na start!, klasa 4 

 

Numer 
i temat lekcji 

Środki 
dydaktyczne 

Teksty  
i materiał 

ilustracyjny 
Zagadnienia Wymagania podstawowe 

Uczeń: 
Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 
Liczba 
godzin 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.  
Poznajemy nasze 
nowe podręczniki 
do nauki języka 
polskiego w klasie 
czwartej 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start! klasa 4 

 • uwagi o przedmiocie  
• budowa podręcznika 
• lista lektur 

  1  

2. 
Rodzinne 
spotkania 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 9 

• Ann Patrick, 
Posiłek na 
świeżym 
powietrzu 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, miejscu i 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
ukazanych na płótnie  
• nazywa kolory dominujące w dziele  
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu i 
uzasadnia swoją odpowiedź 
• opowiada o sposobach 
spędzania wolnego czasu ze 
swoją rodziną 
• przedstawia własne zdanie na 
temat sytuacji sprzyjających 
zacieśnianiu więzi rodzinnych 
• przekłada tekst kultury na 
własne doświadczenie 

1 I.2.3 
I.2.2 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

3.  
Witam w moim 
domu 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 10–11 

• Konstanty 
Ildefons 
Gałczyński, 
Wizyta (lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• recytacja 
 

• czyta utwór poetycki  
• określa temat wiersza 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy gospodarza i cechy 
gościa 
• wskazuje w tekście wers i strofę 
• recytuje wiersz z pamięci  
 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• określa zasady gościnności 
• przedstawia w nietypowy 
sposób swój dom, domowników i 
ulubione przedmioty 
 

1 I.1.1 
I.1.6 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
II.3.3 
III.2.2 

4.  
Co wiesz o swojej 
rodzinie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 12–13 

• Jan 
Twardowski, 
Nowe patyki i 
patyczki 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• bohaterowie utworu 
• narrator 
 

• czyta głośno i cicho 
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• sporządza notatkę w formie 

• prezentuje informacje o autorze  
• wyjaśnia pojęcie drzewa 
genealogicznego 
• prezentuje informacje o swojej 
rodzinie w formie drzewa 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1,11 
I.1.12 
I.1.16 
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schematu o bohaterach tekstu  
• wyjaśnia ostatnie wersy utworu  
 

genealogicznego I.2.2 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 

5.  
Jak napisać 
życzenia lub 
pozdrowienia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 14–15 

 • redagowanie kartki 
pocztowej z życzeniami 
lub pozdrowieniami 
• nadawca 
• odbiorca 
• zwroty do adresata 
• zwroty pożegnalne 

• poprawnie zapisuje adres 
• poprawnie zapisuje miejscowość i 
datę 
• stosuje zwroty do adresata  
• redaguje życzenia lub pozdrowienia 
• wskazuje różnice między SMS-em a 
kartką pocztową 

• redaguje poprawną pod 
względem językowym, 
ortograficznym i kompozycyjnym 
kartkę pocztowa z życzeniami lub 
pozdrowieniami w związku z 
daną sytuacją 

1 I.1.3 
I.1.5 
II.3.1 
II.3.2 
II.4.1 
III.2.1 

6–7.  
Co wiemy o 
głoskach, literach i 
sylabach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 16–18  

 • alfabet 
• litera a głoska 
• podział na samogłoski i 
spółgłoski 
• dzielenie wyrazów na 
sylaby 
 

• zna kolejność liter w alfabecie 
• porządkuje wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
• odróżnia głoski i litery 
• określa liczbę liter i głosek w 
podanych wyrazach 
• odróżnia samogłoski i spółgłoski 
• poprawnie dzieli wyrazy na sylaby 
• poprawnie przenosi wyrazy do 
następnej linii 

• sprawnie korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• potrafi używać katalogu 
bibliotecznego 
 

2 II.3.5 
IV.4 

8.  
Jak korzystać ze 
słownika? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 19–20 

 • korzystanie ze słownika 
ortograficznego i 
słownika języka 
polskiego 
 

• wyszukuje wyrazy w słowniku 
języka polskiego i słowniku 
ortograficznym 
• głośno i wyraźnie czyta definicje 
wskazanych wyrazów 
• odczytuje skróty i oznaczenia 
słownikowe 
• w przypadku wątpliwości korzysta z 
odpowiedniego słownika  
• podejmuje próby korzystania z 
internetowych wersji słowników 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego i słownika języka 
polskiego, również on-line 
 
 

1 IV.5 
IV.6 
IV.9 

9.  
Jak się 
porozumiewamy? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 21–22 

 • nadawca 
• odbiorca 
• komunikat 
• sposoby przekazywania 
komunikatów 
 

• określa nadawcę i odbiorcę 
komunikatu 
• odróżnia komunikaty słowne, 
graficzne i dźwiękowe  
• wyjaśnia podane znaki graficzne i 
symbole 
• odczytuje informacje przekazywane 
za pomocą gestów i mimiki 

• projektuje znaki graficzne 
przekazujące określone 
informacje 
• potrafi przekazać i odczytać 
wybrane słowa w języku 
migowym 
 

1 II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
II.3.4 
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• przekazuje określone informacje 
odpowiednimi gestami i mimiką 

10.  
Co wiemy o 
zdaniach 
oznajmujących, 
pytających i 
rozkazujących? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 23–24 

 • zdanie 
• kolejność wyrazów w 
zdaniu 
• podział zdań ze 
względu na cel 
wypowiedzi 
• zdanie oznajmujące, 
rozkazujące i pytające  

• poprawnie buduje zdania 
• rozróżnia zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 
• buduje zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 
• przekształca zdania oznajmujące w 
pytające 
• przekształca zdania rozkazujące tak, 
by wyrażały prośbę 

• rozumie intencje każdej 
wypowiedzi 
• buduje zdania z 
uwzględnieniem celu wypowiedzi 
 

1 II.1.11 
II.2.7 
II.3.6 

 

11. 
Znaki na końcu 
zdania  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 25 

 • stosowanie właściwych 
znaków 
interpunkcyjnych na 
końcu zdania 

• identyfikuje różne typy wypowiedzi 
• poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, 
znak zapytania 
 

• redaguje krótki dialog złożony z 
różnych rodzajów zdań i 
poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne 

1 II.1.11 
II.3.6 
II.4.2 

12.  
List Karolka 
 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 26–27 

• Francesca 
Simon, 
Koszmarny 
Karolek i 
prześwietne 
święta 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• bohater utworu 
• ocena postępowania 
bohatera 
• zasady grzeczności 
• list prywatny 

• głośno czyta fragment tekstu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi 

• samodzielnie formułuje zasady 
dobrego zachowania 
• przedstawia pomysły na 
ciekawe spędzanie wolnego czasu 
 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.5 
13–14. 
Od akapitu do 
tekstu. Jak napisać 
list? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 28–30 

 • zasady budowy akapitu 
i tekstu 
• list prywatny  
• zwroty grzecznościowe 
 
  

• wie, co to jest akapit  
• dzieli tekst na akapity  
• wskazuje elementy listu 
• poprawnie zapisuje nazwę 
miejscowości i datę 
• stosuje różne zwroty do adresata 
• stosuje zwroty grzecznościowe 
• redaguje list do kolegi 

• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący list, 
zgodnie z wymogami tej formy 
wypowiedzi 

2 II.4.1 
III.1.3 
III.1.5 
III.2.1 

 

15–16. 
Jaką funkcję pełni 
rzeczownik i przez 
co się odmienia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 31–33 

 • rzeczownik 
• rodzaj rzeczownika  
• odmiana rzeczownika 
przez przypadki i liczby 
 

• wskazuje rzeczowniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj rzeczownika 
• stosuje rzeczownik w odpowiednich 
formach 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
przypadki 

• rozpoznaje rodzaj 
rzeczowników sprawiających 
trudności, np.: pomarańcza, 
kontrola, kafelek i poprawnie 
używa różnych form tych 
wyrazów, a w przypadku 
wątpliwości korzysta ze słownika  

2 II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
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17. 
Dlaczego płakała 
pani Słowikowa? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 34–35 

• Julian Tuwim, 
Spóźniony 
słowik (lektura 
obowiązkowa) 
 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• rym 
• epitet 
• recytacja 
 

• określa temat wiersza 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy 
• odszukuje w wierszu epitety 
• wygłasza utwór z pamięci 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• przedstawia własne propozycje 
nazw oryginalnych dań 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 

I.1.11 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.2 
18. 
Dorośli i dzieci 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 36–38 

• Paweł 
Beręsewicz, 
Ciumkowe 
historie, w tym 
jedna smutna 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• nastrój utworu 
• bohaterowie utworu 
• ocena postępowania 
bohatera 
• rytuał 
  

• głośno i wyraźnie czyta fragment 
powieści  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa nastrój tekstu 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi 
• wyszukuje w słowniku języka 
polskiego znaczenie słowa rytuał 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• sporządza notatkę o szkolnych 
albo rodzinnych rytuałach i 
wyjaśnia czemu one służą 
 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 

III.2.5 
IV.1 
IV.5 

19. 
„Wszystko jest 
poezją, każdy jest 
poetą” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 39–40 

• Ryszard 
Przymus, Nasza 
Mama jest 
poetką 

• wiersz 
• wers 
• strofa 
• rym 
• epitet 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• nastrój utworu  
 

• określa temat utworu 
• przedstawia osobę mówiąca w 
wierszu 
• określa cechy bohaterki 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy 
• wskazuje w wierszu epitety 
• określa nastrój utworu 

• tworzy poetyckie określenia dla 
zjawisk przyrody 
przedstawionych na zdjęciach 
 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
II.3.2 

20. 
Kto się czubi, ten 
się lubi 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 41–43 

• Ewa 
Ostrowska, 
Mama, Kaśka, 
ja i gangsterzy 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• bohaterowie utworu 
• ocena postępowania 
bohaterów 
• nastrój utworu 
• pojęcie anagram 
 

• głośno czyta tekst  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze 
• opisuje osobę opowiadającą o 
przedstawionych wydarzeniach 
• określa cechy bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterki 
z własnymi 
• wyszukuje w słowniku języka 

• opowiada o swoich relacjach z 
rodzeństwem lub przyjaciółmi 
• układa własne anagramy 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.11 
II.3.2 
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polskiego znaczenie słowa anagram III.2.5 
IV.1 
IV.5 

21–23. 
Pisownia wyrazów 
z ó i u 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 44–51 

 • pisownia wyrazów z ó i 
u  
• pisownia zakończeń -
ów, -ówka, -ówna 
• pisownia wyrazów z ó 
wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia zakończeń -
uj, -uje, -unek, -us,  
-usz, -uch, -ura, -ulec 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni ó i u 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -ów, -ówka, -ówna 
• tworzy formy pokrewne i 
poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
wymiennym  
• poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,  
-usz, -uch, -ura, -ulec 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• tworzy własne wypowiedzi, 
stosując poznane reguły 
ortograficzne 
 

3 II.4.1 
III.2.9 
III.2.9 
IV.5 

24–25. 
Podsumowanie 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 1. 
Mój dom, moi 
najbliżsi, s. 52–54 

• mapa myśli 
• Janusz Uhma, 
Jak zdobywać 
wiedzę i 
umiejętności 
(fragmenty) 
• Józef 
Ratajczak, 
Liście jak listy 

• wers, strofa, epitet, 
nastrój utworu 
• akapit, życzenia i 
pozdrowienia, list 
prywatny 
• komunikacja, nadawca, 
odbiorca  
• rzeczownik, odmiana 
przez liczby i przypadki, 
rodzaje rzeczownika 
• zdania oznajmujące, 
pytające, rozkazujące 
• alfabet, litera, głoska 
samogłoska, spółgłoska, 
sylaba, przenoszenie 
wyrazów 
• słowniki ortograficzny i 
języka polskiego 

• odszukuje w wierszu wersy, strofy, 
epitety 
• redaguje życzenia, pozdrowienia, 
list prywatny 
• wskazuje w tekście akapit 
• określa nadawcę i odbiorcę 
komunikatu 
• odróżnia różne rodzaje 
komunikatów  
• odczytuje podane znaki graficzne i 
symbole 
• zna kolejność liter w alfabecie 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
rodzaje 
• rozróżnia rodzaje rzeczownika 
• odróżnia zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące 
• poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych: kropki, znaku 
zapytania, wykrzyknika 
• redaguje życzenia, pozdrowienia i 
list 
• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z u i ó 
• korzysta ze słowników języka 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku  
• pisze poprawny pod względem 
językowym, ortograficznym i 
kompozycyjnym list prywatny, w 
którym przedstawia własne 
przemyślenia i refleksje na 
wskazany temat 
 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
II.1.1 
II.1.4 
II.3.3 
II.3.4 
II.3.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.2 
IV.1 
IV.5 
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polskiego i ortograficznego 
26. 
Wspólne zabawy 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
55 

Andrew 
Macara, 
Piłkarze 

• dzieło sztuki 
plastycznej 
• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i miejscu 
oraz bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• opisuje bohaterów 
ukazanych na płótnie  
• nazywa kolory dominujące na 
obrazie 
• wskazuje źródło światła 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu 
• nazywa uczucia, jakie wywołuje 
w nim dzieło, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o sposobach 
spędzania wolnego czasu w 
gronie rówieśników 
• poprawnie stosuje terminy 
plastyczne: plan, barwa, 
kompozycja, światło, ruch 

1 I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

27. 
Na skrzydłach 
marzeń 
 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
56 

Joanna 
Kulmowa, 
Marzenia 
(lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• epitet 
• ożywienie 
 

• określa temat wiersza 
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera 
• wskazuje w tekście wersy i epitety  
• rozpoznaje w wierszu ożywienie i 
wyjaśnia jego funkcję 
 

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
ożywienia 
• przedstawia propozycje 
realizacji marzeń w szkole 

1 I.1.1 
I.1.4 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 

28. 
Pierwszy dzień w 
nowej szkole 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
57–59 
 

Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohater utworu 
 

• czyta tekst głośno i cicho 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohaterki  
• wyraża swój sąd o bohaterce, jej 
sytuacji w nowej szkole i uczuciach, 
których doświadczyła 
• porównuje szkoły polską i 
szwedzką  

• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przygotowuje dla 
rówieśników z innego kraju 
interesujące informacje o swojej 
szkole  
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.11 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 

 
29–30. 
Jaką funkcję pełni 
przymiotnik i 
przez co się 
odmienia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
60–62 

 • przymiotnik 
• odmiana przymiotnika 
przez przypadki, liczby i 
rodzaje 
• związek przymiotnika z 
rzeczownikiem 
• formy rodzaju męsko- i 
niemęskoosobowego 
przymiotnika  

• wskazuje przymiotniki wśród 
innych części mowy 
• określa rodzaj przymiotnika w 
liczbie pojedynczej i mnogiej 
• stosuje przymiotnik w 
odpowiednich formach 
• odmienia przymiotnik przez liczby i 
przypadki 

• w przypadku wątpliwości 
korzysta z odpowiedniego 
słownika  
• opisuje szkolną koleżankę lub 
szkolnego kolegę, używając 
przymiotników 
• zastępuje przymiotniki innymi o 
znaczeniu podobnym i 
przeciwstawnym 

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.7 
II.1.8 
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31. 
Wspólna praca w 
grupie  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
63–66 

Judy Blume, 
Opowieści 
czwartoklasisty 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• autor 
• narrator uczestniczący 
w wydarzeniach  
• bohater literacki 
• ocena postępowania 
bohaterów 
 

• głośno czyta wskazanych fragment 
powieści  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• nazywa cechy bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi 

• prezentuje własne zdanie na 
temat pracy w grupie  
• pracując w grupie, ustala 
zasady, które powinny 
obowiązywać podczas wspólnego 
wykonywania zadań 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.11 
III.2.5 
IV.1 

32. 
Czym dla mnie 
jest książka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
67 

Hanna 
Łochocka, 
Książka czeka 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• ożywienie 

• określa temat wiersza 
• przedstawia korzyści płynące z 
czytania książek 
• wyjaśnia sformułowania książka – 
przyjaciółka, książka czeka  
• prezentuje swoje ulubione książki  

• wypowiada się na temat swoich 
doświadczeń czytelniczych  
• redaguje do gazetki szkolnej 
krótką informację o książce, którą 
warto przeczytać  

1 I.1.1 
I.1.4 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

33. 
Ludzie książki  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
68–70 

 • historia i budowa 
książki 
• osoby biorące udział w 
powstawaniu książek 
 

• wymienia osoby tworzące książki i 
opisuje ich pracę  
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z tworzeniem 
książek 
• opisuje budowę książki, posługując 
się odpowiednim słownictwem, np.: 
okładka, strona tytułowa, grzbiet 
książki 

• samodzielnie wyszukuje 
informacje w różnych źródłach i 
przygotowuje prezentację 
przedstawiającą wybrany zawód 
związany z procesem 
powstawania książki 
 

1 I.2.2 
I.2.4 

III.1.3 
III.2.9 
IV.3 
IV.9 

34–35.  
Pisownia wielką 
literą – imiona, 
nazwiska, tytuły 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
71–73 

 • pisownia wyrazów 
wielkimi literami 
• pisownia tytułów 
książek 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą imion, nazwisk, przydomków 
• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą tytułów książek, filmów, 
programów, dzieł sztuki 
 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
 

2 II.4.1 
III.2.9 
II.4.1 

36. 
Cudzysłów i 
kursywa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
74–75 

 • zastosowanie 
cudzysłowu 
• cudzysłów a kursywa 
 

• zna zasady stosowania cudzysłowu i 
kursywy 
• zapisuje tytuły utworów w 
cudzysłowach 
• zapisuje cytowane wypowiedzi w 
cudzysłowach  
• stosuje kursywę w tekście pisanym 

• poprawnie zapisuje e-mail do 
koleżanki lub kolegi na temat 
swoich ulubionych książek, 
filmów i programów TV 
• posługuje się poprawnymi 
formami rzeczownika cudzysłów 

1 II.4.2 
III.2.9 
IV.9 
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na komputerze  
37. 
Dobry sposób 
spędzania wolnego 
czasu 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
76 

Krystyna 
Wodnicka,  
W bibliotece 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• rym 

• określa temat wiersza 
• przedstawia korzyści płynące z 
czytania książek 
• wyjaśnia, jak rozumie dwa ostatnie 
wersy wiersza  
• prezentuje swoje ulubione książki  
• odszukuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy 

• wypowiada się na temat swoich 
doświadczeń czytelniczych  
• układa własne propozycje 
wyrazów, które się rymują 

1 I.1.1 
I.1.6 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

 

38.  
Co się znajduje w 
bibliotece? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
77 

 • sposoby korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych 
• zasady zachowania w 
bibliotece 
 

• wyjaśnia, czym jest biblioteka 
• zna rodzaje katalogów 
bibliotecznych 
• wybiera odpowiedni katalog 
biblioteczny w określonej sytuacji 
• korzysta z katalogu bibliotecznego 
przy szukaniu książek i materiałów 
• przestrzega zasad zachowania się w 
bibliotece 

• swobodnie korzysta z katalogu 
bibliotecznego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 

1 IV.3 
IV.4 

39. 
Jakie informacje 
odczytasz z karty 
katalogowej? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
78 

 • budowa karty 
katalogowej 
 
 

• odczytuje z karty katalogowej 
informacje o szukanej książce  
• odnajduje w książce informacje 
potrzebne do przygotowania karty 
katalogowej  
• korzysta z katalogu internetowego 

• swobodnie korzysta z katalogu 
internetowego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 
 
 

1 IV.4 
IV.9 

40–41. 
Jak sporządzić 
notatkę? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
79–82 

 • redagowanie notatek 
• różne formy notatek 
 

• zna różne sposoby notowania 
• notuje ważne informacje w formie 
krótkiego tekstu, punktów, schematu, 
tabeli 
• uważnie i ze zrozumieniem czyta 
tekst 
• odszukuje w tekście ważne 
informacje 
• wybiera sposób zanotowania 
istotnych informacji 

• trafnie wybiera najlepszą formę 
notatki i samodzielnie ją 
redaguje, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 
 • wie, co oznaczają skróty: wg, 
nr, np., ok., m.in., r., w., i 
posługuje się nimi w notatkach 

2 III.2.4 
IV.1 
IV.2 

 

42. 
Anioł i szkolne 
zabawy  
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
83 

Jan 
Twardowski, W 
klasie (lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• strofa 
• rym 

• określa temat utworu 
• opisuje osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohaterów tekstu 
• opisuje zachowanie bohaterów 
utworu i wyraża swój sąd na ten 
temat 

• omawia wyczerpująco sytuację 
przedstawioną w wierszu i odnosi 
ją do własnych doświadczeń 
 

1 I.1.1 
I.1.6 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
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• recytacja  • wskazuje w tekście wersy, rymy  
• recytuje wiersz głośnio, wyraźnie, 
oddając jego nastrój  

III.2.2 
 

43. 
Szkolne 
nieporozumienia 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
84–85 
 

Hanna 
Ożogowska, 
Chłopak na 
opak. Raz, gdy 
chciałem być 
szlachetny 
(fragmenty) 

• czytanie głośne  
• narrator 
• bohater literacki 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
 
 

• czyta tekst głośno i wyraźnie 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• opisuje cechy bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi  
• wyjaśnia, na czym polegało 
nieporozumienie opisane we 
fragmencie powieści 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• podaje przykłady innych 
nieporozumień  
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.11 
III.2.5 
IV.1 

44–45. 
Pierwsze 
spotkanie z lekturą 
Akademia pana 
Kleksa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
86–88 
 

Jan Brzechwa, 
Akademia pana 
Kleksa 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• notatka z lektury  

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora utworu  
• opisuje bohaterów utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w powieści 
• określa cechy bohaterów utworu  
• wskazuje wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• wyraża swój sąd o lekturze 

• prezentuje informacje o autorze 
lektury i innych jego utworach 
• pisze opowiadanie inspirowane 
treścią lektury 
• samodzielnie sporządza notatki 
na podany temat 
 

2 I.1.1 
I.1.7 I.1.9 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.8 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

46.  
Niezwykłe lekcje 
w Akademii pana 
Kleksa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
89–91 
 

Jan Brzechwa, 
Akademia pana 
Kleksa 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie  
• wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• notatka 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opisuje bohaterów utworu 
• określa narratora przeczytanego 
fragmentu powieści 
• opowiada o lekcjach w Akademii 
pana Kleksa 
• wskazuje wydarzenia, postacie i 
przedmioty fantastyczne 
• redaguje notatkę w punktach – plan 
dnia w Akademii pana Kleksa 

• podaje własne propozycje 
nietypowych lekcji, które 
mogłyby się odbywać w szkole 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.8 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

47. • podręcznik  • opis postaci (w formie • ustnie opisuje wygląd i zachowanie • samodzielnie redaguje 1 III.2.1 
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Jak opisać postać? NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
92–93 

ustnej i pisemnej) 
• wyrazy o 
przeciwstawnym 
znaczeniu 
 

rzeczywistej postaci  
• redaguje pisemny opis rzeczywistej 
postaci  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej 
• wydziela w tekście akapity 

poprawny i wyczerpujący opis 
postaci, unikając powtarzania 
wyrazów 
 

II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 

48. 
Kłopoty z 
kolegami 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
94–95 
 

Carlo Collodi, 
Pinokio 
(fragmenty)  

• czytanie głośne  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie powieści 
• wydarzenia 
 

• głośno i wyraźnie czyta fragment 
powieści  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• opisuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 
powieści 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
  
 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
II.2.5 
IV.1 

 
 

49–50.  
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 2. 
Szkolne radości, 
szkolne smutki, s. 
96–98 
 

• mapa myśli 
• Oxford Junior. 
Encyklopedia 
sławnych ludzi 
(fragmenty) 

• autor, narrator, bohater, 
ożywienie, rym 
• notatka, opis postaci 
• pisownia wielką literą, 
cudzysłów, kursywa 
• przymiotnik, odmiana 
przez przypadki, liczby i 
rodzaje przymiotnika 
• budowa książki, karta 
katalogowa 

• wskazuje w tekście wiersza 
ożywienie, rymy 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa narratora tekstu 
• redaguje notatkę i opis postaci 
• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą 
• poprawnie używa cudzysłowu i 
kursywy 
• odmienia przymiotnik przez 
przypadki, liczby i rodzaje 
• korzysta z katalogu bibliotecznego 
przy szukaniu książek i materiałów 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku  
• samodzielnie sporządza notatki 
w różnych formach 
• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
postaci, unikając powtarzania 
wyrazów 
• swobodnie korzysta z katalogu 
bibliotecznego oraz wyszukuje w 
nim potrzebne książki i materiały 
 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 
I.2.5 
II.1.3 
II.1.7 
II.4.1 
II.4.2 
II.2.1 
III.2.4 
IV.1 
IV.2 

51.  
Poznajmy się! 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

Nikołaj 
Pietrowicz 

• dzieło sztuki 
plastycznej 

• określa czas i miejsce sytuacji 
ukazanej na płótnie 

• określa nastrój obrazu 
• nazywa uczucia, które 

1 I.1.12 
I.1.16 
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start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 99 
 

Bogdanow- 
Bielski, Goście 

• opowiadanie o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i miejscu 
oraz bohaterach 

• opisuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• określa kolory dominujące na 
obrazie 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

wywołuje w nim dzieło, i 
uzasadnia swoją wypowiedź 
• omawia następujące elementy 
dzieła: plan, barwy, kompozycję, 
światło 
• przedstawia różnice w 
przeżywaniu świata między 
dziećmi a dorosłymi  

I.1.17 
II.3.1 
II.3.4 

 

52. 
Myślę, więc 
jestem 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
100–101 
 

Joanna 
Papuzińska, Ja 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• rym 
• porównanie i jego 
funkcja w utworze 
 

• określa temat utworu 
• opisuje osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohatera tekstu 
• wskazuje w tekście wersy, rymy  
• odszukuje w wierszu porównania i 
określa jego funkcję 
• wypowiada się na temat swoich 
zainteresowań, ulubionych zajęć, 
planów, marzeń 

• wymyśla własne przykłady 
porównań 
• rysuje ilustrację do wybranego 
fragmentu wiersza (przekład 
intersemiotyczny) 
 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 

I.2.12 
53–54. 
Co jest potrzebne 
dzieciom? 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
102–106 
 

Janusz Korczak, 
Król Maciuś 
Pierwszy 
(fragmenty) 

• czytanie głośne ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• notatka 
 
 

• głośno i cicho czyta fragment 
powieści  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 
utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w przeczytanym 
fragmencie 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 
powieści 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
• wyszukuje w internecie 
informacje o prawach dziecka i 
sporządza na ten temat notatkę 
 

2 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

55. 
Jaką cechę 
ośmiesza poeta? 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 107 
 

Jan Brzechwa, 
Samochwała 
(lektura 
obowiązkowa) 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wersy 
• rymy 
• epitety 
• nastrój utworu 
• recytacja  

• określa temat utworu 
• nazywa osobę mówiącą w wierszu 
• przedstawia bohaterkę tekstu 
• opisuje zachowanie bohaterki i 
wyraża swój sąd na ten temat 
• wskazuje w tekście wersy, rymy, 
epitety  
• recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 
oddając jego nastrój  

• wyjaśnia różnicę między 
chwaleniem a przechwalaniem  
• określa, jakimi osiągnięciami i 
umiejętnościami warto się 
chwalić 

1 I.1.1 
I.1.6 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
III.2.2 

 

56–58. • podręcznik  • czasownik • wskazuje czasowniki wśród innych • wie, że błędnie użyty czasownik 3 II.1.1 



 
 

12 
 

Jaką funkcję pełni 
czasownik i przez 
co się odmienia?  

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
108–111 
 

• odmiana czasownika 
przez osoby i liczby 
• czas przeszły, przyszły 
i teraźniejszy czasownika 
• forma osobowa i 
nieosobowa czasownika 
• bezokolicznik 

części mowy 
• odmienia czasowniki przez liczby i 
osoby  
• określa osobę, liczbę i rodzaj 
czasownika 
• odróżnia czasowniki w czasie 
przeszłym, teraźniejszym i przyszłym  
• odróżnia osobową formę 
czasownika od nieosobowej 
• rozpoznaje bezokolicznik jako 
nieosobową formę czasownika 

może zmienić znaczenie 
wypowiedzi 
• używa poprawnego 
sformułowania ubieram się w 
płaszcz 
  
 

II.1.2 
II.1.3 
II.1.6 

 

59–60 
Jak się odmienia 
czasownik w 
czasie przeszłym i 
przyszłym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
112–113 
 

 • odmiana czasownika w 
czasie przeszłym i 
przyszłym 
• rodzaje czasownika w 
czasie przeszłym 
• rodzaj męsko- i 
niemęskoosobowy 
• forma złożona 
czasownika 

• odmienia czasownik w czasie 
przeszłym przez osoby, liczby i 
rodzaje 
• określa rodzaj czasownika w czasie 
przeszłym w liczbie pojedynczej i 
mnogiej (męskoosobowy i 
niemęskoosobowy) 
• odmienia czasowniki w czasie 
przyszłym w formie prostej i złożonej 
• przekształca teksty pisane w czasie 
teraźniejszym na teksty pisane w 
czasie przeszłym albo przyszłym 

• odróżnia formę złożoną czasu 
przyszłego z bezokolicznikiem 

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.6 

 

61–62. 
Pierwsze 
spotkanie z lekturą 
Mikołajek 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
114–116 
 

René Goscinny, 
Jean-Jacques 
Sempé, 
Mikołajek 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• notatka 
 

• głośno i cicho czyta informacje o 
książce 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • charakteryzuje bohaterów 
utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  
• wyszukuje w lekturze określone 
informacje i sporządza notatki 
• wyraża swoją opinię o lekturze 

• prezentuje informacje o 
autorach lektury  
• tworzy twórcze opowiadanie 
związane z treścią utworu, np. 
opowiada o zabawnej historii, 
która wydarzyła się w szkole 
 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.8 

III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

63. 
Ludeczka da się 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

René Goscinny, 
Jean-Jacques 

• czytanie głośne i ciche  
• opowiadanie jako 

• czyta głośno i cicho  
• wskazuje charakterystyczne cechy 

• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 

1 I.1.1 
I.1.3 
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lubić?! 
 
 

start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
117–120 
 

Sempé,  
Ludeczka 
(fragmenty 
książki 
Mikołajek) 
(lektura 
obowiązkowa) 

gatunek, cechy 
opowiadania  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie  
• narrator 
• wydarzenia 
 

opowiadania 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opisuje bohaterów  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

w tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 
 
 
 

I.1.7 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

64. 
Dobry sposób na 
przezwiska 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
121–122 
 

Krystyna 
Pokorska,  
Ewka-
Marchewka 

• wiersz 
• podmiot liryczny 
• wersy 
• rymy 
• nastrój utworu 
• wyrazy bliskoznaczne 
(synonimy) 
 
 
 

• określa temat wiersza 
• opisuje nastrój tekstu 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• przedstawia bohaterkę utworu 
• opisuje zachowanie bohaterki i 
wyraża swój sąd na ten temat 
• wskazuje w tekście wersy, rymy  
• porównuje doświadczenia bohaterki 
z własnymi  
• dobiera właściwe wyrazy 
bliskoznaczne  

• wyjaśnia, jaka jest różnica 
między przezwiskiem a 
przydomkiem 
• pracując w grupie, wymyśla 
ciekawe i zabawne przydomki 
odnoszące się do zalet i mocnych 
stron kolegów i koleżanek 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 
II.2.8 

 

65. 
Jak korzystać ze 
słownika wyrazów 
bliskoznacznych? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
123–124 
 

 • korzystanie ze słownika 
wyrazów 
bliskoznacznych 
(synonimów) 
 

• wyszukuje wyrazy bliskoznaczne w 
słowniku synonimów  
• odczytuje znaczenia wyrazów i 
przykłady ich zastosowania 
• wyjaśnia skróty i oznaczenia 
słownikowe  
• trafnie dobiera wyrazy 
bliskoznaczne 
• podejmuje próby korzystania z 
internetowych wersji słownika 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika synonimów, 
również on-line 

1 II.2.8 
III.2.9 
IV.5 

 

66. 
Nie wszyscy 
muszą być 
jednakowi 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
125–129 
 

Anna 
Onichimowska, 
Najwyższa góra 
świata 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• opowiadanie jako 
gatunek, cechy 
opowiadania  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
opowiadanie i wskazuje 
charakterystyczne cechy opowiadania 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• opisuje bohaterów fragmentu 
powieści 

• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w tekście i wyjaśnia, jak rozumie 
słowa: Nie wszyscy muszą być 
jednakowi 
 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 
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• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

III.2.5 
IV.1 

67–69. 
Pisownia wyrazów 
z rz i ż 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
130–137 
 

 • pisownia wyrazów z rz 
i ż  
• pisownia wyrazów 
zakończonych na  
-arz , -erz, -mistrz,  
-mierz 
• pisownia wyrazów z rz 
wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia wyrazów z ż 
wymiennym i 
niewymiennym 

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni rz i ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -arz , -erz, -mistrz,  
-mierz 
• tworzy formy pokrewne i 
poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
wymiennym  
• poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
niewymiennym 
 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia rz i ż) 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
 

3 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 

70–72. 
Niezwykle cenne 
stare tenisówki 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
138–141 
 

Ulf Stark, 
Magiczne 
tenisówki 
mojego 
przyjaciela 
Percy’ego 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
prezentowanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• opisuje magiczne tenisówki 
Percy’ego i wyjaśnia, na czym 
polegała ich moc 
 

3 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 

73–74. 
Jak opisać 
przedmiot? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
142–145 
 

 • opis przedmiotu  
• wyrazy bliskoznaczne  
 

• ustnie opisuje wygląd przedmiotu 
• wyszukuje w tekście informacje na 
temat wyglądu danego przedmiotu  
• redaguje pisemny opis przedmiotu  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję  
• wydziela w tekście akapity 

• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
wybranego przedmiotu, unikając 
powtarzania wyrazów 
 

2 II.1.7 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
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75.  
Kto może zostać 
wielkim 
człowiekiem? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
146–147 
 

Ewa Szelburg-
Zarembina, 
Przed 
pomnikiem 
Wielkiego 
Człowieka 
 

• wiersz 
• podmiot liryczny  
• adresat utworu 
• wersy 
• rymy 
 
 
 
 

• określa temat tekstu 
• wskazuje adresata utworu 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• wymienia cechy, które powinna 
mieć osoba zasługująca na miano 
wielkiego człowieka 
• wyjaśnia pisownię wielką literą 
wyrazu Wielkość 
• wskazuje w tekście wiersza wersy i 
rymy  

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza 
• pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 
słowa: Nie wiadomo wcale, jak 
się Wielkość w życiu rozpoczyna 
• samodzielnie przygotowuje 
informacje o osobie, która 
zasługuje na miano wielkiego 
człowieka 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1. 9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
II.3.2 

76–77. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 3. O 
sobie, o nas, s. 
148–150 
 

• mapa myśli 
• Helena 
Kajetanowicz, 
Licz się ze 
słowami 
(fragmenty) 
• Maria 
Terlikowska, 
Ziółko 
(fragmenty) 

• autor, narrator, bohater, 
podmiot liryczny, adresat 
utworu, porównanie  
• opowiadanie  
• opis przedmiotu 
• pisownia wyrazów z rz 
i ż  
• czasowniki jego 
znaczenie 
• odmiana czasownika 
przez osoby, liczby i 
rodzaje  
• odmiana czasownika w 
czasie przeszłym i 
przyszłym 
• forma osobowa i 
nieosobowa czasownika 
(bezokolicznik) 
• wyrazy bliskoznaczne  
• korzystanie ze słownika 
wyrazów 
bliskoznacznych 

• wskazuje w wierszu porównanie 
• określa podmiot liryczny i adresata 
utworu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• określa narratora utworu 
• redaguje opis przedmiotu 
• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z rz i ż 
• odmienia czasownik przez osoby, 
liczby i rodzaje w czasie 
teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 
• korzysta ze słownika wyrazów 
bliskoznacznych 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie sporządza notatki 
w różnych formach 
• samodzielnie redaguje 
poprawny i wyczerpujący opis 
przedmiotu, unikając powtarzania 
wyrazów 
• swobodnie korzysta ze słownika 
wyrazów bliskoznacznych  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.4.1 
III.2.5 
IV.1 

 

78. 
Wiosenny pejzaż 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
151 

Henryk 
Weyssenhoff, 
Wiosna 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 

• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje 
dzieło 
• nazywa kolory dominujące na 
obrazie  
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
odpowiedź 
• omawia elementy dzieła 
plastycznego: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 

 
 

79. • podręcznik Antoni • podmiot liryczny • określa temat wiersza • prezentuje informacje o autorze 1 I.1.1 
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Co łączy 
Polaków?  

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
152–155 
 

Słonimski, 
Polska 

• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – wers, 
strofa, rymy 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  
• patriotyzm  
• recytacja 
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• nazywa adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w wierszu wersy, strofy, 
rymy  
 • recytuje wiersz głośnio i wyraźnie, 
oddając jego nastrój 
 

wiersza 
• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przygotowuje dla 
rówieśników z innego kraju 
interesujące informacje o Polsce  
 
 

I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 

80–81. 
Najważniejsza 
pieśń Polaków 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
155–157 
 

Józef Wybicki, 
Mazurek 
Dąbrowskiego 
(lektura 
obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 
wierszu 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• uczucia wyrażone w 
tekście hymnu, 
patriotyzm  
• hymn państwowy 
• utwór poetycki – wers, 
strofa, refren, rytm 
• pamięciowe 
opanowanie tekstu 
hymnu  
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• określa temat utworu 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim utwór 
• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w mazurku wersy, strofy, 
rymy, rytm  
• odtwarza tekst hymnu z pamięci  
• przyjmuje odpowiednią postawę 
podczas śpiewania hymnu 
• potrafi wymienić uroczystości i 
sytuacje, w czasie których śpiewany 
jest hymn państwowy 

• opowiada historię powstania 
polskiego hymnu państwowego 
• wyjaśnia, kim byli: Jan Henryk 
Dąbrowski, Stefan Czarniecki, 
Napoleon Bonaparte 
 

2 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 
IV.3 

82–83. 
Poetycki zachwyt 
nad polskim 
niebem  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
158–160 
 

Adam 
Mickiewicz, 
Pan Tadeusz 
(fragment) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• osoba mówiąca 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• uczucia wyrażone w 
tekście  
• wers 
• rym 
• rytm 
• porównanie 
• ożywienie 
• recytacja 

• czyta fragmenty epopei głośno i 
cicho 
• określa temat utworu  
• charakteryzuje adresata tekstu 
• określa osobę mówiącą w utworze 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim tekst 
• wskazuje w przeczytanym 
fragmencie porównanie i ożywienie  
• odszukuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
• recytuje fragment utworu głośno i 
wyraźnie, oddając jego nastrój 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• układa porównania opisujące 
inne zjawiska przyrody, np. 
deszcz, zachód słońca, tęczę 
 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.20 
I.2.3 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 

84. 
Jaką funkcję pełni 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

 • przysłówek jako 
nieodmienna część 

• wskazuje przysłówki wśród innych 
części mowy 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem różnych, celowo 

1 II.1.1 
II.1.2 
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przysłówek? start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
161–162 
 

mowy 
• przysłówki pochodzące 
od przymiotników  
 

• określa znaczenie przysłówków w 
zdaniu 
• rozpoznaje przysłówki pochodzące 
od przymiotników 
• tworzy przysłówki od 
przymiotników 

dobranych przysłówków 
 

II.1.7 

85. 
Tajemnicze 
życzenie 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
163–164 
 

Magdalena 
Grądzka,  
Piast Kołodziej 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 
 

• czyta fragment legendy głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w legendzie  
• określa wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• przedstawia bohaterów utworu 
• opisuje cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wyjaśnia pouczenie wynikające z 
legendy  

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o księciu 
Popielu i sporządza na ten temat 
notatkę 
• wyjaśnia, na czym polegał 
obrzęd postrzyżyn u Słowian 
 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

86. 
„Tutaj się 
osiedlimy…” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
165–167 
 

Magdalena 
Grądzka,  
O Lechu, 
Czechu i Rusie 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• polskie symbole 
narodowe 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wymienia jej cechy 
charakterystyczne  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o godle 
Polski i sporządza na ten temat 
notatkę 
• odszukuje w bibliotece albo 
internecie informacje o herbie 
miejscowości, w której mieszka  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.12 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

87–88. 
Pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
168–171 

 • pisownia nie z różnymi 
częściami mowy  
  

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni nie z czasownikami, 
rzeczownikami, przymiotnikami i 
przysłówkami  
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie  

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego, również on-line 

2 II.1.1 
II.4.1 
III.2.9 
IV.5 
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89. 
Legenda o Juracie, 
bursztynie i 
sztormie 
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
172–173  

Magdalena 
Grądzka, 
Jurata, królowa 
Bałtyku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• określa wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• opisuje cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• zna legendy związane z 
regionem, w którym mieszka  
• interesująco opowiada jedną z 
regionalnych legend  
• samodzielnie pisze opowiadanie 
o legendarnych wydarzeniach, 
unikając powtarzania wyrazów 
• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
pochodzeniu bursztynu  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.12 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 
IV.8 

90. 
Jak napisać plan 
wydarzeń? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
174–175 

 • plan wydarzeń 
• plan ramowy 
• plan szczegółowy 
• rzeczowniki 
nazywające czynności 

• sporządza odtwórczy plan ramowy  
• rozbudowuje plan ramowy w plan 
szczegółowy 
• przekształca czasowniki w 
rzeczowniki nazywające czynności 
• stosuje w planie odpowiedni układ 
graficzny 

• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
• stosuje odpowiednie synonimy, 
aby uniknąć powtórzeń 

1 I.1.7 
II.2.8 
III.1.4 
III.2.3 

91.  
Fantazja 
czarnoksiężnika z 
Krakowa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
176–177 
 

Jan 
Adamczewski, 
O Mistrzu 
Twardowskim 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• opisuje miejsca realistyczne: rynek 
w Krakowie, kopalnie srebra w 
Olkuszu, Maczugę Herkulesa koło 
Pieskowej Skały  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie i wydarzenia 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyjaśnia znaczenie powiedzeń:  
Co nagle, to po diable,  Jak się 
człowiek śpieszy, to się diabeł 
cieszy 
• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
 
 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.12 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 
 

92–93. 
Co się zdarzyło w 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 

Adam 
Mickiewicz, 

• bohaterowie utworu 
• utwór poetycki – wers, 

• czyta tekst głośno i cicho  
• określa temat utworu 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 

2 I.1.1 
I.1.6 
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karczmie Rzym? start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
177–183 
 

Pani 
Twardowska 
(lektura 
obowiązkowa) 

rym, rytm 
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• prezentuje bohaterów dzieła  
• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• odszukuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
 • recytuje wiersz głośno i wyraźnie, 
oddając nastrój utworu 

• porównuje legendę o panu 
Twardowskim z utworem Adama 
Mickiewicza Pani Twardowska 

I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 

94. 
Niezwykłe 
spotkanie  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
184–186 

Marcin 
Szczygielski, 
Klątwa 
dziewiątych 
urodzin 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• bohaterowie  
• korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

• czyta fragment powieści głośno i 
cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece książkę 
z legendą o Złotej Kaczce  
• opowiada legendę o Złotej 
Kaczce 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

III.2.5 
IV.1 
IV.4 

95. 
Teatralne czary 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
187 

Joanna 
Kulmowa, Po 
co jest teatr? 
(lektura 
obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu  
• elementy spektaklu 
teatralnego 
• rola rekwizytu i 
dekoracji 
• utwór poetycki – wers, 
rym, rytm 

• określa temat wiersza 
• charakteryzuje adresata utworu 
• opisuje podmiot liryczny w wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wzbudza w 
nim utwór 
• wskazuje w tekście wersy, rymy, 
rytm  
  

• wypowiada się o swoich 
wrażeniach z ostatnio 
obejrzanego przedstawienia 
• wymyśla różne sposoby 
wykorzystania przedmiotów 
codziennego użytku w teatrze 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 
I.2.3 
I.2.8 

 

96. 
Ludzie teatru 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
188–190 
 

 • ludzie teatru 
• teatralne środki wyrazu 
 

• wymienia osoby tworzące spektakl 
teatralny i opisuje ich pracę  
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z teatrem 
• opowiada o swojej wizycie w 
teatrze 
• przedstawia zasady kulturalnego 
zachowania się w teatrze 

• potrafi wymienić kilka nazwisk 
współczesnych twórców i 
aktorów teatralnych 
 
 

1 I.2.8 
I.2.9 
IV.1 
IV.8 
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97–98. 
Przygotowujemy 
inscenizację 
Legendy o 
warszawskim 
Bazyliszku 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
191–194 
 

Wanda 
Chotomska, 
Legenda o 
warszawskim 
Bazyliszku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• bohaterowie  
• elementy spektaklu 
teatralnego 
• dramat 

• czyta tekst głośno, z podziałem na 
role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• opisuje relacje między bohaterami  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• wskazuje postacie oraz wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• redaguje poprawny szczegółowy 
plan wydarzeń 
• określa cechy dramatu (tekst 
główny, tekst poboczny) 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• pracując w grupie, projektuje 
scenografię, rekwizyty, kostiumy, 
ruch sceniczny  
• bierze aktywnie udział w 
inscenizacji legendy o 
warszawskim Bazyliszku 

2 I.1.2 
I.1.7 

I.1.19 
I.2.8 
I.2.9 

III.2.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.8 

 

99–100. 
Podsumowanie 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 4. 
Opisać Polskę, s. 
195–198 
 

• mapa myśli 
• Małgorzata 
Zaremba,  
Przepis na 
legendę – 
tropimy prawdę 
(fragmenty) 
• Józef 
Ratajczak, 
Legenda 

• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• hymn państwowy 
• elementy spektaklu 
teatralnego 
• przysłówek 
• plan wydarzeń 
• pisownia nie z różnymi 
częściami mowy 
 

• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• odszukuje w tekście postacie oraz 
wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• odtwarza z pamięci tekst hymnu 
państwowego 
• opisuje elementy spektaklu 
teatralnego 
• tworzy przysłówki od 
przymiotników  
• redaguje ramowy i szczegółowy 
plan wydarzeń 
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• interesująco opowiada legendy 
związane z regionem, w którym 
mieszka 
• samodzielnie redaguje 
poprawny szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając powtarzania 
wyrazów 
 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.8 
II.1.1 
II.1.2 
II.4.2 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

101. 
Ruszamy w 
podróż do 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 

Tomasz 
Sętowski, 
Podróż do 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 

• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje obraz 

• opisuje uczucia, które wywołuje 
w nim dzieło, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 

1 I.1.12 
I.2.12 
II.3.1 
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baśniowej krainy  Baśniowe krainy, s. 
199 

nieznanej krainy przedstawionego na 
obrazie 

• nazywa kolory dominujące na 
płótnie 
• opisuje elementy realistyczne i 
fantastyczne ukazane przez malarza 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• elementy dzieła plastycznego: 
plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• wyjaśnia związek między 
obrazem a tytułem rozdziału 

III.2.1 
III.2.7 

 
 

102–103. 
Dobroć 
nagrodzona 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
200–206 

Charles 
Perrault, 
Kopciuszek 
(fragmenty) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w tekście  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• redaguje ramowy plan wydarzeń 
• wyjaśnia pouczenie wypływające z 
baśni o Kopciuszku 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• wyjaśnia, dlaczego baśń o 
Kopciuszku cieszy się ogromną 
popularnością 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 

104. 
„Nie pomoże 
dobra wróżka…” 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
207–208 

Wanda 
Chotomska, 
Kopciuszek 

• elementy spektaklu 
teatralnego  
• dramat 
• dialog i monolog 
• plakat teatralny 
 

• czyta tekst z podziałem na role 
• odszukuje dialog i monolog 
• przedstawia pouczenie (morał) 
wypływające przedstawienia 
• odczytuje humorystyczny charakter 
utworu 
• planuje grę aktorska oraz projektuje 
dekoracje, kostiumy i rekwizyty do 
przedstawienia 
• określa cechy dramatu (tekst 
główny, tekst poboczny, podział na 
akty i sceny) 
• odczytuje informacje z plakatu 
teatralnego 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu 
• tworzy plakat teatralny do 
szkolnego przedstawienia  
• aktywnie pracując w grupie, 
przygotowuje inscenizację 
Kopciuszka 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.1.8 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.19 
I.2.8 
I.2.9 
II.3.1 
III.2.2 
III.2.5 
IV.1 

 
 

105. 
Jak napisać 
zaproszenie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 

 • zaproszenie i jego 
elementy 
• zwroty do adresata 

• tworzy zaproszenie w formie ustnej 
i pisemnej 
• redaguje pisemne zaproszenie, 

• samodzielnie redaguje 
zaproszenie w ciekawej formie 
graficznej, zgodnie z wymogami 

1 II.2.3 
II.3.2 
III.1.3 
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Baśniowe krainy, s. 
209–210 

uwzględniając jego niezbędne 
elementy 
• poprawnie zapisuje datę i miejsce 
wydarzenia  
• stosuje zwroty do adresata i 
charakterystyczne sformułowania  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję i układ 
graficzny  

dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 

III.2.1 

106. 
Jaką funkcję pełni 
przyimek? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
211 

 • przyimek i jego rola w 
wypowiedzi 
• wyrażenie przyimkowe 
 

• rozpoznaje przyimki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przyimków w 
zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe  
• rozróżnia wyrażenia przyimkowe 
wskazujące na miejsce i wskazujące 
na czas 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem wyrażeń 
przyimkowych 

1 II.1.1 
II.1.2 
III.2.1 

107. 
Świat baśni 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
212–214 

 • baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
• magiczne przedmioty 
 

• wymienia tytuły znanych baśni 
• prezentuje najbardziej znanych 
autorów baśni: Andersena, braci 
Grimm, Perrault i ich twórczość 
• opowiada ulubioną baśń 
• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 
znanych bohaterów baśni 
• opisuje magiczne przedmioty i ich 
właściwości 
• redaguje opis magicznego 
przedmiotu 

• przygotowuje pytania i zadania 
dla uczestników szkolnego 
konkursu czytelniczego W 
świecie baśni 
 
 

1 I.1.2 
I.1.3 
I.2.8 

I.2.12 
IV.8 

 

108. 
Wędrówka pełna 
przygód 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
214–217 

Jacob i Wilhelm 
Grimm, 
Kryształowa 
kula 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
 
 

• czyta baśń głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• odszukuje w baśni postacie 

• prezentuje informacje o 
autorach utworu 
• rysuje ilustracje do baśni i 
przygotowuje teatrzyk kamishibai  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 
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realistyczne i fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

 

109. 
Jaką funkcję pełni 
spójnik? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
218 

 • spójnik i jego funkcja 
w wypowiedzi 
 

• rozpoznaje spójniki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie spójników w 
zdaniu 
• uzupełnia wypowiedź pisemną 
odpowiednimi spójnikami 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem spójników 
• zastępuje wskazane spójniki ich 
bliskoznacznymi 
odpowiednikami 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.2.8 

110. 
Przecinki i 
spójniki 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
219–220 

 • użycie przecinków z 
wybranymi spójnikami 
 

• zna zasady użycia przecinka przed 
spójnikami 
• wymienia spójniki, przed którymi 
należy postawić przecinek 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
• redaguje dialog, w którym 
stosuje spójniki 
 

1 II.1.1 
II.4.2 
III.2.1 

111–112. 
Chciwość nie 
popłaca 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
221–228 

Aleksander 
Puszkin, 
Bajka o rybaku i 
rybce (lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne w utworze 
literackim 
• morał 
 

• czyta baśń głośno z podziałem na 
role  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wskazuje jej cechy 
charakterystyczne 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• odszukuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• przedstawia pouczenie wypływające 
z baśni  

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• rysuje ilustracje do baśni i 
przygotowuje teatrzyk kamishibai 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

 

113–114. 
Jak napisać 
opowiadanie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
229– 231 

 • redagowanie 
opowiadania twórczego, 
związanego z treścią 
utworu (w formie 
pisemnej i ustnej) 

• ustnie opowiada, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 
• redaguje opowiadanie zgodnie z 
planem wydarzeń 
• tworzy początek opowiadania  
• redaguje opowiadanie na podstawie 

• samodzielnie redaguje 
poprawne i wyczerpujące 
opowiadanie twórcze, unikając 
powtarzania wyrazów 
 

2 I.2.4 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.7 
III.2.9 

 



 
 

24 
 

historyjki obrazkowej 
• pisze opowiadanie twórcze  
• w wypowiedzi pisemnej stosuje 
odpowiednią kompozycję  
• wydziela w tekście akapity 

115. 
Dobroć 
nagrodzona 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
232–234 

Oskar Kolberg, 
O szewczyku 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
 
 

• czyta tekst głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i wymienia jej cechy 
charakterystyczne  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• wskazuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• określa cechy bohaterów utworu i 
ich relacje  
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• przedstawia pouczenie wypływające 
z baśni  

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• redaguje opowiadanie, którego 
bohaterem jest wybrana postać z 
baśni 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 

 

116–117. 
Ucieczka z krainy 
baśni 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
235–238 

Janusz Stanny, 
Baśń o królu 
Dardanelu 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche 
• baśń jako gatunek 
literacki 
• cechy i przesłanie baśni 
• postacie i wydarzenia 
fantastyczne i 
realistyczne w utworze 
literackim 
• utwór poetycki – wers, 
rym, rytm 
 

• czyta tekst z podziałem na role 
• wymienia cechy charakterystyczne 
baśni 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• odszukuje wydarzenia realistyczne i 
fantastyczne  
• opisuje bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• rozpoznaje elementy rytmizujące 
utwór 

• pracując w grupie, redaguje 
własną baśń 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.6 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 
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118–120. 
Pisownia wyrazów 
z ch i h  
 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
239–245 

 • pisownia wyrazów z ch 
i h  
 
 

• rozróżnia części mowy  
• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni wyrazów z ch i h  
• poprawnie zapisuje wyrazy z h 
wymieniającym się na g, z, ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ch na 
końcu wyrazu 
• poprawnie zapisuje wyrazy z h w 
środku wyrazu 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia ch i h)  
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego  
• układa krótkie, zabawne 
historyjki, wykorzystując wyrazy 
z trudnościami ortograficznymi 

3 II.1.1 
II.4.1 
III.2.1  
III.2.7 
III.2.9 
IV.5 

 

121–122. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 5. 
Baśniowe krainy, s. 
246– 248 

• mapa myśli 
• Świat baśni, 
legend i mitów. 
Mityczne stwory 
(fragment) 

• baśń, cechy i przesłanie 
baśni 
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne  
• dialog i monolog  
• opowiadanie  
• zaproszenie 
• pisownia wyrazów z ch 
i h  
• przyimek, wyrażenie 
przyimkowe 
• spójnik  
• użycie przecinków 

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń 
i podaje jej cechy charakterystyczne 
• odszukuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne  
• redaguje zaproszenie i opowiadanie 
twórcze 
• zna i stosuje zasady pisowni 
wyrazów z ch i h 
 
 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje 
opowiadanie, unikając 
powtarzania wyrazów 
• redaguje zaproszenie, unikając 
powtarzania wyrazów, zgodne z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 
 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.8 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.1.20 
II.1.1 
II.1.2 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

123. 
Co jest ważne w 
życiu? 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 249 

Cordula Ditz, 
Czworo 
przyjaciół 

• dzieło sztuki 
plastycznej 
• opowiadanie  
o sytuacji przedstawionej 
na obrazie, czasie i 
miejscu oraz o 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
ukazanej na obrazie 
• opisuje bohaterów 
przedstawionych na płótnie  
• określa kolory dominujące w dziele 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  
 

• opowiada o uczuciach, które 
wywołuje w nim obraz, i 
uzasadnia swoją wypowiedź 
• wyjaśnia związek tematyki 
obrazu z tytułem rozdziału 
• omawia elementy plastyczne: 
plan, barwy, kompozycję, światło 
• przekłada tekst kultury na 
własne doświadczenie 

1 I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

 

124. 
Magiczne słowa 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 250–252 

Maria 
Dańkowska, 
Nastolatki i bon 
ton (fragmenty) 

• zwroty grzecznościowe 
• bon ton, etykieta 
językowa 

• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie: słowa stanowią klucz 
do ludzi 
• posługuje się zwrotami 
grzecznościowymi 
• poznając nową osobę, przedstawia 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
bon ton, taktowny, kindersztuba, 
savoir-vivre i stosuje je we 
właściwych kontekstach 
 

1 I.1.1 
I.2.1 
I.2.3 

I.1.17 
I.1.18 
II.2.4 
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się w kilku zdaniach 
• stosuje zasady etykiety językowej 

II.3.7 
 

125. 
Zabawa na łące 

• podręcznik 
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 253 

Władysław 
Bełza, Motyl 
(lektura 
obowiązkowa) 

• osoba mówiąca w 
wierszu 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy, rytm 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  

• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
wierszu 
• określa nastrój tekstu 
• wskazuje w wierszu wersy i rymy  
  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

126. 
Jak przygotować 
podziękowanie? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 254–255 

 • podziękowanie i jego 
elementy  
• zwroty grzecznościowe 
 

• tworzy ustne podziękowanie w 
określonej sytuacji 
• redaguje pisemne podziękowanie, 
uwzględniając jego niezbędne 
elementy 
• poprawnie zapisuje datę i miejsce  
• świadomie używa wybranych 
zwrotów grzecznościowych 
• stosuje w tekście odpowiednią 
kompozycję i układ graficzny  

• samodzielnie redaguje 
podziękowanie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 

1 I.1.3 
I.1.5 

III.1.3 
III.2.1 
II.3.2 
II.4.1 

127. 
Gdy ludzie się 
różnią… 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 256–259 

Grzegorz 
Kasdepke,  
Mam prawo 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta fragmenty powieści głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
opisanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• proponuje inny tytuł dla 
fragmentu tekstu  
• samodzielnie korzysta ze 
słownika języka polskiego, 
również on-line 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 
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128.  
Mogę 
przeciwstawić się 
przemocy 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 260–263 

Elżbieta 
Zubrzycka, Słup 
soli (fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w utworze  
• opisuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• pracując w grupie, ustala 
zasady, których przestrzeganie 
sprawi, że każdy będzie się czuł 
w szkole bezpiecznie 
 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 

129.  
Jak rozwiązywać 
konflikty? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 264–267 

Andrzej 
Maleszka, 
Magiczne 
drzewo. 
Pojedynek 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• postacie oraz 
wydarzenia fantastyczne 
i realistyczne 
• podziękowanie 

• czyta głośno i cicho, z podziałem na 
role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• określa postacie oraz wydarzenia 
rzeczywiste i fantastycznemu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  
• pisze podziękowanie w imieniu 
Ikukiego 

• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohaterów, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

 

130. 
Jak Karol Lew 
przeżywał stratę 
brata? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 268–270 

Astrid Lindgren, 
Bracia Lwie 
Serce 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• tekst prasowy 
• uczucia wyrażone w 
tekście 

• czyta tekst głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w tekście  
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• nazywa uczucia swoje i bohaterów 
tekstu: smutek, rozpacz, żal, 
samotność, tęsknotę 

• prezentuje informacje o autorce 
utworu  
• samodzielnie, poprawnie pod 
względem językowym i 
ortograficznym, opisuje 
fantastyczną krainę Nangijalę 
 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 
II.3.1 
III.2.1 
III.2.5 
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IV.1 
131. 
Jak zapisać 
rozmowę? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 271–273 

 • zapisywanie dialogu 
• znaki interpunkcyjne: 
myślnik, kropka, znak 
zapytania, wykrzyknik, 
dwukropek  
• słownik wyrazów 
bliskoznacznych 

• wskazuje dialog w tekście 
literackim • prowadzi rozmowy na 
zadany temat • uzupełnia podany 
dialog odpowiednimi znakami 
interpunkcyjnymi 
• poprawnie zapisuje rozmowę  
• redaguje dialog na określony temat 
• dobiera synonimy do czasowników 
powiedzieć, mówić 
 

• samodzielnie redaguje dialog, 
stosując odpowiednie znaki 
interpunkcyjne 
 
 

1 I.1.8. 
II.2.3 
II.2.7 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
IV.5 

 

132. 
Pisownia wielką 
literą – państwa, 
regiony, miasta, 
dzielnice, wsie 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 274–276 

 • pisownia wielkimi 
literami nazw 
geograficznych 
• pisownia małą literą 
przymiotników 
utworzonych od nazw 
geograficznych 

• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą nazw państw, miast, dzielnic, 
regionów, nazwy mieszkańców 
państw i regionów 
• zna i stosuje zasady pisowni małą 
literą mieszkańców miast, dzielnic, 
wsi  
• zna i stosuje zasady pisowni małą 
literą przymiotników utworzonych od 
nazw własnych 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi 
• tworzy własne wypowiedzi, 
stosując poznane reguły 
ortograficzne 

1 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 

133. 
Lubię czytać 
komiksy 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 277–278 

Bill Watterson, 
Calvin i Hobbes 
(fragmenty) 

• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• uczucia ukazane w 
komiksie  

• czyta komiks 
• wskazuje charakterystyczne cechy 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• opowiada treść komiksu 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach 

• tworzy własny komiks z 
poznanymi bohaterami 
 

1 I.2.3 
I.2.7 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.5 

134. 
Jak kot stał się 
lekarstwem na 
nerwy? 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 278–280 

Roksana 
Jędrzejewska-
Wróbel, 
Praktyczny pan 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• antonimy 

• czyta tekst głośno i cicho, z 
podziałem na role  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
ukazanych we fragmencie powieści 
• charakteryzuje bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi, redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohatera 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.8 
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• wyjaśnia, co oznacza słowo 
praktyczny 
• przedstawia swoje sposoby radzenia 
sobie ze stresem  

III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

135. 
Jak rozpoznać 
orzeczenie i 
podmiot? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 281 

 • główne części zdania: 
podmiot i orzeczenie 
 

• wie, że podmiot nazywa 
wykonawcę czynności 
• wie, że orzeczenie nazywa 
czynności i stany 
• rozpoznaje główne części zdania 
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 
zdaniach  

 1 II.1.8 

136–137. 
Czym różni się 
zdanie od 
równoważnika 
zdania? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne? s. 282–283 

 • wypowiedzenie 
• zdanie  
• równoważnik zdania 
 

• odróżnia zdanie od równoważnika 
zdania 
• przekształca zdania w 
równoważniki zdania 

 2 II.1.12 
II.1.13 
II.1.12 
II.1.13 

138. 
Przecinek w 
zdaniu 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 284–285 

 • przecinek w zdaniu  
 
 

• zna zasady użycia przecinka w 
zdaniu 
• stawia przecinek między wyrazami 
stanowiącymi wyliczenie 
• wie, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek 
• wie, przed którymi spójnikami nie 
należy stawiać przecinka 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• stosuje spójniki, aby połączyć 
części zdania pojedynczego 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
 

1 II.1.1 
II.4.2 

 

139–140. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 6. 
Co jest w życiu 
ważne?, s. 286–288 

• mapa myśli 
• Lluis Cugota, 
Nazywam się… 
Maria 
Skłodowska-
Curie 
(fragmenty) 

• zwroty grzecznościowe 
• podziękowanie, dialog  
• pisownia wielką literą 
nazw geograficznych 
• antonimy  
• podmiot i orzeczenie 
• równoważnik zdania 
• przecinek w zdaniu 

• stosuje zwroty grzecznościowe 
• redaguje podziękowanie 
• poprawnie zapisuje dialog 
• zna i stosuje zasady pisowni wielką 
literą nazw geograficznych 
• zna i stosuje zasady pisowni małą 
literą nazw przymiotników 
pochodzących od nazw 
geograficznych 
• podaje wyrazy przeciwstawne do 
podanych słów  
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje dialog, 
unikając powtarzania wyrazów 
• samodzielnie redaguje 
podziękowanie, unikając 
powtarzania wyrazów, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi 
 

2 I.1.7 
I.1.8 

I.1.12 
I.1.19 
I.2.3 
II.1.8 

II.1.12 
II.4.2 
III.2.1 
IV.1 
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zdaniu 
• odróżnia zdanie od równoważnika 
zdania 
• przekształca zdanie w równoważnik 
zdania  
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

141. 
Gdybym znalazł 
się w takim 
miejscu… 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 289 

Vladimir Kush, 
Metaforyczna 
podróż 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie  
• elementy realistyczne i 
fantastyczne 

• określa czas i miejsce ukazane na 
płótnie 
• opisuje nastrój, jaki wywołuje w 
nim obraz 
• określa kolory dominujące na 
obrazie kolory 
• omawia, w jaki sposób malarz oddał  
na płótnie ruch 
• opisuje sposób przedstawienia 
zjawisk przyrody: wiatru, chmur, 
deszczu 
• opisuje umieszczone na obrazie 
elementy realistyczne i fantastyczne  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy dzieła, takie 
jak: plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• układa krótkie opowiadanie o 
wydarzeniach rozgrywających się 
w miejscu przedstawionym na 
obrazie 

1 I.1.1 
I.2.8 
II.3.1 
III.2.1 
III.2.7 

 
 

142–143.  
Pragnienia a 
potrzeby 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 290–294 

Roald Dahl, 
Charlie i 
fabryka 
czekolady 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
 

• czyta fragment powieści głośno i 
cicho  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia 
bohaterów z własnymi  

• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze o dalszych 
losach bohatera, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej 
formy wypowiedzi   

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
IV.1 

 

144. 
Zatopić się w 
marzeniach 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 295 

Julian Tuwim, 
Dyzio marzyciel 
(lektura 
obowiązkowa) 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy 
• uczucia wyrażone w 
wierszu  
  

• określa temat tekstu 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy i 
rymy  
• wyraża swój sąd o bohaterze utworu 
• porównuje doświadczenia bohatera 
z własnymi  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza  
• samodzielnie korzysta ze 
słownika języka polskiego 
• rozumie i używa zwrotów: 
zatopić się w marzeniach, uciekać 
w świat marzeń, marzyć na jawie 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 
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• wypowiada się na temat swoich 
marzeń 

143. 
Jak napisać 
ogłoszenie? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 296–297 

 • ogłoszenie i jego 
elementy 
 

• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 
jego niezbędne elementy 
• pisze krótko, zwięźle i konkretnie 
• podaje informacje kontaktowe 
• stosuje odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny ogłoszenia 

• samodzielnie redaguje 
ogłoszenie, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 

1 I.2.5 
II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
III.1.3 
III.2.1 

146. 
Kiedy marzenia 
się spełniają? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 298–299 

Majka 
Jeżowska, Jacek 
Skubikowski, 
Marzenia się 
spełniają 
(fragment) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, strofy, rymy 
• budowa utworu –refren 
• piosenka 
• uczucia wyrażone w 
utworze  

• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny  
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wersy, strofy, 
rymy  
• odszukuje w utworze refren 
• określa uczucia osoby mówiącej w 
wierszu 
• wyszukuje w tekście rady, których 
udziela osoba mówiąca 

• odpowiada pisemnie na pytania 
zawarte w piosence: Dokąd 
biegną sny, gdy mija noc? Gdzie 
czekają, aż je znajdzie ktoś? 
 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 
I.2.8 

147. 
Marzenia się 
spełniają 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 300–301 

Ireneusz Dańko, 
Policja spełnia 
marzenie 
chorego chłopca 
(fragment 
artykułu) 

• czytanie głośne i ciche  
• artykuł prasowy 
 
 

• czyta fragment artykułu głośno i 
cicho 
• określa temat artykułu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście  
• przedstawia bohaterów artykułu 
• korzystając z podanego słownictwa, 
redaguje wypowiedź pisemną na 
temat poruszony w artykule 
• ocenia postępowanie opisanych w 
artykule osób i nazywa wartości, 
którymi się kierują 

• zbiera informacje i wypowiada 
się o działalności Fundacji Mam 
Marzenie 
• zbiera informacje i sporządza 
notatkę do gazetki szkolnej na 
temat Wolontariat w naszej szkole 
• formułuje własne refleksje 
dotyczące przeczytanego artykułu 
 

1 I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 
I.2.3 
II.3.1 
III.2.5 

 

148–149. 
Ciekawe pomysły 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 301–305 

Joanna 
Papuzińska,  
Wędrowcy 
(fragment) 

• czytanie głośne i ciche  
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• uczucia wyrażone w 
tekście 
• notatka  

• czyta tekst głośno i cicho, z 
podziałem na rolę 
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
zaprezentowanych w utworze  
• przedstawia bohaterów tekstu 
• wymienia cechy bohaterów utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach, ich 
zachowaniu i prezentowanych 
pomysłach 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
wynalazku, który miał szczególne 
znaczenie dla ludzi, i 
przygotowuje na ten temat 
notatkę 

2 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
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• określa uczucia bohaterów 
• notuje trudności związane z 
wynalezieniem bułki-odrostki i 
przyporządkowuje im odpowiednie 
wady ludzkie  

 

150. 
Spotkanie z 
lekturą Kajko i 
Kokosz. Szkoła 
latania 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 306–307 

Janusz Christa, 
Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania 
(fragment 
komiksu) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• bohaterowie komiksu 
• wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• magiczne przedmioty 
• uczucia ukazane w 
komiksie  

• czyta fragment komiksu 
• wskazuje charakterystyczne cechy 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w komiksie  
• charakteryzuje bohaterów komiksu 
• opisuje magiczne przedmioty 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach 

• prezentuje informacje o autorze 
komiksu  
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych 
w komiksie, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.5 
IV.1 

151. 
Marzenie o lataniu 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 308–311 

Janusz Christa, 
Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania 
(fragment 
komiksu) 
(lektura 
obowiązkowa) 

• czytanie głośne i ciche  
• komiks 
• charakterystyczne 
cechy komiksu 
• bohaterowie komiksu 
• wydarzenia i postacie 
realistyczne i 
fantastyczne  
• magiczne przedmioty 
• uczucia ukazane w 
komiksie  
• plan wydarzeń 

• czyta komiks 
• wskazuje cechy charakterystyczne 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• przedstawia miejsce i czas 
wydarzeń • opowiada o wydarzeniach 
ukazanych w komiksie  
• opisuje bohaterów komiksu 
• określa cechy komiksowych postaci  
• opisuje magiczne przedmioty 
• odczytuje uczucia i emocje 
przedstawione na rysunkach  
• układa plan wydarzeń 

• tworzy własny komiks o 
zabawnym wydarzeniu 
 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

152. 
Krótka historia 
komiksu 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 312–314 

 • historia i cechy 
komiksu 
• bohaterowie komiksów 
• twórcy komiksów  
• notatka 
 

• opisuje początki sztuki komiksowej 
w Polsce i na świecie  
• określa cechy charakterystyczne 
komiksu  
• rozpoznaje i prezentuje najbardziej 
znanych bohaterów komiksów 
• przedstawia najbardziej znanych 
autorów komiksów 
• opowiada o ulubionym komiksie 
• sporządza notatkę na podany temat 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o 
pierwszych polskich komiksach 
• bierze udział w dyskusji na 
temat celowości czytania 
komiksów 
 

1 I.2.7 
II.3.1 
III.1.5  
III.1.7 
III.2.4 

 

153. • podręcznik  Ksenia • czytanie głośne i ciche  • czyta głośno, z podziałem na role • pisemnie wyjaśnia, jak rozumie 1 I.1.8 
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Od marynarzy do 
rycerzy  

NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 314–315 

Chamerska, 
Wywiad z 
Januszem 
Christą 
(fragment 
wywiadu) 

• wywiad 
• dialog 
• komiks 
• notatka 
 

• rozpoznaje cechy charakterystyczne 
wywiadu  
• układa pytania do wywiadu  
• notuje rady dla początkujących 
twórców komiksów 

ostatnie dwa zdania wypowiedzi 
Janusza Christy 
 

I.2.1 
II.1.11 
II.3.1 
IV.1 

154. 
Jak odróżnić 
zdanie pojedyncze 
od złożonego? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 316–317 

 • zdanie pojedyncze i 
zdanie złożone  
• zdania składowe 
• spójnik w zdaniu 
złożonym  

• rozpoznaje w zdaniu orzeczenie 
• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 
złożonych 
• układa zdania złożone ze zdań 
pojedynczych 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• stosuje odpowiednie spójniki, 
łącząc zdania pojedyncze w złożone  

 1 II.1.8 
II.1.12  
II.1.13 

 

155. 
Czym się różni 
zdanie 
nierozwinięte od 
rozwiniętego? 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 318–319 

 • zdanie pojedyncze 
nierozwinięte i 
rozwinięte 
• grupa podmiotu i grupa 
orzeczenia 
 
 
 

• odróżnia zdanie pojedyncze 
nierozwinięte od zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• rozwija zdanie nierozwinięte w 
zdanie rozwinięte  
• wskazuje grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia w zdaniu pojedynczym 
rozwiniętym  
• buduje zdania pojedyncze 
rozwinięte 

 1 II.1.8 
II.1.10 
II.1.12 
II.1.13 

 

156. 
Przecinek w 
zdaniu złożonym 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 320–321 

 • przecinek w zdaniu 
złożonym 
 

• zna zasady użycia przecinka w 
zdaniu złożonym 
• oddziela zdania składowe 
przecinkiem 
• wie, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek 
• wie, przed którymi spójnikami nie 
należy stawiać przecinka 
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
 

1 II.1.1 
II.4.2 

157. 
Marzę, by w 
przyszłości być… 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 322–323 

Philippe 
Chappius (Zep),  
Titeuf. Prawo 
boiska 
(fragment 

• komiks 
• bohater komiksu 
• wydarzenia 

• czyta komiks 
• opowiada treść komiksu 
• przedstawia bohatera komiksu  
• określa cechy bohatera komiksu  
• odczytuje uczucia i emocje ukazane 

• w dowcipny sposób przedstawia 
na kilku rysunkach swoje 
marzenia  
• samodzielnie redaguje 
opowiadanie twórcze Gdybym 

1 I.2.3 
I.2.7 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.1 
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komiksu) na rysunkach  
• opisuje marzenia bohatera komiksu 
• wypowiada się na temat własnych 
marzeń  

został Supermanem… III.2.5 
IV.1 

158–159. 
Podsumowanie 
wiadomości 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. 
Urok i siła marzeń, 
s. 324–326 

• mapa myśli 
• Olga Mikos, 
Jak spełniać 
marzenia? 
(fragmenty 
artykułu) 

• komiks 
• refren 
• ogłoszenie  
• zdanie pojedyncze i 
złożone 
• zdanie pojedyncze 
nierozwinięte i 
rozwinięte 
• przecinek w zdaniu 
złożonym 

• czyta komiks 
• wskazuje cechy charakterystyczne 
komiksu 
• odczytuje dialogi w dymkach  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w komiksie  
• redaguje ogłoszenie, uwzględniając 
jego niezbędne elementy oraz 
stosując odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny  
• wskazuje w tekście refren 
• odróżnia zdania pojedyncze od zdań 
złożonych 
• układa zdania złożone ze zdań 
pojedynczych 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• odróżnia zdanie pojedyncze 
nierozwinięte od zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• rozwija zdanie nierozwinięte w 
zdanie rozwinięte  
• wskazuje grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia w zdaniu pojedynczym 
rozwiniętym  
• stosuje przecinek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania sprawdzające wiedzę i 
umiejętności zamieszczone w 
podręczniku 
• samodzielnie redaguje 
ogłoszenie, unikając powtarzania 
wyrazów 
 

2 I.2.5 
I.2.7 
II.1.8 

II.1.12  
II.1.13 
II.3.1 
II.3.2 
II.3.3 
II.4.2 
III.1.3 
III.1.5  
III.1.7 
III.2.1 
III.2.4 

 
 

160. 
Wakacje tuż, 
tuż… 
 
 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 
Kartki z kalendarza  
s. 327  

Claude Monet, 
Maki w pobliżu 
Argenteuil 

• dzieło sztuki 
plastycznej  
• opis miejsca 
przedstawionego przez 
malarza 
• opowiadanie  
o sytuacji ukazanej na 
obrazie, miejscu i 
postaciach 

• opisuje czas i miejsce 
przedstawione na płótnie 
• określa nastrój, jaki wywołuje w 
nim obraz  
• opisuje pejzaż i ukazane na obrazie 
postacie 
• nazywa kolory dominujące w dziele 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• opisuje uczucia, jakie wywołuje 
w nim obraz, i uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy plastyczne: 
plan, barwy, kompozycję, 
światło, ruch 
• wymyśla i opowiada historię, 
która mogłaby się wydarzyć w 
miejscu ukazanym na obrazie 

1 I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
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161–171. 
Lektury, 
spektakle, filmy, 
prace klasowe, 
dyktanda 

• podręcznik  
NOWE Słowa na 
start!, rozdział 
Kartki z 
kalendarza, 
s. 328–337 
i rozdział Twój 
niezbędnik, 
s. 338–343  

• wybrane 
lektury 
• teksty 
zamieszczone w 
rozdziale Kartki 
z kalendarza 
• schematy i 
teksty z 
rozdziału Twój 
niezbędnik 

• narrator, postacie  
oraz wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• środki wyrazu w 
tekście: epitet, 
porównanie, ożywienie 
• podmiot liryczny 
adresat, nastrój utworu, 
rymy, strofy  
• baśń, legenda, 
opowiadanie, dramat, 
komiks 

  10  

 
Propozycję planu wynikowego opracowała: Lidia Bancerz 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN  
 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
 
• osiąga sprawności o charakterze polonistycznym,  
• samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, • czyta biegle, rozumie przeczytany 
tekst, interpretuje go,  
• ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach stosuje różnorodne konstrukcje składniowe,  
• swobodnie posługuje się wszystkimi przewidzianymi w programie nauczania formami wypowiedzi, tworzy różne 
teksty zgodnie z kryteriami, ciekawe pod względem treści i stylu, bezbłędne językowo,  
• bardzo dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne i biegle je stosuje,  
• systematycznie i z dużym zaangażowaniem pracuje podczas zajęć języka polskiego, zawsze starannie 
przygotowuje się do zajęć,  
• wykazuje się aktywnością i pomysłowością twórczą,  
• przejawia zainteresowanie przedmiotem; bierze udział w konkursach przedmiotowych, osiągając wysokie wyniki,  
• pisze sprawdziany i prace klasowe na ocenę celującą (100%)  
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
 
• opanował umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania,  
• rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu trudności,  
• czyta bardzo dobrze pod względem technicznym, rozumie przeczytany tekst, wnioskuje na jego podstawie,  
• formułuje różne teksty pisane i mówione zgodnie z kryteriami i poprawnie językowo,  
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje bogaty zasób słownictwa, poprawną składnię i styl,  
• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, nie popełnia błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,  
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• świadomie i prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy teoretycznoliterackie przewidziane 
w programie nauczania,  
• cechuje się aktywnością podczas zajęć,  
• jest systematyczny i samodzielny w pracy na lekcjach i w domu,  
• biegle posługuje się różnymi źródłami informacji.  
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
 
• opanował pełen zakres umiejętności i wiadomości wynikający z programu nauczania,  
• zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych o 
stopniu trudności wykraczającym poza podstawę programową,  
• czyta płynnie, wyraziście, dobrze rozumie przeczytany tekst, wyjaśnia jego sens,  
• formułuje przewidziane programem wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z kryteriami, popełniając sporadycznie 
błędy językowe,  
• na ogół prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy teoretycznoliterackie przewidziane w 
programie nauczania,  
• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, na ogół stosuje je w swoich wypowiedziach,  
• jest systematyczny w pracy, terminowo i starannie wykonuje zlecone zadania, • stara się być aktywny podczas 
lekcji jęz. polskiego.  
 
Stopień dostateczny otrzymuje ją uczeń, który:  
 
• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę programową,  
• stosuje wiadomości w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych,  
• czyta poprawnie pod względem technicznym, dosłownie rozumie przeczytany tekst,  
• ma ubogi zasób słownictwa, ale formułuje wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z podstawowymi kryteriami, 
popełniając czasem błędy składniowe i stylistyczne,  
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• zna reguły ortograficzne, jednak nie zawsze stosuje je w swych wypowiedziach; popełnia błędy,  
• na ogół poprawnie i terminowo wykonuje zadania,  
• stara się być aktywny podczas zajęć.  
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
 
• opanował umiejętności i wiadomości bazowe, niezbędne w dalszej edukacji,  
• potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania praktyczne i teoretyczne,  
• słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst,  
• ma znaczne trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych; nie różnicuje swych prac zgodnie z 
ustalonymi kryteriami, ma bardzo ubogi zasób słów, popełnia liczne błędy językowe,  
• nie zna reguł ortograficznych, popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,  
• w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze wykonuje zadania domowe,  
• jest bierny podczas lekcji, niechętnie wykonuje zlecone zadania,  
• nie zawsze korzysta z możliwości poprawy słabych ocen.  
 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 
• nie opanował umiejętności i wiadomości niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,  
• nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,  
• czyta niepoprawnie, na ogół nie rozumie sensu przeczytanego tekstu,  
• nie nabył podstawowych sprawności językowych niezbędnych w dalszej edukacji, nie buduje poprawnie zdań i 
wymaganych form wypowiedzi zgodnie z kryteriami oraz regułami ortograficznymi i interpunkcyjnymi,  
• nie wykazuje żadnej aktywności ani chęci do nauki,  
• nie prowadzi systematycznie zeszytu,  
• jest bierny, niechętnie i niedbale wykonuje zlecone zadania,  
• świadomie opuszcza prace klasowe i sprawdziany, nie korzysta z możliwości ich poprawy.  



 
 

ROZKŁAD MATERIAŁU  
JĘZYK POLSKI 

 NOWE Słowa na start!, klasa 5 
 

Numer 
i temat lekcji 

Środki 
dydaktyczne 

Teksty i materiał 
ilustracyjny Zagadnienia Wymagania podstawowe 

Uczeń: 
Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 
Liczb

a 
godzin 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.  
Poznajemy nasze 
nowe podręczniki 
do nauki języka 
polskiego w klasie 
piątej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, klasa 
5 

 • uwagi 
o przedmiocie  
• struktura 
podręcznika 
• lista lektur 

  1  

2. 
Szukam 
przyjaciela na 
dobre i na złe 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 9 

• Victor Charreton, 
Huśtawka 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, o miejscu i 
bohaterach 
• pierwszy plan 
• drugi plan 

• opisuje scenę przedstawioną na 
obrazie 
• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• wskazuje dominujące na obrazie 
kolory  
• wymienia elementy statyczne i 
dynamiczne obrazu  
• charakteryzuje pierwszy i drugi plan 
obrazu  

• określa nastrój obrazu i uzasadnia 
swoją wypowiedź 
• opowiada o sposobach spędzania 
wolnego czasu z przyjaciółmi  
• przedstawia własne zdanie na 
temat sytuacji sprzyjających 
nawiązywaniu przyjaźni  
• nadaje inny tytuł obrazowi i 
uzasadnia swoją opinię 
o dostrzega wartości ważne w życiu 

człowieka 

1 I.2.3 
I.2.2 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

3.  
Czy kumpel to 
już przyjaciel? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
10–11 

• Hanna Zielińska, 
Mój kumpel 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, strofy, rymy 
• porównanie 
• uczucia wyrażone 
w utworze  

• podaje temat wiersza  
• wypowiada się na temat podmiotu 
lirycznego 
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście utworu wersy, 
strofy, rymy  
• wskazuje w tekście wiersza 
porównania  
• przedstawia cechy bohatera utworu  
• stosuje wyrazy bliskoznaczne do 
słowa kumpel  

• wyjaśnia, w jakim celu zostały 
użyte w wierszu porównania 
• sporządza notatkę w formie 
schematu 
• opisuje wygląd i cechy swojego 
przyjaciela 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6  
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.2.3 

I.2.11 
III.2.1 
III.2.4 



 
• wymienia uczucia wyrażone w 
utworze 
• wyszukuje w tekście elementy opisu 
bohatera utworu  
• korzysta ze słownika języka polskiego 

IV.1 
IV.5 

4.  
Przyjaźń 
poddana próbie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
12–13 

• Adam 
Mickiewicz, 
Przyjaciele 

• bohaterowie 
utworu 
• narrator 
• elementy świata 
przedstawionego 
• rymy, wersy, 
strofy 
• opowiadanie 

• płynnie odczytuje utwór poetycki 
• wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych 
słów 
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia wydarzenia z punktu 
widzenia bohatera 
• wskazuje w tekście utworu wersy, 
strofy, rymy  
• wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy 
utworu  
o tworzy spójne opowiadanie 

• ocenia postępowanie bohaterów 
• prezentuje informacje o autorze  
• podaje przykłady z życia 
codziennego obrazujące przyjaźń 
wystawioną na próbę 
• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie prawdziwa przyjaźń 
• układa w grupie kodeks przyjaźni 
• tworzy komiks 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 
I.2.7 
II.3.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 
IV.5 

5. i 6. 
Jak stać się 
prawdziwym 
przyjacielem? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
14–18 

• Wojciech Cesarz, 
Sztuka 
programowania 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• narrator 
• narracja 
pierwszoosobowa, 
trzecioosobowa 
• uczucia wyrażone 
w tekście 

• czyta tekst głośno i cicho  
• bierze udział w czytaniu z podziałem 
na role 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• określa narratora utworu 
o rozróżnia narrację pierwszoosobową 

od trzecioosobowej 
• charakteryzuje bohaterów utworu  

• określa problematykę utworu  
• wyjaśnia, jak rozumie słowa: 
Wielki ciężar spadł mu z serca 
• bierze aktywny udział w rozmowie 
na dany temat 

2 I.1.1 
I.1.7  
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 



 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• określa uczucia bohaterów 
• wzbogaca słownictwo i potrafi je 
wykorzystać w praktyce 

III.1.1 
III.2.5 
IV.1 

7. i 8.  
Piszemy 
opowiadanie z 
dialogiem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
19–22 

• Jak napisać 
opowiadanie 
twórcze z 
dialogiem? 

• budowa 
opowiadania 
twórczego z 
dialogiem  
• wstęp 
• rozwinięcie 
• zakończenie 
• dialog 
• interpunkcja w 
dialogach 

o wyszukuje w tekście informacyjnym 
najważniejsze wiadomości 
o określa elementy wyróżniające 

opowiadanie 
o układa plan wydarzeń 
• redaguje opowiadanie, zachowując 
kolejność wydarzeń  
• pisze opowiadanie zgodnie z planem  
• stosuje w wypowiedzi pisemnej 
trójdzielną kompozycję  
• komponuje początek opowiadania  
• redaguje opowiadanie twórcze  
• wprowadza do opowiadania dialog, 
stosując poprawną interpunkcję  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• wskazuje, jaką funkcję może pełnić 
dialog w opowiadaniu 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze z dialogiem, unikając 
powtórzeń 

2 I.1.3 
I.1.8 
I.2.2 
I.2.4 
II.4.2 
III.1.3 
III.1.4 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.7 
III.2.9 

 

9.  
O głoskach, 
literach i 
sylabach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 23 

• Co już wiemy o 
głoskach, literach i 
sylabach? 

• głoska, litera, 
sylaba  
• samogłoska i 
spółgłoska 

• odróżnia głoskę od litery oraz 
samogłoskę od spółgłoski 
• dzieli wyrazy na sylaby 
• określa liczbę głosek w wyrazie 

• samodzielnie i poprawnie dzieli 
wyrazy na sylaby, wskazując różne 
możliwości podziału 
o sprawdza poprawność podziału 
wyrazów na sylaby 

1 II.3.5 
IV.5 

10.  
Odróżniam głoski 
miękkie od 
twardych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 24 

• Jak rozróżnić 
głoski miękkie i 
twarde? 

• spółgłoski miękkie 
i twarde 

o dzieli wyrazy na głoski 
o zapoznaje się z informacjami o 
podziale spółgłosek ze względu na 
miękkość 
• odróżnia spółgłoski miękkie od 
twardych  

• bezbłędnie zapisuje liczebniki ze 
spółgłoskami miękkimi  

1 II.3.5 
II.4.1 
IV.1 



 
• poprawnie zapisuje wyrazy ze 
spółgłoskami miękkimi  
• wyjaśnia, do jakich nieporozumień 
może prowadzić niepoprawne 
zapisywanie wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi 

11.  
Z miłości do 
zwierząt 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
25–28 

• Sara Pennypacker, 
Pax (fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho  
• selekcjonuje informacje 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora w pierwszej i w 
drugiej części utworu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia głównego bohatera 
utworu 
• wymienia cechy bohatera utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
o posługuje się słownikiem języka 
polskiego, aby odnaleźć potrzebne 
informacje 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze, czyniąc narratorem zwierzę  
• wyraża swój sąd na temat trafności 
rysunku zamieszczonego na okładce 
książki 
• aktywnie uczestnicy w rozmowie 
• tworzy wypowiedź 
argumentacyjną 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 
IV.7 

12 i 13. 
Co znajdziemy w 
encyklopedii? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
29–30 

• Jak korzystać z 
encyklopedii? 

• encyklopedia 
• encyklopedie 
powszechne i 
specjalistyczne  
• budowa hasła 
encyklopedycznego 
• tekst informacyjny 

• odczytuje cicho i głośno podane teksty 
• określa cechy tekstu informacyjnego  
• wyszukuje wskazane hasła w 
encyklopedii  
• wskazuje, pod jakimi hasłami należy 
szukać określonych informacji 
• odróżnia tekst informacyjny od tekstu 
literackiego 
• odczytuje skróty stosowane w 
encyklopedii  
• korzysta z encyklopedii tradycyjnej i 
on-line  

• samodzielnie korzysta z 
encyklopedii tradycyjnej i on-line, 
wyszukując potrzebne informacje  
• zbiera informacje na temat 
encyklopedii znajdujących się w 
bibliotece szkolnej 

2 I.2.1 
I.2.2 
I.2.6 

III.2.4 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 



 
• wyjaśnia, z jakiej encyklopedii lepiej 
korzystać i uzasadnia swoje zdanie 
• zapisuje informacje na różne sposoby 

14. i 15. 
Dlaczego warto 
pomagać 
innym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
31–35 

• Jody J. Little, 
Dziesiąty poziom 
(fragmenty) 

• opowiadanie  
• czas wydarzeń  
• wydarzenia 
• bohater utworu 
• ocena 
postępowania 
bohatera 
• pytanie otwarte i 
pytanie zamknięte 

• czyta tekst głośno i cicho 
• podaje cechy opowiadania  
• określa czas wydarzeń 
• redaguje plan wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze i je 
porządkuje 
• charakteryzuje bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• formułuje do tekstu pytania otwarte i 
zamknięte  
• korzysta ze słownika języka polskiego 

• podaje przykłady działań 
wolontariuszy 
• formułuje argumenty świadczące o 
tym, że warto pomagać  
• przedstawia pomysły na ciekawe i 
pożyteczne spędzanie wolnego 
czasu 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

16.  
Kim jesteśmy w 
internecie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
36–39 

• Barbara 
Kosmowska, 
Grzegorz 
Kasdepke, Wielki 
wybuch, czyli K 
kontra K 
(fragmenty) 

• opowiadanie  
• miejsce i czas 
wydarzeń  
• wydarzenia 
• bohater utworu 
• ocena 
postępowania 
bohatera 
• narracje 
trzecioosobowa i 
pierwszoosobowa  

• czyta ze zrozumieniem tekst literacki 
• rozpoznaje opowiadanie  
• określa miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa cechy bohatera  
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
o wyjaśnia, z jakiego powodu bohater w 
e-mailach podaje się za inną osobę 
• porównuje doświadczenia bohatera z 

• korzystając ze słownika, wyjaśnia 
znaczenie słów: pozer, szpan, trendy 
• przedstawia pomysły na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu bez 
komputera i smartfona 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 



 
własnymi  
o redaguje rady dla osoby, która udaje 
kogoś innego 
o analizuje ilustrację do tekstu 

I.2.3 
I.2.8 

III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

17.  
Porozmawiasz ze 
mną? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
40–43 

• Współczesne 
sposoby 
komunikowania się 

• SMS-y, MMS-y 
• e-maile 
• komunikatory 
• portale 
społecznościowe 
• blogi 
• fora dyskusyjne 

o czyta ze zrozumieniem teksty 
zamieszczone na infografice 
o wyszukuje w tekście informacyjnym 
potrzebne wiadomości 
• rozpoznaje różne sposoby 
komunikowania się w internecie 
• określa udogodnienia i zagrożenia 
wynikające z komunikowania się w 
internecie 
o wskazuje wady i zalety korzystania z 

komunikatorów 
• redaguje SMS-y do kolegi i do 
nauczyciela 
• wyjaśnia, dlaczego ludzie chętnie 
korzystają z internetu  
• włącza się do dyskusji na forum klasy 
• formułuje zasady właściwego 
zachowania się w internecie 
o dostrzega różnice między językiem 
młodzieżowym a językiem literackim 
o wyraża własne zdanie 
o wypowiada się na temat własnych 
sposobów komunikowania się z innymi 

• wyjaśnia znaczenie słów: hejter, 
trollowanie 
• redaguje komentarz do podanego 
posta 
• pracując w grupie, przygotowuje 
w formie makiety projekt klasowej 
strony internetowej 

1 I.2.2 
I.2.11 
II.2.3 
II.2.7 
II.3.3 
II.3.4 
II.3.7 
III.1.1 
III.1.2 
III.1.4 
III.2.6 
IV.1 
IV.9 

18. 
Jak napisać e-
mail? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Jak napisać e-
mail (list 
elektroniczny)? 

• zasady pisania 
listów 
elektronicznych 

o wskazuje elementy, z których składa 

się e-mail 
• redaguje e-maila do osoby dorosłej 
lub instytucji  

1  
II.2.6 
II.3.2 



 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
44–45 

• zwrot do adresata  
• pożegnalne zwroty 
grzecznościowe  
• adres e-mailowy  
• temat wiadomości 

• redaguje e-maila do kolegi  
• zapisuje adres e-mailowy  
• określa temat wiadomości  
• stosuje zwrot do adresata i pożegnalne 
zwroty grzecznościowe 
o uzupełnia list elektroniczny 
wskazanymi wyrazami w odpowiedniej 
formie 
• przypomina zasady pisania listów 
zgodnie z etykietą językową 
o pisze poprawnie pod względem 
językowym, ortograficznym i 
interpunkcyjnym 

II.3.3 
II.3.7 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
IV.9 

19. 
Czasownik we 
własnej osobie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
46–47 

• Co już wiemy o 
czasowniku? 

• czasownik  
• osoby, liczby i 
czasy czasownika 
• rodzaje 
czasownika w 
liczbie pojedynczej i 
liczbie mnogiej 
• czas przeszły, 
przyszły i 
teraźniejszy 
czasownika 
• formy proste i 
złożone czasu 
przyszłego 
czasowników 

• wskazuje czasowniki wśród innych 
części mowy 
o określa, jaką funkcję w wypowiedzi 

pełni czasownik 
• odmienia czasowniki przez liczby i 
osoby  
• określa osobę, liczbę i rodzaj 
czasownika 
• odróżnia czasowniki w czasie 
przeszłym od czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym 
• stosuje odpowiednie formy 
czasowników w czasie przyszłym 
o rozpoznaje autora wypowiedzi na 
podstawie formy czasownika 

• redaguje krótkie teksty, używając 
poprawnych form czasu przyszłego  
• samodzielnie i bezbłędnie określa 
osobę, liczbę, rodzaj oraz czas 
czasownika 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.4 
II.3.2 
III.1.3 
III.2.9 

 

20. 
Wskazuję formy 
osobowe 
i nieosobowe 
czasownika 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 

• Kiedy stosować 
nieosobowe formy 
czasownika? 

• bezokolicznik  
• formy zakończone 
na -no i -to  
• konstrukcje 
czasownika ze 

• odróżnia bezokoliczniki od 
czasowników w formie osobowej  
• odróżnia formy nieosobowe 
czasownika od form osobowych 
• przekształca wypowiedzenie z 

• przekształca tekst, używając 
osobowych form czasownika  
• stosuje nieosobowe formy 
czasownika zgodnie z określonym 
celem wypowiedzenia  

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3  
II.1.6 
III.2.9 



 
przyjaźni, s. 
48–49 

słowem się  nieosobowymi formami czasownika 
tak, aby wskazać wykonawcę czynności 
• redaguje przepis, używając 
bezokoliczników  
• wyjaśnia cel stosowania form 
nieosobowych czasownika  

• redaguje tekst używając form 
zakończonych na -no i -to 

 

21. 
Poprawnie 
stosuję 
czasowniki w 
różnych trybach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
50–52 

• Co wyrażamy za 
pomocą trybów 
czasownika? 

• tryby czasownika 
• tryby orzekający, 
rozkazujący i 
przypuszczający 
• odmiana 
czasownika w 
trybach 
orzekającym, 
rozkazującym i 
przypuszczającym 

• wskazuje czasowniki w trybach 
orzekającym, rozkazującym i 
przypuszczającym 
• odmienia czasownik w trybach 
orzekającym, rozkazującym i 
przypuszczającym 
• układa zdania na określony temat, 
stosując określony tryb czasownika  

• poprawnie odmienia czasowniki 
przez osoby w trybach orzekającym, 
przypuszczającym i rozkazującym 
• przekształca zdania z 
czasownikami w trybie orzekającym 
w formę poleceń 
• redaguje krótki tekst o swoich 
planach i marzeniach, używając 
trybu przypuszczającego 
o wskazuje intencję wypowiedzi 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.3 
II.1.4 
II.1.6 
II.1.13 
II.2.3 
II.2.7 
II.3.3 
II.3.7 
III.2.4 

22. 
Piszemy 
poprawnie 
wyrazy z cząstką 
by  

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 53 

• Pisownia 
wyrazów z cząstką 
„by” 

• zasady łącznej i 
rozdzielnej pisowni 
cząstki -by 
• pisownia cząstki -
by z osobowymi 
formami czasownika  
• pisownia cząstki -
by z 
bezokolicznikami 
• pisownia cząstki -
by ze spójnikami 

• wskazuje formę osobową czasownika 
w trybie przypuszczającym 
• poprawnie zapisuje cząstkę -by z 
czasownikami w formie osobowej, 
przed czasownikami, z 
bezokolicznikami i ze spójnikami 

• przekształca wypowiedzenia, 
stosując łączną lub rozdzielną 
pisownię cząstki -by  

1 II.1.1 
II.1.4 
II.4.1 
III.2.9 

 

23. 
Wikipedia od 
kuchni  

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
54–55 

• Wikipedia w 
pigułce. To, co 
warto wiedzieć o 
wolnej encyklopedii 
(fragmenty) 

• Wikipedia 
• hasła w Wikipedii 
• oznaczenia 
artykułów w 
Wikipedii 
• notatka  

• objaśnia, czym jest Wikipedia 
• określa różnice między encyklopedią 
PWN a wolną encyklopedią  
• wyszukuje określone hasła w 
Wikipedii 
• sporządza notatkę na temat Wikipedii  
• redaguje notatkę w określonej formie 
na temat kryteriów, które musi spełniać 

• wyszukuje w internecie 
informacje, jakie kryteria musi 
spełniać tekst oznaczony jako 
Artykuł na medal 
• samodzielnie i krytycznie korzysta 
z Wikipedii  

1 I.2.1 
I.2.2 
I.2.3 
II.3.1 
II.4.1 
III.1.4 
III.2.4 
III.2.9 



 
artykuł w Wikipedii  
• wyjaśnia, dlaczego warto korzystać z 
Wikipedii i uzasadnia swoje zdanie  

IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.7 
IV.9 

24. i 25. 
Powtarzamy 
wiadomości  

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 1. W 
poszukiwaniu 
przyjaźni, s. 
56–58 

• Podsumowanie 
• Wojciech Cesarz, 
Gorzka czekolada i 
inne opowiadania o 
ważnych sprawach 
(fragment) 

• podmiot liryczny, 
epitet, porównanie, 
rym  
• bohater literacki 
• tekst informacyjny 
• współczesne 
sposoby 
komunikowania się  
• czasownik, formy 
nieosobowe 
czasownika, tryby 
czasownika 
• zasady pisowni 
cząstki -by 
• głoska, 
samogłoska i 
spółgłoska, 
spółgłoski miękkie i 
twarde  
• opowiadanie 
twórcze z dialogiem, 
e-mail, notatka  
• encyklopedia PWN 
i Wikipedia 

• powtarza i selekcjonuje informacje 
• określa podmiot liryczny  
• wskazuje w tekście wiersza epitety, 
porównania, rymy 
• wskazuje bohatera 
• określa narratora 
• wyróżnia różne sposoby 
współczesnego komunikowania się 
• identyfikuje tekst informacyjny 
• odmienia czasownik przez osoby, 
liczby, rodzaje i czasy 
• rozróżnia formy nieosobowe 
czasownika, tryby czasownika  
• odróżnia samogłoski od spółgłosek, 
spółgłoski twarde od miękkich 
• redaguje opowiadanie twórcze z 
dialogiem, e-mail, notatkę 
• zna i stosuje zasady pisowni cząstki -
by  
• korzysta z encyklopedii PWN i 
Wikipedii  

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku, s. 56–58 
• pisze opowiadanie twórcze z 
dialogiem poprawne pod względem 
językowym, ortograficznym i 
kompozycyjnym 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.8 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
II.1.1 
II.1.3 
II.1.4 
II.2.3 
II.2.7 
II.3.1 
II.3.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.2 
III.2.6 
IV.1 
IV.3 
IV.4 
IV.7 



 
IV.9 

26. 
Powiedz mi, co 
czujesz 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 59 

• Andre Bauchant, 
Bawiące się dzieci 

• dzieło sztuki  
• elementy dzieła  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i 
miejscu, bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• określa dominujące na obrazie kolory  
• wymienia elementy pejzażu  
• wskazuje elementy statyczne i 
dynamiczne obrazu  
• opowiada o sytuacji przedstawionej na 
obrazie 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o sposobach spędzania 
wolnego czasu w gronie 
rówieśników 
• rozumie i omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch  
• nadaje inny tytuł obrazowi i 
uzasadnia swoją opinię 

1 I.1.20 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
II.3.1 
II.3.4 

27. 
Mój klucz do 
szczęścia 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 60–
61 

• Joanna Kulmowa, 
Co to jest radość? 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers 
• epitet 
• porównanie 

• odczytuje utwór poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• mówi o uczuciach podmiotu 

lirycznego 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
epitety  
• rozpoznaje w tekście porównania i 
wyjaśnia ich funkcję 
• wskazuje wartości w wierszu 

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
porównań 
• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie klucz do szczęścia 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
IV.1 

28. 
Nie mówię tego 
dosłownie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 61–
63 

• Roman Pisarski, 
Przenośnie 

• wiersz 
• osoba mówiąca w 
wierszu 
• wers, strofa, rymy 
• epitet 
• przenośnia 
• recytacja 

• określa temat wiersza 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  
• rozpoznaje w tekście przenośnie i 
wyjaśnia ich funkcję  
• odczytuje znaczenie przenośnych 
zestawień słów i stosuje je w zdaniach 
• wygłasza wiersz z pamięci 

• prezentuje informacje o autorze  
• wymyśla własne przenośnie 
• opisuje w przenośny sposób 
przedmioty, obrazy 

1 I.1.1 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.2.2 
I.2.3 
II.2.4  
II.2.5 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 

29. • podręcznik • Grzegorz • czas i miejsce • czyta tekst głośno i cicho  • przedstawia określone emocje za 1 I.1.1 



 
Nazywam uczucia 
i opisuję ich 
przejawy 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 64–
65 

Kasdepke, Co to 
znaczy... 
(fragmenty) 

wydarzeń  
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• stałe związki 
wyrazowe  
• nazwy uczuć 

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterze utworu i 
jego zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• wyjaśnia znaczenie wskazanych 
stałych związków wyrazowych 

pomocą mimiki  
• nazywa uczucia na podstawie 
obserwacji lub opisu zachowania  
• wyróżnia stopień intensywności 
określonych emocji 

I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12  
II.2.4  
II.2.5  
II.2.6 
II.3.4 
III.2.5 
IV.1 

30. i 31. 
Piszemy 
sprawozdanie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 66–
68 

• Jak napisać 
sprawozdanie z 
wydarzenia? 

• redagowanie 
sprawozdania  
• okoliczności 
wydarzenia  
• przebieg 
wydarzenia 
• opinia o 
wydarzeniu 

• odróżnia w planie sprawozdania z 
wycieczki informacje ważne od mniej 
istotnych 
• tworzy plan sprawozdania 
• redaguje sprawozdanie zgodnie z 
planem  
• komponuje początek sprawozdania – 
okoliczności wydarzenia  
• komponuje zakończenie sprawozdania 
– opinię o wydarzeniu 
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  
• gromadzi informacje o zabytkach 
Krakowa 
• redaguje sprawozdanie z wycieczki do 
Krakowa na podstawie fotografii  
• sporządza sprawozdanie z ostatniego 
wydarzenia, w którym uczestniczyła 
klasa, zachowując kolejność wydarzeń i 
trójdzielną kompozycję wypowiedzi 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje sprawozdanie 
z wydarzenia, unikając powtórzeń 

2 I.2.4 
I.2.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.9 
IV.3 
IV.7 



 
• wykorzystuje wskazówki i rady w 
trakcie tworzenia sprawozdania 
• pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym oraz interpunkcyjnym 

32. 
Co dwie kropki, 
to nie jedna 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 69 

• Dwukropek • użycie dwukropka 
w wypowiedzeniu 

• wymienia zasady użycia dwukropka w 
wypowiedzeniu 
• posługuje się dwukropkiem przed 
wyliczeniami  
• używa dwukropka przed 
wprowadzaniem dialogu  
• wykorzystuje dwukropek przed 
wprowadzaniem cytatu 
• stosuje dwukropek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• poprawnie stosuje dwukropek i 
cudzysłów w zdaniach 

• bezbłędnie zapisuje tekst, stosując 
w odpowiednich miejscach 
dwukropek 

1 II.4.2 
III.2.9 

33. 
Zdobywamy 
szczyty 
wrażliwości 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 70–
73 

• Anna 
Onichimowska, 
Najwyższa góra 
świata (fragmenty) 

• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
utworu 
• ocena 
postępowania 
bohaterów 

• czyta fragmenty powieści ze 
zrozumieniem 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• charakteryzuje bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• nazywa emocje bohaterki 
• bierze czynny udział w rozmowie 

• przedstawia własne zdanie na 
temat tego, dlaczego trudno jest 
rozmawiać o śmierci 
• porównuje doświadczenia 
bohaterki z własnymi  

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 

I.2.11 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 

34.  
Emocje w 
słowach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 74 

• Wyrazy 
nacechowane 
emocjonalnie 

• wyrazy neutralne 
• zdrobnienia i 
zgrubienia 

• czyta ze zrozumieniem tekst 
informacyjny 
• odróżnia wyrazy nacechowane 
emocjonalnie od wyrazów neutralnych, 
zdrobnienia od zgrubień 
• tworzy zdrobnienia i zgrubienia od 

• redaguje kilkuzdaniowy tekst, 
celowo stosując zgrubienia i 
zdrobnienia  

1 I.1.4 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.9 
IV.1 



 
wskazanego rzeczownika 
• stosuje w wypowiedzeniach 
zdrobnienia i zgrubienia  
• odróżnia zgrubienia o charakterze 
żartobliwym od pogardliwych 

35., 36. i 37. 
Rzeczownik bez 
tajemnic 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 75–
78 

• Co już wiemy o 
rzeczowniku? 

• rzeczownik 
• rodzaj rzeczownika  
• odmiana 
rzeczownika przez 
przypadki i liczby 
• rzeczowniki 
własne i pospolite 
• zasady pisowni 
wielką literą 
rzeczowników 
własnych 
• rzeczowniki o 
nieregularnej 
odmianie 
• rzeczowniki 
występujące tylko w 
liczbie pojedynczej 
• rzeczowniki 
występujące tylko w 
liczbie mnogiej 

• wskazuje rzeczowniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj rzeczownika 
• stosuje rzeczowniki w odpowiednich 
formach 
• odmienia rzeczownik przez liczby i 
przypadki 
• odróżnia rzeczowniki własne od 
pospolitych  
• poprawnie zapisuje rzeczowniki 
własne 
• odmienia rzeczowniki zakończone na 
-um 
• odróżnia rzeczowniki występujące 
tylko w liczbie pojedynczej od 
rzeczowników występujących tylko w 
liczbie mnogiej 
• stosuje w wypowiedzeniach poprawne 
formy rzeczowników o nieregularnej 
odmianie  
• posługuje się w wypowiedzeniach 
poprawnymi formami rzeczowników 
występujących tylko w liczbie 
pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej 

• rozpoznaje rodzaje rzeczowników 
sprawiających trudności i poprawnie 
używa różnych form tych wyrazów, 
a w przypadku wątpliwości korzysta 
ze słownika  
• samodzielnie bezbłędnie zapisuje 
rzeczowniki własne 
• opracowuje ilustrowany 
słowniczek rzeczowników o 
nietypowej odmianie 

3 II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
III.2.9 
IV.5 

38. 
Kłopoty z 
dorosłymi 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 79–
81 

• Barbara 
Gawryluk, 
Dziewczynka z 
fotografii 
(fragmenty) 

• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
utworu 
• ocena 
postępowania 

• czyta tekst głośno i cicho 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa narratora 
• charakteryzuje bohaterów  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyraża swój sąd na temat 
postępowania dorosłych wobec 
dzieci  
• redaguje list prywatny, w którym 
wyraża określone emocje  
• redaguje opowiadanie twórcze 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 



 
bohaterów 
• list prywatny 

• nazywa emocje bohaterów  
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  

I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 

III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.3 

39. 
Jak pokonać 
złość? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 81–
83 

• Hanna 
Januszewska, Lwy 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• bohater utworu 
• ocena 
postępowania 
bohatera 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• opisuje sytuację przedstawioną w 
tekście 
• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• wypowiada się na temat podmiotu 
lirycznego w wierszu 
• wskazuje bohatera utworu 
• charakteryzuje bohatera utworu  
• wyjaśnia sens sformułowań o 
znaczeniu przenośnym i poprawnie je 
stosuje 
• podaje sposoby radzenia sobie ze 
złością bohatera wiersza 
• nazywa uczucia i opisuje ich przejawy 
• recytuje wiersz 

• prezentuje własne sposoby 
radzenia sobie ze złością 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.2.3 

I.2.11 
II.2.2 
II.2.4 
II.2.5 
II.2.6 
III.2.5 

40. i 41. 
Piszemy 
poprawnie ę lub ą 
w zakończeniu 
wyrazów 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 84–
87 

• Pisownia 
wyrazów z „ę” i 
„ą” w 
zakończeniach 

• pisownia ę w 
zakończeniach 
wyrazów 
• pisownia ą w 
zakończeniach 
wyrazów  

• poprawnie zapisuje ę w:  
– nazwach istot niedorosłych 
– zakończeniach biernika liczby 
pojedynczej rzeczowników rodzaju 
żeńskiego  
– zakończeniach 1. osoby liczby 
pojedynczej czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym 
• poprawnie zapisuje ą w:  
– zakończeniach biernika i narzędnika 
liczby pojedynczej rzeczowników i 

• bezbłędnie zapisuje ę i ą w 
zakończeniach wyrazów 

2 II.1.1 
II.4.1 
II.1.6 



 
przymiotników  
– zakończeniach 3. osoby liczby 
mnogiej czasowników w czasie 
teraźniejszym i przyszłym  
• poprawnie zapisuje 1. osobę liczby 
pojedynczej czasu teraźniejszego i 
przyszłego czasowników: wiedzieć, 
powiedzieć, jeść, umieć, rozumieć 
• stosuje poznane reguły ortograficzne 

42. 
Z jakich 
elementów jest 
zbudowany 
wyraz odmienny? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 88–
89 

• Z jakich części 
składają się wyrazy 
odmienne? 

• temat i końcówka 
• końcówka zerowa  
• oboczności  
• tematy oboczne 

• odróżnia części mowy odmienne od 
nieodmiennych 
• odmienia rzeczownik przez przypadki 
• oddziela końcówki od tematu 
fleksyjnego 
• zaznacza końcówkę zerową  
• wskazuje tematy oboczne  
• określa oboczności 

• korzystając ze słownika języka 
polskiego, samodzielnie ustala 
rzeczowniki, które w dopełniaczu 
mają dwie poprawne formy 

1 II.1.2 
II.1.4 
IV.5 

43. 
Uczymy się 
pięknie recytować 
teksty 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 90–
92 

• Jak recytować 
teksty? 

• recytacja  
• zasady dobrej 
recytacji 
• wyraźna wymowa  
• ćwiczenia 
oddechowe  

• czyta po cichu i głośno wskazany 
utwór 
• wymienia zasady dobrej recytacji  
• analizuje tekst przygotowywany do 
recytacji  
• recytuje głośno, wyraźnie, w 
odpowiednim tempie 
• dostosowuje oddech do tempa 
recytacji 
• stosuje poprawną intonację podczas 
recytacji utworu 
• podczas recytacji przyjmuje 
odpowiednią postawę 
• wyraźnie wymawia grupy 
spółgłoskowe i zakończenia wyrazów 
• wygłasza tekst, odpowiednio oddając 
napięcie emocjonalne 

• samodzielnie przygotowuje piękną 
recytację wybranego utworu  
• bierze udział w konkursie 
recytatorskim 

1 II.3.4 
II.3.6 
III.2.2 
IV.1 

44. i 45. 
W zalewie reklam 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• Mark Eting, Czy 
snickers wygra z 

• reklama 
• tekst reklamowy 

• czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem 

o rozpoznaje język właściwy 2 I.2.1 
I.2.3 



 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 93–
95 
 

twoim głodem? 
(fragmenty) 

• hasła reklamowe • omawia problem przedstawiony w 
tekście 
• wyjaśnia pochodzenie słowa reklama 
• objaśnia sposób wpływania reklam na 
nasze życie  
• odróżnia tekst reklamowy od innych 
rodzajów tekstów 
• podaje cechy hasła reklamowego 
• układa własne hasła reklamowe 
wybranych przedmiotów  

reklamie 
• opracowuje reklamę ulubionego 
przedmiotu  

I.2.11 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.6 
IV.1 

46. i 47. 
Podsumujmy 
naszą wiedzę 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 2. 
Uwaga, 
uczucia!, s. 96–
98 

• Podsumowanie 
• Ulrich Schnabel, 
Zarażeni emocjami 

• przenośnia 
• tekst reklamowy 
• sprawozdanie z 
wydarzenia  
• recytacja tekstu  
• rzeczownik, 
odmiana przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje  
• rzeczowniki 
własne i pospolite  
• rzeczowniki z 
nietypową odmianą  
• budowa wyrazów 
odmiennych – temat 
i końcówka  
• zdrobnienia i 
zgrubienia  
• pisownia wyrazów 
z ę i ą 
• dwukropek 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• wskazuje w tekście przenośnie 
• odróżnia tekst reklamowy od innych 
rodzajów tekstów 
o podaje cechy hasła reklamowego 
• układa hasła reklamowe 
• redaguje sprawozdanie z wydarzenia  
• recytuje teksty z odpowiednimi 
intonacją, dykcją, napięciem 
emocjonalnym 
• określa formę rzeczownika 
(przypadek, liczbę, rodzaj) 
• odróżnia rzeczowniki pospolite od 
własnych 
• używa poprawnych form 
rzeczowników o nieregularnej odmianie  
• oddziela końcówkę od tematu 
fleksyjnego 
• odróżnia zdrobnienia od zgrubień 
• stosuje zasady pisowni ę i ą w 
zakończeniach 
• poprawnie używa dwukropka 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje sprawozdanie 
z wydarzenia  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
I.2.8 
II.1.1 
II.1.4 
II.1.6 
II.2.5 
II.2.6 
II.3.1 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.2 
IV.1 
IV.3 



 
IV.5 
IV.7 

48. 
Wpływ obecności 
ludzi na nasze 
działania 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 99 

• John Newcomb, 
Wyjaśnienie 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, miejscu, 
bohaterach 

• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• omawia kolory dominujące na obrazie  
• opisuje gesty i mimikę 
przedstawionych postaci 
• wymienia emocje wyrażone przez 
bohaterów  
• nadaje inny tytuł obrazowi 

• określa nastrój obrazu i uzasadnia 
swoją wypowiedź 
• wypowiada własne zdanie na 
temat zachowania postaci 
przedstawionych na obrazie  
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.1.12 
I.1.19 
I.2.8 
II.3.1 
II.3.4 

49.  
Chłopięcy świat 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 100–
101 

• Spotkanie z 
lekturą – Ferenc 
Molnár, Chłopcy z 
Placu Broni 

• autor 
• narrator  
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
główni i 
drugoplanowi 
• wydarzenia 
• elementy świata 
przedstawionego  
• wątek główny i 
wątki poboczne  
• powieść 

• prezentuje informacje o autorze 
lektury 
• prowadzi rozmowę na temat głównych 
postaci występujących w książce 
• planuje szczegółowo uważny sposób 
poznania treści lektury 
• korzysta ze słownika języka polskiego 
• wnioskuje na podstawie tekstu  
• poszerza zasób słownictwa 
• korzysta z różnych źródeł informacji 

• samodzielnie realizuje projekt  1 I.1.11 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
IV.1 
IV.2 
IV.2 
IV.3 
IV.3 
IV.3 
IV.5 
IV.9 

50.  
W świecie 
chłopców z Placu 
Broni 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• powieść 
• wydarzenia 
• główni 
bohaterowie 
• elementy świata 
przedstawionego 

• określa, gdzie rozgrywają się 
wydarzenia 
• wymienia głównych bohaterów i 
krótko ich charakteryzuje 
• opisuje miejsce zabaw chłopców i 
czynności, którymi się zajmowali 
• podaje cel założenia Związku 
Zbieraczy Kitu 
• opisuje procedury ustalone przez 
Związek Zbieraczy Kitu 

• ocenia procedury ustalone przez 
Związek Zbieraczy Kitu 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 

51. • podręcznik • Ferenc Molnár, • elementy świata • czyta głośno i cicho • redaguje wypowiedź na temat 1 I.1.1 



 
Jedni rozkazują, 
drudzy słuchają i 
wykonują 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 105–
106 

Chłopcy z Placu 
Broni (fragmenty) 

przedstawionego 
• akcja 
• wątek główny i 
wątki poboczne  
• powieść 
• bohater 

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• przedstawia bohaterów głównych i 
drugoplanowych  
• opowiada o przedstawionych 
wydarzeniach 
• określa cechy bohaterów utworu  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• wskazuje elementy świata 
przedstawionego  
• określa wątek główny i wątki 
poboczne utworu  
• identyfikuje utwór jako powieść 

ulubionej książki, używając słów: 
wątek, akcja, bohater główny, 
bohaterowie drugoplanowi  
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
III.2.5 
IV.1 

52.  
Przyjaciele i 
wrogowie – 
chłopcy z Placu 
Broni i czerwone 
koszule 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohaterowie 
literaccy 
• wydarzenia 

• wypisuje imiona bohaterów 
należących do grupy chłopców z Placu 
Broni i do grupy czerwonych koszul 
• omawia postępowania Feriego Acza 
wobec z grupy oraz Nemeczka 
• wymienia sposoby walki z 
przeciwnikiem akceptowane przez 
przywódców oraz przez nich odrzucane 
• opisuje przebieg bitwy o Plac Broni 
• wskazuje chłopca, którego uważa za 
najważniejszą postać w powieści 

• ocenia postępowanie Feriego Acza 
wobec z grupy oraz Nemeczka 
• uzasadnia wybór bohatera, którego 
uważa za najważniejszą postać w 
powieści 

1 I.1.1 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
III.1.1 
III.1.3 

53. 
Okropna zdrada 
– o Gerebie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohater 
• charakterystyka 
• zdrada 
• świat 
przedstawiony 

• wymienia cechy charakteru Gereba 
• wyjaśnia, jaki był powód zdrady 
chłopca 
• określa, w jaki sposób Boka 
zareagował na zdradę kolegi 
• tłumaczy, dlaczego Feri Acz nie 
zgodził się na nieuczciwą propozycję 
rozwiązania konfliktu 
• podaje powody, które skłoniły Deża 
do powrotu do drużyny chłopców z 

• ocenia postępowanie Gereba 
• formułuje kontrargumenty 
podważające stanowisko 
przeciwników w dyskusji 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 

 



 
Placu Broni 
• bierze udział w dyskusji na dany temat 

54. 
Niepozorny 
bohater – 
Nemeczek 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 102 

• Ferenc Molnár, 
Chłopcy z Placu 
Broni 

• bohater 
• charakterystyka 
• zdrada 
• świat 
przedstawiony 

• wyjaśnia, czym Erno Nemeczek 
wyróżniał się spośród rówieśników 
• wymienia zachowania kolegów, które 
sprawiały chłopcu największą 
przykrość 
• określa sposób traktowania Nemeczka 
przez Bokę 
• tłumaczy, co Nemeczek chciał 
udowodnić chłopcom 
• wskazuje, w jaki sposób bohaterskie 
zachowanie Nemeczka wpłynęło na 
postawę innych chłopców 
• opisuje reakcje Feriego Acza i Boki 
związane ze śmiercią Erna 

• formułuje opinię o książce i ją 
uzasadnia 

1 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.19 
III.1.1 
III.1.3 

55.  
Autorytet czy 
idol? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 107–
108 

• K. Michalski, D. i 
E. Kot, M. Kozak, 
O autorytecie. W 
poszukiwaniu 
punktu odniesienia 
(fragmenty) 

• autorytet  
• idol  
• tekst informacyjny 
• notatka 

• czyta ze zrozumieniem tekst 
publicystyczny  
• odróżnia autorytet od idola 
• wyjaśnia, kto jest autorytetem 
• podaje przykłady autorytetów i 
uzasadnia swój wybór  
• wypowiada się na temat roli 
autorytetów w życiu codziennym 
• redaguje notatkę 

• przygotowuje plakat 
przedstawiający znaną osobę  
• wyjaśnia znaczenie słów: kultura 
masowa, popkultura, fascynacja 

1 I.1.1 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.2 

I.2.11 
II.3.1 
III.1.1 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

56. 
Kto jest 
pierwszym 
wzorem dla 
dziecka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 108–

• Jan Twardowski, 
Ręce 

• wiersz 
• podmiot liryczny 
• epitet i jego 
funkcja w utworze 

• czyta ze zrozumieniem utwór poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• przedstawia bohaterkę utworu 
• wskazuje w tekście wiersza epitety i 
porównania i określa ich funkcję 
• wypowiada się na temat uczuć 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza  
• wymyśla własne przykłady 
epitetów 
• rysuje ilustrację do wybranego 
fragmentu wiersza (przekład 
intersemiotyczny) 

1 I.1.1  
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 



 
109 przedstawionych w wierszu  • wyjaśnia, jak rozumie ostatnie dwa 

wersy wiersza 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.12 
IV.1 

57. 
Wiersz o pewnym 
czarodzieju 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 109–
110 

• Czesław Miłosz, 
Ojciec w bibliotece 

• podmiot liryczny 
• epitet i jego 
funkcja w utworze 
• porównanie  
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
strofy, wersy, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• czyta ze zrozumieniem utwór poetycki  
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• wskazuje epitety, porównanie i 
przenośnię i określa ich funkcję  
• wyjaśnia, jak rozumie porównanie 
ojca do czarodzieja  
• określa nastrój utworu 
• odnajduje w tekście wiersza strofy, 
wersy, rymy  

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 

III.1.3 
III.2.1 
IV.1 

58. 
Droga Lewego do 
sławy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 110–
113 

• Yvette Żółtowska- 
Darska, Lewy. 
Chłopak, który 
zachwycił świat 
(fragmenty) 

• bohater  
• wydarzenia 
• notatka 
• dedykacja  

• czyta ze zrozumieniem tekst 
prozatorski  
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• wyjaśnia funkcję dedykacji 
• przedstawia funkcję wyrazów 
zdrobniałych 

• wyszukuje w internecie informacje 
o Robercie Lewandowskim i 
sporządza na ten temat notatkę 

1 I.1.1 
I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

59. i 60. 
Zasady pisania 
tekstów 
publicystycznych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 

• Justyna Suchecka, 
20 najbardziej 
wpływowych 
nastolatków 
(fragmenty) 

• bohaterowie  
• tekst 
publicystyczny 
• wyznaczniki tekstu 
publicystycznego 

• czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem  
• przedstawia bohaterów tekstu 
• wypowiada się na temat bohaterów 
tekstu 
• odróżnia tekst publicystyczny od 

• przedstawia zalety i wady 
popularności kanałów YouTube  

2 I.1.9 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.2 



 
idole, s. 114–
116 

tekstu literackiego  
• określa cechy tekstu publicystycznego  
• przedstawia swoje zainteresowania, 
osiągnięcia i sukcesy 

I.2.3 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.2 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 
IV.9 

61. 
O przymiotniku 
słów parę 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 117–
119 

• Co już wiemy o 
przymiotniku? 

• przymiotnik 
• odmiana 
przymiotnika przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje 
• związek 
przymiotnika z 
rzeczownikiem 
• formy rodzaju 
męskoosobowego i 
niemęskoosobowego 
przymiotnika  
• przymiotniki 
zakończone na -cy, -
dzy, -czy, -ży 

• wskazuje przymiotniki wśród innych 
części mowy 
• określa rodzaj przymiotnika w 
liczbach pojedynczej i mnogiej 
• stosuje przymiotnik w odpowiednich 
formach 
• odmienia przymiotnik przez liczby i 
przypadki  
• stosuje poprawne formy 
przymiotników zakończonych na -cy, -
dzy, -czy, -ży w mianowniku liczby 
pojedynczej i mnogiej  

• redaguje opis ilustracji, używając 
jak najwięcej przymiotników w 
poprawnej formie 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.4.1 
III.2.9 

62. i 63. 
Wyższy i 
najwyższy – o 
stopniowaniu 
przymiotników 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 120–
121 

• Jak stopniować 
przymiotniki? 

• stopniowanie 
przymiotnika 
• stopień równy, 
wyższy, najwyższy 
• stopniowanie 
proste regularne i 
proste nieregularne 
• stopniowanie 
opisowe 
• przymiotniki, które 
się nie stopniują 

• tworzy formy stopnia wyższego i 
najwyższego wskazanych 
przymiotników  
• rozpoznaje stopień przymiotnika  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
prosty regularny i nieregularny  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
opisowy  
• odróżnia stopniowanie proste od 
opisowego  
• rozpoznaje przymiotniki, które się nie 
stopniują 

• redaguje tekst, stosując jak 
najwięcej przymiotników w różnych 
stopniach w poprawnej formie  

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.1.7 
III.2.9 



 
64. 
W jaki sposób 
realizować swoje 
marzenia? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 122–
123 

• Elena Favilli, 
Francesca Cavallo, 
Brenda Chapman 
(fragment) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterka  
• wydarzenia 
• postacie filmowe 

• czyta tekst ze zrozumieniem 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• prezentuje bohaterkę utworu 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• określa cechy bohaterki tekstu 
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 
zachowaniu 
• przedstawia swoje ulubione postacie 
filmowe 

• opisuje bohatera filmowego, 
którego zachowanie jest godne 
naśladowania i uzasadnia swoje 
zdanie  

1 I.1.1 
I.1.7  
I.1.9 

I.1.12  
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20  
I.2.13 
II.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

65.  
Zgłębiamy tajniki 
pracy filmowców 

podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 124–
126 

• Ludzie filmu • twórcy filmu 
• filmowe środki 
wyrazu 

• odszukuje najważniejsze wiadomości 
w tekście informacyjnym 
• wymienia osoby tworzące film i 
opisuje ich pracę 
• określa cechy osób, wykonujących 
zawody związane z filmem 
• wynotowuje twórców swojego 
ulubionego filmu 
• opowiada o swoim ulubionym filmie  
• poszerza zakres słownictwa 
związanego 
z kinematografią 

• wymienia kilka nazwisk 
współczesnych twórców filmowych 
• rozwija swoje zainteresowania 
różnymi dziedzinami kultury – 
filmem 

1 I.2.8 
I.2.9 
I.2.2 

I.2.11 
IV.1 
IV.3 
IV.9 

66. 
Co w filmie 
piszczy? 

podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 126–
127 

• Ben Burtt, Star 
Wars. Słowniczek 
najpopularniejszyc
h zwrotów w 
językach 
Gwiezdnych wojen 
(fragmenty) 

• narrator 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• wydarzenia 
• realizator dźwięku 

• czyta tekst ze zrozumieniem 
• określa narratora 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• prezentuje bohatera tekstu  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wyjaśnia, na czym polega 
przygotowanie oprawy dźwiękowej do 
filmu 
• wymienia cechy bohatera tekstu 

• podaje własne pomysły 
zaprezentowania określonych 
dźwięków w szkolnym 
przedstawieniu 

1 I.1.1 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.8 
I.2.9 



 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 

I.2.13 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

67. 
Zdobywamy 
wiedzę o 
gatunkach 
filmowych 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 128–
130 

• Jakie znasz filmy? • gatunki filmowe  
• zasady zachowania 
w kinie 

• rozróżnia gatunki filmowe 
• określa charakterystyczne cechy 
poszczególnych gatunków filmowych 
• podaje przykłady filmów z każdego 
gatunku filmowego 
• wymienia swoje ulubione filmy 
• opowiada o wizycie do kina 
• przedstawia zasady kulturalnego 
zachowania się w kinie 

• redaguje wypowiedź na temat 
swojego ulubionego gatunku 
filmowego  

1 I.2.2 
I.2.8 
I.2.9 

I.2.13 
III.1.3 
III.1.4 
IV.3 

68. 
Byliśmy w kinie i 
teatrze 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 131–
133 

• Jak napisać 
sprawozdanie z 
filmu lub ze 
spektaklu? 

• redagowanie 
sprawozdania z 
filmu lub spektaklu 
• okoliczności 
zapoznania się 
dziełem filmowym 
lub teatralnym 
• opis dzieła filmu 
lub spektaklu 
• opinia o filmie lub 
spektaklu 

• określa, czym jest sprawozdanie z 
filmu 
lub ze spektaklu 
• redaguje sprawozdanie, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 
• zbiera informacje o wybranym filmie 
• komponuje początek sprawozdania – 
okoliczności zapoznania się z dziełem 
• formułuje zakończenie sprawozdania 
– opinię o dziele 
• pisze sprawozdanie z filmu lub ze 
spektaklu  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne 
sprawozdanie z filmu, unikając 
powtórzeń 

1 I.2.1 
I.2.4 
II.3.1 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.8 
III.2.9 

69. i 70. 
Liczymy na 
języku polskim 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 

• Jaką funkcję 
pełnią liczebniki? 

• liczebnik 
• liczebniki główne i 
porządkowe 
• odmiana 
liczebników 

• wskazuje liczebniki wśród innych 
części mowy 
• odróżnia liczebniki główne od 
porządkowych 
• stosuje poprawne formy liczebników 

• redaguje informację o wycieczce 
klasowej, używając liczebników w 
odpowiednich formach 
• samodzielnie korzysta ze słownika 
języka polskiego lub poprawnej 

2 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.6 
II.2.5 



 
autorytety, 
idole, s. 134–
137 

głównych przez 
przypadki i rodzaje 
• odmiana 
liczebników 
porządkowych przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje 
• liczebniki 
zbiorowe 
• odmiana 
liczebników 
zbiorowych przez 
przypadki 

głównych i porządkowych 
• wskazuje liczebniki zbiorowe 
• stosuje poprawne formy liczebników 
zbiorowych  

polszczyzny  III.1.3 
III.2.9 
IV.5 

71. 
Kropka czy bez 
kropki? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 138–
139 

• Kropka a liczby. 
Zapisywanie dat 

• zasady 
interpunkcyjne 
dotyczące zapisu dat 
• kropka po cyfrze 
arabskiej 
oznaczającej 
liczebnik 
porządkowy  

• poprawnie stosuje kropkę w zapisie 
dat cyframi rzymskimi i arabskimi 
• poprawnie stosuje kropkę po 
liczebnikach porządkowych 

• bezbłędnie zapisuje tekst 
zawierający daty i liczebniki 
porządkowe 

1 II.1.6 
II.4.1 
II.4.2 

72. 
Ortograficzne 
potyczki – 
pisownia 
wyrazów z ó i u 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 140–
143 

• Pisownia 
wyrazów z „ó” i 
„u” – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
z ó i u  
• pisownia 
zakończeń -ów, -
ówka, -ówna 
• pisownia wyrazów 
z ó wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia 
zakończeń -uj, -uje, 
-unek, -us, -usz, -
uch, -ura, -ulec 
• pisownia 
zakończeń 
zdrobnień 

• wymienia i stosuje zasady 
ortograficzne dotyczące pisowni ó i u 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -ów, -ówka, -ówna 
• tworzy formy pokrewne i poprawnie 
zapisuje wyrazy z ó wymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ó 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -uj, -uje, -unek, -us, -usz, 
-uch, -ura, -ulec 
• poprawnie zapisuje zdrobnienia  

• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  
• samodzielnie sporządza notatkę 

1 II.4.1 
III.1.1 
III.2.4 



 
73. i 74. 
Powtórzenie 
zawsze w cenie! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 3. 
Ideały, 
autorytety, 
idole, s. 144–
146 

• Podsumowanie 
• Pisać zaczynam 
wcześnie rano... 
(fragment wywiadu 
z Andrzejem 
Maleszką) 

• powieść, świat 
przedstawiony, 
akcja, wątek 
• epitet  
• tekst 
publicystyczny 
• dedykacja  
• ludzie filmu 
• ulubione filmy 
• sprawozdanie z 
filmu lub spektaklu  
• pisownia wyrazów 
z ó i u 
• zasady 
interpunkcyjne 
zapisywania dat i 
stawiania kropki po 
liczebnikach 
porządkowych 
• przymiotnik, 
stopnie 
przymiotnika, 
sposoby 
stopniowania 
• liczebniki główny, 
porządkowy, 
zbiorowy  

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• określa cechy powieści 
• prezentuje świat przedstawiony w 
powieści 
• określa wątek i akcję 
• odróżnia tekst publicystyczny od 
innego rodzaju tekstów 
• wskazuje dedykację 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze  
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa narratora utworu 
• wskazuje w tekście wiersza epitety i 
określa ich funkcję 
• redaguje sprawozdanie z filmu lub 
spektaklu 
• zna i stosuje zasady pisowni wyrazów 
z ó i u 
• zna i stosuje zasady interpunkcyjne 
zapisywania dat i stawiania kropki po 
liczebnikach porządkowych  
• stopniuje przymiotniki w sposób 
prosty i opisowy, regularny i 
nieregularny 
• odróżnia liczebniki główne od 
porządkowych i zbiorowych 
• stosuje poprawne formy liczebników 
głównych, zbiorowych i porządkowych  

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne i 
wyczerpujące sprawozdanie z filmu 
lub spektaklu  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.8 
I.2.9 

I.2.13 
II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1  
II.2.5 
IV.1 

75. 
Historia 
malowana 
pędzlem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 147 

• Marcello 
Bacciarelli, Portret 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 
stroju 
koronacyjnym 

• dzieło sztuki  
• portret 
• plan 
• rola barw 
• kompozycja 
• światło 

• identyfikuje obraz jako portret 
• określa czas i miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje wypowiada się na temat 
postaci przedstawionej na obrazie  
• wymienia kolory dominujące na 

• prezentuje inne dzieła malarskie o 
tematyce historycznej  
• wypowiada własne zdanie na 
temat postaci przedstawionej na 
obrazie  
• omawia elementy sztuki 

1 I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 
II.3.1 
II.3.4 



 
obrazie  
• opisuje gesty, mimikę, strój 
przedstawionej postaci 
• omawia emocje wyrażone przez 
bohatera 

plastycznej: plan, barwy, 
kompozycja, światło, ruch 

III.1.3 
IV.3 
IV.9 

76. i 77. 
Poznajemy 
Wandę, co nie 
chciała Niemca 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
148–151 

• Marian Orłoń, O 
Wandzie, co nie 
chciała Niemca 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia  
• bohaterowie 
• wyrazy 
wieloznaczne  

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje charakterystyczne 
cechy legendy 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• układa pytania i odpowiedzi do tekstu 
• objaśnia sens wyrazów 
wieloznacznych 

• zbiera argumenty potwierdzające 
słuszność decyzji podjętej przez 
Wandę lub argumenty wskazujące 
na to, że bohaterka mogła podjąć 
inną decyzję 
• samodzielnie korzysta ze słownika 
języka polskiego 

2 I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3 
II.2.4 
III.1.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

78. 
Spotkanie z 
królewną Wandą, 
która ma sekrety 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
152–154 

• Łukasz 
Kamykowski, 
Prawdziwa 
opowieść o Królu 
Kraku i Królewnie 
Wandzie (wraz ze 
Smokiem i 
towarzyszącymi 
Osobami) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• legenda i jej cechy 
gatunkowe 
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne  

• czyta głośno i cicho  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje realistycznych i 
fantastycznych bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wskazuje fragmenty tekstu, które 
mogą wywołać rozbawienie czytelnika  

• redaguje opowiadanie twórcze, w 
którym przedstawia zakończenie 
historii Wandy, Rydygiera i Smoka  

1 I.1.1 
I.1.2  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
II.1.3 
II.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 

79. i 80. • podręcznik • Iwona • czytanie głośne i • czyta głośno i cicho  • wyszukuje w bibliotece lub 2 I.1.1 



 
Niespodziewana 
lekcja historii 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
155–158 

Czarkowska, Duchy 
ze wzgórza 
Rabowników 
(fragmenty) 

ciche 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• ważne fakty z 
historii Polski  
• zasady zachowania 
w muzeum 

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wymienia znane mu lub znajdujące się 
w pobliżu jego miejsca zamieszkania 
muzea 
• wymienia zasady zachowania w 
muzeum 

internecie informacje o faktach 
historycznych przedstawionych w 
utworze i sporządza na ten temat 
krótką notatkę 
• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o muzeach 
znajdujących się w pobliżu 
miejscowości, w której mieszka 
• pracując w grupie, planuje 
wycieczkę do wybranego muzeum 

I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3  

III.2.5 
IV.1 
IV.3 
IV.4 
IV.8 

81. 
Co słychać i 
widać w 
Żelazowej Woli? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
159–160 

• Wanda 
Chotomska, 
Muzyka Pana 
Chopina (fragment) 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• uosobienie  
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji 

• czyta głośno, wyraźnie, oddając 
nastrój utworu 
• określa temat wiersza 
• wskazuje adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, które wyraża utwór 
• odnajduje uosobienia i określa ich 
funkcję w wierszu 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  

• prezentuje informacje o Fryderyku 
Chopinie 
• wymyśla własne przykłady 
uosobień 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.20 
I.2.3 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

82. i 83. 
O lirycznym 
wpisie do 
pamiętnika 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
161–163 

• Juliusz Słowacki, 
W pamiętniku Zofii 
Bobrówny 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa, rymy 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• uosobienia 
• zdrobnienia  

• opowiada o Juliuszu Słowackim 
• wyjaśnia powód napisania utworu W 
pamiętniku Zofii Bobrówny 
• podaje temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• odnajduje uosobienia, epitety, 

• prezentuje dodatkowe informacje 
o autorze wiersza 
• przybliża informacje o Muzeum 
Juliusza 
Słowackiego w Krzemieńcu 
• w wybranej formie (plakat, film, 
prezentacja) przedstawia to, za 
czym najbardziej by tęsknił, gdyby 
opuścił swój kraj 

2 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.20 



 
• epitety 
• recytacja 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

zdrobnienia i określa ich funkcje w 
wierszu  
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy, rymy  
• recytuje wiersz głośnio, wyraźnie, 
oddając nastrój utworu 

I.2.3 
II.3.2 
III.2.2 
IV.1 
IV.3 

84.  
Grzeczność 
zawsze w cenie! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
164–166 

• Adam 
Mickiewicz, Pan 
Tadeusz (fragmenty 
Księgi pierwszej) 

• osoba mówiąca 
• zwyczaje 
szlacheckie 
• bohaterowie 
• wydarzenia 
• utwór poetycki – 
wers, rymy, rytm 
• korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji 

• czyta głośno i cicho 
• określa temat utworu 
• charakteryzuje osobę mówiącą w 
utworze 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• wypowiada się na temat bohaterów 
utworu 
• wymienia cechy bohaterów utworu i 
ich relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• opisuje zwyczaje szlacheckie ukazane 
w utworze  
• wskazuje w tekście wersy, rymy, rytm  
• wypowiada się na temat zasad 
zachowania na podstawie własnego 
doświadczenia 

• prezentuje informacje o autorze 
utworu 
• pisze do gazetki szkolnej artykuł 
na temat „Grzeczność nie jest nauką 
łatwą ani małą” 

1 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
I.2.3 
II.3.7 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

85. 
Grzybobranie 
jako ważny 
obyczaj 
szlachecki 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
167–169 

• Adam 
Mickiewicz, Pan 
Tadeusz (fragmenty 
Księgi trzeciej) 

• osoba mówiąca 
• zwyczaje 
szlacheckie 
• bohaterowie 
• wydarzenia 
• porównania, 
epitety  
• utwór poetycki – 
wers, rymy, rytm 

• czyta głośno i cicho 
• określa temat utworu 
• wypowiada się na temat osoby 
mówiącej w utworze 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• opisuje grzyby ukazane w utworze  
• odnajduje epitety i porównania oraz 
określa ich funkcje  

• na podstawie informacji 
uzyskanych od osób starszych 
przygotowuje notatkę o zwyczajach 
związanych z posiłkami 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.18 
I.2.3 

III.2.4 



 
• wskazuje w tekście wersy, rymy, rytm  III.2.5 

IV.1 
IV.2 
IV.3 

86. 
Opisujemy 
krajobraz 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
167–172 

• Jak opisać 
krajobraz? 

• redagowanie opisu 
krajobrazu  

• określa, jakie są etapy sporządzania 
opisu krajobrazu 
• redaguje opis krajobrazu, biorąc pod 
uwagę: informacje ogólne, 
rozmieszczenie elementów krajobrazu, 
emocje wywołane widokiem  
• wykorzystuje w opisie wyrazy 
bliskoznaczne 
• stosuje przymiotniki określające 
kolory, kształty 
• posługuje się sformułowaniami 
określającymi położenie i 
ukształtowanie terenu oraz 
rozmieszczenie poszczególnych 
elementów krajobrazu  
• wyraża emocje wywołane widokiem 
• zachowuje odpowiednią kompozycję 
w wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opis 
krajobrazu, unikając powtórzeń i 
zachęcając innych do odwiedzenia 
opisywanego miejsca 

1 I.2.4 
II.1.1 
II.2.8 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
IV.3 

87. 
Jak tu teraz nie 
wspomnieć o 
przysłówku? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
173–174 

• Co już wiemy o 
przysłówkach? 

• przysłówek jako 
nieodmienna część 
mowy 
• przysłówki 
pochodzące od 
przymiotników 
• stopniowanie 
przysłówków 
utworzonych od 
przymiotników 
• stopień równy, 
wyższy i najwyższy 

• wskazuje przysłówki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przysłówków w 
zdaniu 
• rozpoznaje przysłówki pochodzące od 
przymiotników 
• tworzy przysłówki od przymiotników 
• tworzy stopień wyższy i najwyższy 
wskazanych przysłówków 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty, 
regularny i nieregularny 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty 

• redaguje tekst z wykorzystaniem 
celowo dobranych przysłówków w 
różnych stopniach oraz synonimów 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.7 
II.2.8 



 
• stopniowanie 
proste i opisowe, 
regularne i 
nieregularne 

i opisowy 

88. 
Nad i ale – znam 
te słowa 
doskonale 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
175–176 

• Co już wiemy o 
przyimkach i 
spójnikach? 

• przyimek i jego 
rola w wypowiedzi 
• wyrażenie 
przyimkowe 
• spójnik i jego 
funkcja w 
wypowiedzi 

• rozpoznaje przyimki wśród innych 
części mowy 
• określa znaczenie przyimków w 
zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe  
• odróżnia wyrażenia przyimkowe 
wskazujące na miejsce od tych 
wskazujących na czas 
• rozpoznaje spójniki wśród innych 
części mowy 
• określa funkcję spójnika w 
wypowiedzi 

• redaguje tekst z wykorzystaniem 
wyrażeń przyimkowych 
• poprawnie używa przyimka na 
przed nazwami niektórych państw w 
bierniku i miejscowniku, np. na 
Węgry, na Cypr, na Kubę, na Litwę, 
na Łotwę, na Słowację 

1 II.1.1 
II.1.2 
II.1.4 
II.1.10 
III.2.9 

89. i 90. 
Jakie więzi 
łączyły synów 
Bolesława 
Chrobrego? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
177–180 

• Grażyna 
Bąkiewicz, Mówcie 
mi Bezprym 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• wydarzenia  

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• wyszukuje w bibliotece lub 
internecie informacje o synach 
Bolesława Chrobrego i sporządza na 
ich temat notatkę 
• wyjaśnia, czym charakteryzuje się 
język utworu 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3  

III.2.5 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

91. • podręcznik • Maria Dąbrowska, • czas i miejsce • czyta tekst głośno i cicho  • prezentuje informacje o autorce 1 I.1.1 



 
Ojczyzna w sercu 
Marcina Kozery 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
181–183 

Marcin Kozera 
(fragmenty) 

wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia 

• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohatera utworu 
• określa cechy bohatera utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterze i jego 
zachowaniu 

utworu 
• redaguje kilkuzdaniową 
wypowiedź, w której przedstawia, 
co według niego znaczy czuć się 
Polakiem 
• tworzy rebusy do podanych 
wyrazów z trudnością ortograficzną 

I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.4.1 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.4 

92. i 93. 
Wspomnienie 
czasów wojny 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
183–185 

• Paweł 
Beręsewicz, Czy 
wojna jest dla 
dziewczyn? 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia 
• narrator  
• wojna 
• rodzina 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• charakteryzuje bohaterów utworu i ich 
relacje 
• określa sposób rozmowy ojca z córką 
• wyjaśnia określenia przypisane matce 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wypowiada się na temat narratora  
• podaje skojarzenia związane z wojną 
• korzysta ze słownika synonimów 
• tworzy notatkę w różnych formach 
• dopisuje antonimy 

• pracując w grupie, przygotowuje 
spis książek opowiadających o II 
wojnie światowej z perspektywy 
dziecka 
• analizuje styl tekstu 

2 I.1.1 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
II.2.6 
II.2.8 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 



 
IV.4 
IV.5 
IV.7 

94.  
Ile prawdy jest w 
przysłowiach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
186–187 

• Magdalena Jarco, 
Przysłowiowa 
Polska (fragmenty) 

• przysłowie  • czyta tekst publicystyczny ze 
zrozumieniem 
• przedstawia wartość przysłów 
• odczytuje znaczenie przysłów 
• dobiera odpowiednie przysłowie do 
określonej sytuacji  

• przedstawia treść wybranych 
przysłów w formie rysunków i 
rebusów  
• omawia znaczenie przysłów w 
kulturze narodu 

1 I.2.1 
I.2.12 
II.2.4 
III.1.1 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.3 

95. 
Wiem o 
wypowiedzeniach
, że... 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
188–190 

• Co już wiemy o 
wypowiedzeniach? 

• zdania 
oznajmujące, 
pytające, 
rozkazujące 
• zdanie 
• równoważnik 
zdania  

• odróżnia zdania oznajmujące od 
pytających i rozkazujących 
• przekształca zdania oznajmujące na 
rozkazujące 
• konstruuje zdania pytające 
• stosuje odpowiednie znaki 
interpunkcyjne 
• podaje różnice między zdaniami a 
równoważnikami zdań 
• przekształca zdania na równoważniki 
zdań i odwrotnie  

• redaguje dialog, w którym stosuje 
różne rodzaje wypowiedzeń 

1 I.2.13 
II.1.11 
II.1.12 
II.1.13 

96. 
Wykrzyknik – 
znak pełen 
emocji! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
191–192 

• Wykrzyknik • wykrzyknik w 
zdaniu  

• czyta teksty informacyjne 
• odczytuje intencje nadawcy 
wypowiedzi 
• wymienia zasady użycia wykrzyknika 
• posługuje się wykrzyknikiem po 
wypowiedzeniach wyrażających silne 
uczucia 
• stawia wykrzyknik po okrzykach, 
zawołaniach, rozkazach 
• stosuje wykrzyknik zgodnie z 
zasadami interpunkcji 
• sporządza notatkę 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(wykrzyknik) 
• werbalnie wyraża swoje intencje 
• przekazuje zamierzony cel tekstu 

1 I.2.1 
II.1.11 
II.3.3 
II.4.2 
III.2.4 
III.2.9 
IV.2 

97. 
Ortograficzne 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• Pisownia 
wyrazów z „rz” i 

• pisownia wyrazów 
z rz i ż  

• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
rz i ż 

• poprawnie zapisuje wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 

1 II.4.1 
III.2.9 



 
przygody z rz i ż na start!, 

rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
191–195 

„ż” – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
zakończonych na -
arz, -erz, -mistrz, -
mierz 
• pisownia wyrazów 
z rz wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia wyrazów 
z ż wymiennym i 
niewymiennym 
• pisownia -eż, -aż w 
zakończeniach 
niektórych 
rzeczowników 
rodzaju żeńskiego 

• poprawnie zapisuje wyrazy 
zakończone na -arz, -erz, -mistrz, -mierz 
• podaje przykłady wyrazów 
uzasadniających pisownię słów z rz i ż 
wymiennym 
• poprawnie zapisuje wyrazy z rz i ż 
niewymiennym 
• poprawnie zapisuje rzeczowniki 
rodzaju żeńskiego zakończone na -eż, -
aż, -erz, -arz  

ortograficznymi (pisownia rz i ż) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

IV.5 

98. i 99. 
Jeszcze raz 
Przystanek 
historia 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 4. 
Przystanek 
historia, s. 
196–198 

• Podsumowanie 
• Marta 
Dzienkiewicz, Jan z 
Kolna – żeglarz, 
który ponoć dotarł 
do Ameryki 
wcześniej niż 
Kolumb 

• legenda 
• uosobienie 
• przysłowie 
• opis krajobrazu 
• przysłówek, 
stopniowanie 
przysłówków 
• przyimek 
• spójnik 
• zdanie i 
równoważnik zdania 
• zdanie 
oznajmujące, 
pytające i 
rozkazujące 
• pisownia rz i ż 
• wykrzyknik 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• rozpoznaje czytany utwór jako 
legendę i wskazuje charakterystyczne 
cechy legendy 
• odnajduje w wierszu uosobienia i 
określa ich funkcje 
• odczytuje znaczenie przysłów 
• redaguje opis krajobrazu 
• stopniuje przysłówki w sposób prosty 
i opisowy, regularny i nieregularny 
• rozpoznaje przyimki i spójniki wśród 
innych części mowy 
• określa znaczenie przyimków i 
spójników w zdaniu 
• rozpoznaje wyrażenia przyimkowe 
• odróżnia zdania oznajmujące od 
pytających i rozkazujących 
• przekształca zdania oznajmujące na 
rozkazujące 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawny i 
wyczerpujący opis krajobrazu 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.2 
I.2.3 
I.2.8 
I.2.9 
II.1.1 
II.1.2 
II.2.5 
II.4.1 



 
• odróżnia zdania od równoważników 
zdań 
• przekształca zdania na równoważniki 
zdań i odwrotnie 
• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
rz i ż 
• wymienia zasady użycia wykrzyknika 
w zdaniu 

II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
IV.1 
IV.2 
IV.7 

100. 
Wyobraźnia 
artystki – 
Herkules i złota 
łania 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 199 

• Silvia Pastore, 
Herkules i złota 
łania 

• dzieło sztuki  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 
• postacie 
przedstawione na 
obrazie 
• elementy 
realistyczne i 
fantastyczne 
• rola barw 
• światło 
• pierwszy plan 
• drugi plan 

• opisuje postacie przedstawione na 
obrazie 
• określa czas i miejsce przedstawione 
na obrazie 
• nazywa nastrój, jaki wywołuje obraz 
• wskazuje dominujące na obrazie 
kolory, źródło światła 
• omawia sposób przedstawienia ruchu  
• wypowiada się na temat 
umieszczonych na obrazie elementów 
realistycznych i fantastycznych 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  

• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 
• układa krótkie opowiadanie o 
wydarzeniach rozgrywających się w 
miejscu przedstawionym na obrazie 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.2.2 
I.2.8 
II.3.1 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 

101. 
Atlantyda, czyli 
„tam albo nie 
tam” 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 200–
201 

• Wisława 
Szymborska, 
Atlantyda 
(fragmenty) 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wers, strofa 
• uczucia wyrażone 
w wierszu 
• pytanie retoryczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• odczytuje głośno i cicho tekst 
poetycki 
• określa temat wiersza 
• charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu 
• nazywa uczucia, jakie wyraża utwór 
• wskazuje pytania retoryczne i określa 
ich funkcję w wierszu 
• wypowiada się na temat nastroju 
utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
strofy  

• prezentuje informacje o autorce 
wiersza 
• przedstawia Atlantydę w wybranej 
formie plastycznej (plakat, obraz, 
rysunek)  

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.2.2 
IV.1 
IV.3 

102. i 103. • podręcznik • Mit o powstaniu • mit jako gatunek • czyta tekst głośno i cicho • korzystając z różnych źródeł, 2 I.1.1 



 
Początki świata 
według Greków 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 202–
205 

świata (fragmenty 
książki Anity Rejch 
Mity greckie. 
Baśnie 
starożytnych) 

literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie 
fantastyczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

wyszukuje informacje o historii 
powstania świata według mitologii 
słowiańskiej lub chińskiej 
• redaguje opowiadanie twórcze o 
tym, skąd się wziął np. śnieg, grad, 
huragan  

I.1.3  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19  
I.1.20 
I.2.3  

III.2.3 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 

104. 
Z wizytą na 
Olimpie – 
poznajemy 
greckich bogów 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 206–
208 

• Ci nieznośni 
bogowie olimpijscy 

• bogowie greccy 
• atrybuty bogów 
greckich 
• Olimp  

• przedstawia bogów greckich i 
wymienia ich atrybuty 
• opisuje Olimp i jego mieszkańców 
• określa cechy mieszkańców Olimpu i 
przedstawia relacje między nimi 
• bierze aktywny udział w rozmowie 

• projektuje i rysuje atrybuty dla 
siebie i kilku najbliższych osób 
• wyszukuje w Słowniku mitów i 
tradycji kultury Władysława 
Kopalińskiego informacje o Olimpie 
i Hadesie 

1 I.1.3 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.1.1 
IV.1 
IV.3 
IV.5 

105. 
Po stracie córki – 
porozmawiajmy o 
uczuciach matki 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 208–
210 

• Mit o Demeter i 
Persefonie 
(fragmenty książki 
Jana 
Parandowskiego 
Mitologia. 
Wierzenia i 
podania Greków i 
Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie 
fantastyczne 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• czyta głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

• redaguje opowiadanie twórcze, w 
którym przedstawia własne 
wyjaśnienie zmian pór roku 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
I.1.19  
I.2.3 

I.2.11 



 
zachowaniu  
• odmienia rzeczownik Hades przez 
przypadki 

II.1.4 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 

106. i 107. 
Daremny trud 
Syzyfa – o karze 
za zuchwałość 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 211–
214 

• Mit o Syzyfie 
(fragmenty książki 
Wandy 
Markowskiej Mity 
Greków i Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• związek 
frazeologiczny 
(frazeologizm) 
• korzystanie z 
różnych źródeł  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• wyjaśnia termin związek 
frazeologiczny 

• wyjaśnia przenośne znaczenie 
wyrażenia syzyfowa praca 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 
I.2.2 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 
II.2.4 
II.2.5 
III.2.5 
III.2.1 
IV.1 
IV.3 

108. 
Frazeologizm 
poprawny czy 
błędny? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 215–
216 

• Jak korzystać ze 
słownika 
frazeologicznego? 

• korzystanie ze 
słownika 
frazeologicznego 
• budowa hasła 
słownikowego 

• zapoznaje się z tekstem 
informacyjnym oraz budową hasła 
słownikowego 
• wyszukuje związki frazeologiczne w 
słowniku frazeologicznym 
• odczytuje znaczenia związków 
frazeologicznych i przykłady ich 
zastosowania 
• wyjaśnia skróty i oznaczenia 
słownikowe 
• zastępuje wskazane sformułowania 
związkami frazeologicznymi  
• korzysta z internetowych wersji 
słownika 

• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika frazeologicznego 
• ukazuje dosłowne znaczenie 
wskazanych związków 
frazeologicznych, ilustrując je w 
humorystyczny sposób 

1 I.2.1 
I.2.2 
II.2.5 
II.4.1 
IV.5 
IV.6 



 
109. 
Krótko i zwięźle 
lub dłużej i 
ciekawiej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 217–
219 

• Czym różnią się 
zdania pojedyncze 
nierozwinięte od 
rozwiniętych? – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• główne części 
zdania – podmiot i 
orzeczenie 
• zdanie pojedyncze 
rozwinięte 
• zdanie pojedyncze 
nierozwinięte 
• grupa podmiotu 
• grupa orzeczenia 
• wykres zdania 
pojedynczego 

• wskazuje główne części zdania – 
podmiot i orzeczenie 
• odróżnia zdania pojedyncze 
rozwinięte od nierozwiniętych 
• ustala określenia należące do grupy 
podmiotu i do grupy orzeczenia 
• uzupełnia określeniami wykresy zdań 
pojedynczych rozwiniętych 
• sporządza wykresy zdań 
pojedynczych rozwiniętych  

• samodzielnie wykonuje wykresy 
wskazanych zdań pojedynczych 
rozwiniętych 

1 II.1.8 
II.1.10 
II.I.12 

110. 
Pan przecinek 
przychodzi z 
wizytą 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 220–
221 

• Przecinki w 
zdaniu pojedynczym 
– przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• użycie przecinków 
w zdaniu 
pojedynczym 
 

• czyta tekst informacyjne 
• stosuje zasady użycia przecinka w 
zdaniu pojedynczym 
• wskazuje, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek, a przed 
którymi nie powinien się pojawić 
• stosuje przecinek po okrzykach i 
rzeczownikach w wołaczu 
• używa przecinka zgodnie z zasadami 
interpunkcji 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(przecinek) 

1 I.2.1 
II.1.1 
II.4.2 

111. i 112. 
Wyczyny 
Heraklesa 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 222–
225 

• Mit o Heraklesie 
(fragmenty książki 
Jana 
Parandowskiego 
Mitologia. 
Wierzenia i 
podania Greków i 
Rzymian) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• herosi  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• redaguje plan wydarzeń 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

• wyjaśnia, co łączy Heraklesa z 
Supermanem i Spider-Manem 
• podaje znaczenie wyrażenia 
stajnia Augiasza  

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.17 
I.1.19  
I.2.3  
II.2.4 
II.2.5 
III.2.3 
III.2.5 



 
IV.1 

113. 
Opowiem, jak 
było 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 226–
227 

• Jak napisać 
opowiadanie 
odtwórcze? 

• budowanie 
opowiadania 
odtwórczego z 
dialogiem (w 
formach pisemnej i 
ustnej) 

• wyjaśnia, czym jest opowiadanie 
odtwórcze 
• ustnie opowiada, zachowując 
kolejność wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi 
• pisze opowiadanie zgodnie z planem 
• komponuje początek opowiadania  
• wymyśla opowiadanie na podstawie 
historyjki obrazkowej 
• redaguje opowiadanie odtwórcze  
• stosuje odpowiednią kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej  
• wydziela akapity w wypowiedzi 
pisemnej  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje poprawne i 
wyczerpujące opowiadanie 
odtwórcze, unikając powtórzeń 

1 I.2.4 
II.4.1 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.9 

114. 
Jak Ariadna 
pomogła 
Tezeuszowi? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 228–
229 

• Mit o Tezeuszu i 
Ariadnie 
(fragmenty książki 
Anny M. 
Komornickiej Nić 
Ariadny, czyli po 
nitce do kłębka) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• związek 
frazeologiczny 
(frazeologizm)  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne i fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  
• sporządza notatkę 

• wyjaśnia przenośne znaczenie 
wyrażenia nić Ariadny 

1 I.1.1 
I.1.3  
I.1.7 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3  
II.2.5 
III.2.4 
III.2.5 
IV.1 

115. 
Pijemy nektar, 
jemy ambrozję i 
zbieramy laury 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 230–
232 

• Mitologia na 
językach 

• związki 
frazeologiczne 
wywodzące się z 
mitologii 

• wyjaśnia znaczenie związków 
frazeologicznych wywodzących się z 
mitologii 
• stosuje związki frazeologiczne 
wywodzące się z mitologii 
• wyjaśnia pochodzenie wskazanych 
związków frazeologicznych 

• przygotowuje pytania i zadania na 
konkurs „Znawca mitologii 
greckiej” 

1 II.2.5 
IV.5 



 
• wskazuje nawiązania do mitologii, np. 
w hasłach reklamowych 

116. 
Dramat w 
przestworzach 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 232–
235 

• Mit o Dedalu i 
Ikarze (fragmenty 
książki Grzegorza 
Kasdepkego Zeus & 
Spółka. Mity dla 
dzieci) 

• mit jako gatunek 
literacki 
• mitologia 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• bohaterowie 
• wydarzenia  
• wydarzenia i 
postacie realistyczne 
i fantastyczne  

• czyta tekst głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje  
• wskazuje wydarzenia i postacie 
realistyczne oraz fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu  

• rysuje ilustracje do mitu  
• wyjaśnia znaczenie związku 
frazeologicznego ikarowe loty 
• redaguje kilkuzdaniową 
wypowiedź, w której wyjaśnia, 
dlaczego artyści częściej czynią 
bohaterem swoich dzieł Ikara, a nie 
Dedala 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.2 
I.2.3  

I.2.12 
II.2.5 
II.4.1 
II.4.2 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

117. i 118. 
Spotkanie z 
podmiotami 
szeregowym i 
domyślnym 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 236– 
237 

• Jak rozpoznać 
podmioty 
szeregowy i 
domyślny? 

• podmiot 
szeregowy 
• podmiot domyślny  

• wskazuje podmioty szeregowy i 
domyślny 
• określa rodzaj podmiotu we 
wskazanym zdaniu 
• przekształca tekst, unikając powtórzeń 
poprzez wprowadzenie podmiotu 
domyślnego 

• bezbłędnie rozpoznaje podmiot 
szeregowy i podmiot domyślny  

2 II.1.8 
II.1.13 

119. 
Praktyka czyni 
mistrza – 
ćwiczymy 
pisownię 
wyrazów z ch i h 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 238–

• Pisownia 
wyrazów z „ch” i 
„h” – 
przypomnienie 
wiadomości 

• pisownia wyrazów 
z ch i h  

• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
ch i h  
• poprawnie zapisuje wyrazy z h 
wymieniającym się na g, z, ż 
• poprawnie zapisuje wyrazy z ch na 
końcu wyrazu 

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia ch i h) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

1 II.4.1 
III.2.9 
IV.5 



 
239 • poprawnie zapisuje wyrazy z h w 

środku wyrazu 
120. i 121. 
Czas na 
powtórkę! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 5. 
Mitologiczne 
krainy, s. 240–
242 

• Podsumowanie 
• Słownik kultury 
antycznej 

• mit, mitologia  
• bogowie 
olimpijscy 
• mitologia w języku 
• pytanie retoryczne 
• opowiadanie 
odtwórcze 
• zdania pojedyncze 
rozwinięte i 
nierozwinięte 
• wykres zdania 
pojedynczego 
• podmiot i 
orzeczenie 
• podmiot 
szeregowy i podmiot 
domyślny 
• pisownia wyrazów 
z ch i h 
• przecinek w zdaniu 
pojedynczym 
• związek 
frazeologiczny 
• słownik 
frazeologiczny 

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• rozpoznaje czytany utwór jako mit i 
wskazuje charakterystyczne cechy mitu 
• przedstawia bogów greckich i ich 
atrybuty 
• opowiada mit o Syzyfie, Demeter i 
Korze, Dedalu i Ikarze, o Herkulesie, o 
początkach świata 
• redaguje opowiadanie odtwórcze 
• rozpoznaje pytanie retoryczne 
• rozpoznaje zdania pojedyncze 
rozwinięte i nierozwinięte 
• wskazuje podmiot i orzeczenie w 
zdaniu 
• określa grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia 
• sporządza wykres zdania 
pojedynczego rozwiniętego 
• rozpoznaje podmiot szeregowy i 
podmiot domyślny  
• zna i stosuje zasady użycia przecinka 
w zdaniu pojedynczym 
• zna i stosuje zasady pisowni wyrazów 
z ch i h 
• określa znaczenie i stosuje związki 
frazeologiczne 
• korzysta ze słownika frazeologicznego 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
odtwórcze, unikając powtórzeń 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.1 
I.2.2 
II.1.3 
II.1.8 
II.1.12 
II.2.4 
II.2.5 
II.4.1 
II.4.2  
III.1.3 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.4 
IV.5 
IV.6 

122. 
Jakie 
drogowskazy 
odnajdziemy w 
książkach? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 

• Rebecca 
Campbell, Nie 
przeszkadzać 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie o 
sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, o czasie i 

• opisuje miejsce przedstawione na 
obrazie 
• określa sytuację przedstawioną na 
obrazie 
• prezentuje bohaterów 

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• wyjaśnia związek tematyki obrazu 
z tytułem rozdziału 

1 I.2.3 
I.2.11 
II.2.4 
II.3.1 
II.3.4 



 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 243 

miejscu oraz o 
bohaterach 
• rola barw 
• kompozycja 
• interpretacja 
• pierwszy plan 
• drugi plan 

przedstawionych na obrazie  
• wymienia kolory dominujące na 
obrazie, źródło światła 
• opisuje pierwszy i drugi plan obrazu  
• nadaje inny tytuł obrazowi 
• objaśnia dosłowne i przenośne 
znaczenie słowa drogowskaz 

• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

123. i 124. 
Zbójca o 
wrażliwym sercu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 244–247 

• Adam 
Mickiewicz, 
Powrót taty 

• czytanie ciche, 
głośne i z podziałem 
na role 
• narrator 
• postacie 
występujące w 
utworze 
• sposób ukazania 
postaci 
• wydarzenia 
• nastrój utworu 
• utwór poetycki – 
wersy, rymy, rytm 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• czyta cicho, głośno i z podziałem na 
role 
• określa narratora 
• prezentuje postacie występujące w 
utworze 
• określa cechy bohaterów utworu i ich 
relacje 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wskazuje wyrazy wartościujące w 
opisie zbójców 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście wiersza wersy, 
rymy, strofy, rytm  
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• prezentuje mową ciała emocje 
dzieci 

2 I.1.1 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.1 
I.2.3 
I.2.9 

I.2.12 
II.2.2 
II.2.5 
IV.1 

125. i 126. 
Co jest w życiu 
najważniejsze? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 248–252 

• Charles Perrault, 
Knyps z Czubkiem 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• baśń 

• czyta tekst głośno i cicho oraz z 
podziałem na role 
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń i 
wskazuje charakterystyczne cechy baśni 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 

• wyjaśnia, co według autora utworu 
jest najwyższą wartością 

2 I.1.1  
I.1.2 
I.1.3 
I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 



 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

I.2.11 
I.2.12 
II.3.6 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

127. 
Katarynka – 
spotkanie z 
lekturą i jej 
autorem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 253–254 

• Spotkanie z 
lekturą – Bolesław 
Prus, Katarynka 

• życie i twórczość 
pisarza 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• nowela 

• określa czas i miejsce wydarzeń w 
utworze  
• charakteryzuje bohaterów utworu  
• korzysta z różnych źródeł informacji  

• selekcjonuje informacje na temat 
pisarza  
• redaguje notatkę na temat życia i 
twórczości Bolesława Prusa  

1 I.1.1 
I.1.9 

III.1.4 
III.2.4 
IV.3 

128. 
Z wizytą u pana 
mecenasa 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 254 

• Bolesław Prus, 
Katarynka 

• główny bohater 
• miejsce wydarzeń 
• opis miejsca 
• cechy charakteru 
bohatera 

• określa, gdzie rozgrywają się 
wydarzenia opisane w utworze i jakie 
postacie w nim występują 
• prezentuje pana Tomasza i 
opracowuje notatkę o tym bohaterze w 
formie mapy myśli 
• charakteryzuje usposobienie pana 
Tomasza 
• opisuje mieszkanie bohatera 
• wyjaśnia, jak pan Tomasz czuł się w 
domu przy ulicy Miodowej 
• opisuje stosunek pana Tomasza do 
katarynek 
• przedstawia okoliczności, w jakich 
bohater odkrył, że mała sąsiadka jest 
niewidoma 

• przedstawia swoje zdanie o tym, 
czy pan Tomasz w mieszkaniu na 
Miodowej był szczęśliwy i 
uzasadnia opinię  

1 I.1.1  
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

129. 
Nowe mieszkanki 
ulicy Miodowej 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 

• Bolesław Prus, 
Katarynka 

• główny bohater 
• miejsce wydarzeń 
• opis miejsca 
• cechy charakteru 
bohatera 

• wyjaśnia, kim były nowe sąsiadki 
pana Tomasza i czym się zajmowały • 
opisuje warunki, w jakich mieszkały 
sąsiadki 
• wypowiada się na temat dziewczynki, 

• charakteryzuje relacje między 
matką i córką 

1 I.1.1  
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 



 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 254 

• bohaterowie 
drugoplanowi 

utraty przez nią wzroku i odbioru świata 
po chorobie 
• przedstawia, jak mała bohaterka 
spędzała czas i czym próbowała się 
cieszyć 
• tłumaczy, dlaczego w nowym domu 
dziewczynka nie czuła się dobrze 
• określa, w jaki sposób matka 
dziewczynki okazywała córce uczucia i 
dlaczego wobec choroby córki była 
bezradna 

I.1.13 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
III.1.1 
III.1.3 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 

130. 
Historia 
niezwykłej 
przemiany 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 255–258 

• Bolesław Prus, 
Katarynka 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• nowela 
• punkt 
kulminacyjny 
• puenta 

• czyta głośno i cicho 
• rozpoznaje czytany utwór jako nowelę 
i wskazuje charakterystyczne cechy 
noweli 
• wskazuje w utworze punkt 
kulminacyjny 
• wskazuje w utworze puentę 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  

• proponuje inny tytuł dla fragmentu 
tekstu  
• redaguje opowiadanie twórcze o 
dalszych losach bohaterów 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.5 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.2 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 

131. 
Jak ciekawie 
opowiadać? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 

• Jak urozmaicić 
opowiadanie? 

• opowiadanie 
twórcze 
• trójdzielność 
kompozycji 
• plan wydarzeń 
• sformułowania 
nadające 

• redaguje opowiadanie twórcze 
• zachowuje trójdzielność kompozycji 
opowiadania 
• planuje przebieg wydarzeń, 
sporządzając plan 
• stosuje sformułowania nadające 
wydarzeniom dynamiczny charakter 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi, redaguje opowiadanie 
twórcze, np. dotyczące dalszych 
losów wybranego bohatera 
literackiego 
• świadomie i celowo stosuje 

1 II.2.3 
II.4.1 
II.4.2 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.3 
III.2.7 



 
s. 259–260 wydarzeniom 

dynamiczny 
charakter 
• wprowadzanie 
dialogów 
• punkt 
kulminacyjny 
• zwroty akcji 
• puenta  

• wprowadza dialogi 
• określa wydarzenie będące punktem 
kulminacyjnym opowiadania 
• planuje zaskakujące zakończenie 
(puentę)  

odpowiednie sposoby urozmaicenia 
swojego opowiadania  

III.2.9 
IV.5 

132. 
Po co nam 
przydawki? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 261–263 

• Jaką funkcję pełni 
przydawka? 

• przydawka 
• sposoby wyrażania 
przydawki 
• pytania przydawki 
• wykresy zdań 
pojedynczych  

• wskazuje przydawkę w zdaniu 
• ustala pytania, na które odpowiada 
przydawka 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażona przydawka 
• stosuje przydawki w zdaniu 
• zaznacza przydawki na wykresach 
zdań pojedynczych  

• wyjaśnia znaczenie przydawek w 
zdaniu 
• układa hasła reklamujące wybrane 
produkty i wyjaśnia znaczenie 
występujących w nich przydawek 
• bezbłędnie sporządza wykresy 
zdań pojedynczych i zaznacza 
przydawki 

1 II.1.1 
II.1.8 

133.  
Jak rozjaśnić 
obraz świata? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 264–265 

• Tadeusz 
Różewicz, Przepaść 

• podmiot liryczny 
• bohater utworu 
• przenośnia 
• uczucia wyrażone 
w wierszu  

• określa temat wiersza 
• określa podmiot liryczny w wierszu 
• wskazuje przenośnie i określa ich 
funkcję 
• wyraża swój sąd o bohaterze wiersza 
• porównuje doświadczenia bohatera z 
własnymi  
• określa uczucia wyrażone w wierszu 
• interpretuje ostatnią zwrotkę utworu 
przez przekład intersemiotyczny 
• czyta tekst z właściwą intonacją i 
odpowiednim napięciem emocjonalnym 

• prezentuje informacje o autorze 
wiersza 
• opowiada o swojej działalności w 
szkolnym wolontariacie 

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.3 

I.2.12 
III.2.2 
IV.1 



 
134. i 135. 
Jacy jesteśmy? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 265–268 

• Aleksander 
Minkowski, Gruby 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• charakteryzuje bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• stosuje słownictwo określające 
przeżycia bohaterów i oceniające ich 
postawy 

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach bohatera 
• wyjaśnia, co sądzi o zasadzie 
nauczyciela: Nigdy nie rezygnuj, 
jeśli uważasz, że słuszność leży po 
twojej stronie i uzasadnia swoje 
zdanie 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
II.2.6 
III.2.1 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.5 

136. 
Czy można żyć 
bez mediów? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 269–270 

• Barbara Stenka, 
Masło przygodowe 
(fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie  
• wydarzenia 

• czyta tekst głośno i cicho 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• prezentuje bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• określa zasady panujące w domu 
narratorki, w rodzinie Zwarowców i 
swoim 
• tworzy pracę plastyczną związaną z 
tekstem 

• wyjaśnia, co sądzi o słowach 
mamy: Rozrywka jest z ludźmi, a nie 
z urządzeniami i uzasadnia swoje 
zdanie 
• pracując w grupie, ustala wady i 
zalety wpływu mediów na życie 
współczesnych rodzin  

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.18 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

I.2.12 
II.2.3 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.2 
III.2.5 
IV.1 



 
137. i 138. 
Prasa w naszym 
życiu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 271–274 

• Spotkanie z prasą 
• Ludzie prasy 

• prasa 
• gazety 
• czasopisma 
• rodzaje prasy 
• czasopisma dla 
dzieci i młodzieży 
• ludzie prasy 
• etapy 
przygotowania 
gazety lub 
czasopisma 
• artykuł prasowy 
• elementy artykułu 
prasowego: 
nagłówek, lid, 
informacje o 
faktach, opinie 
• fakty 
• opinie 

• odróżnia gazety od czasopism 
• rozróżnia rodzaje prasy ze względu na 
częstotliwość ich ukazywania się, 
tematykę, rodzaj odbiorcy 
• prezentuje swoje ulubione czasopismo 
• poprawnie zapisuje tytuły czasopism 
• odczytuje tytuł, numer i datę wydania  
• wymienia osoby tworzące gazety i 
czasopisma i opisuje ich pracę 
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z prasą 
• wynotowuje twórców swojego 
ulubionego czasopisma 
• omawia etapy przygotowania gazety 
lub czasopisma 
• wskazuje w wybranym artykule 
nagłówek, lid, fakty, opinie 
• odróżnia fakty od opinii 

• pracując w grupie, przygotowuje 
wystawę ulubionych czasopism 
• prezentuje zawartość wybranego 
czasopisma, np. Victor Junior 
• opracowuje artykuł do gazetki 
szkolnej 
• określa wady i zalety czasopism 
drukowanych i w wersji on-line 

2 I.2.1 
I.2.6 
II.3.1 
III.2.3 
III.2.4 
IV.1 
IV.3 
IV.9 

139. i 140. 
Czym dopełnić 
zdanie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 275–278 

• Jaką funkcję 
pełnią dopełnienie i 
okolicznik? 

• dopełnienie 
• okolicznik 
• sposoby wyrażania 
dopełnienia 
• sposoby wyrażania 
okolicznika 
• pytania 
dopełnienia 
• pytania 
okolicznika 
• wykresy zdań 
pojedynczych  

• wskazuje dopełnienie w zdaniu 
• odnajduje okolicznik w zdaniu 
• ustala pytania, na jakie odpowiada 
dopełnienie 
• podaje pytania, na jakie odpowiada 
okolicznik 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażone dopełnienie 
• rozpoznaje części mowy, którymi jest 
wyrażony okolicznik 
• stosuje dopełnienie i okolicznik w 
zdaniu  
• zaznacza dopełnienie i okolicznik na 
wykresach zdań pojedynczych  

• wyjaśnia znaczenie dopełnienia i 
okolicznika w zdaniu 
• bezbłędnie sporządza wykresy 
zdań pojedynczych i zaznacza 
dopełnienia i okoliczniki 

2 II.1.1 
II.1.4 
II.1.8 
II.1.13 

141. 
Kiedy używamy 
wielokropka? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 

• Wielokropek • wielokropek w 
zdaniu  

• wymienia zasady użycia wielokropka 
• stawia wielokropek po 
wypowiedzeniach niedokończonych z 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(wielokropek) 

1 II.4.2 



 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 279 

powodu emocji 
• używa wielokropka w nawiasie 
kwadratowym, zaznaczając opuszczony 
fragment cytowanego tekstu 
• stosuje wielokropek zgodnie z 
zasadami interpunkcji 

142. 
Nie, nie i jeszcze 
raz nie 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 280–281 

• Pisownia „nie” z 
różnymi częściami 
mowy – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy  

• zna i stosuje zasady ortograficzne 
pisowni nie z czasownikami, 
rzeczownikami, przymiotnikami i 
przysłówkami  
• poprawnie zapisuje wyrazy z 
przeczeniem nie  

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia nie z 
różnymi częściami mowy) 
• samodzielnie i sprawnie korzysta 
ze słownika ortograficznego  

1 II.1.1 
II.1.7 
II.4.1 
III.1.3 
IV.5 

143. i 144. 
Już wiem! Już 
potrafię! 

NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 6. 
W 
poszukiwaniu 
drogowskazów, 
s. 282–284 

• Podsumowanie 
• Irena Szypowska, 
Do Młodego 
Czytelnika 

• nowela 
• puenta 
• punkt 
kulminacyjny 
• baśń 
• ludzie prasy 
• rodzaje prasy 
• opowiadanie 
twórcze 
• przydawka 
• dopełnienie 
• okolicznik 
• wielokropek 
• pisownia nie z 
różnymi częściami 
mowy  

• korzysta z informacji zawartych w 
podręczniku 
• powtarza i selekcjonuje informacje 
• wymienia osoby tworzące gazety i 
czasopisma, określa ich cechy i opisuje 
pracę 
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń i 
wskazuje charakterystyczne cechy baśni 
• rozpoznaje czytany utwór jako nowelę 
i wskazuje charakterystyczne cechy 
noweli 
• wskazuje w utworze wydarzenie, 
które stanowi punkt kulminacyjny 
• wskazuje puentę utworu 
• rozpoznaje przydawkę, dopełnienie i 
okolicznik w zdaniu 
• podaje pytania, na które odpowiadają 
przydawka, dopełnienie, okolicznik 
• określa, jakimi częściami mowy są 
wyrażone przydawka, dopełnienie, 
okolicznik 
• zaznacza przydawkę, dopełnienie i 
okolicznik, sporządzając wykres zdania 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 
• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze, świadomie i celowo 
stosując odpowiednie sposoby 
urozmaicenia swojego opowiadania 

2 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.19 
I.1.20 
II.1.3 
II.1.8 
II.4.1 
II.4.2  
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 



 
pojedynczego rozwiniętego 
• wymienia zasady użycia wielokropka i 
stosuje go zgodnie z zasadami 
interpunkcji 
• stosuje zasady ortograficzne pisowni 
nie z czasownikami, rzeczownikami, 
przymiotnikami i przysłówkami  

145. 
Z kim wyruszyć 
w nieznane? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 285 

• Dariusz 
Twardoch, To nic, 
że to podróż w 
nieznane, i to 
ważne, że jedziemy 
razem 

• dzieło sztuki  
• opowiadanie  
o sytuacji 
przedstawionej na 
obrazie, czasie i 
miejscu oraz o 
bohaterach 
• rola barw 
• sposób 
przedstawienia 
postaci 
• kompozycja 

• określa miejsce sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• prezentuje bohaterów 
przedstawionych na obrazie  
• nazywa kolory dominujące na obrazie, 
źródło światła 
• objaśnia rolę przedstawionych 
przedmiotów 
• opowiada o sytuacji ukazanej na 
obrazie 
• układa dialogi osób przedstawionych 
na obrazie  

• wymyśla własny tytuł obrazu 
• wyjaśnia związek tematyki obrazu 
z tytułem rozdziału 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 

1 I.1.12 
I.2.3 
I.2.8 

I.2.11 
I.2.12 
II.3.1 
II.3.4 
III.2.1 
III.2.7 

146. 
Smak przygody 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 286–287 

• Jacek Cygan, Kto 
przygód zna smak 

• podmiot liryczny 
• adresat utworu 
• nastrój utworu 
• przenośnia 
• epitet 
• utwór poetycki – 
wersy, strofy 
• rymy dokładne i 
niedokładne 
• budowa utworu – 
refren 
• piosenka 
• uczucia wyrażone 
w utworze  

• określa temat utworu 
• charakteryzuje podmiot liryczny 
• wskazuje w tekście przenośnie i 
epitety i określa ich funkcję 
• opisuje nastrój utworu 
• wskazuje w tekście utworu wersy, 
strofy 
• odróżnia rymy dokładne od 
niedokładnych 
• wskazuje w utworze refren 
• odnajduje cechy piosenki 
• wymienia uczucia wyrażone w 
utworze 
• wyjaśnia, jaką rolę odgrywa w życiu 
wyobraźnia 

• rysuje krainę fantazji  1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.9 

I.1.12 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 

III.1.3 
IV.1 
IV.3 

147. i 148. 
Dlaczego warto 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• David Kirschner, 
David Casci, The 

• czas i miejsce 
wydarzeń 

• czyta tekst głośno i cicho  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 

2 I.1.1 
I.1.2 



 
czytać książki? na start!, 

rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 288–291  

Pagemaster 
(fragmenty) 

• narrator 
• bohaterowie  
• postacie 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 
• adaptacja  

• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wskazuje postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
• wyjaśnia pojęcie adaptacja 
• podaje przykłady innych adaptacji 
• przedstawia fragmenty tekstu w pracy 
plastycznej 

wypowiedzi redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach bohatera 
• pracując w grupie, sporządza listę 
książek zasługujących na uwagę 
młodego czytelnika  

I.1.7 
I.1.8 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.11 
I.2.12 
II.2.3 
II.3.2 
III.2.5 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.7 

149. 
Witajcie w Narnii 
– w krainie po 
drugiej stronie... 
szafy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 292–294 

• Spotkanie z 
lekturą – Clive 
Staples Lewis, 
Opowieści z Narnii. 
Lew, czarownica i 
stara szafa  

• życie i twórczość 
autora 
• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

• prowadzi rozmowę na temat głównych 
postaci występujących w książce  
• planuje szczegółowo uważny sposób 
poznania treści lektury  
• korzysta ze słownika języka polskiego  
• wnioskuje na podstawie tekstu  
• poszerza zasób słownictwa  
• korzysta z różnych źródeł informacji  
• odczytuje tekst za pomocą przekładu 
intersemiotycznego 

• przybliża życie i twórczość Clive’a 
Staplesa Lewisa 
• samodzielnie realizuje projekt  

1 I.1.1 
I.1.11 
I.1.17 
I.1.19 
I.2.12 
I.2.2 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.5 
IV.9 

150. 
Światy po jednej i 
po drugiej stronie 
szafy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 

• określa, kiedy i gdzie toczyła się akcja 
powieści, zanim Łucja odkryła 
tajemnicze przejście w szafie 
• wskazuje, który świat przedstawiony 
w utworze można uznać za realistyczny, 
a który – za fantastyczny 
• wymienia przykłady postaci 
realistycznych i fantastycznych 

• opisuje wygląd postaci, którą 
mógłby spotkać w Narnii 
• wymyśla nazwę dla mieszkańca 
Narnii na podstawie opisu koleżaki 
lub kolegi 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 



 
• wydarzenia występujących w lekturze 

• wypowiada się na temat tego, jak 
długo trwały wydarzenia w Narnii, a ile 
czasu zajmowały w świecie, z którego 
pochodzą dzieci 
• tłumaczy, dlaczego rodzeństwo 
początkowo nie wierzyło w opowieści 
Łucji 
• opisuje, jak wyglądała Narnia 
• porównuje życie rodzeństwa przed 
odkryciem Narnii i po nim 

I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

151. 
Bohaterowie 
opowieści 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 

• bierze udział w pracy grupy nad 
stworzeniem plakatu obrazującego 
wybraną osobę spośród rodzeństwa 
• charakteryzuje Edmunda i wyjaśnia, 
co sprawiło, że stał on się podatny na 
słowa Czarownicy 
• analizuje przemianę Edmunda 
• wymienia wartości, którymi kierowało 
się rodzeństwo, pomagając 
mieszkańcom Narnii 
• przedstawia Białą Czarownicę 
• porównuje Narnię pod rządzami 
Czarownicy i po ich upadku 
• wymienia cechy charakteru Aslana 

• wybiera swoją ulubioną postać i 
uzasadnia jej wybór 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

152. 
Walka dobra ze 
złem 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 294 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 

• przestawia dwa obozy, na jakie byli 
podzieleni mieszkańcy królestwa Narnii 
i wyjaśnia, z czego to wynikało 
• objaśnia, o co Piotr, Edmund, Zuzanna 
i Łucja walczyli z Białą Czarownicą 
• tłumaczy przesłanie utworu 
• wymienia przedstawione w utworze 
przedmioty, postacie lub wydarzenia, 

• wyjaśnia, kto w Narnii był 
uosobieniem zła i uzasadnia swoją 
odpowiedź 
• określa, dlaczego w baśniach 
pojawiają się nierzeczywiste 
postacie, przedmioty, wydarzenia 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 



 
• wydarzenia które wywołują skojarzenia ze znanymi 

baśniami 
I.1.14 
I.1.15 
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.12 
III.2.5 
IV.1 

153. 
W Narnii 
przygody nigdy 
się nie kończą! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 295–297 

• Clive Staples 
Lewis, Opowieści z 
Narnii. Lew, 
czarownica i stara 
szafa (fragmenty) 

• czas i miejsce 
wydarzeń 
• narrator 
• bohaterowie 
• miejsca, postacie i 
wydarzenia 
realistyczne i 
fantastyczne 
• wydarzenia 
• bohaterowie 
główni i 
drugoplanowi 
• powieść fantasy 
• walka dobra ze 
złem 

• czyta głośno i cicho  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
powieść fantasy i wskazuje jej 
charakterystyczne cechy  
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń  
• określa narratora 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• porównuje doświadczenia bohaterów 
z własnymi  
• wskazuje miejsca, postacie i 
wydarzenia realistyczne i fantastyczne 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach i ich 
zachowaniu 

• przedstawia inne powieści fantasy 
• wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem 
powieści fantasy znajdują wielu 
czytelników 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
I.1.20 
III.2.5 
III.2.7 
IV.1 
IV.3 
IV.7 

154. 
Jak napisać 
dedykację? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 298 

• Jak napisać 
dedykację? 

• redagowanie 
dedykacji 
• elementy dedykacji 

• postrzega dedykację jako tekst 
użytkowy przydatny w 
podtrzymywaniu więzi społecznych 
• redaguje dedykację, uwzględniając 
konieczne elementy 
• pisze krótko, zwięźle i konkretnie 
• używa zwrotów grzecznościowych 
• stosuje odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny  

• samodzielnie i zgodnie z 
wymogami dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi redaguje dedykację 

1 II.2.2 
II.3.7 
III.1.3 
III.2.1 
III.2.9 
IV.4 

155. 
Jak są powiązane 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• Jak łączą się 
wyrazy w zdaniu? 

• związki wyrazowe 
• wyraz nadrzędny 

• tworzy związki wyrazowe 
• wskazuje w związkach wyrazowych 

• pracując w grupie, układa dialog 
tematycznie związany z 

1 II.1.6 
II.1.8 



 
wyrazy w zdaniu? na start!, 

rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 299–301  

(określany) 
• wyraz podrzędny 
(określający) 
• związek główny 
• związki poboczne  

wyrazy określane i określające 
• wskazuje w zdaniu związek główny 
• wypisuje ze zdania związki poboczne 
• rozwija zdania pojedyncze 
nierozwinięte w zdania pojedyncze 
rozwinięte i wskazuje związki poboczne 

kinematografią i wykorzystuje w 
nim czasowniki, o których mowa w 
tekście Gramatyka w praktyce, s. 
301 

II.1.10 
II.1.13 

156. 
Martyna na 
dachu świata! 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 302–304 

• Martyna 
Wojciechowska, 
Przesunąć horyzont 
(fragmenty) 

• narrator 
• dziennik 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterka  
• wydarzenia 
• emocje 

• czyta tekst głośno i cicho 
• określa temat tekstu 
• charakteryzuje narratora tekstu 
• określa czas i miejsce wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w tekście 
• wskazuje i nazywa zastosowane w 
tekście porównania i epitety oraz 
określa ich funkcje  
• rozpoznaje zastosowane w tekście 
czasowniki i określa cel ich użycia 
• przedstawia bohaterkę tekstu 
• wymienia cechy bohaterki 
• wyraża swój sąd o bohaterce i jej 
zachowaniu 
• nazywa uczucia bohaterki 

• prezentuje informacje o autorce 
dziennika 
• redaguje wypowiedź na temat 
„Kartka z mojego dziennika” 

1 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19 
II.1.1 
II.1.3 
II.2.5 
III.2.5 
IV.1 
IV.5 

157. 
Wyprawa pełna 
emocji, czyli 
Tomek i Huck na 
tropie skarbu 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 304–307 

• Mark Twain, 
Przygody Tomka 
Sawyera 
(fragmenty) 

• czytanie głośne i 
ciche 
• powieść 
przygodowa 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia 
• emocje 
• nadawca, odbiorca, 
komunikat 

• czyta głośno i cicho 
• określa tekst jako powieść 
przygodową 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów utworu 
• określa cechy bohaterów utworu 
• wyraża swój sąd o bohaterach, ich 
zachowaniu 
• nazywa uczucia bohaterów 
• wskazuje nadawcę i odbiorcę 
komunikatu na skale 

• prezentuje informacje o autorze 
książki 
• zachęca rówieśników do 
przeczytania całej lektury, 
prezentując inne przygody Tomka 
Sawyera 

1 I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.14 
I.1.16 
I.1.19  
I.2.3 
II.2.8 
II.3.1 
II.3.2 



 
III.1.1 
III.2.5 
IV.1 

158. i 159. 
Niezwykła 
tajemnica zamku 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 307–311 

• Adam Bahdaj, 
Wakacje z duchami 
(fragmenty) 

• czytanie głośne, 
ciche i z podziałem 
na role 
• powieść 
przygodowa 
• czas i miejsce 
wydarzeń  
• bohaterowie  
• wydarzenia  
• uczucia ukazane w 
utworze 

• czyta głośno, cicho i z podziałem na 
role 
• określa tekst jako powieść 
przygodową 
• przedstawia miejsce i czas wydarzeń 
• opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze 
• przedstawia bohaterów 
• określa cechy bohaterów 
• opisuje uczucia Paragona w czasie 
nocnej wyprawy na zamek 

• redaguje opowiadanie twórcze o 
dalszych losach Paragona 
• wyczerpująco wypowiada się na 
temat wydarzeń przedstawionych w 
utworze, odwołując się do 
znajomości całej lektury 

2 I.1.1  
I.1.2 
I.1.3 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.11 
I.1.12 
I.1.13 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.17 
I.1.19 
I.1.20 
I.2.3 
I.2.5 

III.1.3 
III.1.4 
III.1.5 
III.2.1 
III.2.5 
IV.1 
IV.3 

160. 
Zgłębiamy tajniki 
pracy radiowców 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 312–314 

• Ludzie radia • twórcy radiowi  
• audycja radiowa 
• rodzaje audycji 
radiowych 
• emisja 
• ramówka 
• program cykliczny 

• wymienia osoby tworzące audycje 
radiowe i opisuje ich pracę 
• określa cechy osób wykonujących 
zawody związane z radiem 
• odróżnia rodzaje audycji radiowych 
• wypowiada się na temat swojej 
ulubionej audycji radiowej  
• wyjaśnia terminy: emisja, ramówka, 
program cykliczny 
• wskazuje podobieństwa i różnice 
między radiem a telewizją  

• korzystając z internetu, ustala dni i 
godziny nadawania audycji 
radiowych dla dzieci i młodzieży w 
dowolnej stacji radiowej  

1 I.2.13 
II.1.6 
III.1.1 
III.1.4 
IV.3 
IV.4 
IV.7 



 
• poprawnie odmienia rzeczownik radio 
i stosuje go w zdaniach 

161. i 162. 
Tworzymy zdania 
złożone 
współrzędnie i 
podrzędnie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 315–317 

• Jak rozpoznać 
zdania złożone 
współrzędnie i 
podrzędnie? 

• zdanie złożone  
• zdania składowe 
• zdanie nadrzędne i 
podrzędne 
• wykres zdania 
złożonego 
współrzędnie 
• wykres zdania 
złożonego 
podrzędnie  
• spójnik w zdaniu 
złożonym  

• wskazuje zdania złożone 
• wskazuje zdania składowe w zdaniu 
złożonym 
• odróżnia zdania złożone współrzędnie 
od zdań złożonych podrzędnie 
• układa zdania złożone ze zdań 
składowych 
• wskazuje zdanie nadrzędne i zdanie 
podrzędne w zdaniu złożonym 
podrzędnie 
• odróżnia wykres zdania złożonego 
współrzędnie od wykresu zdania 
złożonego podrzędnie 
• stosuje odpowiednie spójniki, łącząc 
zdania pojedyncze w złożone  

• odróżnia zdania złożone 
współrzędnie od złożonych 
podrzędnie i samodzielnie wykonuje 
ich wykresy  

2 II.1.1 
II.1.12 
II.1.13 
II.4.2 
III.2.9 

163. 
Gdzie postawić 
przecinek w 
zdaniu złożonym? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 318  

• Przecinek w 
zdaniach złożonych 

• przecinek w zdaniu 
złożonym 

• wymienia zasady użycia przecinka w 
zdaniu złożonym 
• oddziela zdania składowe przecinkiem 
• określa, przed którymi spójnikami 
należy postawić przecinek, a przed 
którymi nie 
• stosuje przecinek zgodnie z zasadami 
interpunkcji 
• korzysta ze słownika 

• bezbłędnie zapisuje tekst z 
trudnościami interpunkcyjnymi 
(przecinek) 

1 II.1.1 
II.4.2 
IV.5 

164.  
Kiedy mała, a 
kiedy wielka 
litera? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 319–323 

• Pisownia 
wyrazów małą i 
wielką literą – 
przypomnienie i 
uzupełnienie 
wiadomości 

• pisownia wielką 
literą imion, 
nazwisk, 
pseudonimów, 
przezwisk, tytułów, 
nazw świąt i dni 
świątecznych 
• pisownia małą 
literą nazw 
obrzędów i 

• zapisuje wielką literą: 
– imiona, nazwiska, pseudonimy, 
przezwiska, tytuły, nazwy świąt i dni 
świątecznych 
– nazw państw, miast, dzielnic, 
regionów, nazwy mieszkańców państw, 
regionów, kontynentów i planet 
– nazw gwiazd, planet i ich 
mieszkańców 
• zapisuje małą literą: 

• zapisuje poprawnie wszystkie 
podane wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia wielką i 
małą literą) 
• wyjaśnia, z czego wynika 
pisownia małą literą wyrazów i 
wyrażeń: ocean spokojny, japonka, 
węgierka  

1 II.4.1 
III.2.9 



 
zwyczajów 
• pisownia wielką 
literą nazw 
geograficznych 
• pisownia małą 
literą 
przymiotników 
utworzonych od 
nazw 
geograficznych 
• pisownia wielką 
literą nazw gwiazd, 
planet i ich 
mieszkańców 
• pisownia małą 
literą spójników i 
przyimków 
występujących 
wewnątrz tytułów  

– nazwy obrzędów i zwyczajów 
– nazwy mieszkańców miast, dzielnic, 
wsi  
– przymiotniki utworzone od nazw 
własnych 
– spójniki i przyimki występujące 
wewnątrz tytułów 

165. i 166. 
Czego nauczyły 
nas przygody 
bohaterów 
naszych lektur? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział 7. 
Smak przygody, 
s. 324–326 

• Podsumowanie 
• Beata 
Pawlikowska, 
Blondynka u 
szamana (fragment) 

• ludzie radia 
• rodzaje audycji 
radiowych 
• powieść fantasy 
• adaptacja 
• dziennik 
• bohater główny i 
bohater 
drugoplanowy 
• rymy dokładne i 
niedokładne 
• dedykacja 
• związki wyrazowe, 
związek główny i 
poboczny 
• zdanie złożone 
współrzędnie i 

• wymienia osoby tworzące audycje 
radiowe, określa ich cechy i opisuje 
pracę 
• rozróżnia rodzaje audycji radiowych 
• rozpoznaje czytany utwór jako 
powieść fantasy i wskazuje jej 
charakterystyczne cechy  
• rozpoznaje czytany utwór jako 
dziennik i wskazuje charakterystyczne 
cechy dziennika 
• wskazuje w utworze bohatera 
głównego i bohaterów drugoplanowych 
• odróżnia rymy dokładne od 
niedokładnych 
• redaguje dedykację 
• odróżnia wykres zdania złożonego 
współrzędnie od wykresu zdania 

• samodzielnie rozwiązuje zadania 
sprawdzające wiedzę i umiejętności 
zawarte w podręczniku 

2 I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.6 
I.1.7 
I.1.9 

I.1.10 
I.1.11 
I.1.12 
I.1.14  
I.1.16 
I.1.19 
II.1.10 
II.1.12 
II.4.1 
II.4.2  
III.2.1 



 
podrzędnie 
• przecinek w zdaniu 
złożonym 
• pisownia małą i 
wielką literą 

złożonego podrzędnie 
• wykorzystuje zasady użycia przecinka 
w zdaniu złożonym 
• stosuje zasady pisowni wielką i małą 
literą 

III.2.5 
IV.1 

167. 
Jak artysta 
przedstawił 
pogodne życie? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
327  

• Rafał Malczewski, 
Pogodne życie 

• dzieło sztuki  
• opis miejsca 
przedstawionego na 
obrazie 
• opis krajobrazu 
przedstawionego na 
obrazie 
• nastrój obrazu 
• elementy 
realistyczne i 
fantastyczne 

• określa czas i miejsce przedstawione 
na obrazie 
• odczytuje znaczenie tytułu dzieła 
• charakteryzuje nastrój 
• opisuje pejzaż i ukazane na obrazie 
postacie 
• wymienia kolory dominujące na 
obrazie, kształty, źródło światła 
• opisuje kompozycję obrazu  
• wypowiada się na temat tego, czy 
obraz jest realistyczny, czy fantastyczny 
i uzasadnia swoje zdanie 

• określa nastrój obrazu i uczucia, 
jakie wywołuje, uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch 
• maluje własny obraz zatytułowany 
„Pogodne życie” 

1 I.1.15 
I.2.12 
II.2.7 
II.3.1 
III.1.1 

168. 
Zawód nauczyciel 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
328 

• Jerzy Ficowski, 
Kwiaty dla 
nauczycieli 

• podmiot liryczny 
• wiersz 
• Dzień Edukacji 
Narodowej (Dzień 
Nauczyciela) 
• nauczyciel 
• uczeń 

• określa, kim jest podmiot liryczny  
• uczestniczy w rozmowie na temat roli 
nauczyciela i szkoły w życiu człowieka  
• redaguje zaproszenie 

• postrzega wiedzę jako wartość i 
uzasadnia to stwierdzenie 

1 I.1.9 
I.1.20 
II.3.7 
III.1.1 
III.1.2 
III.2.1 

169. 
Wigilia – dzień 
bardzo ciepły, 
choć grudniowy 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
329 

• Krzysztof 
Dzikowski, Dzień 
jeden w roku 

• podmiot liryczny 
• nastrój utworu 
• przenośnia 
• piosenka 
• wersy 
• zwrotki 
• Wigilia Bożego 
Narodzenia 

• określa nastrój panujący w utworze  
• objaśnia zastosowane w tekście 
przenośnie 
• wskazuje wartości związane z Wigilią 
Bożego Narodzenia  
• określa funkcję powtarzanych w 
utworze wersów i zwrotek  
• opowiada o swoich emocjach i 
refleksjach związanych z piosenką 
Dzień jeden w roku 

• odnajduje nagranie piosenki w 
wykonaniu Czerwonych Gitar i 
opowiada o swoich wrażeniach 
związanych z tym utworem 

1 I.1.4 
I.1.6 

I.1.14 
I.1.15 
I.1.18 
I.1.20 
I.2.11 

170. 
Czego dziadkowi 

• podręcznik 
NOWE Słowa 

• Ulf Stark, Czy 
umiesz gwizdać 

• narrator 
• bohater 

• określa potrzeby oraz doświadczenia 
bohaterów tekstu i łączącą ich relację  

• uczestniczy w rozmowie na temat 
roli dziadków w życiu uczniów oraz 

1 I.1.9 
I.1.12 



 
do szczęścia 
potrzeba? 

na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
330–332 

Joanno? 
(fragmenty) 

• powieść 
• senior 

• odczytuje znaczenie frazeologizmu 
poczuć się jak w niebie  
• w identyfikacji problematyki utworu 
odwołuje się do własnych doświadczeń  

sytuacji starszych osób we 
współczesnym świecie  

I.1.16 
I.1.17 
I.1.18 
II.2.5 
III.1.1 

171. 
Wielkanoc – 
święta pełne 
radości 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
333 

• Konstanty 
Ildefons 
Gałczyński, Wróbla 
Wielkanoc 

• podmiot liryczny 
• sytuacja liryczna 
• nastrój 
• uosobienie 
• epitety 
• zdrobnienia 
• Wielkanoc 

• określa nastrój panujący w utworze  
• wskazuje zastosowane w utworze 
środki stylistyczne: epitety, 
zdrobnienie, uosobienie  
• redaguje świąteczne życzenia  

• wypowiada się na temat 
wielkanocnych zwyczajów i 
symboli  

1 I.1.1 
I.1.4 
I.1.9 

I.1.14 
III.1.1 
III.2.1 

172. 
Jakie święto 
obchodzimy 3 
maja? 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
334 

• Stanisław 
Aleksandrzak, 
Rocznica 

• nastrój utworu 
• adresat 
• przenośnia 
• święta narodowe 
• Konstytucja 3 maja 

• określa nastrój panujący w utworze  
• wskazuje temat utworu i odwołuje się 
do własnych doświadczeń oraz wiedzy 
związanych ze świętem Konstytucji 3 
maja 
• objaśnia przenośnię 

• uczestniczy w rozmowie na temat 
patriotyzmu 

1 I.1.1 
I.1.4 

I.1.12 
I.1.15 
I.1.18 
III.1.1 

173. 
Mama – 
najpiękniejsza 
istota na świecie 

• podręcznik 
NOWE Słowa 
na start!, 
rozdział Kartki 
z kalendarza, s. 
335 

• Tadeusz 
Konwicki, 
Zwierzoczłekoupiór 

• narrator 
• świat 
przedstawiony 
• opis 
• zwroty do adresata 
• język potoczny 

• określa stosunek narratora do jego 
mamy  
• rozumie funkcję zastosowanych w 
tekście sformułowań – bezpośredniego 
zwrotu do adresata i zwrotów 
charakterystycznych dla języka 
potocznego  

• uczestniczy w rozmowie na temat 
potrzeb i marzeń mam  
• redaguje opis twarzy bliskiej mu 
osoby 

1 I.1.9 
I.1.19 
II.2.2 
II.3.7 
III.1.1 
III.2.1 

Propozycję planu wynikowego opracowała: Lidia Bancerz 
 



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I  

Znajomość środków 
językowych 

Mówienie Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Pisanie Reagowanie Wiadomości i 
umiejętności 

pozajęzykowe

Uczeń posługuje się 
słownictwem w zakresie: 


1. kolory 

2. liczby 1-10

3. nazwy zwierząt i 

owadów

4. przybory szkolne 

5. nazwy zabawek

6. przymiotniki 

opisujące cechy/
wygląd


7. nazwy czynności 

8. czasowniki opisujące 

zmysły 

9. święta i tradycje

10. części ciała 

11. produkty spożywcze

Uczeń: 


1. powtarza wyrazy i 
proste zdania 


2. tworzy bardzo proste 
i krótkie wypowiedzi 
według wzoru np. 
nazywa obiekty z 
otoczenia 


3. recytuje wiersze, 
rymowanki, śpiewa 
piosenki 


4. używa poznanych 
wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy  

Uczeń: 


1. reaguje na polecenia 

2. rozumie sens 

krótkich  
wypowiedzi, 
opowiadań, bajek, 
historyjek oraz 
prostych piosenek  
i wierszyków, 
szczególnie gdy są 
wspierane np. 
obrazkami, 
rekwizytami, ruchem, 
mimiką, gestami, 
dodatkowym 
dźwiękiem 


3. znajduje w 
wypowiedzi  
określone informacje  

Uczeń: 


1. przepisuje wyrazy i 
proste zdania 

Uczeń:


1. reaguje werbalnie i 
niewerbalnie na 
polecenia 


2. przedstawia siebie 

3. zadaje pytania i  

udziela odpowiedzi 
w ramach 
wyuczonych 
zwrotów 


4. stosuje podstawowe 
zwroty  
grzecznościowe np. 
wita się i żegna, 
dziękuje 


5. wyraża swoje 
upodobania  

Uczeń: 


1. wie, że ludzie 
posługują się  
różnymi językami i 
aby się z nimi 
porozumieć, warto 
nauczyć się ich 
języka 


2. potrafi określić, 
czego się nauczył,  
i wie, w jaki sposób 
może samodzielnie 
pracować nad 
językiem ( np. przez 
oglądanie bajek w 
języku angielskim, 
korzystanie ze 
słowników i gier 
edukacyjnych) 


3. współpracuje z 
rówieśnikami w  
trakcie nauki 


4. korzysta ze źródeł  
informacji w języku 
angielskim  



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II 

Znajomość środków 
językowych 

Mówienie Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Pisanie Reagowanie Wiadomości i 
umiejętności 

pozajęzykowe

Uczeń posługuje się 
słownictwem w zakresie: 


1. dni tygodnia

2. nazwy ubrań

3. nazwy zwierząt i 

owadów

4. liczebniki 1-20

5. pory roku

6. pogoda

7. nazwy zwierząt 

domowych

8. krajobraz

9. nazwy pomieszczeń 

oraz sprzętów w 
domu


10. nazwy pomieszczeń 
w szkole


11. święta i tradycje

12. części ciała i 

dolegliwości

13. samopoczucie

14. produkty spożywcze 

i nazwy posiłków

Uczeń: 


1. powtarza wyrazy i 
proste zdania 


2. tworzy bardzo proste 
i krótkie wypowiedzi 
według wzoru np. 
nazywa obiekty z 
otoczenia 


3. recytuje wiersze, 
rymowanki, śpiewa 
piosenki, odgrywa 
dialogi


4. używa poznanych 
wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy  

Uczeń: 


1. reaguje na polecenia 

2. rozumie proste 

wypowiedzi ustne, 
artykułowane 
wyraźnie i powoli.


3. rozumie sens 
opowiadań, bajek, 
historyjek oraz 
prostych piosenek  
i wierszyków, 
szczególnie gdy są 
wspierane np. 
obrazkami, 
rekwizytami, ruchem, 
mimiką, gestami, 
dodatkowym 
dźwiękiem 


4. znajduje w 
wypowiedzi  
określone informacje  

Uczeń: 


1. przepisuje wyrazy i 
zdania 

Uczeń:


1. reaguje werbalnie i 
niewerbalnie na 
polecenia 


2. przedstawia siebie 

3. zadaje pytania i  

udziela odpowiedzi 
w ramach 
wyuczonych 
zwrotów 


4. stosuje podstawowe 
zwroty  
grzecznościowe np. 
wita się i żegna, 
dziękuje 


5. wyraża swoje 
upodobania  

Uczeń: 


1. wie, że ludzie 
posługują się  
różnymi językami i 
aby się z nimi 
porozumieć, warto 
nauczyć się ich 
języka 


2. potrafi określić, 
czego się nauczył,  
i wie, w jaki sposób 
może samodzielnie 
pracować nad 
językiem ( np. przez 
oglądanie bajek w 
języku angielskim, 
korzystanie ze 
słowników i gier 
edukacyjnych) 


3. współpracuje z 
rówieśnikami w  
trakcie nauki 


4. korzysta ze źródeł  
informacji w języku 
angielskim  



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III 

Znajomość środków 
językowych 

Mówienie Rozumienie 
wypowiedzi 

ustnych 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych

Pisanie Reagowanie Przetwarzanie 
tekstu

Wiadomości i 
umiejętności 

pozajęzykowe

Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych 
dotyczących jego 
samego i jego 
najbliższego otoczenia, 
umożliwiającym 
realizację wymagań w 
zakresie następujących 
tematów: 


1. dzikie zwierzęta

2. środowisko 

naturalne

3. czynności i atrakcje 

turystyczne

4. części ciała zwierząt

5. wygląd zewnętrzny

6. zakazy i nakazy

7. liczebniki 21-100

8. czas wolny

9. umiejętności

10. sport

11. święta i tradycje

12. mój dzień - 

czynności

13. godziny, pory dnia

14. nazwy zawodów

15. nazwy sklepów i 

budynków

16. wakacje

Uczeń: 


1. powtarza 
wyrazy i proste 
zdania 


2. tworzy bardzo 
proste i krótkie 
wypowiedzi 
według wzoru 
np. nazywa 
obiekty z 
otoczenia 


3. recytuje 
wiersze, 
rymowanki, 
śpiewa 
piosenki, 
odgrywa 
dialogi, 
samodzielnie 
lub w grupie 
współtworzy np. 
realizację 
małych form 
teatralnych


4. używa 
poznanych 
wyrazów i 
zwrotów 
podczas 
zabawy  

Uczeń: 


1. reaguje na 
polecenia 


2. rozumie proste 
wypowiedzi 
ustne, 
artykułowane 
wyraźnie i 
powoli.


3. rozumie sens 
opowiadań, 
bajek, historyjek 
oraz prostych 
piosenek  
i wierszyków, 
szczególnie gdy 
są wspierane 
np. obrazkami, 
rekwizytami, 
ruchem, mimiką, 
gestami, 
dodatkowym 
dźwiękiem 


4. znajduje w 
wypowiedzi  
określone 
informacje  

Uczeń: 


1. rozumie 
wyrazy oraz 
jedno- lub 
kilkuzdaniow
e proste 
wypowiedzi 
pisemne (np. 
historyjki, 
opowiadania)


2. rozumie 
ogólny sens 
tekstu, 
szczególnie 
gdy jest 
wspierany 
obrazem lub 
dźwiękiem


3. Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje


Uczeń: 


1. przepisuje 
wyrazy i 
zdania 


2. pisze 
pojedyncze 
wyrazy i 
zwroty


3. pisze proste i 
krótkie zdania 
według wzoru 
lub 
samodzielnie

Uczeń:


1. reaguje 
werbalnie i 
niewerbalnie na 
polecenia 


2. przedstawia 
siebie 


3. zadaje pytania i  
udziela 
odpowiedzi w 
ramach 
wyuczonych 
zwrotów 


4. stosuje 
podstawowe 
zwroty  
grzecznościow
e np. wita się i 
żegna, dziękuje 


5. wyraża swoje 
upodobania  

W zakresie 
przetwarzania 
tekstu uczeń 
nazywa w 
języku obcym 
nowożytnym 
np. osoby, 
zwierzęta, 
przedmioty, 
czynności z 
najbliższego 
otoczenia oraz 
przedstawione 
w materiałach 
wizualnych i 
audiowizualnyc
h.

Uczeń: 


1. wie, że ludzie 
posługują się  
różnymi językami i 
aby się z nimi 
porozumieć, warto 
nauczyć się ich 
języka 


2. potrafi określić, 
czego się nauczył,  
i wie, w jaki sposób 
może samodzielnie 
pracować nad 
językiem (


3. współpracuje z 
rówieśnikami w  
trakcie nauki 


4. korzysta ze źródeł  
informacji w języku 
angielskim, np. 
słowników, książek 
obrazkowych, 
również za pomocą 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 



WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE:

Uczeń:

• wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany

temat;

• dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach

społecznych;

• uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić; 

• nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

• omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je

ocenić; 

• samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty; 

• konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych;

• odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując

i uwzględniając zasady interpunkcji; 

• stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą

intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.

SŁUCHANIE:

Uczeń:

• słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych;

• uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje; 

• słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań,

piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur;

• aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych. 

PISANIE:

Uczeń:

• pisze czytelnie, kształtnie i płynnie; 

• przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;

• poprawnie rozmieszcza tekst na stronie; 

• poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty; 



• samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie

opisy, krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie

opracowanych tekstów oraz twórcze);

• stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma; 

• prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym.

CZYTANIE:

Uczeń:

• potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst; 

• potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst; 

• analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych

i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane

fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń; 

• czyta lektury wskazane przez nauczyciela; 

• zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe,

komiksy, kroniki; 

• przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami

literackimi; 

• w miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł

informacji (Internetu).

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA:

Uczeń:

• zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism,

przydomki; 

• rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;

• zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;

• dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów

pisanych samodzielnie.



EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Uczeń:

• potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt; 

• wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza; 

• rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;

• wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci,

wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas); 

• rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie,

jak należy zachować się w takich sytuacjach; 

• umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz

nadmorski, górski, nizinny); 

• potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;

• umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych (wymienia nazwy

podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki

życia organizmów w danym środowisku);

• potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń:

• aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara

się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach; 

• szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć

nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia; 

• umie wskazać symbole, kojarzące się z ważnymi miastami Polski; 

• potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki);

• zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości; 

• umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka; 

• stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Uczeń:

• rozumie pojęcia: „scena rodzajowa”, „autoportret”, „sztuka nowoczesna”;

• umiejscawia i nazywa wybrane budowle Europy i świata: Koloseum, Wieżę Eiffla, Akropol,



operę w Sydney, Statuę Wolności ;

• zna dyscypliny sztuki: fotografię, film, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne;

• potrafi stworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym

mieszka (pisanki, palmy, kompozycje z bibułki); 

• zapoznaje się z przeznaczeniem: komputera, laptopa, telefonu komórkowego (porównuje

różne modele, ceny, wygląd zewnętrzny).

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń:

• zna melodię i słowa trzech zwrotek hymnu Polski;

• realizuje rytmy poprzez rytmiczne recytowanie przysłów, gesty, ruchy i grę na

instrumentach;

• reaguje na zmiany metrum, tempa, dynamiki;

• aktywnie słucha muzyki;

• rozpoznaje i odróżnia głosy wokalne: sopran, bas; 

• określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od zespołowego; 

• zna podstawy zapisu nutowego (półnuta, cała nuta, pauza półnutowa);

• kontynuuje naukę gry na dzwonkach. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń:

• odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000; 

• potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze; 

• porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”,

stosuje znaki: =,<,>;

• wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000; 

• rozumie porządkowy aspekt liczby;

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu; 

• mnoży i dzieli liczby w zakresie 100; 

• rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub

schematami);

• rozwiązuje zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami);

rysuje ilustracje do zadań z treścią; 

• układa pytania do treści zadań; 



• wskazuje i poprawia błędy w treści zadań; 

• oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża

w centymetrach);

• mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża

w centymetrach); 

• mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich

długość; 

• waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach;

• szacuje wagi różnych przedmiotów; 

• wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności; 

• zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać; 

• czyta i zapisuje daty; 

• zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach; 

• odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym; 

• wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Uczeń:

• kontynuuje doskonalenie umiejętności obsługi komputera;

• potrafi w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji; 

• zna różne adresy Internetowe.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

Uczeń:

• kontynuuje doskonalenie umiejętności sportowych 

• wykonuje przewrót w przód; 

• oburącz odbija piłkę sposobem górnym; 

• potrafi rzucić piłką lekarską; 

• przestrzega zasad sportowej rywalizacji; 

• dba o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych; 

• posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY III

W klasach I-III oceny bieżące za wiadomości i umiejętności ustala się w stopniach według

następującej skali: 2-6

• stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych

osiągnięć edukacyjnych;

• stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności; 

• stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze

opanowywanie treści;

• stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający

kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

• stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze

kształcenie; 

• stopień -, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie

z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

Oceny z poszczególnych edukacji na koniec I semestru i na koniec roku są wyłącznie ocenami

opisowymi.

OCENA Z ZACHOWANIA

Ocena bieżąca z zachowania otrzymuje następujące określenia: wzorowa, bardzo dobra, dobra,

poprawna, nieodpowiednia, naganna. Natomiast ocena z zachowania za pierwszy semestr nauki i na

koniec roku szkolnego jest wyłącznie oceną opisową. 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

• wzorowo wypełnia szkolne obowiązki;

• zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie; 

• zna i zawsze stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

• sumiennie wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań;

• zawsze prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi; 

• bierze aktywny udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach; 

• swoją postawą daje wzorowy przykład innym uczniom. 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• bardzo dobrze wypełnia szkolne obowiązki;

• z reguły zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie; 

• zna i najczęściej stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

• chętnie bierze udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach; 

• swoją postawą daje bardzo dobry przykład innym uczniom.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• potrafi zgodnie i aktywnie współpracować z innymi w grupie; 

• dobrze wywiązuje się z zawartych zobowiązań; 

• zazwyczaj prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia nauczyciela i uwagi;

• właściwie angażuje się w obowiązki wynikające z roli ucznia; 

• rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy. 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

• zazwyczaj zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie, ale czasami popada w

konflikty z kolegami;

• zna podstawowe zasady i formy grzecznościowe, ale czasami używa słów nie mieszczących

się w kanonie dobrego wychowania; 

• zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia. 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

• często popada w konflikty z kolegami, ma problem ze zgodną współpracą w grupie, jest

dość pasywny; 

• zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe, ale często ich nie stosuje; 

• często nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

• nie potrafi zgodnie i aktywnie współpracować w grupie; 

• zna, ale nie stosuje podstawowych zwrotów i form grzecznościowych; 

• nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

• nie reaguje na polecenia nauczyciela i uwagi; 

• nie słucha innych i nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów; 

• swoją postawą daje zły przykład innym uczniom.





 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII 
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era 

Żyję i działam bezpiecznie 
 

l.p. 
Dział 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 
1.  

Bezpieczny obywatel, 

bezpieczny naród, 

bezpieczne państwo 

– definiuje bezpieczeństwo 
jako stan i jako proces 

– wymienia podmioty 

odpowiadające za 

bezpieczeństwo kraju  

i jego obywateli 

– wymienia rodzaje 
bezpieczeństwa 

– wymienia rodzaje  
i dziedziny bezpieczeństwa 

państwa 

– definiuje pojęcia ochrony  
i obrony narodowej 

 

2.  

Bezpieczeństwo Polski 

w stosunkach 

międzynarodowych 

– opisuje geopolityczne 
położenie Polski 

– omawia wybrane aspekty 

tego położenia dla 

bezpieczeństwa 

narodowego 

– wymienia wybrane 
zagrożenia dla 

bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie 

– opisuje rolę organizacji 
międzynarodowych 

w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi podać przykłady 

misji pokojowych w 

których brali udział Polacy 

– wymienia przykłady 
polskiej aktywności na 

rzecz zachowania 

bezpieczeństwa (w ONZ, 

OBWE, NATO) 

– wymienia wybrane 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Polski 

– omawia historyczną 
ewolucję modelu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi omówić 

najważniejsze cele 

głównych organizacji 

międzynarodowych do 
których należy Polska  

Rozdział II Postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
3.  

Źródła zagrożeń 

– wymienia przykłady 
nadzwyczajnych zagrożeń  

– wymienia numery 

alarmowe w Polsce 

i przypisuje je 

odpowiednim służbom 

– omawia sposoby 
przeciwdziałania 

zagrożeniom  

– wymienia podmioty 
działające na rzecz 

zwalczania skutków 

zagrożeń i tworzące 

system ratownictwa 

w Polsce 

– dokonuje podziału 

zagrożeń ze względu na 
źródło ich pochodzenia 

– poszczególnym 
podmiotom ratowniczym 

przypisuje odpowiednie 

zadania 

 

4.  
Ostrzeganie 

o zagrożeniach 

i alarmowanie 

– rozróżnia sygnały 

alarmowe 

– omawia sposób ogłaszania 

i odwołania alarmów 

– wymienia rodzaje 

komunikatów 

ostrzegawczych 

– wymienia środki alarmowe 

podstawowe i zastępcze 

– wymienia sposoby 

przeciwdziałania panice 
– opisuje sposób zachowania 

się ludności po ogłoszeniu 

alarmu lub wydaniu 

komunikatu 

ostrzegawczego 

– charakteryzuje działanie  

i zadania systemu 

wykrywania skażeń 

i alarmowania 

5.  

Ewakuacja 

– wyjaśnia termin 
„ewakuacja” i omawia jej 

znaczenie 

– opisuje sposób zachowania 
się podczas ewakuacji  

z budynku  

– zna szkolną instrukcję 

ewakuacji 

– uzasadnia znaczenie 
przeciwdziałania panice 

i podporządkowania się 

poleceniom służb 

ratowniczych  

– opisuje sposób 
zaopatrywania w wodę 

i żywność podczas 

ewakuacji 

 



 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne 

i informacyjne 

– omawia zasady ewakuacji 

ludności i zwierząt 

z terenów zagrożonych 

– rozróżnia rodzaje i stopnie 

ewakuacji 

6.  

Zagrożenia pożarowe 

– rozpoznaje znaki ochrony 
przeciwpożarowej  

– wymienia główne 
przyczyny pożarów  

– opisuje zasady 

postępowania po 

dostrzeżeniu pożaru 

– opisuje sposób obsługi 
gaśnic i hydrantu 

wewnętrznego 

– omawia przeznaczenie 

podręcznego sprzętu 

gaśniczego i jego 

rozmieszczenie np.  

w szkole  

– wyjaśnia, jak gasić 
zarzewie ognia i odzież 

płonącą na człowieku 
– wie jak się zachować 

podczas zapalenia oleju na 

patelni 

 

7.  

Zagrożenia 

powodziowe 

– wymienia główne 
przyczyny powodzi  

i potrafi je opisać 

– wymienia zadania państwa 
w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej 

– wyjaśnia, jak należy się 

zachowywać w czasie 

powodzi 

– wymienia na czym polega 
ochrona 

przeciwpowodziowa 

– planuje niezbędne zapasy, 
które powinien zgromadzić 

dla swojej rodziny, aby 

przetrwać kilka dni 

w sytuacji kryzysowej 

– uzasadnia bezwzględny 

nakaz stosowania się do 
poleceń służb 

ratowniczych i sanitarnych 

w czasie powodzi 
– wie co należy zrobić  

w czasie ewakuacji 

– opisuje zasady 
postępowania po 

opadnięciu wód 

powodziowych 

– omawia pojęcie: stan 

ostrzegawczy, stan 

alarmowy, 

dekontaminacja, 
pogotowie 

przeciwpowodziowe, 

alarm powodziowy, 

 

8.  

Ekstremalne warunki 

pogodowe 

– wymienia pogodowe 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa człowieka 

– omawia sposoby ochrony 

przed niszczącymi 
skutkami upałów, wichury 

i gwałtownych burz 

– opisuje praktyczne 

sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom podczas 

intensywnych opadów 

śniegu oraz ekstremalnie 

niskich temperatur 

– potrafi scharakteryzować 
zagrożenia i zasady 
postępowania podczas:  

 intensywnych opadów 

śniegu 

 ekstremalnie niskich 

temperatur 

 upałów 

 wichur 

 gwałtownych burz 

 

9.  

Wypadki i katastrofy 

komunikacyjne. 

Uwolnienie 

niebezpiecznych 

substancji 

chemicznych 

– wymienia główne 
przyczyny wypadków 

komunikacyjnych 

– opisuje zasady zachowania 
się po uwolnieniu 

substancji toksycznych  
– opisuje zagrożenia 

towarzyszące wypadkom 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 

poszkodowanym, 

ratownikowi, osobom  

postronnym na miejscu 

zdarzenia  

– wymienia czynności, które 

należy wykonać, aby 

ocenić sytuację na miejscu 

– opisuje zasady kodowania 
informacji na tablicach 

ADR  

– omawia podstawowe 

zasady postępowania 

ratownika w miejscu 

zdarzenia (wypadek 

komunikacyjny) 

– zna system segregacji 
rannych TRIAGE 



 

zdarzenia, i stosuje tę 

wiedzę w praktyce 
– wyjaśnia znaczenie 

terminów, kolizja, 

katastrofa, wypadek 

10.  

Zagrożenia 

terrorystyczne 

– definiuje pojęcie terroryzm 

– rozumie konieczność 

powiadamiania służb 

porządkowych (policji, 

straży miejskiej) 

o podejrzanie 

zachowujących się 

osobach lub podejrzanych 

przedmiotach 
zauważonych w miejscach 

publicznych 

– opisuje zasady 
zachowania się na 

wypadek:  

 strzelaniny 

 znalezienia się  

w sytuacji zakładniczej 

– zna główne przyczyny  

terroryzmu 

– opisuje zasady zachowania 
się na wypadek:  

 ataku bombowego 

 ataku gazowego 

 otrzymania podejrzanej 

przesyłki 

– wymienia najczęstsze akty 

terroru 

– omawia genezę i formy 
współczesnych aktów 

terroru 

 

11.  

Próbna ewakuacja 

– zna ogólne zasady 

postępowania po 

ogłoszeniu ewakuacji 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne, 
informacyjne i ochrony 

przeciwpożarowej 

– prawidłowo wykonuje 

nakazane czynności 

– wykazuje troskę  

o bezpieczeństwo własne 

i innych osób 

– zachowuje spokój  

i opanowanie 

– zna treść szkolnej 

instrukcji ewakuacji 
 

Rozdział III Podstawy pierwszej pomocy 
12.  

Podstawowe 

wiadomości z zakresu 

pierwszej pomocy 

– wyjaśnia termin „pierwsza 

pomoc” 

– określa prawny i moralny 

obowiązek niesienia 

pomocy poszkodowanym 

– wyjaśnia pojęcie „stan 

nagłego zagrożenia 
zdrowotnego” 

– wyjaśnia znaczenie czasu 

podczas udzielania 

pierwszej pomocy 

– opisuje przyczyny  

i okoliczności prowadzące 
do szybkiego pogorszenia 

stanu zdrowia lub 

zagrożenia życia 

– zna główne stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 

– wyjaśnia rolę układów: 

krążenia, nerwowego, 
oddechowego 

w utrzymaniu 

podstawowych funkcji 

życiowych 

 

 

13.  

Postępowanie 

w miejscu zdarzenia 

– demonstruje bezpieczny 

sposób zdejmowania 

rękawiczek jednorazowych 

– zna numery alarmowe 

 

– poprawnie konstruuje 

komunikat wzywający 

pomoc fachową 

– wskazuje sposób 
zabezpieczenia się 

ratownika w kontakcie 

z poszkodowanym 

– podaje przykład aplikacji 

na telefon pomocnej  

w udzielaniu pierwszej 

pomocy 

– opisuje wybrane sposoby 

transportu osób 

przytomnych  

i nieprzytomnych 

– wymienia czynności, które 

na miejscu zdarzenia 

należy podjąć w trosce 

o bezpieczeństwo: 
świadka, ratownika, 

poszkodowanych, miejsca 

zdarzenia i pozostałych 

osób 

 

14.  

Pomoc osobie 

nieprzytomnej 

– wyjaśnia pojęcie „nagłe 

zatrzymanie krążenia”  

– ocenia stan świadomości 
poszkodowanego 

– umiejętnie stosuje folię 

NRC 

– ocenia bezpieczeństwo 

miejsca wypadku 

– udrażnia drogi oddechowe 
(rękoczynem czoło–

żuchwa) 

– ocenia stan 

poszkodowanego wg 

schematu ABC  

– układa poszkodowanego 

nieprzytomnego, ale 

– wyjaśnia mechanizm 

niedrożności dróg 

oddechowych u osoby 
nieprzytomnej  

– potrafi przeprowadzić 

wywiad SAMPLE 

 



 

– sprawdza, czy 

poszkodowany oddycha 

– wymienia objawy utraty 
przytomności 

– wymienia ogniwa łańcucha 

przeżycia 

oddychającego, w pozycji 

bezpiecznej 

– wymienia główne 

przyczyny omdlenia 

– opisuje ogniwa łańcucha 
przeżycia 

– zapewnia 

poszkodowanemu ochronę 

termiczną  

– wyjaśnia, kiedy można 
zastosować odwrócony 

schemat CAB 

– udziela pierwszej pomocy 

w przypadku omdlenia 
– charakteryzuje objawy 

zwiastujące omdlenie 
15.  

Resuscytacja 

krążeniowo- 

-oddechowa 

– wymienia warunki  

i czynniki zapewniające 

realizację RKO na 

wysokim poziomie 

skuteczności 

– stosuje środki ochrony 
osobistej podczas 

wykonywania RKO 

– omawia algorytm 

ratowniczy RKO 

u dorosłych i dzieci 

– wymienia objawy NZK 

– zna przyczyny NZK 

– definiuje pojęcie 

„resuscytacja krążeniowo-

oddechowa” 

– przedstawia zalety 

zastosowania AED w akcji 
ratowniczej  

– opisuje znaczenie RKO  

w akcji ratowniczej 

– opisuje działanie i obsługę 

automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego 

– potrafi wykorzystać AED 

w praktyce 

– wykonuje pełen cykl RKO 

na manekinie dorosłego  

i niemowlęcia 

(samodzielnie i w parze) 

 

16.  

Apteczka pierwszej 

pomocy 

– omawia przeznaczenie  
i podstawowe typy 

apteczek pierwszej 

pomocy 

– wylicza przedmioty 
wchodzące w skład 

apteczki pierwszej 

pomocy: 

 samochodowej 

 turystycznej 

 domowej 

– proponuje improwizowane 
środki opatrunkowe, 

zależnie od rodzaju 

zranienia 

– opisuje zasady doboru 
i przechowywania 

składników apteczki 

pierwszej pomocy 

 

17.  

Tamowanie 

krwotoków 

– stosuje rękawiczki 

ochronne podczas 
opatrywania ran 

– bezpiecznie zdejmuje 

rękawiczki ochronne 

– wyjaśnia pojęcia: rana, 

krwotok, opatrunek 
uciskowy, opatrunek 

osłaniający 

 

– wymienia rodzaje 

krwotoków 
i charakteryzuje je 

– wykonuje w obrębie 

kończyny opatrunki 

uciskowe i osłaniające 
– wie kiedy może 

zastosować opaskę 
uciskową 

– potrafi opisać pierwszą 

pomoc przy krwotokach 

– wykonuje opatrunek 

zależnie od miejsca 
zranienia (inne niż 

kończyna) 
– demonstruje sposób 

tamowania krwotoku  

z nosa 
– potrafi wykonać opatrunek 

z ciałem obcym w ranie 
– potrafi założyć opaskę 

uciskową 

 

18.  
Złamania 

i zwichnięcia 

– zakłada temblak 
– podaje przykłady 

zapobiegania urazom  

– omawia zasady 

postępowania w przypadku 

podejrzenia urazów 

kręgosłupa 

– wyjaśnia pojęcia: 

złamanie, zwichnięcie, 

skręcenie  

– zna i stosuje zasady 

doraźnego 

unieruchomienia kości  

i stawów 

 



 

w domu, w pracy, podczas 

rekreacji i w sporcie 
– wie jakie są typowe 

objawy złamania  

– zna objawy zwichnięć  
i skręceń 

– opisuje najczęstsze 

okoliczności urazów 

kręgosłupa 

– wie jakie są rodzaje 
złamań 

– potrafi udzielić pomocy 

poszkodowanemu  

w przypadku złamań, 

zwichnięć i skręceń 

19.  

Oparzenia 

i odmrożenia 

– demonstruje sposób 

schładzania oparzonej 

kończyny 

– omawia zasady 

postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

–  wie jak postępować  
w przypadku zapalenia 

oleju w kuchni 

– wyjaśnia pojęcia: 

oparzenie, udar słoneczny, 

udar cieplny, odmrożenie, 

wychłodzenie 

– omawia zasady 
postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

 oparzeń środkami 

chemicznymi 

 wychłodzenia organizmu 

i odmrożeń 

– proponuje skuteczne 

sposoby zapobiegania 

oparzeniom, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

środowiska domowego  

i małych dzieci 

– wymienia czynniki 

sprzyjające wychłodzeniu 

– zna stopnie oparzeń i 

odmrożeń i potrafi je 

scharakteryzować 

 

20.  

Inne groźne 

przypadki 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa ratownika 

w  wypadkach: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

- wie jakie są przyczyny: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia objawy 
w przypadkach: 

 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia i stosuje  
w praktyce sposób 

udzielania pierwszej 

pomocy w przypadkach: 

 zadławienia 

 omawia schemat 

postępowania 

w przypadku 

zadławienia 

 wykonuje na 

manekinie rękoczyny 

ratunkowe 
w przypadku 

zadławienia 

 wymienia przykłady 

działań 

zapobiegających 

zadławieniu 

u małych dzieci 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 



 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 

Rozdział IV Profilaktyka zdrowotna 
21.  

Zdrowie jako wartość. 

Zasady zdrowego 

stylu życia 

– definiuje zdrowie 

– wymienia zachowania 
prozdrowotne 

– określa rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu oraz 

świadczeniach i usługach 

medycznych 

– potrafi obliczyć 
współczynnik BMI 

– wymienia zachowania 

szkodliwe dla zdrowia 

(ryzykowne) i wskazuje te, 

które szczególnie często 
występują wśród 

nastolatków 

– analizuje i ocenia własne 

zachowania i możliwości 

związane ze zdrowiem 

– opisuje przewidywane 

skutki zachowań 

korzystnych 

i niekorzystnych dla 
zdrowia, zarówno te 

krótko-, jak i długofalowe 

– wymienia wyznaczniki 

stanu ludzkiego organizmu 

i opisuje sposoby ich 

kontrolowania 

– zna i omawia zasadę 
3x30x130 

– zna wpływ snu na 

organizm człowieka 

– wyjaśnia zależności 

między zdrowiem 

fizycznym, psychicznym, 

emocjonalnym 
a społecznym 

– wymienia czynniki mające 

wpływ na zdrowie 

i różnicuje je na takie, 

które są niezależne od 

człowieka, i takie, na które 

ma on całkowity wpływ 

 

– proponuje indywidualny 

plan żywieniowy, 

treningowy, program 

aktywnego wypoczynku 
oraz inne, istotne działania, 

sprzyjające jego 

prawidłowemu 

funkcjonowaniu 

w środowisku 

przyrodniczym 

i społecznym 

22.  

Choroby 

cywilizacyjne 

– wymienia główne 

przyczyny chorób 

cywilizacyjnych 

– wymienia główne choroby 

cywilizacyjne z podziałem 

na choroby somatyczne  
i zdrowia psychicznego 

– zna definicję anoreksji  

i depresji 

– wyjaśnia wpływ stresu na 

zdrowie 

– proponuje sposoby 
zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym  

– proponuje zestaw działań 

łagodzących skutki stresu 

– omawia objawy depresji, 
anoreksji i uzależnień 

behawioralnych 
– zna przykłady uzależnień 

behawioralnych i potrafi 

omówić kilka z nich 

 

23.  

Komunikacja 

interpersonalna 

w trosce o zdrowie 

– omawia znaczenie 
prawidłowej komunikacji 

interpersonalnej 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów „komunikacja 

werbalna” i „komunikacja 

niewerbalna” 

– wymienia zasady 
asertywności, dobrej 

komunikacji 
– odmawia stanowczo  

i z zachowaniem wysokiej 

kultury 

– charakteryzuje strefy 
dystansu komunikacyjnego 

– buduje komunikaty 

asertywne 

– wymienia zasady 

aktywnego słuchania 

 

– wymienia i świadomie 
wykorzystuje elementy 

komunikacji niewerbalnej 

– proponuje rozwiązania 

spornych kwestii zgodnie  

z zasadami negocjacji  

– wymienia najczęstsze 
zakłócenia w komunikacji 

interpersonalnej oraz 

bariery komunikacyjne 

 

 
Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:  
- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu 
- uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
Kryteria oceniania zostały opracowane na podstawie programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Nowa Era autora Jarosława Słomy 



 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII 
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era 

Żyję i działam bezpiecznie 
 

l.p. 
Dział 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 
1.  

Bezpieczny obywatel, 

bezpieczny naród, 

bezpieczne państwo 

– definiuje bezpieczeństwo 
jako stan i jako proces 

– wymienia podmioty 

odpowiadające za 

bezpieczeństwo kraju  

i jego obywateli 

– wymienia rodzaje 
bezpieczeństwa 

– wymienia rodzaje  
i dziedziny bezpieczeństwa 

państwa 

– definiuje pojęcia ochrony  
i obrony narodowej 

 

2.  

Bezpieczeństwo Polski 

w stosunkach 

międzynarodowych 

– opisuje geopolityczne 
położenie Polski 

– omawia wybrane aspekty 

tego położenia dla 

bezpieczeństwa 

narodowego 

– wymienia wybrane 
zagrożenia dla 

bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie 

– opisuje rolę organizacji 
międzynarodowych 

w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi podać przykłady 

misji pokojowych w 

których brali udział Polacy 

– wymienia przykłady 
polskiej aktywności na 

rzecz zachowania 

bezpieczeństwa (w ONZ, 

OBWE, NATO) 

– wymienia wybrane 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Polski 

– omawia historyczną 
ewolucję modelu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi omówić 

najważniejsze cele 

głównych organizacji 

międzynarodowych do 
których należy Polska  

Rozdział II Postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
3.  

Źródła zagrożeń 

– wymienia przykłady 
nadzwyczajnych zagrożeń  

– wymienia numery 

alarmowe w Polsce 

i przypisuje je 

odpowiednim służbom 

– omawia sposoby 
przeciwdziałania 

zagrożeniom  

– wymienia podmioty 
działające na rzecz 

zwalczania skutków 

zagrożeń i tworzące 

system ratownictwa 

w Polsce 

– dokonuje podziału 

zagrożeń ze względu na 
źródło ich pochodzenia 

– poszczególnym 
podmiotom ratowniczym 

przypisuje odpowiednie 

zadania 

 

4.  
Ostrzeganie 

o zagrożeniach 

i alarmowanie 

– rozróżnia sygnały 

alarmowe 

– omawia sposób ogłaszania 

i odwołania alarmów 

– wymienia rodzaje 

komunikatów 

ostrzegawczych 

– wymienia środki alarmowe 

podstawowe i zastępcze 

– wymienia sposoby 

przeciwdziałania panice 
– opisuje sposób zachowania 

się ludności po ogłoszeniu 

alarmu lub wydaniu 

komunikatu 

ostrzegawczego 

– charakteryzuje działanie  

i zadania systemu 

wykrywania skażeń 

i alarmowania 

5.  

Ewakuacja 

– wyjaśnia termin 
„ewakuacja” i omawia jej 

znaczenie 

– opisuje sposób zachowania 
się podczas ewakuacji  

z budynku  

– zna szkolną instrukcję 

ewakuacji 

– uzasadnia znaczenie 
przeciwdziałania panice 

i podporządkowania się 

poleceniom służb 

ratowniczych  

– opisuje sposób 
zaopatrywania w wodę 

i żywność podczas 

ewakuacji 

 



 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne 

i informacyjne 

– omawia zasady ewakuacji 

ludności i zwierząt 

z terenów zagrożonych 

– rozróżnia rodzaje i stopnie 

ewakuacji 

6.  

Zagrożenia pożarowe 

– rozpoznaje znaki ochrony 
przeciwpożarowej  

– wymienia główne 
przyczyny pożarów  

– opisuje zasady 

postępowania po 

dostrzeżeniu pożaru 

– opisuje sposób obsługi 
gaśnic i hydrantu 

wewnętrznego 

– omawia przeznaczenie 

podręcznego sprzętu 

gaśniczego i jego 

rozmieszczenie np.  

w szkole  

– wyjaśnia, jak gasić 
zarzewie ognia i odzież 

płonącą na człowieku 
– wie jak się zachować 

podczas zapalenia oleju na 

patelni 

 

7.  

Zagrożenia 

powodziowe 

– wymienia główne 
przyczyny powodzi  

i potrafi je opisać 

– wymienia zadania państwa 
w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej 

– wyjaśnia, jak należy się 

zachowywać w czasie 

powodzi 

– wymienia na czym polega 
ochrona 

przeciwpowodziowa 

– planuje niezbędne zapasy, 
które powinien zgromadzić 

dla swojej rodziny, aby 

przetrwać kilka dni 

w sytuacji kryzysowej 

– uzasadnia bezwzględny 

nakaz stosowania się do 
poleceń służb 

ratowniczych i sanitarnych 

w czasie powodzi 
– wie co należy zrobić  

w czasie ewakuacji 

– opisuje zasady 
postępowania po 

opadnięciu wód 

powodziowych 

– omawia pojęcie: stan 

ostrzegawczy, stan 

alarmowy, 

dekontaminacja, 
pogotowie 

przeciwpowodziowe, 

alarm powodziowy, 

 

8.  

Ekstremalne warunki 

pogodowe 

– wymienia pogodowe 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa człowieka 

– omawia sposoby ochrony 

przed niszczącymi 
skutkami upałów, wichury 

i gwałtownych burz 

– opisuje praktyczne 

sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom podczas 

intensywnych opadów 

śniegu oraz ekstremalnie 

niskich temperatur 

– potrafi scharakteryzować 
zagrożenia i zasady 
postępowania podczas:  

 intensywnych opadów 

śniegu 

 ekstremalnie niskich 

temperatur 

 upałów 

 wichur 

 gwałtownych burz 

 

9.  

Wypadki i katastrofy 

komunikacyjne. 

Uwolnienie 

niebezpiecznych 

substancji 

chemicznych 

– wymienia główne 
przyczyny wypadków 

komunikacyjnych 

– opisuje zasady zachowania 
się po uwolnieniu 

substancji toksycznych  
– opisuje zagrożenia 

towarzyszące wypadkom 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 

poszkodowanym, 

ratownikowi, osobom  

postronnym na miejscu 

zdarzenia  

– wymienia czynności, które 

należy wykonać, aby 

ocenić sytuację na miejscu 

– opisuje zasady kodowania 
informacji na tablicach 

ADR  

– omawia podstawowe 

zasady postępowania 

ratownika w miejscu 

zdarzenia (wypadek 

komunikacyjny) 

– zna system segregacji 
rannych TRIAGE 



 

zdarzenia, i stosuje tę 

wiedzę w praktyce 
– wyjaśnia znaczenie 

terminów, kolizja, 

katastrofa, wypadek 

10.  

Zagrożenia 

terrorystyczne 

– definiuje pojęcie terroryzm 

– rozumie konieczność 

powiadamiania służb 

porządkowych (policji, 

straży miejskiej) 

o podejrzanie 

zachowujących się 

osobach lub podejrzanych 

przedmiotach 
zauważonych w miejscach 

publicznych 

– opisuje zasady 
zachowania się na 

wypadek:  

 strzelaniny 

 znalezienia się  

w sytuacji zakładniczej 

– zna główne przyczyny  

terroryzmu 

– opisuje zasady zachowania 
się na wypadek:  

 ataku bombowego 

 ataku gazowego 

 otrzymania podejrzanej 

przesyłki 

– wymienia najczęstsze akty 

terroru 

– omawia genezę i formy 
współczesnych aktów 

terroru 

 

11.  

Próbna ewakuacja 

– zna ogólne zasady 

postępowania po 

ogłoszeniu ewakuacji 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne, 
informacyjne i ochrony 

przeciwpożarowej 

– prawidłowo wykonuje 

nakazane czynności 

– wykazuje troskę  

o bezpieczeństwo własne 

i innych osób 

– zachowuje spokój  

i opanowanie 

– zna treść szkolnej 

instrukcji ewakuacji 
 

Rozdział III Podstawy pierwszej pomocy 
12.  

Podstawowe 

wiadomości z zakresu 

pierwszej pomocy 

– wyjaśnia termin „pierwsza 

pomoc” 

– określa prawny i moralny 

obowiązek niesienia 

pomocy poszkodowanym 

– wyjaśnia pojęcie „stan 

nagłego zagrożenia 
zdrowotnego” 

– wyjaśnia znaczenie czasu 

podczas udzielania 

pierwszej pomocy 

– opisuje przyczyny  

i okoliczności prowadzące 
do szybkiego pogorszenia 

stanu zdrowia lub 

zagrożenia życia 

– zna główne stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 

– wyjaśnia rolę układów: 

krążenia, nerwowego, 
oddechowego 

w utrzymaniu 

podstawowych funkcji 

życiowych 

 

 

13.  

Postępowanie 

w miejscu zdarzenia 

– demonstruje bezpieczny 

sposób zdejmowania 

rękawiczek jednorazowych 

– zna numery alarmowe 

 

– poprawnie konstruuje 

komunikat wzywający 

pomoc fachową 

– wskazuje sposób 
zabezpieczenia się 

ratownika w kontakcie 

z poszkodowanym 

– podaje przykład aplikacji 

na telefon pomocnej  

w udzielaniu pierwszej 

pomocy 

– opisuje wybrane sposoby 

transportu osób 

przytomnych  

i nieprzytomnych 

– wymienia czynności, które 

na miejscu zdarzenia 

należy podjąć w trosce 

o bezpieczeństwo: 
świadka, ratownika, 

poszkodowanych, miejsca 

zdarzenia i pozostałych 

osób 

 

14.  

Pomoc osobie 

nieprzytomnej 

– wyjaśnia pojęcie „nagłe 

zatrzymanie krążenia”  

– ocenia stan świadomości 
poszkodowanego 

– umiejętnie stosuje folię 

NRC 

– ocenia bezpieczeństwo 

miejsca wypadku 

– udrażnia drogi oddechowe 
(rękoczynem czoło–

żuchwa) 

– ocenia stan 

poszkodowanego wg 

schematu ABC  

– układa poszkodowanego 

nieprzytomnego, ale 

– wyjaśnia mechanizm 

niedrożności dróg 

oddechowych u osoby 
nieprzytomnej  

– potrafi przeprowadzić 

wywiad SAMPLE 

 



 

– sprawdza, czy 

poszkodowany oddycha 

– wymienia objawy utraty 
przytomności 

– wymienia ogniwa łańcucha 

przeżycia 

oddychającego, w pozycji 

bezpiecznej 

– wymienia główne 

przyczyny omdlenia 

– opisuje ogniwa łańcucha 
przeżycia 

– zapewnia 

poszkodowanemu ochronę 

termiczną  

– wyjaśnia, kiedy można 
zastosować odwrócony 

schemat CAB 

– udziela pierwszej pomocy 

w przypadku omdlenia 
– charakteryzuje objawy 

zwiastujące omdlenie 
15.  

Resuscytacja 

krążeniowo- 

-oddechowa 

– wymienia warunki  

i czynniki zapewniające 

realizację RKO na 

wysokim poziomie 

skuteczności 

– stosuje środki ochrony 
osobistej podczas 

wykonywania RKO 

– omawia algorytm 

ratowniczy RKO 

u dorosłych i dzieci 

– wymienia objawy NZK 

– zna przyczyny NZK 

– definiuje pojęcie 

„resuscytacja krążeniowo-

oddechowa” 

– przedstawia zalety 

zastosowania AED w akcji 
ratowniczej  

– opisuje znaczenie RKO  

w akcji ratowniczej 

– opisuje działanie i obsługę 

automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego 

– potrafi wykorzystać AED 

w praktyce 

– wykonuje pełen cykl RKO 

na manekinie dorosłego  

i niemowlęcia 

(samodzielnie i w parze) 

 

16.  

Apteczka pierwszej 

pomocy 

– omawia przeznaczenie  
i podstawowe typy 

apteczek pierwszej 

pomocy 

– wylicza przedmioty 
wchodzące w skład 

apteczki pierwszej 

pomocy: 

 samochodowej 

 turystycznej 

 domowej 

– proponuje improwizowane 
środki opatrunkowe, 

zależnie od rodzaju 

zranienia 

– opisuje zasady doboru 
i przechowywania 

składników apteczki 

pierwszej pomocy 

 

17.  

Tamowanie 

krwotoków 

– stosuje rękawiczki 

ochronne podczas 
opatrywania ran 

– bezpiecznie zdejmuje 

rękawiczki ochronne 

– wyjaśnia pojęcia: rana, 

krwotok, opatrunek 
uciskowy, opatrunek 

osłaniający 

 

– wymienia rodzaje 

krwotoków 
i charakteryzuje je 

– wykonuje w obrębie 

kończyny opatrunki 

uciskowe i osłaniające 
– wie kiedy może 

zastosować opaskę 
uciskową 

– potrafi opisać pierwszą 

pomoc przy krwotokach 

– wykonuje opatrunek 

zależnie od miejsca 
zranienia (inne niż 

kończyna) 
– demonstruje sposób 

tamowania krwotoku  

z nosa 
– potrafi wykonać opatrunek 

z ciałem obcym w ranie 
– potrafi założyć opaskę 

uciskową 

 

18.  
Złamania 

i zwichnięcia 

– zakłada temblak 
– podaje przykłady 

zapobiegania urazom  

– omawia zasady 

postępowania w przypadku 

podejrzenia urazów 

kręgosłupa 

– wyjaśnia pojęcia: 

złamanie, zwichnięcie, 

skręcenie  

– zna i stosuje zasady 

doraźnego 

unieruchomienia kości  

i stawów 

 



 

w domu, w pracy, podczas 

rekreacji i w sporcie 
– wie jakie są typowe 

objawy złamania  

– zna objawy zwichnięć  
i skręceń 

– opisuje najczęstsze 

okoliczności urazów 

kręgosłupa 

– wie jakie są rodzaje 
złamań 

– potrafi udzielić pomocy 

poszkodowanemu  

w przypadku złamań, 

zwichnięć i skręceń 

19.  

Oparzenia 

i odmrożenia 

– demonstruje sposób 

schładzania oparzonej 

kończyny 

– omawia zasady 

postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

–  wie jak postępować  
w przypadku zapalenia 

oleju w kuchni 

– wyjaśnia pojęcia: 

oparzenie, udar słoneczny, 

udar cieplny, odmrożenie, 

wychłodzenie 

– omawia zasady 
postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

 oparzeń środkami 

chemicznymi 

 wychłodzenia organizmu 

i odmrożeń 

– proponuje skuteczne 

sposoby zapobiegania 

oparzeniom, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

środowiska domowego  

i małych dzieci 

– wymienia czynniki 

sprzyjające wychłodzeniu 

– zna stopnie oparzeń i 

odmrożeń i potrafi je 

scharakteryzować 

 

20.  

Inne groźne 

przypadki 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa ratownika 

w  wypadkach: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

- wie jakie są przyczyny: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia objawy 
w przypadkach: 

 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia i stosuje  
w praktyce sposób 

udzielania pierwszej 

pomocy w przypadkach: 

 zadławienia 

 omawia schemat 

postępowania 

w przypadku 

zadławienia 

 wykonuje na 

manekinie rękoczyny 

ratunkowe 
w przypadku 

zadławienia 

 wymienia przykłady 

działań 

zapobiegających 

zadławieniu 

u małych dzieci 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 



 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 

Rozdział IV Profilaktyka zdrowotna 
21.  

Zdrowie jako wartość. 

Zasady zdrowego 

stylu życia 

– definiuje zdrowie 

– wymienia zachowania 
prozdrowotne 

– określa rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu oraz 

świadczeniach i usługach 

medycznych 

– potrafi obliczyć 
współczynnik BMI 

– wymienia zachowania 

szkodliwe dla zdrowia 

(ryzykowne) i wskazuje te, 

które szczególnie często 
występują wśród 

nastolatków 

– analizuje i ocenia własne 

zachowania i możliwości 

związane ze zdrowiem 

– opisuje przewidywane 

skutki zachowań 

korzystnych 

i niekorzystnych dla 
zdrowia, zarówno te 

krótko-, jak i długofalowe 

– wymienia wyznaczniki 

stanu ludzkiego organizmu 

i opisuje sposoby ich 

kontrolowania 

– zna i omawia zasadę 
3x30x130 

– zna wpływ snu na 

organizm człowieka 

– wyjaśnia zależności 

między zdrowiem 

fizycznym, psychicznym, 

emocjonalnym 
a społecznym 

– wymienia czynniki mające 

wpływ na zdrowie 

i różnicuje je na takie, 

które są niezależne od 

człowieka, i takie, na które 

ma on całkowity wpływ 

 

– proponuje indywidualny 

plan żywieniowy, 

treningowy, program 

aktywnego wypoczynku 
oraz inne, istotne działania, 

sprzyjające jego 

prawidłowemu 

funkcjonowaniu 

w środowisku 

przyrodniczym 

i społecznym 

22.  

Choroby 

cywilizacyjne 

– wymienia główne 

przyczyny chorób 

cywilizacyjnych 

– wymienia główne choroby 

cywilizacyjne z podziałem 

na choroby somatyczne  
i zdrowia psychicznego 

– zna definicję anoreksji  

i depresji 

– wyjaśnia wpływ stresu na 

zdrowie 

– proponuje sposoby 
zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym  

– proponuje zestaw działań 

łagodzących skutki stresu 

– omawia objawy depresji, 
anoreksji i uzależnień 

behawioralnych 
– zna przykłady uzależnień 

behawioralnych i potrafi 

omówić kilka z nich 

 

23.  

Komunikacja 

interpersonalna 

w trosce o zdrowie 

– omawia znaczenie 
prawidłowej komunikacji 

interpersonalnej 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów „komunikacja 

werbalna” i „komunikacja 

niewerbalna” 

– wymienia zasady 
asertywności, dobrej 

komunikacji 
– odmawia stanowczo  

i z zachowaniem wysokiej 

kultury 

– charakteryzuje strefy 
dystansu komunikacyjnego 

– buduje komunikaty 

asertywne 

– wymienia zasady 

aktywnego słuchania 

 

– wymienia i świadomie 
wykorzystuje elementy 

komunikacji niewerbalnej 

– proponuje rozwiązania 

spornych kwestii zgodnie  

z zasadami negocjacji  

– wymienia najczęstsze 
zakłócenia w komunikacji 

interpersonalnej oraz 

bariery komunikacyjne 

 

 
Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:  
- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu 
- uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
Kryteria oceniania zostały opracowane na podstawie programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Nowa Era autora Jarosława Słomy 



 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII 
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era 

Żyję i działam bezpiecznie 
 

l.p. 
Dział 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 
1.  

Bezpieczny obywatel, 

bezpieczny naród, 

bezpieczne państwo 

– definiuje bezpieczeństwo 
jako stan i jako proces 

– wymienia podmioty 

odpowiadające za 

bezpieczeństwo kraju  

i jego obywateli 

– wymienia rodzaje 
bezpieczeństwa 

– wymienia rodzaje  
i dziedziny bezpieczeństwa 

państwa 

– definiuje pojęcia ochrony  
i obrony narodowej 

 

2.  

Bezpieczeństwo Polski 

w stosunkach 

międzynarodowych 

– opisuje geopolityczne 
położenie Polski 

– omawia wybrane aspekty 

tego położenia dla 

bezpieczeństwa 

narodowego 

– wymienia wybrane 
zagrożenia dla 

bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie 

– opisuje rolę organizacji 
międzynarodowych 

w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi podać przykłady 

misji pokojowych w 

których brali udział Polacy 

– wymienia przykłady 
polskiej aktywności na 

rzecz zachowania 

bezpieczeństwa (w ONZ, 

OBWE, NATO) 

– wymienia wybrane 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Polski 

– omawia historyczną 
ewolucję modelu 

bezpieczeństwa Polski 

– potrafi omówić 

najważniejsze cele 

głównych organizacji 

międzynarodowych do 
których należy Polska  

Rozdział II Postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
3.  

Źródła zagrożeń 

– wymienia przykłady 
nadzwyczajnych zagrożeń  

– wymienia numery 

alarmowe w Polsce 

i przypisuje je 

odpowiednim służbom 

– omawia sposoby 
przeciwdziałania 

zagrożeniom  

– wymienia podmioty 
działające na rzecz 

zwalczania skutków 

zagrożeń i tworzące 

system ratownictwa 

w Polsce 

– dokonuje podziału 

zagrożeń ze względu na 
źródło ich pochodzenia 

– poszczególnym 
podmiotom ratowniczym 

przypisuje odpowiednie 

zadania 

 

4.  
Ostrzeganie 

o zagrożeniach 

i alarmowanie 

– rozróżnia sygnały 

alarmowe 

– omawia sposób ogłaszania 

i odwołania alarmów 

– wymienia rodzaje 

komunikatów 

ostrzegawczych 

– wymienia środki alarmowe 

podstawowe i zastępcze 

– wymienia sposoby 

przeciwdziałania panice 
– opisuje sposób zachowania 

się ludności po ogłoszeniu 

alarmu lub wydaniu 

komunikatu 

ostrzegawczego 

– charakteryzuje działanie  

i zadania systemu 

wykrywania skażeń 

i alarmowania 

5.  

Ewakuacja 

– wyjaśnia termin 
„ewakuacja” i omawia jej 

znaczenie 

– opisuje sposób zachowania 
się podczas ewakuacji  

z budynku  

– zna szkolną instrukcję 

ewakuacji 

– uzasadnia znaczenie 
przeciwdziałania panice 

i podporządkowania się 

poleceniom służb 

ratowniczych  

– opisuje sposób 
zaopatrywania w wodę 

i żywność podczas 

ewakuacji 

 



 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne 

i informacyjne 

– omawia zasady ewakuacji 

ludności i zwierząt 

z terenów zagrożonych 

– rozróżnia rodzaje i stopnie 

ewakuacji 

6.  

Zagrożenia pożarowe 

– rozpoznaje znaki ochrony 
przeciwpożarowej  

– wymienia główne 
przyczyny pożarów  

– opisuje zasady 

postępowania po 

dostrzeżeniu pożaru 

– opisuje sposób obsługi 
gaśnic i hydrantu 

wewnętrznego 

– omawia przeznaczenie 

podręcznego sprzętu 

gaśniczego i jego 

rozmieszczenie np.  

w szkole  

– wyjaśnia, jak gasić 
zarzewie ognia i odzież 

płonącą na człowieku 
– wie jak się zachować 

podczas zapalenia oleju na 

patelni 

 

7.  

Zagrożenia 

powodziowe 

– wymienia główne 
przyczyny powodzi  

i potrafi je opisać 

– wymienia zadania państwa 
w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej 

– wyjaśnia, jak należy się 

zachowywać w czasie 

powodzi 

– wymienia na czym polega 
ochrona 

przeciwpowodziowa 

– planuje niezbędne zapasy, 
które powinien zgromadzić 

dla swojej rodziny, aby 

przetrwać kilka dni 

w sytuacji kryzysowej 

– uzasadnia bezwzględny 

nakaz stosowania się do 
poleceń służb 

ratowniczych i sanitarnych 

w czasie powodzi 
– wie co należy zrobić  

w czasie ewakuacji 

– opisuje zasady 
postępowania po 

opadnięciu wód 

powodziowych 

– omawia pojęcie: stan 

ostrzegawczy, stan 

alarmowy, 

dekontaminacja, 
pogotowie 

przeciwpowodziowe, 

alarm powodziowy, 

 

8.  

Ekstremalne warunki 

pogodowe 

– wymienia pogodowe 

zagrożenia dla 
bezpieczeństwa człowieka 

– omawia sposoby ochrony 

przed niszczącymi 
skutkami upałów, wichury 

i gwałtownych burz 

– opisuje praktyczne 

sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom podczas 

intensywnych opadów 

śniegu oraz ekstremalnie 

niskich temperatur 

– potrafi scharakteryzować 
zagrożenia i zasady 
postępowania podczas:  

 intensywnych opadów 

śniegu 

 ekstremalnie niskich 

temperatur 

 upałów 

 wichur 

 gwałtownych burz 

 

9.  

Wypadki i katastrofy 

komunikacyjne. 

Uwolnienie 

niebezpiecznych 

substancji 

chemicznych 

– wymienia główne 
przyczyny wypadków 

komunikacyjnych 

– opisuje zasady zachowania 
się po uwolnieniu 

substancji toksycznych  
– opisuje zagrożenia 

towarzyszące wypadkom 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 

poszkodowanym, 

ratownikowi, osobom  

postronnym na miejscu 

zdarzenia  

– wymienia czynności, które 

należy wykonać, aby 

ocenić sytuację na miejscu 

– opisuje zasady kodowania 
informacji na tablicach 

ADR  

– omawia podstawowe 

zasady postępowania 

ratownika w miejscu 

zdarzenia (wypadek 

komunikacyjny) 

– zna system segregacji 
rannych TRIAGE 



 

zdarzenia, i stosuje tę 

wiedzę w praktyce 
– wyjaśnia znaczenie 

terminów, kolizja, 

katastrofa, wypadek 

10.  

Zagrożenia 

terrorystyczne 

– definiuje pojęcie terroryzm 

– rozumie konieczność 

powiadamiania służb 

porządkowych (policji, 

straży miejskiej) 

o podejrzanie 

zachowujących się 

osobach lub podejrzanych 

przedmiotach 
zauważonych w miejscach 

publicznych 

– opisuje zasady 
zachowania się na 

wypadek:  

 strzelaniny 

 znalezienia się  

w sytuacji zakładniczej 

– zna główne przyczyny  

terroryzmu 

– opisuje zasady zachowania 
się na wypadek:  

 ataku bombowego 

 ataku gazowego 

 otrzymania podejrzanej 

przesyłki 

– wymienia najczęstsze akty 

terroru 

– omawia genezę i formy 
współczesnych aktów 

terroru 

 

11.  

Próbna ewakuacja 

– zna ogólne zasady 

postępowania po 

ogłoszeniu ewakuacji 

– rozpoznaje znaki 

ewakuacyjne, 
informacyjne i ochrony 

przeciwpożarowej 

– prawidłowo wykonuje 

nakazane czynności 

– wykazuje troskę  

o bezpieczeństwo własne 

i innych osób 

– zachowuje spokój  

i opanowanie 

– zna treść szkolnej 

instrukcji ewakuacji 
 

Rozdział III Podstawy pierwszej pomocy 
12.  

Podstawowe 

wiadomości z zakresu 

pierwszej pomocy 

– wyjaśnia termin „pierwsza 

pomoc” 

– określa prawny i moralny 

obowiązek niesienia 

pomocy poszkodowanym 

– wyjaśnia pojęcie „stan 

nagłego zagrożenia 
zdrowotnego” 

– wyjaśnia znaczenie czasu 

podczas udzielania 

pierwszej pomocy 

– opisuje przyczyny  

i okoliczności prowadzące 
do szybkiego pogorszenia 

stanu zdrowia lub 

zagrożenia życia 

– zna główne stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 

– wyjaśnia rolę układów: 

krążenia, nerwowego, 
oddechowego 

w utrzymaniu 

podstawowych funkcji 

życiowych 

 

 

13.  

Postępowanie 

w miejscu zdarzenia 

– demonstruje bezpieczny 

sposób zdejmowania 

rękawiczek jednorazowych 

– zna numery alarmowe 

 

– poprawnie konstruuje 

komunikat wzywający 

pomoc fachową 

– wskazuje sposób 
zabezpieczenia się 

ratownika w kontakcie 

z poszkodowanym 

– podaje przykład aplikacji 

na telefon pomocnej  

w udzielaniu pierwszej 

pomocy 

– opisuje wybrane sposoby 

transportu osób 

przytomnych  

i nieprzytomnych 

– wymienia czynności, które 

na miejscu zdarzenia 

należy podjąć w trosce 

o bezpieczeństwo: 
świadka, ratownika, 

poszkodowanych, miejsca 

zdarzenia i pozostałych 

osób 

 

14.  

Pomoc osobie 

nieprzytomnej 

– wyjaśnia pojęcie „nagłe 

zatrzymanie krążenia”  

– ocenia stan świadomości 
poszkodowanego 

– umiejętnie stosuje folię 

NRC 

– ocenia bezpieczeństwo 

miejsca wypadku 

– udrażnia drogi oddechowe 
(rękoczynem czoło–

żuchwa) 

– ocenia stan 

poszkodowanego wg 

schematu ABC  

– układa poszkodowanego 

nieprzytomnego, ale 

– wyjaśnia mechanizm 

niedrożności dróg 

oddechowych u osoby 
nieprzytomnej  

– potrafi przeprowadzić 

wywiad SAMPLE 

 



 

– sprawdza, czy 

poszkodowany oddycha 

– wymienia objawy utraty 
przytomności 

– wymienia ogniwa łańcucha 

przeżycia 

oddychającego, w pozycji 

bezpiecznej 

– wymienia główne 

przyczyny omdlenia 

– opisuje ogniwa łańcucha 
przeżycia 

– zapewnia 

poszkodowanemu ochronę 

termiczną  

– wyjaśnia, kiedy można 
zastosować odwrócony 

schemat CAB 

– udziela pierwszej pomocy 

w przypadku omdlenia 
– charakteryzuje objawy 

zwiastujące omdlenie 
15.  

Resuscytacja 

krążeniowo- 

-oddechowa 

– wymienia warunki  

i czynniki zapewniające 

realizację RKO na 

wysokim poziomie 

skuteczności 

– stosuje środki ochrony 
osobistej podczas 

wykonywania RKO 

– omawia algorytm 

ratowniczy RKO 

u dorosłych i dzieci 

– wymienia objawy NZK 

– zna przyczyny NZK 

– definiuje pojęcie 

„resuscytacja krążeniowo-

oddechowa” 

– przedstawia zalety 

zastosowania AED w akcji 
ratowniczej  

– opisuje znaczenie RKO  

w akcji ratowniczej 

– opisuje działanie i obsługę 

automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego 

– potrafi wykorzystać AED 

w praktyce 

– wykonuje pełen cykl RKO 

na manekinie dorosłego  

i niemowlęcia 

(samodzielnie i w parze) 

 

16.  

Apteczka pierwszej 

pomocy 

– omawia przeznaczenie  
i podstawowe typy 

apteczek pierwszej 

pomocy 

– wylicza przedmioty 
wchodzące w skład 

apteczki pierwszej 

pomocy: 

 samochodowej 

 turystycznej 

 domowej 

– proponuje improwizowane 
środki opatrunkowe, 

zależnie od rodzaju 

zranienia 

– opisuje zasady doboru 
i przechowywania 

składników apteczki 

pierwszej pomocy 

 

17.  

Tamowanie 

krwotoków 

– stosuje rękawiczki 

ochronne podczas 
opatrywania ran 

– bezpiecznie zdejmuje 

rękawiczki ochronne 

– wyjaśnia pojęcia: rana, 

krwotok, opatrunek 
uciskowy, opatrunek 

osłaniający 

 

– wymienia rodzaje 

krwotoków 
i charakteryzuje je 

– wykonuje w obrębie 

kończyny opatrunki 

uciskowe i osłaniające 
– wie kiedy może 

zastosować opaskę 
uciskową 

– potrafi opisać pierwszą 

pomoc przy krwotokach 

– wykonuje opatrunek 

zależnie od miejsca 
zranienia (inne niż 

kończyna) 
– demonstruje sposób 

tamowania krwotoku  

z nosa 
– potrafi wykonać opatrunek 

z ciałem obcym w ranie 
– potrafi założyć opaskę 

uciskową 

 

18.  
Złamania 

i zwichnięcia 

– zakłada temblak 
– podaje przykłady 

zapobiegania urazom  

– omawia zasady 

postępowania w przypadku 

podejrzenia urazów 

kręgosłupa 

– wyjaśnia pojęcia: 

złamanie, zwichnięcie, 

skręcenie  

– zna i stosuje zasady 

doraźnego 

unieruchomienia kości  

i stawów 

 



 

w domu, w pracy, podczas 

rekreacji i w sporcie 
– wie jakie są typowe 

objawy złamania  

– zna objawy zwichnięć  
i skręceń 

– opisuje najczęstsze 

okoliczności urazów 

kręgosłupa 

– wie jakie są rodzaje 
złamań 

– potrafi udzielić pomocy 

poszkodowanemu  

w przypadku złamań, 

zwichnięć i skręceń 

19.  

Oparzenia 

i odmrożenia 

– demonstruje sposób 

schładzania oparzonej 

kończyny 

– omawia zasady 

postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

–  wie jak postępować  
w przypadku zapalenia 

oleju w kuchni 

– wyjaśnia pojęcia: 

oparzenie, udar słoneczny, 

udar cieplny, odmrożenie, 

wychłodzenie 

– omawia zasady 
postępowania 

ratowniczego 

w przypadkach: 

 oparzeń termicznych 

 oparzeń środkami 

chemicznymi 

 wychłodzenia organizmu 

i odmrożeń 

– proponuje skuteczne 

sposoby zapobiegania 

oparzeniom, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

środowiska domowego  

i małych dzieci 

– wymienia czynniki 

sprzyjające wychłodzeniu 

– zna stopnie oparzeń i 

odmrożeń i potrafi je 

scharakteryzować 

 

20.  

Inne groźne 

przypadki 

– omawia sposoby 
zapewnienia 

bezpieczeństwa ratownika 

w  wypadkach: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

- wie jakie są przyczyny: 
 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia objawy 
w przypadkach: 

 zadławienia 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 
 

– omawia i stosuje  
w praktyce sposób 

udzielania pierwszej 

pomocy w przypadkach: 

 zadławienia 

 omawia schemat 

postępowania 

w przypadku 

zadławienia 

 wykonuje na 

manekinie rękoczyny 

ratunkowe 
w przypadku 

zadławienia 

 wymienia przykłady 

działań 

zapobiegających 

zadławieniu 

u małych dzieci 

 zawału serca 

 udaru mózgu 

 napadu padaczkowego 

 ciała obcego w oku 

 zatrucia 

 tonięcia 

 



 

 porażenia prądem 

 ukąszenia  

 użądlenia 

Rozdział IV Profilaktyka zdrowotna 
21.  

Zdrowie jako wartość. 

Zasady zdrowego 

stylu życia 

– definiuje zdrowie 

– wymienia zachowania 
prozdrowotne 

– określa rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu oraz 

świadczeniach i usługach 

medycznych 

– potrafi obliczyć 
współczynnik BMI 

– wymienia zachowania 

szkodliwe dla zdrowia 

(ryzykowne) i wskazuje te, 

które szczególnie często 
występują wśród 

nastolatków 

– analizuje i ocenia własne 

zachowania i możliwości 

związane ze zdrowiem 

– opisuje przewidywane 

skutki zachowań 

korzystnych 

i niekorzystnych dla 
zdrowia, zarówno te 

krótko-, jak i długofalowe 

– wymienia wyznaczniki 

stanu ludzkiego organizmu 

i opisuje sposoby ich 

kontrolowania 

– zna i omawia zasadę 
3x30x130 

– zna wpływ snu na 

organizm człowieka 

– wyjaśnia zależności 

między zdrowiem 

fizycznym, psychicznym, 

emocjonalnym 
a społecznym 

– wymienia czynniki mające 

wpływ na zdrowie 

i różnicuje je na takie, 

które są niezależne od 

człowieka, i takie, na które 

ma on całkowity wpływ 

 

– proponuje indywidualny 

plan żywieniowy, 

treningowy, program 

aktywnego wypoczynku 
oraz inne, istotne działania, 

sprzyjające jego 

prawidłowemu 

funkcjonowaniu 

w środowisku 

przyrodniczym 

i społecznym 

22.  

Choroby 

cywilizacyjne 

– wymienia główne 

przyczyny chorób 

cywilizacyjnych 

– wymienia główne choroby 

cywilizacyjne z podziałem 

na choroby somatyczne  
i zdrowia psychicznego 

– zna definicję anoreksji  

i depresji 

– wyjaśnia wpływ stresu na 

zdrowie 

– proponuje sposoby 
zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym  

– proponuje zestaw działań 

łagodzących skutki stresu 

– omawia objawy depresji, 
anoreksji i uzależnień 

behawioralnych 
– zna przykłady uzależnień 

behawioralnych i potrafi 

omówić kilka z nich 

 

23.  

Komunikacja 

interpersonalna 

w trosce o zdrowie 

– omawia znaczenie 
prawidłowej komunikacji 

interpersonalnej 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów „komunikacja 

werbalna” i „komunikacja 

niewerbalna” 

– wymienia zasady 
asertywności, dobrej 

komunikacji 
– odmawia stanowczo  

i z zachowaniem wysokiej 

kultury 

– charakteryzuje strefy 
dystansu komunikacyjnego 

– buduje komunikaty 

asertywne 

– wymienia zasady 

aktywnego słuchania 

 

– wymienia i świadomie 
wykorzystuje elementy 

komunikacji niewerbalnej 

– proponuje rozwiązania 

spornych kwestii zgodnie  

z zasadami negocjacji  

– wymienia najczęstsze 
zakłócenia w komunikacji 

interpersonalnej oraz 

bariery komunikacyjne 

 

 
Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:  
- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu 
- uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
Kryteria oceniania zostały opracowane na podstawie programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Nowa Era autora Jarosława Słomy 



























































WYMAGANIA EDUKACYJNE 

KLASY 2 A EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 
Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

  

Symbole cyfrowe Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Czytanie : Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, 

czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. 

Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne. 

Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod 

względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. 

związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, 

potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik. 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie :Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z 

podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na 

pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, 

dostrzega związki między nimi. 

Pisanie: Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego 

słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny 

tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i 

zdania. 

Mówienie: Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej 

formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty 

zasób słów. Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

Dobry 

(db) 4 

Czytanie : Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. 

Pisanie : Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w 

pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. 

Mówienie : Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie 

pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, 

rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z 

pomocą dokonuje selekcji treści. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Czytanie: Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu 

tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. 

Pisanie : Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady 

ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego 

pisania. 

Mówienie :Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych 

rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi 

poprawnymi pod względem językowym. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie : Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając 

samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 

Pisanie : Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, 

popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. 



Mówienie : Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem 

językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami 

prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie : Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych 

wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie 

przeczytać tekstu. 

Pisanie : W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, 

opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych. 

Mówienie : Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada 

jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego 

językowo zdania. 

Symbole cyfrowe  Edukacja matematyczna 

Celujący 

(cel) 6 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i 

biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania 

działań. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone 

zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania. 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów 

długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych 

jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w 

różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje 

obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich 

i arabskich). 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie 

mnoży i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność 

i łączność dodawania i mnożenia. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone 

zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy 

Dobry 

(db) 4 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie 

mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w 

zakresie 30 z pojedynczymi błędami. 

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej 

schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste 

zadania z treścią. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i 

pieniędzy. 

Dostateczny 

(dst) 3 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, 

mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z 

pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i 



działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu 

pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

Dopuszczający 

(dop.) 2 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na 

konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na 

konkretach. 

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i 

układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów 

długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 

100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych 

nawet z pomocą nauczyciela i nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji 

życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań 

z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

Symbole cyfrowe  Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i 

społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze 

wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

 Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, 

zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki 

domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna 

nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają 

mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym 

polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje 

w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu 

drogowym, przestrzega zasad i higieny. 

Dobry (db) 4 Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, 

potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy 

poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych 

miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, 

warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla 

innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –

przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się 

w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, 

usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie 

potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi 

wymienić części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem 

elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna 

wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie 



w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, 

nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Symbole cyfrowe  Edukacja plastyczno- techniczna 

Celujący 

(cel) 6 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace 

plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi 

technikami. Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje 

nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na 

płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i 

dbałością o szczegóły. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i 

uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje 

staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i 

techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje 

niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i 

wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, 

potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych 

przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Umie przygotować stanowisko 

pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy. 

Dobry 

(db) 4 

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia 

w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. 

Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi 

rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, 

grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia 

techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje z 

różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. 

Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, 

uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi 

zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia 

techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny 

sztuki. Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 

zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje 

schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do 

końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu 

pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. Prace 

wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem 

pracy. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza 

pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela 

zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub 

techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje 

dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. 

 

 



Symbole cyfrowe    Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel.) 6 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, 

chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na 

instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha 

muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w 

koncertach, potrafi zatańczyć do rytmu. Zna wartości nutowe. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w 

muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na 

instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez 

ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie 

i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie 

zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i 

szkolnego. Zna wartości nutowe. 

Dobry 

(db) 4 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega 

zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża 

nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża 

swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na 

koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. Zna 

niektóre wartości nutowe. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą 

nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste 

rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki 

poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia 

werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie 

i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. Zna niektóre wartości 

nutowe. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego 

przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z 

odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju 

muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, 

rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu. 

Nie zna wartości nut.   

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, 

nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą 

nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha 

muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas 

słuchania hymnu. Nie zna wartości nut.   

Symbole cyfrowe  Wychowanie fizyczne 

Celujący 

(cel) 6 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział 

w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza 

programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej 

rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie 

pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, 

zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział 

w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, 

wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, 

cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów 



niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć 

sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania 

profilaktyczne 

Dobry 

(db) 4 

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte 

umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze 

współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych 

Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych 

działaniach profilaktycznych. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie 

zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie 

zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie 

współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć 

sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej 

UWAGA: Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym 

rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się 

stosownie do ich możliwości. 

Symbole cyfrowe  Edukacja informatyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi 

samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z 

przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i 

przestrzega zasad bezpieczeństwa.   

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie 

(bdb) 5 możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną 

terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i 

sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy. 

Dobry 

(db) 4 

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje 

zagadnienia i nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną 

terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie 

zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i 

systematyczności w działaniu. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, 

spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało 

samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na 

miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w 

programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy 

nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy 

merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

 Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych 

objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i 

praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie 

stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

Wychowawca : mgr Barbara Pacura 



Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej 

Kryteria oceniania zostały sporządzone w oparciu o Podstawę Programową z 2017 roku, 

materiał realizowany w oparciu o podręczniki: wydawnictwo Nowa Era -  „Wielka przygoda” 

dla klas I, oraz Statut Szkoły. Ocena śródroczna i roczna  są ocenami opisowymi. Oceny bieżące 

mogą być wystawiane w następującej skali: 

 6 celujący  

 5 bardzo dobry 

 4 dobry 

 3 dostateczny 

 2 dopuszczający  

 w ocenianiu bieżącym nie stosuje się stopnia „niedostateczny” – unika się stosowania 

znaku „1” na rzecz znaku „ – ” gdzie ten znak oznacza, że uczeń nie opanował danej 

umiejętności 

Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym znaków „+” i „‒”. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają Indywidualny Program Edukacyjny  

w oparciu o opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I 

I. Edukacja polonistyczna 

 
1. Mówienie i słuchanie: 

 słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych , 

 stara się zrozumieć wypowiedzi innych, 

 wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, 

czytanych i słuchanych tekstów, 

  uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń  

i przeżyć, 

 rozmawia w kulturalny sposób stosuje zwroty grzecznościowe, 

 rozumie wypowiedzi innych, 

 wypowiada się poprawnie gramatycznie. 

2. Czytanie i pisanie: 

 czyta ze zrozumieniem symbole, znaki informacyjne, tabelki, schematyczne 

rysunki, 

 zna wszystkie litery alfabetu, 

  słucha w skupieniu czytanych tekstów literackich, 

 czyta i rozumie krótkie teksty, 

  w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

  pisze poprawnie litery, wyrazy, zdania i stara się uwzględniać właściwy kształt 

liter, 

 przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych  

i drukowanych, 

 pisze z pamięci krótkie wyrazy i zdania, 

  zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zadanie, 

 słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanych tekstów literackich, 

  biegle czyta ze zrozumieniem symbol, tabelki, schematyczne rysunki, 

  czyta płynnie krótkie teksty, 

 czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

  bezbłędnie przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych 

i drukowanych, 

  pisze z pamięci krótkie zdania zgodnie z wymową. 

 

II. Edukacja matematyczna 

 
 tworzy i klasyfikuje zbiory, 

 układa elementy rosnąco, malejąco oraz je numeruje, 

 dąży do wykonania rozpoczętego zadania, 

 rozumie i określa kierunki w przestrzeni 

 dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę danej figury lub przedmiotu, 



 umie dokończyć wzór szlaczka, 

  rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki 

działań, 

  przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków, 

 liczy kolejno i wstecz w zakresie 20, 

  wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 20, 

 zapisuje liczby cyframi w zakresie 10, 

 wyznacza sumy i różnice w zakresie 10, operując konkretami, 

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, 

 zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina, 

  posługuje się kalendarzem, nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, 

  rozpoznaje godziny na zegarze, 

 zna monety i banknoty będące obecnie w obiegu, 

 posługuje się pieniędzmi do10zł, 

 wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie, 

 sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określenie kierunków, stosunków 

przestrzennych, cech wielkościowych, 

  rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe, 

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, także w pamięci, 

 posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20, 

 rozumie i stosuje w praktyce: centymetr, kilogram, litr, godzina, 

 oblicza upływ czasu na zegarze, 

 sprawnie posługuje się pieniędzmi do 10 zł 

 

 

III. Edukacja społeczno-przyrodnicza 

 
 rozpoznaje powszechnie znane rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach 

przyrodniczych, 

  potrafi wymienić sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór 

roku, 

 potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia zwierzętom, 

roślinom, 

 wie, jaką rolę odgrywają w środowisku zwierzęta, jak im pomagać w różnych 

porach roku, 

 potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka i dla człowieka 

ze strony środowiska przyrodniczego, 

 zna zasady segregowania śmieci, wie dlaczego należy korzystać z opakowań 

ekologicznych, 

 chroni przyrodę i właściwie zachowuje się w lesie, w parku, 

 rozumie potrzebę oszczędzania wody, 

 wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi, zwierząt, roślin, 

 rozróżnia rodzaje opadów w różnych porach roku, 



 potrafi obserwować przyrodę i prowadzić  obrazkowy kalendarz pogody, 

 rozumie komunikaty meteorologiczne podawane w telewizji i radiu, 

  ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, 

 nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku, 

 przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy, wie, 

gdzie można organizować zabawy, 

 wie do kogo zwrócić się o pomoc, 

 współpracuje z innymi w różnych sytuacjach, 

 zna status swojej miejscowości (miasto, wieś), 

 zna zawody osób, które mogą pomóc w różnych trudnych i niebezpiecznych 

sytuacjach, 

 zna swoja narodowość, symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej, 

 wie, że mieszka w Polsce, w Polska znajduje się w Europie. 

 

 

IV. Edukacja plastyczno-techniczna 
 rozpoznaje i nazywa barwy, 

 posługuje się takimi środkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura, 

 przedstawia różnymi środkami i technikami plastycznymi barwne kompozycje, 

 koloruje obrazki, uzupełnia je nalepkami zgodnie z instrukcją, 

 wykonuje proste projekty plastyczne w zespole, 

 wykonuje i wykorzystuje proste rekwizyty , 

 tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka, 

 tnie papier po liniach, 

 zna ogólne zasady niektórych urządzeń domowych, 

 w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne, z gotowych zestawów do 

montażu, 

 bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, 

 wie, jakie zasady obowiązują pieszych poruszających się po drogach , 

 właściwie reaguje na sygnały alarmowe, sytuacje niebezpieczne. 

 

 

 

V. Edukacja muzyczna 
 śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i zespołowo , 

 słuch utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, 

 wie, że muzykę zapisuje się za pomocą notacji muzycznej, 

  kulturalnie zachowuje się podczas koncertu, 

  wie, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu państwowego , 

 gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych, 

 akompaniuje do piosenek i zabaw, wykorzystując różne przedmioty i instrumenty 

perkusyjne, 



  reaguje na zmianę tempa, dynamikę i wysokość dźwięków, 

 różnymi sposobami reaguje na schematy rytmiczne 

 

VI. Edukacja fizyczno- ruchowa 
 poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

  reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe, 

 pokonuje przeszkody, skacze, biega, 

 wykonuje ćwiczenia równoważne, 

 rzuca, chwyta, kozłuje i toczy piłkę, rzuca do celu, 

 bierze udział w grach i zabawach ruchowych, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

  uprawia wybraną dyscyplinę sportową 

 

*Podkreślone – wymagania ponadpodstawowe, brak podkreślenia – wymagania podstawowe.  

 

 



Wymagania edukacyjne dla klasy II b 

       wychowawca Ewa Miłaszewska 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Osiągnięcia w zakresie słuchania i mówienia, czytania, pisania i kształcenia językowego 

Ocena celująca 

Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; korzysta z przekazanych informacji; prezentuje własne 

zdanie; dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; posiada 

bogate słownictwo; dostosowuje ton głosu do sytuacji; nadaje właściwą intonację zdaniom 

pytającym, oznajmującym i rozkazującym. Czyta biegle nowo poznane teksty; czyta cicho ze 

zrozumieniem, czyta wybrane przezInstrumenty muzyczne własnej roboty – grzechotki, kołatki, 

kastaniety, dzwonki itp siebie lub wskazane przez nauczyciela książki; wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje; ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; rozumie słuchane teksty; zawsze 

przestrzega zasad kaligrafii; pisze czytelnie, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; dba o 

poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze 

słuchu; zna niektóre reguły pisowni, np. wymiany głosek i typowych końcówek wyrazowych; pod 

kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach: wypowiedź kilkuzdaniowa, opis, 

życzenia, zaproszenia. 

Ocena bardzo dobra 

 Uważnie słucha wypowiedzi innych; uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem 

rodzinnym, szkolnym oraz bierze aktywny udział w rozmowach inspirowanych literaturą; spójnie i 

komunikatywnie udziela odpowiedzi na pytania; wyraża w czytelny sposób emocje; w miarę swych 

możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; rozumie wysłuchane teksty; w wypowiedziach 

ustnych nie popełnia błędów gramatycznych i stylistycznych.  Czyta płynnie i wyraziście nowo 

poznane teksty; czyta cicho ze zrozumieniem; wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w miarę 

możliwości korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii; rozumie sens kodowania i 

dekodowania informacji; odczytuje znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy; 

słucha w skupieniu czytanych utworów; interesuje się książką i czytaniem; rozszerza słownictwo 

poprzez kontakt z dziełami literackimi; pisze czytelnie, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

przestrzega zasad kaligrafii; dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; pisze poprawnie z 

pamięci i ze słuchu opanowane wyrazy i proste zdania w obrębie opracowanego słownictwa; stosuje 

wielką literę i kropkę w zdaniach; wie, dlaczego niektóre wyrazy piszemy wielką literą; dostrzega 

różnicę między głoską a literą , dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniach, zdania w tekście; 

samodzielnie buduje zdania z rozsypanek wyrazowych; zapisuje poprawnie odpowiedzi na pytania. 

Ocena dobra 

Słucha wypowiedzi innych i stara się zrozumieć, co przekazują; bierze udział w rozmowach; 

najczęściej udziela poprawnych odpowiedzi na pytania, dobiera właściwe formy komunikowania się, 

stosuje pauzy i właściwą intonację głosu; czasem przejawia zainteresowania literaturą; poszerza 

systematycznie zakres słownictwa i struktur składniowych. Czyta płynnie nowo poznany tekst; 

najczęściej rozumie cicho przeczytany tekst; wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi z nich 



korzystać; odczytuje większość znaków informacyjnych; nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania 

dotyczące treści słuchanych utworów; wie, na czym polega kodowanie i dekodowanie informacji; zna 

zasady kaligrafii, ale nie dba o estetykę pisma albo popełnia drobne błędy graficzne w piśmie; czasem 

popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne; najczęściej pisze poprawnie z pamięci i słuchu wyrazy i 

zdania w obrębie opracowanego słownictwa; nie zawsze stosuje zasady pisowni wyrazów wielką 

literą; myli pojęcia głoska a litera; wyróżnia wyrazy, głoski, litery, sylaby w wyrazach; wyróżnia zdania 

w tekście; buduje wyrazy z sylab, zdania z rozsypanek wyrazowych; podejmuje udane próby pisania 

samodzielnych zdań na dany temat. 

Ocena dostateczna 

 Nieuważnie słucha wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach na dany temat; 

wypowiada się tylko na tematy, które go interesują; wypowiada się w sposób mało uporządkowany; 

popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne; w czasie wypowiadania się często nie stosuje właściwej 

intonacji głosu; w niewielkim stopniu poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; nie 

przejawia zainteresowania czytaniem. Czyta sylabami i wyrazami, mało wyraziście nowo poznany 

tekst; nie zawsze rozumie cicho przeczytany tekst; często nie potrafi odpowiedzieć na pytania 

dotyczące treści słuchanych utworów; odczytuje tylko niektóre informacje kodowane za pomocą 

znaków; najczęściej nie stosuje zasad kaligrafii – nie dba o estetykę i stronę graficzną pisma; przy 

przepisywaniu lub pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne; zna 

zasady pisowni wyrazów wielką literą, ale nie stosuje ich; mało sprawnie wyszukuje określone zdania 

w tekście; z pomocą nauczyciela buduje wyrazy i zdania z rozsypanek. 

Ocena dopuszczająca 

Nie skupia uwagi na wypowiedziach innych, najczęściej nie bierze udziału w rozmowach na dany 

temat, odpowiada na pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami, nie dostrzega potrzeby zmiany 

intonacji głosu w stosowaniu zdań pytających, oznajmujących, rozkazujących, z trudem poszerza 

zakres słownictwa i struktur składniowych; nie przejawia zainteresowania czytaniem. 2 Czyta 

techniką mieszaną (najczęściej głoskując) krótkie, opanowane teksty; nie rozumie cicho 

przeczytanego tekstu; nie wie, co to jest kodowanie i dekodowanie informacji; nie odpowiada na 

pytania dotyczące treści słuchanych utworów; nie dostrzega potrzeby stosowania zasad kaligrafii – 

nie dba o estetykę i stronę graficzną pisma; przepisuje tekst, popełniając błędy ortograficzne i 

interpunkcyjne; z pamięci i ze słuchu pisze tylko proste wyrazy; nie zapamiętuje zasad pisowni ani ich 

nie stosuje; nie rozumie pojęć głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; wyrazy i zdania z rozsypanek 

buduje tylko z pomocą nauczyciela. 

Ocena niedostateczna 

Ma rozproszoną uwagę; nie korzysta z informacji przekazywanych przez innych; mimo zachęty ze 

strony nauczyciela nie bierze udziału w rozmowach na dany temat; nie podejmuje prób dobierania 

właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, posiada bardzo ubogie 

słownictwo; nie komunikuje swoich potrzeb; popełnia błędy w artykulacji głosek. Umiejętność 

czytania i pisania. Czyta głoskami, nie dokonuje syntezy wzrokowej; nie podejmuje próby cichego 

czytania tekstów; nie rozumie słuchanych tekstów przeznaczonych dla dzieci na I etapie 

edukacyjnym; nie odczytuje znaków informacyjnych, piktogramów, uproszczonych rysunków i 

napisów; ma trudności z zapamiętaniem kształtu liter i prawidłowym ich pisaniem; dokonuje analizy i 



syntezy słuchowej prostych wyrazów z pomocą nauczyciela; w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 

liczne błędy; nie rozumie sensu pojęć głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; nie dokonuje syntezy 

wyrazowej nawet z pomocą nauczyciela; nie podejmuje prób działania zmierzającego do 

doskonalenia wiadomości i umiejętności.  

EDUKACJA MUZYCZNA 

Ocena celująca 

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; realizuje tematy rytmiczne (na instrumentach, ruchem 

całego ciała); świadomie i aktywnie słucha muzyki, odróżnia jej podstawowe elementy (melodia, 

rytm, wysokość dźwięku, tempo); reaguje na zmianę tempa i dynamiki. chętnie uczestniczy w 

koncertach w szkole i poza nią; gra na instrumentach muzycznych. Rozpoznaje różne rodzaje muzyki 

na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża swoje doznania związane z poznawanymi 

utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchu, słów; potrafi zapisać i odczytać znaki 

muzyczne.  

Ocena bardzo dobra 

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; odtwarza tematy rytmiczne (na instrumentach, ruchem 

całego ciała); świadomie i aktywnie słucha muzyki, odróżnia jej podstawowe elementy (melodia, 

rytm, wysokość dźwięku, tempo); reaguje na zmianę tempa i dynamiki; uczestniczy w koncertach w 

szkole i poza nią. Rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych 

elementów; wyraża swe doznania związane z nowo poznanymi utworami muzycznymi; potrafi 

zapisać i odczytać znaki muzyczne.  

Ocena dobra 

 Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; odtwarza rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; 

chętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy; reaguje na zmianę tempa i 

dynamiki; uczestniczy w koncertach w szkole.  Rozpoznaje niektóre rodzaje muzyki na podstawie 

nastroju, tempa i innych elementów; wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, wie, że 

muzykę można zapisać i odczytać.  

Ocena dostateczna 

 Powtarza głosem proste melodie; odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych po 

długotrwałym ich powtarzaniu; chętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy 

przy wsparciu nauczyciela; czasami nie reaguje na zmianę tempa i dynamiki; stara się zachowywać 

właściwie na koncertach w szkole.  Nie zawsze rozpoznaje rodzaje muzyki na podstawie nastroju, 

tempa i innych elementów; próbuje wyrażać nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc; ma 

problem z rozpoznaniem i nazwaniem niektórych znaków notacji muzycznej.  

Ocena dopuszczająca 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenek oraz odtworzeniem prostych rytmów; 

niechętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy przy wsparciu nauczyciela; 

często nie reaguje na zmianę tempa i dynamiki; niechętnie uczestniczy w koncertach w szkole.  Nie 

zawsze dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki; niechętnie wyraża nastrój i charakter 



muzyki, pląsając i tańcząc, ma problem z rozpoznaniem i nazwaniem niektórych znaków notacji 

muzycznej.  

Ocena niedostateczna 

Nie opanowuje treści i melodii piosenek; nie odtwarza prostych rytmów; niechętnie słucha muzyki, 

nie odróżnia jej podstawowych elementów; niechętnie uczestniczy w koncertach w szkole. Często nie 

dostrzega różnic w charakterze słuchanej muzyki; rzadko wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i 

tańcząc, nie potrafi rozpoznać i nazwać znaków notacji muzycznej.  

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń oraz , działalności ekspresji 

twórczej i recepcji sztuk plastycznych 

Ocena celująca 

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi podać, wskazać i opisać zabytki architektoniczne 

swojego regionu; wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej; potrafi wskazać cechy 

charakterystyczne rzeźby ludowej, typowe dla swojego regionu. Wykazuje uzdolnienia plastyczne; 

uczestniczy w konkursach plastycznych o różnym zasięgu i odnosi w nich sukcesy; wypowiada się w 

różnych technikach, tworząc płaskie i przestrzenne prace plastyczne; ilustruje sceny realne i 

fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką.  

Ocena bardzo dobra 

 Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi podać, wskazać i opisać zabytki architektoniczne 

swojego regionu; wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej; podaje wybrane 

przykłady sztuki rzeźbiarskiej. Wypowiada się w różnych technikach, tworząc płaskie i przestrzenne 

prace plastyczne; ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem, muzyką. 

Ocena dobra 

 Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi wskazać i opisać cechy charakterystyczne architektury, 

malarstwa, rzeźby. Posługuje się poznanymi środkami wyrazu plastycznego; ilustruje sceny i sytuacje 

inspirowane wyobraźnią, opowiadaniem, muzyką.  

Ocena dostateczna 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki; nie zawsze potrafi opisać podane 

przykłady architektury, malarstwa, rzeźby.  Posługuje się poznanymi środkami plastycznymi do 

wykonania pracy plastycznej według podanego wzoru.  

Ocena dopuszczająca 

 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki; ma trudności z opisaniem podanych 

przykładów architektury, malarstwa, rzeźby. Niechętnie podejmuje działania plastyczne; posługuje 

się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego, używa małej palety barw, niepoprawnie 

komponuje elementy pracy.  



Ocena niedostateczna 

Nie potrafi rozpoznać i opisać wybranych dziedzin sztuki. W zakresie wyrażania własnych myśli i 

uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Niechętnie podejmuje działania plastyczne; wykazuje 

słabą znajomość warsztatu plastycznego i umiejętność posługiwania się nim; wykonuje schematyczne 

prace plastyczne, oczekuje stałego zaangażowania nauczyciela.  

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego, orientacji w czasie historycznym 

Ocena celująca 

Doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą , jest uczynny i 

uprzejmy wobec innych; zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność; stara się 

przeciwdziałać kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.  

Potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie; identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; 

podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie się z nich wywiązuje; pomaga innym i chętnie dzieli się z 

potrzebującymi; prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, 

tradycji; wie, do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc. 

Ocena bardzo dobra 

 Potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; jest 

prawdomówny; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych; potrafi oddać pożyczone rzeczy i nie 

niszczy ich.  Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; wywiązuje się z podejmowanych obowiązków 

domowych; pomaga innym i umie dzielić się z potrzebującymi; zna najbliższą okolicę, ważniejsze 

obiekty, tradycje; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu 

zamieszkania.  

Ocena dobra 

Wie, że warto być mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny, uczciwy i 

koleżeński; wie, że pożyczone rzeczy należy oddać. Zna obowiązki wynikające z przynależności do 

rodziny; zna relacje między najbliższymi; wywiązuje się z podjętych obowiązków domowych; potrafi 

dostosować własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny; zna najbliższą okolicę, 

ważniejsze obiekty, tradycje.  

Ocena dostateczna 

Nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega reguł 

obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że niegrzecznie zwraca się 

do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy.  Wie, jakie relacje są między najbliższymi; nie 

zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków domowych; czasami nie dostosowuje własnych 

oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z 

sąsiadami, jednak czasami wchodzi z nimi w konflikt.  

Ocena dopuszczająca 



Często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko okazuje szacunek 

innym osobom; zdarza się, że nie przestrzega reguł prawdomówności.  Nie zawsze identyfikuje się z 

rodziną i tradycjami; często nie wywiązuje się z obowiązków domowych; nie ma potrzeby pomagać 

innym i dzielić się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej okolicy, ważniejszych obiektach, 

tradycjach.  

Ocena niedostateczna 

 Sprawia problemy wychowawcze w zakresie współdziałania z innymi; nie przestrzega podstawowych 

wartości etycznych; potrafi zniszczyć pożyczoną rzecz. Nie przestrzega podstawowych wartości 

etycznych; odmawia pomocy potrzebującym; bardzo słabo orientuje się w najbliższej okolicy, 

ważniejszych obiektach, tradycjach. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego i rozumienia funkcji życiowych 

człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku 

Ocena celująca 

Rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowlane w gospodarstwie wiejskim; zna podstawowe 

różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków; zna wybrane elementy typowych 

krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt; zna niektóre wartości lecznicze 

roślin i potrafi wymienić przykłady roślin ziołowych; wie, że niektóre zwierzęta mogą być groźne dla 

człowieka (np. dzikie drapieżniki, zwierzęta chroniące swoje młode); wie, dlaczego należy oszczędzać 

wodę i stara się stosować tę wiedzę w praktyce. Potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym 

dniu. 

Ocena bardzo dobra 

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole 

uprawne, sad i ogród; nazywa typowe gatunki zwierząt domowych; potrafi rozpoznać wybrane 

gatunki zwierząt i ich młode; wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w 

gospodarstwach domowych, w szkolnych uprawach i hodowlach; potrafi pielęgnować rośliny i 

zwierzęta pod kierunkiem nauczyciela w kąciku przyrody; zna sposoby przystosowania zwierząt do 

poszczególnych pór roku; wie, jak dbać o zwierzęta domowe i hodowlane; wie, jaki pożytek przynoszą 

zwierzęta środowisku; orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt; zna 

niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin i zwierząt; zna zagrożenia ze strony zjawisk 

przyrodniczych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; zna zagrożenia dla środowiska ze strony 

człowieka; chroni przyrodę; pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato; rozumie sens 

stosowania opakowań ekologicznych i potrzebę segregowania śmieci.  Zna zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; zna zagrożenia ze strony niektórych zjawisk 

atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; zna kolejne pory roku; nie naraża się 

na niebezpieczeństwo wynikające z pogody; obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz 

pogody; rozumie komunikaty o pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich. 

Ocena dobra 



Wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; nie zawsze nazywa 

typowe gatunki zwierząt domowych i ich młode; najczęściej rozpoznaje warunki konieczne do 

rozwoju roślin i zwierząt; uczestniczy w zakładaniu hodowli zwierząt i roślin w kąciku przyrodniczym; 

zna wybrane sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; orientuje się, jak dbać 

o zwierzęta hodowlane i jakie korzyści przynoszą one człowiekowi; zna typowe niebezpieczeństwa 

wynikające dla człowieka ze strony roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych i wie, jak się przed nimi 

chronić; pomaga zwierzętom; przejawia postawy ekologiczne.  Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; najczęściej wskazuje zagrożenia ze strony niektórych 

zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia; wymienia kolejne pory 

roku; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody; obserwuje pogodę, ale nie dostrzega 

wszystkich jej elementów; prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; najczęściej rozumie komunikaty o 

pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich. 

Ocena dostateczna 

 Zna wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; ma kłopot z 

nazywaniem typowych gatunków zwierząt domowych i ich młodych; wyróżnia tylko niektóre warunki 

konieczne do rozwoju roślin i zwierząt; wykazuje niski stopień zaangażowania w zakładaniu hodowli 

zwierząt i roślin w kąciku przyrodniczym; potrafi wskazać tylko kilka sposobów przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku; nie zawsze wie, jak dbać o zwierzęta hodowlane i jakie korzyści 

przynoszą one człowiekowi; czasem nie dostrzega typowych niebezpieczeństw wynikających dla 

człowieka ze strony roślin, zwierząt i nie pamięta, jak się przed nimi chronić; czasem tylko podejmuje 

działania zmierzające do pomagania zwierzętom i prezentuje postawy ekologiczne. Rozpoznaje 

niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; nie zawsze 

dostrzega zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych; czasem nie wie, jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia; myli kolejność pór roku; nie prowadzi systematycznej obserwacji pogody i obrazkowego 

kalendarza pogody; nie korzysta z komunikatów pogody.  

Ocena dopuszczająca 

 Nie zna większości roślin i zwierząt z różnych środowisk przyrodniczych; myli nazwy typowych 

gatunków zwierząt domowych i ich młodych; wyróżnia warunki konieczne do rozwoju roślin i 

zwierząt oraz bierze udział w zakładaniu kącika przyrodniczego pod kierunkiem nauczyciela; nie 

rozumie zasad przystosowania się zwierząt do życia w różnych porach roku; rozumie potrzebę 

hodowli zwierząt i roślin; często nie dostrzega zagrożeń wynikających dla człowieka ze strony 

zwierząt, roślin; aby wskazać sposoby ochrony przed zagrożeniami potrzebuje pomocy nauczyciela; 

nie przejawia postaw ekologicznych.  Dostrzega związek danych zjawisk atmosferycznych z 

poszczególnymi porami roku tylko z pomocą nauczyciela; nie rozumie zagrożeń wynikających ze 

zjawisk atmosferycznych i zna tylko niektóre sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia; nie zna 

wszystkich pór roku; sporadycznie prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; nie zna źródeł informacji o 

pogodzie.  

Ocena niedostateczna 

 Ma słabą orientację w świecie zwierząt i roślin; nie rozróżnia środowisk przyrodniczych; nie rozumie 

zależności przyrodniczych między roślinami, zwierzętami i warunkami życia; nie interesuje się 

kącikiem przyrodniczym; nie dostrzega zagrożeń wynikających ze strony roślin, zwierząt dla człowieka 



i nie zna zasad ochrony przed zagrożeniami; nie przejawia postaw ekologicznych. W zakresie 

rozumienia warunków atmosferycznych. Nie przejawia zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi 

dla poszczególnych pór roku; nie dostrzega zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych; nie 

zna zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia; nie rozpoznaje pór roku; nie wykazuje 

zainteresowania prowadzeniem obrazkowego kalendarza pogody; nie rozumie komunikatów pogody.  

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych, cech wielkościowych, liczb i ich 

własności, posługiwania się liczbami, czytania tekstów matematycznych, rozumienia pojęć 

geometrycznych i stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji 

Ocena celująca 

Rozpoznaje i nazywa przedmioty położone nietypowo; stosuje zapis zaobserwowanych zmian w 

układzie elementów i ich ilości z wykorzystaniem poznanych znaków matematycznych; określa prawą 

i lewą stronę drugiej osoby stojącej tyłem i przodem, wyprowadza kierunki od innej osoby; zauważa 

zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach otoczenia; potrafi rozpoznać 

figury geometryczne położone nietypowo i je ułożyć; wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, 

także wspak (zakres powyżej 20 w miarę możliwości indywidualnych bez ograniczenia zakresu); 

ilustruje położenie liczb na osi liczbowej, rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i 

miarowym; rachuje w obrębie dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych (w miarę 

możliwości indywidualnych bez ograniczenia dziecku zakresu liczbowego); podaje iloczyny liczb w 

obrębie tabeli mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, radzi sobie w sytuacjach 

życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga mnożenia lub dzielenia, oblicza i zapisuje proste 

działania z okienkiem; potrafi rozwiązywać zadania złożone o kilku etapach, umie rozwiązać zadanie 

tekstowe na porównywanie różnicowe, potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z 

niewiadomą w postaci okienka; dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości (bez zamiany 

jednostek), umie wykonać łatwe obliczenia, używając tych miar ciężaru (bez zamiany jednostek); 

dokonuje prostych obliczeń ilości płynów w różnych sytuacjach praktycznych i w prostych zadaniach 

tekstowych; potrafi podać i zapisać wybrane daty, zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w 

zakresie I-XII; wie, jak wykonać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; orientuje się we 

wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-

godzinnym; potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów; wie, jak obliczyć 

wartość otrzymanej reszty.   

Ocena bardzo dobra 

 Samodzielnie, sprawnie i poprawnie określa i przedstawia położenie przedmiotów w przestrzeni i na 

płaszczyźnie, potrafi ustawić przedmiot zgodnie z podanymi warunkami; klasyfikuje, ustala 

równoliczność elementów w porównywanych zbiorach, w sytuacjach trudnych i wymagających 

wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania; rozróżnia lewą i prawą 

stronę swojego ciała; dostrzega symetrię oraz stosuje ją w praktyce; zauważa, że jedna figura jest 

powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, dostrzega następstwa i regularność; rozpoznaje i nazywa 

figury, klasyfikuje figury według podanej cechy, tworzy rytmy; zapisuje liczby cyframi w zakresie 100, 

liczy dziesiątkami w zakresie 100, porównuje liczby, stosując znaki < , > , = , ustala ciągi rosnące i 



malejące; biegle wyznacza i zapisuje sumy i różnice w zakresie 20 oraz oblicza proste przypadki w 

zakresie 100; mnoży biegle w zakresie 30 i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia, dokonuje 

czynnościowych operacji mnożenia i dzielenia w zakresie tabeli mnożenia; potrafi rozwiązywać, 

układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe; umie dokonać pomiaru, porównuje wyniki, 

stosuje jednostki (centymetr, metr, kilogram, dekagram, litr, godzina); zna banknoty i monety będące 

w obiegu. 

Ocena dobra 

 Określa położenie obiektów względem obranego obiektu, klasyfikuje, ustala równoliczność 

elementów w porównywanych zbiorach, wyprowadza kierunki od siebie, orientuje się na kartce 

papieru; kontynuuje regularny wzór; rozpoznaje i nazywa figury: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt; 

sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak w zakresie do 20, 

porównuje liczby, stosując znaki < , > , =; wyznacza sumy i różnice, iloczyny i ilorazy, manipulując 

obiektami; stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w samodzielnym rozwiązywaniu prostych zadań z 

treścią; umie dokonać pomiaru, porównuje wyniki; zna banknoty i monety będące w obiegu.  

Ocena dostateczna 

 Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów, kierunków ruchu; z 

pomocą nauczyciela wyprowadza kierunki od siebie, orientuje się na kartce papieru; z pomocą 

nauczyciela rozpoznaje i nazywa figury: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt; liczy obiekty, wymienia 

kolejne liczebniki od wybranej liczby oraz z pomocą nauczyciela także wspak w zakresie 20, 

najczęściej prawidłowo porównuje liczby, stosując znaki < , > , = ; wyznacza sumy i różnice, iloczyny i 

ilorazy, manipulując obiektami, ale popełnia błędy; proste zadania tekstowe rozwiązuje 

manipulacyjnie; z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru, orientuje się w monetach i banknotach. 

Ocena dopuszczająca 

 Prezentuje bardzo niski poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia 

się matematyki (stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe, klasyfikacja); z pomocą nauczyciela liczy 

obiekty i wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, stara się prawidłowo zapisać liczby cyframi; 

z pomocą nauczyciela potrafi policzyć dziesiątkami w zakresie 100; wykonując dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie 20 na zbiorach zastępczych popełnia błędy; z pomocą 

nauczyciela, manipulując obiektami, rozwiązuje proste zadania tekstowe; wykazuje słabą orientację 

w monetach i banknotach będących w obiegu oraz w zakresie dokonywania pomiaru. 

Ocena niedostateczna 

 Prezentuje bardzo wolne tempo pracy i niechęć do pokonywania trudności; mimo wielu powtórzeń i 

pomocy ze strony nauczyciela popełnia liczne błędy w zakresie wszystkich czynności 

matematycznych, liczenia, zapisywania liczb cyframi, rachowania; ma trudności z rozwiązywaniem 

prostych zadań tekstowych; nie potrafi dokonać pomiarów, nie orientuje się w monetach i 

banknotach będących w obiegu. 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

Ocena celująca 



Potrafi w swojej pracy wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

praca wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem informatyki. Zna zagrożenia dla zdrowia 

i własnego rozwoju wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; rozumie konieczność 

odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad 

prawa autorskiego. 

Ocena bardzo dobra 

Potrafi w pełni wykorzystać poznane możliwości programu, w którym pracuje.  Zna i rozumie, jakie 

zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.  

Ocena dobra 

Wykonana praca jest poprawna, lecz nie widać w niej inwencji twórczej ucznia.  Zna zagrożenia 

wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.  

Ocena dostateczna 

Zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje. Wymienia niektóre lub wybrane 

zagrożenia wynikające z korzystania z urządzeń techniki komputerowej.  

Ocena dopuszczająca 

 Wykonana praca nie jest wyczerpująca, nie potrafi wykorzystać podanych przez nauczyciela 

wiadomości, praca mało związana z tematem. Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych 

zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń techniki komputerowej. 

Ocena niedostateczna 

Przejawia niechęć do większego zaangażowania we właściwe wykonanie zadania.  Sprawia problemy 

wychowawcze w związku z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej. 

EDUKACJA TECHNICZNA 

Osiągnięcia w zakresie umiejętności organizacji  i bezpieczeństwa pracy, informacji technicznej, 

materiałów i technologii wytwarzania 

Ocena celująca 

W podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje samodzielność, oryginalność i 

pomysłowość; z własnej inicjatywy gromadzi informacje i materiały dotyczące nauki i techniki; zna 

zasady montażu obwodów elektrycznych; samodzielnie potrafi rozpoznać wybrane rodzaje maszyn i 

urządzeń wytwórczych.  Zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i 

urządzeniami; zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim miejscu pracy; chętnie pomaga innym 

w utrzymaniu porządku; zna numery telefonów alarmowych; potrafi prawidłowo zachować się w 

sytuacji wypadku. 

Ocena bardzo dobra 

 Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych; potrafi korzystać z podanej informacji technicznej; 

chętnie podejmuje działalność konstrukcyjną; ekonomicznie gospodaruje materiałami. Samodzielnie 



dobiera odpowiednie narzędzia pracy; zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania leków i 

środków czystości; w ruchu drogowym w sytuacji wypadku wie, jak skorzystać z telefonów 

alarmowych. 

Ocena dobra 

Posługuje się urządzeniami domowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; prace konstrukcyjne są 

estetyczne i staranne. Nie zawsze dba o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku w swoim miejscu 

pracy; zna numery telefonów alarmowych.  

Ocena dostateczna 

Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej; potrafi obsługiwać wybrane urządzenia domowe; 

wytwory działalności konstrukcyjnej odbiegają od projektu.  Potrafi posługiwać się narzędziami, 

przyborami i urządzeniami technicznymi; myli numery telefonów alarmowych. 

Ocena dopuszczająca 

Wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń; w podejmowanych działaniach 

konstrukcyjnych oczekuje pomocy nauczyciela.  Przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami 

korzysta z pomocy nauczyciela; nie orientuje się, jak należy zachować się w sytuacji wypadku.  

Ocena niedostateczna 

Niechętnie wykonuje prace konstrukcyjne lub ich nie kończy; ma trudności ze zrozumieniem podanej 

informacji technicznej.  Potrzebuje pomocy przy organizacji warsztatu pracy i utrzymaniu go w 

porządku; nie zna numerów telefonów alarmowych. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych, różnych form rekreacyjno-sportowych i 

utrzymania higieny osobistej i zdrowia 

Na cząstkowe oceny wspomagające składają się następujące elementy pracy ucznia: 
➢ aktywność na zajęciach, 
➢ zaangażowanie i wkład w wykonywane ćwiczenia, 
➢ samodzielność i kreatywność, 
➢ zainteresowanie przedmiotem, 
➢ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. 
 
Ocena celująca 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z 

partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; bierze udział w zespołowych 

zabawach ruchowych i grach sportowych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych 

umiejętności i osiąga sukcesy sportowe. Ma dużą wiedzę na temat ochrony zdrowia (zabiegi 

higieniczne, aktywność fizyczna, właściwe odżywianie); rozumie potrzebę  pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym i pomaga im. 

Ocena bardzo dobra 



 Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; aktywnie bierze udział 

w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych.  Przestrzega zasad higieny, prawidłowego 

odżywiania; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym.   

Ocena dobra 

 W miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (chwytanie piłki, rzuty piłką do celu i na 

odległość, toczenie, kozłowanie, pokonywanie toru przeszkód, ćwiczenia równoważne, skoki na 

skakance).  Dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować 

się podczas choroby; rozumie trudną sytuację dzieci niepełnosprawnych.  

Ocena dostateczna 

 Wymaga zachęty i pomocy nauczyciela w celu opanowania podstawowych umiejętności z 

wychowania fizycznego; nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących podczas zajęć; nie zawsze 

zgodnie współpracuje z ćwiczącym i zespołem. Orientuje się, jak zachować się w sytuacji choroby i w 

obecności dzieci niepełnosprawnych. 

Ocena dopuszczająca 

Sporadycznie uczestniczy w zajęciach i grach sportowych; niechętnie współpracuje z partnerem i 

zespołem podczas zajęć. Rzadko wykazuje zainteresowanie dbałością o zdrowie i higienę osobistą.  

Ocena niedostateczna  

Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; nie stosuje się do przyjętych reguł 

podczas zajęć.  Nie stosuje się do przyjętych zasad zachowania wobec niepełnosprawnych i w sytuacji 

choroby; nie wykazuje zainteresowania dbałością o wygląd, odżywianie i zdrowie.  



Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej

Kryteria  oceniania  zostały  sporządzone w oparciu  o Podstawę Programową z  2017 roku,

materiał realizowany w oparciu o podręczniki: wydawnictwo Nowa Era -  „Wielka przygoda”

dla klas I,  oraz Statut Szkoły. Ocena śródroczna i roczna  są ocenami opisowymi. Oceny

bieżące mogą być wystawiane w następującej skali:

 6 celujący 

 5 bardzo dobry

 4 dobry

 3 dostateczny

 2 dopuszczający 

 w ocenianiu bieżącym nie stosuje się stopnia „niedostateczny” – unika się stosowania

znaku „1” na rzecz znaku „ – ” gdzie ten znak oznacza, że uczeń nie opanował danej

umiejętności

Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym znaków „+” i „‒”.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają Indywidualny Program Edukacyjny  

w oparciu o opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

                                                                          



I. Edukacja polonistyczna

1. Mówienie i słuchanie:  

 słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych ,

 stara się zrozumieć wypowiedzi innych,

 wypowiada  się  na  temat  własnych  przeżyć,  wydarzeń  z  życia,  ilustracji,

czytanych i słuchanych tekstów,

  uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń 

i przeżyć,

 rozmawia w kulturalny sposób stosuje zwroty grzecznościowe,

 rozumie wypowiedzi innych,  

 wypowiada się poprawnie gramatycznie.  

2. Czytanie i pisanie:  

 czyta  ze zrozumieniem symbole,  znaki  informacyjne,  tabelki,  schematyczne

rysunki,

 zna wszystkie litery alfabetu,

  słucha w skupieniu czytanych tekstów literackich,

 czyta i rozumie krótkie teksty,

  w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

  pisze  poprawnie  litery,  wyrazy,  zdania  i  stara  się  uwzględniać  właściwy

kształt liter,

 przepisuje  litery,  wyrazy,  zdania  zapisane  za  pomocą  liter  pisanych  

i drukowanych,

 pisze z pamięci krótkie wyrazy i zdania,

  zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zadanie,

 słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanych tekstów literackich,  

  biegle czyta ze zrozumieniem symbol, tabelki, schematyczne rysunki,  

  czyta płynnie krótkie teksty,  

 czyta lektury wskazane przez nauczyciela,  

  bezbłędnie przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych  

i drukowanych,

  pisze z pamięci krótkie zdania zgodnie z wymową.  

II. Edukacja matematyczna

 tworzy i klasyfikuje zbiory,

 układa elementy rosnąco, malejąco oraz je numeruje,

 dąży do wykonania rozpoczętego zadania,

 rozumie i określa kierunki w przestrzeni

 dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę danej figury lub przedmiotu,

 umie dokończyć wzór szlaczka,



  rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki

działań,

  przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków,

 liczy kolejno i wstecz w zakresie 20,

  wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 20,

 zapisuje liczby cyframi w zakresie 10,

 wyznacza sumy i różnice w zakresie 10, operując konkretami,

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10,

 zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina,

  posługuje się kalendarzem, nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku,

  rozpoznaje godziny na zegarze,

 zna monety i banknoty będące obecnie w obiegu,

 posługuje się pieniędzmi do10zł,

 wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie,  

 sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określenie kierunków, stosunków  

przestrzennych, cech wielkościowych,

  rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe,  

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, także w pamięci,  

 posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20,  

 rozumie i stosuje w praktyce: centymetr, kilogram, litr, godzina,  

 oblicza upływ czasu na zegarze,  

 sprawnie posługuje się pieniędzmi do 10 zł  

III. Edukacja społeczno-przyrodnicza

 rozpoznaje  powszechnie  znane rośliny i  zwierzęta  w różnych środowiskach

przyrodniczych,

  potrafi wymienić sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór

roku,

 potrafi  wymienić  podstawowe  warunki  niezbędne  do  życia  zwierzętom,

roślinom,

 wie, jaką rolę odgrywają w środowisku zwierzęta, jak im pomagać w różnych

porach roku,

 potrafi  wymienić  zagrożenia  dla  środowiska  ze  strony  człowieka  i  dla

człowieka ze strony środowiska przyrodniczego,

 zna zasady segregowania śmieci, wie dlaczego należy korzystać z opakowań

ekologicznych,

 chroni przyrodę i właściwie zachowuje się w lesie, w parku,

 rozumie potrzebę oszczędzania wody,

 wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi, zwierząt, roślin,

 rozróżnia rodzaje opadów w różnych porach roku,

 potrafi obserwować przyrodę i prowadzić  obrazkowy kalendarz pogody,



 rozumie komunikaty meteorologiczne podawane w telewizji i radiu,

  ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych,

 nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku,

 przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy, wie,

gdzie można organizować zabawy,

 wie do kogo zwrócić się o pomoc,

 współpracuje z innymi w różnych sytuacjach,

 zna status swojej miejscowości (miasto, wieś),

 zna zawody osób, które mogą pomóc w różnych trudnych i niebezpiecznych

sytuacjach,

 zna swoja narodowość, symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii

Europejskiej,

 wie, że mieszka w Polsce, w Polska znajduje się w Europie.

IV. Edukacja plastyczno-techniczna
 rozpoznaje i nazywa barwy,

 posługuje się takimi środkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura,

 przedstawia różnymi środkami i technikami plastycznymi barwne kompozycje,

 koloruje obrazki, uzupełnia je nalepkami zgodnie z instrukcją,

 wykonuje proste projekty plastyczne w zespole,

 wykonuje i wykorzystuje proste rekwizyty ,

 tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka,

 tnie papier po liniach,

 zna ogólne zasady niektórych urządzeń domowych,

 w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne, z gotowych zestawów do 

montażu,

 bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych,

 wie, jakie zasady obowiązują pieszych poruszających się po drogach ,

 właściwie reaguje na sygnały alarmowe, sytuacje niebezpieczne.

V. Edukacja muzyczna
 śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i zespołowo ,

 słuch utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje,

 wie, że muzykę zapisuje się za pomocą notacji muzycznej,

  kulturalnie zachowuje się podczas koncertu,

  wie, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu państwowego ,

 gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych,

 akompaniuje  do  piosenek  i  zabaw,  wykorzystując  różne  przedmioty  i  instrumenty

perkusyjne,

  reaguje na zmianę tempa, dynamikę i wysokość dźwięków,



 różnymi sposobami reaguje na schematy rytmiczne

VI. Edukacja fizyczno- ruchowa
 poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

  reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe,

 pokonuje przeszkody, skacze, biega,

 wykonuje ćwiczenia równoważne,

 rzuca, chwyta, kozłuje i toczy piłkę, rzuca do celu,

 bierze udział w grach i zabawach ruchowych,

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych,

  uprawia wybraną dyscyplinę sportową

*Podkreślone – wymagania ponadpodstawowe, brak podkreślenia – wymagania podstawowe. 



 Rok szkolny 2021/2022 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 
dla klas czwartych

Prezentowane wymagania edukacyjne, oparte na podstawie programowej, są zintegrowane z podręcznikiem NOWE Słowa 
na start! w klasie czwartej i planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w ww. 
podręczniku. 
Wymagania dają możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów danej klasy. 



Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą,

oraz:

Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania
dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą, oraz:

Wymagania
wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą,

oraz:
2. 
Rodzinne spotkania

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie 
• wymienia postaci 
występujące na obrazie

• prezentuje postacie 
przedstawione na obrazie
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory 
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie 

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• proponuje tematy 
rozmów postaci 
przedstawionych na 
obrazie 

• określa nastrój obrazu i 
uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o sposobach 
spędzania wolnego czasu 
ze swoją rodziną 
• przedstawia własne 
zdanie na temat sytuacji 
sprzyjających zacieśnianiu
więzi rodzinnych

3. 
Witam w moim domu

• czyta wiersz głośno
• wymienia bohaterów 
wiersza
• nazywa wers i strofę 
• odtwarza wiersz z 
pamięci

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers i strofę 
• wygłasza wiersz z 
pamięci

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• określa dwie cechy 
gospodarza i dwie cechy 
gościa 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej w wierszu
• wygłasza z pamięci 
wiersz w odpowiednim 
tempie, z prawidłową 
dykcją

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• określa cechy 
gospodarza i cechy gościa
• opowiada w ciekawy 
sposób o sytuacji 
przedstawionej w wierszu 
• deklamuje wiersz 
odpowiednio modulując 
głos i dokonując 
interpretacji głosowej

• prezentuje informacje o 
autorze wiersza 
• określa zasady 
gościnności 
• przedstawia w 
nietypowy sposób swój 
dom, domowników i 
ulubione przedmioty



4. 
Co wiesz o swojej 
rodzinie?

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• podejmuje próbę 
sporządzenia notatki w 
formie schematu

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• sporządza niepełną 
notatkę o bohaterze 
utworu w formie 
schematu 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• sporządza notatkę o 
bohaterze utworu w 
formie schematu

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• sporządza notatkę o 
bohaterach utworu w 
formie schematów 
• wyjaśnia, jak rozumie 
ostatnie wersy utworu 

• prezentuje informacje o 
autorze 
• wyjaśnia pojęcie drzewa 
genealogicznego 
• prezentuje informacje o 
swojej rodzinie w formie 
drzewa genealogicznego

5. 
Jak napisać kartkę z 
życzeniami lub 
pozdrowieniami?

• poprawnie zapisuje 
miejscowość i datę
• podejmuje próbę 
napisania życzeń lub 
pozdrowień 

• poprawnie zapisuje 
adres 
• redaguje życzenia lub 
pozdrowienia według 
wzoru

• stosuje zwroty do 
adresata 
• redaguje życzenia lub 
pozdrowienia

• redaguje życzenia lub 
pozdrowienia 
odpowiednie do sytuacji i 
adresata 
• wskazuje różnice 
między SMS-em a kartką 
pocztową 
• stosuje emotikony

• redaguje poprawnie pod 
względem językowym, 
ortograficznym i 
kompozycyjnym kartkę 
pocztową z życzeniami 
lub pozdrowieniami w 
związku z określoną 
sytuacją

6., 7. 
Co wiemy o głoskach, 
literach i sylabach?

• wymienia litery w 
kolejności alfabetycznej 
• dzieli wyrazy na sylaby 

• porządkuje wyrazy w 
kolejności alfabetycznej 
• poprawnie dzieli wyrazy
na sylaby 
• odróżnia głoski i litery

• określa liczbę liter i 
głosek w podanych 
wyrazach 
• poprawnie przenosi 
wyrazy do następnej linii 
• odróżnia samogłoski i 
spółgłoski 

• bezbłędnie odróżnia 
samogłoski i spółgłoski 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego

• sprawnie korzysta ze 
słownika ortograficznego
• korzysta z katalogu 
bibliotecznego

8. 
Jak korzysta
 ze słownika?

• wyszukuje wyrazy w 
słowniku języka polskiego
i słowniku ortograficznym

• odczytuje definicje 
wyrazów w słowniku 
języka polskiego

• odczytuje skróty i 
oznaczenia słownikowe 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 
• podejmuje próby 
korzystania ze słownika 

• korzysta ze słownika 
ortograficznego i 
słownika języka polskiego
• podejmuje próby 
korzystania z 
internetowych wersji 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego i słownika
języka polskiego 
• korzysta z internetowych
wersji słowników



języka polskiego słowników

9. 
Jak się 
porozumiewamy?

• wskazuje nadawcę i 
odbiorcę komunikatu 
• odczytuje najczęściej 
występujące znaki 
graficzne i symbole

• odróżnia komunikaty 
słowne, graficzne i 
dźwiękowe 
• odczytuje znaki 
graficzne i symbole

• odczytuje informacje 
przekazywane za pomocą 
gestów i mimiki

• przekazuje określone 
informacje odpowiednimi 
gestami i mimiką

• projektuje znaki 
graficzne przekazujące 
określone informacje 
• przekazuje i odczytuje 
podstawowe słowa w 
języku migowym

10. 
Oznajmiam, pytam, 
rozkazuję…

• buduje zdania 
• rozróżnia zdania 
oznajmujące, pytające i 
rozkazujące

• buduje poprawnie proste
zdania 
• buduje zdania 
oznajmujące, pytające i 
rozkazujące

• buduje poprawnie zdania
• przekształca zdania 
oznajmujące w zdania 
pytające

• przekształca zdania 
rozkazujące tak, by 
wyrażały prośbę

• stosuje różne rodzaje 
zdań w zależności od 
zamierzonego celu

11. 
O czym rozmawiali pani 
Kropka i pan Przecinek?

• wskazuje znaki 
interpunkcyjne: kropkę, 
pytajnik, wykrzyknik
• stosuje kropkę na końcu 
zdania 

• stosuje znaki 
interpunkcyjne: kropkę, 
wykrzyknik, pytajnik

• poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne: kropkę, 
wykrzyknik, pytajnik

• określa różnicę w treści 
zdania w zależności od 
zastosowanego znaku 
interpunkcyjnego: kropki, 
wykrzyknika, pytajnika

• redaguje krótki dialog 
złożony z różnych 
rodzajów zdań i 
poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne

12. 
List Karolka

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohatera 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohatera 
• przedstawia swoją 
opinię o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohatera z 
własnymi

• samodzielnie formułuje 
zasady dobrego 
zachowania 
• przedstawia pomysły na 
ciekawe spędzanie 
wolnego czasu



1314.
Jak napisać list?

• poprawnie zapisuje 
miejscowość i datę 
• wymienia elementy listu
• podejmuje próbę 
napisania listu

• stosuje zwrot do adresata
• redaguje list według 
wzoru

• stosuje zwroty do 
adresata 
• stosuje zwroty 
grzecznościowe 
• redaguje list do kolegi

• stosuje różne zwroty do 
adresata 
• dzieli tekst na akapity 
• redaguje list do 
określonego adresata na 
podany temat

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami tej formy 
wypowiedzi, redaguje 
poprawny i wyczerpujący 
list

1516.
Do czego służy 
rzeczownik i przez co się
odmienia?

• wskazuje rzeczowniki 
wśród innych części 
mowy 
• podaje liczby, rodzaje i 
przypadki rzeczownika 

• określa rodzaj 
rzeczownika 
• odmienia rzeczownik 
przez liczby i przypadki

• stosuje rzeczowniki w 
odpowiednich formach

• określa przypadek i 
liczbę danego 
rzeczownika

• rozpoznaje rodzaj 
rzeczowników 
sprawiających trudności, 
np. pomarańcza, kontrola,
kafelek 
• poprawnie używa 
różnych form 
rzeczowników 
sprawiających trudności, a
w przypadku wątpliwości 
korzysta ze słownika 

17.
Dlaczego pani 
Słowikowa płakała?

• czyta wiersz głośno
• wymienia bohaterów 
wiersza
• dzieli wiersz na wersy, 
strofy, 
• wskazuje rymy, epitety 
• odtwarza wiersz z 
pamięci

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers, strofę, rym 
• wygłasza z pamięci 
wiersz 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• wypisuje z wiersza 
przykłady rymów 
• określa 2–3 cechy 
bohaterów wiersza 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej w wierszu
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety 
• wygłasza z pamięci 
wiersz w odpowiednim 
tempie, z prawidłową 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• określa cechy bohaterów
wiersza 
• opowiada w ciekawy 
sposób o sytuacji 
przedstawionej w wierszu 
• proponuje własne epitety
• deklamuje wiersz, 
odpowiednio modulując 
głos i dokonując 
interpretacji głosowej 

• prezentuje informacje o 
autorze wiersza 
• przedstawia własne 
propozycje nazw 
oryginalnych dań



dykcją

18. 
Dorośli i dzieci

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohatera 
• wyszukuje w słowniku 
języka polskiego 
znaczenie słowa rytuał

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• określa narratora 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohatera 
• przedstawia swoją 
opinię o bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohatera z 
własnymi 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu 
• sporządza notatkę o 
szkolnych albo 
rodzinnych rytuałach i 
wyjaśnia, czemu one służą

19. 
„Wszystko jest poezją, 
każdy jest poetą”

• czyta wiersz głośno
• wymienia bohaterów 
wiersza
• rozpoznaje wersy, strofy,
epitety

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers, strofę, epitet

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• określa kilka cech 
bohaterki utworu 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o bohaterce 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• określa cechy bohaterki 
utworu 
• opowiada w ciekawy 
sposób o bohaterce 
wiersza 
• określa nastrój utworu

• tworzy poetyckie 
określenia dla zjawisk 
przyrody przedstawionych
na zdjęciach



20. 
Kto się czubi, ten się lubi

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa osobę 
opowiadającą o 
przedstawionych 
wydarzeniach 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohaterki 
• wyszukuje w słowniku 
języka polskiego 
znaczenie słowa anagram 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterki
• przedstawia swoją 
opinię o bohaterce i jej 
zachowaniu
• porównuje 
doświadczenia bohaterki z
własnymi

• opowiada w ciekawy 
sposób o swoich relacjach 
z rodzeństwem lub 
przyjaciółmi 
• układa własne anagramy

2123. 
Znam zasady – piszę 
bezbłędnie!

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni ó i 
u 
• poprawnie zapisuje 
wyrazy zakończone na: 
-ów, -ówka, -ówna

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni ó i 
u 
• tworzy formy pokrewne 
i poprawnie zapisuje 
wyrazy z ó wymiennym 

• poprawnie zapisuje 
wyrazy zakończone na: 
-uj, -uje, -unek, -us, -usz, 
-uch, -ura, -ulec
• korzysta ze słownika 
ortograficznego

• poprawnie zapisuje 
wyrazy z ó 
niewymiennym

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego 
• poprawnie zapisuje 
wszystkie wyrazy z 
trudnością ortograficzną 
(pisownia ó i u) 

2425. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 1.
26. Wspólne zabawy • wymienia kolory 

znajdujące się na obrazie 
• wymienia postaci 
występujące na obrazie

• prezentuje postacie 
przedstawione na obrazie
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa kolory 
dominujące na obrazie 
• określa źródło światła 
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie 

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie
• proponuje tematy 
rozmów postaci 
przedstawionych na 
obrazie 

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• opowiada o innych 
sposobach spędzania 
wolnego czasu w gronie 
rówieśników 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 



kompozycję, światło, ruch

27. 
Na skrzydłach marzeń

• czyta wiersz głośno
• określa bohatera wiersza
• wyjaśnia, czym jest wers
i epitet 
• wyjaśnia, czym jest 
ożywienie 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohatera 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers i epitet 
• rozpoznaje w tekście 
ożywienie

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• określa kilka cech 
bohatera utworu 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o bohaterze 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety 
• wskazuje w tekście 
ożywienie

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• określa cechy bohatera 
utworu 
• opowiada w ciekawy 
sposób o bohaterze 
wiersza i jego marzeniach 
• określa nastrój utworu 
• wskazuje w tekście 
ożywienie i wyjaśnia jego 
funkcję 

• prezentuje informacje o 
autorce wiersza 
• wymyśla własne 
przykłady ożywienia

28. 
Pierwszy dzień w nowej 
szkole

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa osobę 
opowiadającą o 
przedstawionych 
wydarzeniach 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohaterki 
• przedstawia sytuację, w 
której znalazła się 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterki
• wyraża swoją opinię o 
bohaterce, jej sytuacji w 
nowej szkole i uczuciach, 
jakich doświadczyła 
• porównuje szkoły polską
i szwedzką 

• przygotowuje w 
wybranej formie (plakat, 
film, prezentacja) 
interesujące informacje o 
swojej szkole dla 
rówieśników z innego 
kraju 



bohaterka 
• przedstawia szkołę 
szwedzką 

2930.
 
Miły, grzeczny, 
koleżeński…

• wskazuje przymiotniki 
wśród innych części 
mowy 
• podaje liczby, rodzaje i 
przypadki przymiotnika

• odmienia przymiotnik 
przez liczby i przypadki 
• wypisuje z tekstu 
rzeczowniki wraz z 
określającymi je 
przymiotnikami 

• stosuje przymiotniki w 
odpowiednich formach 
• odróżnia przymiotniki w
rodzaju męskoosobowym 
i niemęskoosobowym 

• określa przypadek, 
rodzaj i liczbę danego 
przymiotnika 
• określa rodzaj 
przymiotnika w liczbie 
pojedynczej i liczbie 
mnogiej 

• w przypadku 
wątpliwości korzysta z 
odpowiedniego słownika 
• opisuje szkolnego 
kolegę, używając 
przymiotników

31. 
Wspólna praca w grupie

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze
• określa narratora

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• podaje nazwy 
określające narratora 
uczestniczącego w 
wydarzeniach i 
nieuczestniczącego w 
wydarzeniach 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora w 
tekście utworu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohaterów 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi

• prezentuje własne zdanie
na temat pracy w grupie 
• pracując w grupie, ustala
zasady, które powinny 
obowiązywać podczas 
wspólnego wykonywania 
zadań

32. 
Czym jest dla mnie 
książka?

• czyta wiersz głośno
• określa bohatera wiersza
• wie, czym jest wers, 
strofa 
• podaje tytuł i autora 
swojej ulubionej książki

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohatera 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers i epitet 
• wskazuje wers, który 
mówi o korzyściach 
płynących z czytania 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• wskazuje wersy, które 
mówią o korzyściach 
płynących z czytania 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• określa temat wiersza 
• przedstawia korzyści 
płynące z czytania książek
• wskazuje w tekście 
ożywienie i wyjaśnia jego 
funkcję 

• wypowiada się na temat 
swoich doświadczeń 
czytelniczych 
• pisze do gazetki szkolnej
informacje o książce, 
którą warto przeczytać 



książek 
• przedstawia w 2–3 
zdaniach swoją ulubioną 
książkę

książek 
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety 
• wskazuje w tekście 
ożywienie 
• prezentuje swoją 
ulubioną książkę

• wyjaśnia sformułowania 
książka – przyjaciółka, 
książka czeka 
• prezentuje swoje 
ulubione książki 

33. 
Jak powstaje książka?

• wymienia osoby 
tworzące książki i 
wskazuje je na rysunku 

• opisuje pracę 
poszczególnych osób 
tworzących książki 

• określa cechy osób 
wykonujących zawody 
związane z tworzeniem 
książek 
• opowiada w kilku 
zdaniach, jak powstaje 
książka 

• opowiada w interesujący
sposób, jak powstaje 
książka 
• opisuje budowę książki, 
posługując się 
odpowiednim 
słownictwem (strona 
tytułowa, grzbiet książki 
itp.)

• samodzielnie wyszukuje 
informacje w różnych 
źródłach i przygotowuje 
prezentację 
przedstawiającą wybrany 
zawód związany z 
procesem powstawania 
książki

3435.
Widziałeś Rysia czy 
rysia?

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni 
wielką literą imion, 
nazwisk, przydomków, 
pseudonimów, tytułów 

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni 
wielką literą imion, 
nazwisk, przydomków, 
pseudonimów, tytułów 

• poprawnie zapisuje 
imiona, nazwiska, 
przydomki, przezwiska, 
tytuły książek, filmów, 
programów, dzieł sztuki 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego

• poprawnie zapisuje 
tytuły książek, filmów, 
utworów, dzieł sztuki, 
programów radiowych i 
telewizyjnych, również ze
spójnikami i przyimkami 
wewnątrz tytułu 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego

• zapisuje poprawnie 
wszystkie podane wyrazy 
z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia
wielką i małą literą)

36. 
Cudzysłów i kursywa

• wskazuje cudzysłów i 
kursywę 
• wymienia zastosowanie 
cudzysłowu i kursywy

• zapisuje tytuły utworów 
w cudzysłowach

• zapisuje cytowane 
wypowiedzi w 
cudzysłowach 

• stosuje kursywę w 
tekście pisanym na 
komputerze 

• poprawnie zapisuje e-
mail do kolegi lub 
koleżanki na temat swoich
ulubionych książek, 
filmów i programów TV 
• posługuje się 
poprawnymi formami 



rzeczownika cudzysłów
37. 
Dobry sposób na 
spędzanie wolnego czasu

• czyta wiersz głośno
• podaje nazwę formy 
spędzania wolnego czasu 
przedstawioną w wierszu
• określa, czym jest wers, 
strofa i epitet 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• wypowiada się na temat 
formy spędzania wolnego 
czasu przedstawionej w 
utworze 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers, strofę i 
epitet 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o tym, co dzieje 
się w świecie opisanym w 
książkach
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• przedstawia korzyści 
płynące z czytania książek
• wyjaśnia, jak rozumie 
dwa ostatnie wersy 
wiersza W bibliotece 
znajdziesz…

• wypowiada się na temat 
swoich doświadczeń 
czytelniczych 
• układa własne 
propozycje wyrazów 
rymujących się

38. 
Co znajduje się w 
bibliotece?

• wymienia, co znajduje 
się w księgozbiorze 
podręcznym 
• określa, czym jest 
katalog biblioteczny 
• wymienia zasady 
zachowania się w 
bibliotece 

• wymienia rodzaje 
katalogów bibliotecznych
• przestrzega zasad 
zachowania się w 
bibliotece

• rozróżnia rodzaje 
katalogów bibliotecznych 
• wybiera katalog 
biblioteczny odpowiedni 
w określonej sytuacji

• korzysta z katalogu 
bibliotecznego przy 
szukaniu książek i 
materiałów

• swobodnie korzysta z 
katalogu bibliotecznego i 
wyszukuje potrzebne 
książki i materiały

39. 
Jakie informacje 
odczytujesz z karty 
katalogowej?

• określa, czym jest karta 
katalogowa i wymienia jej
najważniejsze elementy 

• wymienia elementy 
karty katalogowej 
• odczytuje z karty 
katalogowej informacje o 
szukanej książce

• odnajduje w książce 
informacje potrzebne do 
przygotowania karty 
katalogowej 

• znajduje wskazane 
informacje w karcie 
katalogu internetowego 
• korzysta z katalogu 
internetowego

• swobodnie korzysta z 
katalogu internetowego i 
wyszukuje potrzebne 
książki i materiały

4041.
Jak sporządzić notatkę?

• określa, czym jest 
notatka i wymienia różne 
sposoby notowania

• odróżnia różne sposoby 
notowania 
• notuje ważne informacje
w formie krótkiego tekstu 
i punktów

• wybiera z tekstu ważne 
informacje 
• notuje ważne informacje
w formie krótkiego tekstu,
punktów, schematu, tabeli

• sporządza notatkę w 
określonej formie 
• wybiera sposób 
zanotowania ważnych 
informacji

• trafnie wybiera najlepszą
formę notatki i 
samodzielnie ją redaguje, 
zgodnie z wymogami 
dotyczącymi tej formy 
wypowiedzi 
• odczytuje skróty: wg, nr,
np., ok., m.in., r., w. i 
posługuje się nimi w 



notatkach
42. 
Anioł i szkolne zabawy 

• czyta wiersz głośno
• wymienia bohaterów 
wiersza
• określa, czym jest wers, 
rym, epitet
• odtwarza wiersz z 
pamięci

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy, rymy i 
epitet 
• wygłasza wiersz z 
pamięci 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• określa kilka cech 
bohaterów utworu 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej w wierszu
• wygłasza z pamięci 
wiersz w odpowiednim 
tempie, z prawidłową 
dykcją 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• opisuje zachowanie 
bohaterów utworu i 
wyraża swoją opinię na 
ten temat 
• wyjaśnia, jak rozumie 
komentarz anioła 
• deklamuje wiersz, 
odpowiednio modulując 
głos i dokonując 
interpretacji głosowej

• omawia wyczerpująco 
sytuację przedstawioną w 
wierszu i odwołuje się do 
własnych doświadczeń

43. 
Szkolne 
nieporozumienia

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze
• definiuje pojęcie 
narratora

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora w 
tekście utworu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohatera 
• wyjaśnia, na czym 
polegało nieporozumienie

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohatera 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterze i jego 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohatera z 
własnymi 

• prezentuje informacje o 
autorce utworu 
• podaje przykłady innych 
szkolnych nieporozumień 

4445.
Pierwsze spotkanie z 
lekturą „Akademia pana

• czyta głośno i cicho 
• wymienia bohaterów 
utworu 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 

• prezentuje informacje o 
autorze lektury i innych 
jego utworach 



Kleksa” • wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• wskazuje postacie 
fantastyczne 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 
• określa wydarzenia i 
postacie fantastyczne 

• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
lekturze

• pisze opowiadanie 
wywołane treścią lektury 
• samodzielnie sporządza 
notatki

46. 
Niezwykłe lekcje w 
Akademii pana Kleksa

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze
• wskazuje postacie 
fantastyczne 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
fantastyczne 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o lekcjach w 
Akademii pana Kleksa 
• określa 2–3 cechy pana 
Kleksa 
• określa wydarzenia, 
postacie i przedmioty 
fantastyczne 
• wypisuje wydarzenia 
fantastyczne 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy pana 
Kleksa 
• opowiada w ciekawy 
sposób o lekcjach w 
Akademii pana Kleksa 
• redaguje notatkę w 
punktach – plan dnia w 
Akademii pana Kleksa

• proponuje nietypowe 
przedmioty, których lekcje
mogłyby się odbywać w 
szkole 
• wyczerpująco 
wypowiada się na temat 
wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury

47. 
Jak opisać postać?

• definiuje opis postaci i 
wymienia jego 
najważniejsze elementy 
• wymienia wyrazy 
opisujące wygląd postaci 
• opisuje ustnie w 2–3 
zdaniach wygląd i 
zachowanie postaci 

• podaje wyrazy o 
znaczeniu 
przeciwstawnym 
• redaguje według wzoru 
opis postaci rzeczywistej 

• redaguje opis postaci 
rzeczywistej 

• stosuje odpowiednią 
kompozycję w 
wypowiedzi pisemnej 
• wydziela akapity w 
wypowiedzi pisemnej 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje poprawny i 
wyczerpujący opis 
postaci, unikając 
powtórzeń



rzeczywistej 
48. 
Kłopoty z kolegami

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze
• definiuje pojęcie 
narratora

• czyta głośno, z 
podziałem na role 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
z podziałem na role 
• określa narratora w 
tekście utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
Pinokia 

• czyta głośno, z 
podziałem na role, 
stosując odpowiednie 
tempo i intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia Pinokia z 
własnymi 

• prezentuje informacje o 
autorze lektury 
• wyczerpująco 
wypowiada się na temat 
wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury

4950. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 2.

51. Poznajmy się! • wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie 
• wymienia postacie 
występujące na obrazie

• prezentuje postacie 
przedstawione na obrazie 
(stroje, mimikę)
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory 
• określa źródło światła 
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie
• nazywa emocje, które 
mogą odczuwać chłopcy

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie
• proponuje, o czym mogą
myśleć bohaterowie 
przedstawieni na obrazie

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch

52. 
Myślę, więc jestem

• czyta wiersz głośno
• określa osobę mówiącą 
w wierszu
• określa, czym jest wers, 
rym
• wyjaśnia, czym jest 
porównanie

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• przedstawia myśli osoby
mówiącej w wierszu 
• wskazuje w tekście 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza 
• określa kilka cech osoby
mówiącej w wierszu 
• opowiada w 2–3 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• wskazuje w tekście 
wiersza porównania i 
określa ich funkcję 
• opowiada o swoich 

• wymyśla własne 
przykłady porównań 
• rysuje ilustrację do 
wybranego fragmentu 
wiersza (przekład 
intersemiotyczny)



wiersza wersy, rymy i 
porównanie 

zdaniach o swoich 
zainteresowaniach, 
ulubionych zajęciach i 
marzeniach 
• wskazuje w tekście 
porównania 

zainteresowaniach, 
ulubionych zajęciach, 
planach i marzeniach

5354.
Co jest potrzebne 
dzieciom?

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia wydarzenia 
przedstawione w utworze
• wymienia 2–3 życzenia 
dzieci

• czyta głośno, z 
podziałem na role 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wymienia życzenia 
dzieci

• czyta głośno, wyraźnie, 
z podziałem na role 
• określa narratora utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
Maciusia 
• określa 2–3 cechy dzieci
• ocenia postulaty dzieci 
• sporządza notatkę w 
formie tabeli na temat 
potrzeb dzieci 

• czyta głośno, z 
podziałem na role, 
stosując odpowiednie 
tempo i intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ocenia ich 
zachowanie 
• proponuje własny 
postulat na sejm dziecięcy
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi 

• prezentuje informacje o 
autorze lektury
• wyczerpująco 
wypowiada się na temat 
wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury
• wyszukuje w internecie 
informacje o prawach 
dziecka i sporządza na ten 
temat notatkę

55. 
Jaką cechę ośmiesza 
poeta?

• czyta wiersz głośno
• określa osobę mówiącą 
w wierszu
• określa, czym jest wers, 
strofa, epitet
• odtwarza wiersz z 
pamięci 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie
• przedstawia osobę 
mówiącą w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers, strofę, epitet
• wygłasza wiersz z 
pamięci 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa nastrój wiersza 
• wymienia kilka cech 
osoby mówiącej w 
wierszu 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o bohaterce 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• określa osobę mówiącą 
w wierszu 
• określa cechy osoby 
mówiącej w wierszu 
• opisuje zachowanie 
bohaterki utworu i wyraża

• wyjaśnia, jaka jest 
różnica między 
chwaleniem a 
przechwalaniem 
• wyjaśnia, jakimi 
osiągnięciami, wiedzą i 
umiejętnościami warto się 
chwalić



utworu 
• wskazuje w tekście 
wiersza epitety 
• wygłasza z pamięci 
wiersz w odpowiednim 
tempie, z prawidłową 
dykcją 

swoją opinię na ten temat 
• deklamuje wiersz, 
odpowiednio modulując 
głos i oddając nastrój 
utworu 

5658. 
Prawie wszystko o 
czasowniku 

• wskazuje czasowniki 
wśród innych części 
mowy 
• podaje liczby, rodzaje i 
osoby czasownika 
• wskazuje czasowniki w 
czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym
• określa bezokolicznik 
jako nieosobową formę 
czasownika 

• odmienia czasowniki 
przez liczby i osoby 
• odróżnia czasowniki w 
czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym
• rozpoznaje 
bezokolicznik 

• stosuje czasowniki w 
odpowiednich formach 
• określa osobę, liczbę i 
rodzaj czasownika 
• odróżnia osobową formę
czasownika od 
nieosobowej

• poprawnie stosuje 
czasowniki w różnych 
rodzajach 
• tworzy poprawne formy 
trudnych czasowników 
• określa osobę, rodzaj i 
liczbę danego czasownika
• używa bezokoliczników 
w wypowiedzi

• używa poprawnego 
sformułowania ubieram 
się w płaszcz

5960.
Pisałem, piszę, będę 
pisał?

• wskazuje czasowniki w 
czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym
• podaje liczby, rodzaje i 
osoby czasownika 
• określa rodzaj 
męskoosobowy i 
niemęskoosobowy 
czasownika w czasie 
przeszłym 

• odróżnia czasowniki w 
czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym
• odmienia czasowniki w 
czasie przeszłym przez 
osoby, liczby i rodzaje 
• określa rodzaj 
czasownika w czasie 
przeszłym w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
• wskazuje czasowniki w 
rodzaju męskoosobowym 
i niemęskoosobowym

• stosuje czasowniki w 
czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym
• odmienia czasowniki w 
czasie przyszłym w 
formie prostej i złożonej 
• odróżnia rodzaj 
męskoosobowy i 
niemęskoosobowy 
czasowników w czasie 
przeszłym

• przekształca teksty 
pisane w czasie 
teraźniejszym na teksty 
pisane w czasie przeszłym
lub przyszłym 
• stosuje formy prostą i 
złożoną czasowników w 
czasie przyszłym 

• odróżnia w formach 
osobowych czasowników 
formę złożoną czasu 
przyszłego z 
bezokolicznikiem od 
formy złożonej z dwóch 
czasowników 



6162.
Pierwsze spotkanie z 
lekturą „Mikołajek”

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 
• wyszukuje w lekturze 
określone informacje 
• wyraża w 2–3 zdaniach 
swoją opinię o lekturze

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
• wyszukuje w lekturze 
określone informacje i 
sporządza z nich notatki 
• wyraża swoją opinię o 
lekturze

• prezentuje informacje o 
autorach lektury 
• redaguje twórcze 
opowiadanie związane z 
treścią utworu, np. o 
zabawnej historii, która 
wydarzyła się w szkole

63.
Ludeczka da się lubić?!

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• podaje nazwę 
opowiadania

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
opowiadania 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 
• określa 2–3 cechy 
bohaterki utworu 
• porównuje 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wskazuje w tekście 

• wypowiada się w sposób
wyczerpujący na temat 
wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście, odwołując się do 
znajomości całej lektury



doświadczenia bohaterów 
z własnymi 
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
opowiadania 

charakterystyczne cechy 
opowiadania 

64. 
Dobry sposób na 
przezwiska

• czyta wiersz głośno
• określa, czym jest 
podmiot liryczny w 
wierszu
• określa, czym jest wers i
strofa
• wyjaśnia, czym jest 
wyraz bliskoznaczny 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wers i strofę 
• wskazuje wyrazy 
bliskoznaczne 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat wiersza 
• określa nastrój wiersza 
• określa osobę mówiącą 
w wierszu 
• wymienia kilka cech 
bohaterki wiersza 
• opowiada w 2–3 
zdaniach o bohaterce 
utworu 
• dobiera wyrazy 
bliskoznaczne

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opisuje zachowanie 
bohaterki utworu i wyraża
swoją opinię na ten temat 
• porównuje 
doświadczenia bohaterki z
własnymi 

• wyjaśnia, jaka jest 
różnica między 
przezwiskiem a 
przydomkiem 
• pracując w grupie, 
wymyśla ciekawe i 
zabawne przydomki 
odnoszące się do zalet 
oraz mocnych stron 
kolegów i koleżanek

65. 
Jak korzysta
 ze słownika wyrazów 
bliskoznacznych?

• wyszukuje wyrazy w 
słowniku wyrazów 
bliskoznacznych

• odczytuje wyrazy 
bliskoznaczne w słowniku
synonimów

• odczytuje skróty i 
oznaczenia słownikowe 
• korzysta ze słownika 
synonimów 

• trafnie dobiera wyrazy 
bliskoznaczne 
• podejmuje próby 
korzystania z 
internetowych wersji 
słownika 

• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
synonimów

66. 
Nie wszyscy muszą być 
jednakowi

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• określa, czym jest 
opowiadanie

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów

• wypowiada się w 
wyczerpujący sposób na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście i wyjaśnia, jak 
rozumie słowa: Nie 
wszyscy muszą być 
jednakowi



utworze 
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
opowiadania 

głównego bohatera 
utworu 
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
opowiadania 

utworu i ich relacje 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wskazuje w tekście 
charakterystyczne cechy 
opowiadania 

6769. Każdy z nas 
potrafi zrozumieć 
zasady ortografii! 

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni rz i 
ż
• poprawnie zapisuje 
wyrazy zakończone na: 
-arz, -erz, -mistrz, -mierz

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni rz i 
ż 
• poprawnie zapisuje 
wyrazy z ż po l, ł, r, n 

• tworzy formy pokrewne 
i poprawnie zapisuje 
wyrazy z rz i ż 
wymiennym 
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 

• poprawnie zapisuje 
wyjątki w pisowni rz po 
spółgłoskach 
• poprawnie zapisuje 
wyrazy z rz i ż 
niewymiennym

• zapisuje poprawnie 
wszystkie podane wyrazy 
z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia
rz i ż) 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego 

7072. 
Niezwykle cenne stare 
tenisówki

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• porównuje 
doświadczenia bohatera z 
własnymi 

• opisuje magiczne 
tenisówki Percy’ego i 
wyjaśnia, na czym 
polegała ich moc



7374. Jak opisać 
przedmiot?

• wymienia najważniejsze 
elementy opisu 
przedmiotu
• podaje wyrazy opisujące
wygląd przedmiotu 
• opisuje ustnie w 2–3 
zdaniach wygląd, 
wielkość, kształt, kolor 
przedmiotu

• wyszukuje w tekście 
informacje na temat 
wyglądu przedmiotu 
• redaguje według wzoru 
opis przedmiotu

• redaguje opis 
przedmiotu

• stosuje w wypowiedzi 
pisemnej odpowiednią 
kompozycję 
• wydziela akapity 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje poprawny i 
wyczerpujący opis 
przedmiotu, unikając 
powtórzeń

75. 
Kto może zostać wielkim
człowiekiem?

• czyta wiersz głośno
• definiuje podmiot 
liryczny
• określa, czym jest wers i
rym
• wyjaśnia pojęcie 
adresata utworu
 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy i rymy 
• wskazuje adresata 
utworu

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• określa podmiot liryczny
• wymienia 2–3 cechy, 
jakie powinna mieć osoba,
która zasługuje na miano 
wielkiego człowieka

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opisuje adresata utworu 
• przedstawia cechy, jakie 
powinna mieć osoba, 
która zasługuje na miano 
wielkiego człowieka 
• wyjaśnia pisownię 
wielką literą wyrazu 
Wielkość

• prezentuje informacje o 
autorce wiersza 
• wyjaśnia pisemnie, jak 
rozumie słowa Nie 
wiadomo wcale, jak się 
Wielkość w życiu 
rozpoczyna 
• samodzielnie 
przygotowuje informacje 
o osobie, która zasługuje 
na miano wielkiego 
człowieka

7677. Podsumowanie wiadomości do rozdziału 3.

78. 
Wiosenny pejzaż

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie 
• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 
• wymienia elementy 
pejzażu przedstawione na 
obrazie

• przedstawia elementy 
pejzażu przedstawione na 
obrazie
• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie
• odróżnia pejzaż od 
portretu i martwej natury 

• określa dominujące na 
obrazie kolory 
• określa źródło światła i 
ruch
• opisuje elementy 
pejzażu przedstawionego 
na obrazie 
• określa nastrój, jaki 
wywołuje obraz

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 
• wyjaśnia związek 
między obrazem a tytułem
rozdziału

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch



79. 
Co łączy Polaków? 

• czyta wiersz głośno
• określa, czym jest 
podmiot liryczny
• wskazuje wers, strofy i 
rymy
• określa pojęcie adresata 
utworu
• odtwarza wiersz z 
pamięci 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy, strofy i 
rymy 
• wskazuje wers, w 
którym znajduje się zwrot 
do adresata utworu 
• wygłasza wiersz z 
pamięci 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• określa podmiot liryczny
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 
• wygłasza z pamięci 
wiersz w odpowiednim 
tempie, z prawidłową 
dykcją 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opisuje adresata utworu 
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór 
• wyjaśnia, jak rozumie 
słowo patriotyzm 
• określa nastrój utworu 
• deklamuje wiersz, 
odpowiednio modulując 
głos i oddając nastrój 
utworu

• prezentuje informacje o 
autorze wiersza 
• przygotowuje dla 
rówieśników z innego 
kraju interesujące 
informacje o Polsce w 
wybranej formie (plakat, 
film, prezentacja)

8081. 
Najważniejsza pieśń 
Polaków

• odtwarza tekst hymnu z 
pamięci 
• przyjmuje odpowiednią 
postawę w czasie 
śpiewania hymnu 
• wymienia uroczystości i 
sytuacje, w czasie których
śpiewany jest hymn 
państwowy 
• określa, czym jest rytm

• wskazuje adresata 
utworu 
• wskazuje podmiot 
liryczny w utworze 
• wskazuje w tekście 
wersy, strofy, rymy 
• odczytuje strofę, dzieląc 
wyrazy na sylaby

• określa temat utworu 
• określa adresata utworu 
• określa podmiot liryczny
w utworze 
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 
• porównuje rytm w 
dwóch dowolnie 
wybranych strofach 

• nazywa uczucia, jakie 
wyraża utwór, i wskazuje 
odpowiednie cytaty 
• określa nastrój utworu 
• wyjaśnia, na czym 
polega rytm utworu 
• objaśnia znaczenie 
wyrazów nieużywanych 
współcześnie

• prezentuje historię 
powstania polskiego 
hymnu państwowego 
• wyjaśnia, kim byli: Jan 
Henryk Dąbrowski, Stefan
Czarniecki, Napoleon 
Bonaparte

8283.
Poetycki zachwyt nad 
polskim niebem 

• czyta utwór głośno
• określa, czym jest 
liryczny
• wskazuje wers i rymy
• definiuje adresata 
utworu
• odtwarza fragment 
utworu z pamięci
• określa, czym jest 
porównanie i ożywienie

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy i rymy 
• wskazuje porównanie i 
ożywienie 
• wygłasza z pamięci 
fragment utworu 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• określa podmiot liryczny
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 
• wskazuje porównania i 
ożywienia 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• objaśnia znaczenie 
wyrazów nieużywanych 
dziś 
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór 
• określa nastrój utworu 
• wyjaśnia występujące w 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu 
• układa porównania 
opisujące inne zjawiska 
przyrody, np. deszcz, 
zachód słońca, tęczę



• sporządza notatkę w 
formie tabeli o 
przedstawionych w 
utworze chmurach, 
wypisując przymiotniki i 
czasowniki 
• wygłasza z pamięci 
fragment utworu w 
odpowiednim tempie, z 
prawidłową dykcją 

utworze porównania i 
ożywienia 
• nazywa uczucia, jakie 
wyraża utwór 
• wyjaśnia, dlaczego 
według tytułowego 
bohatera ojczyste niebo 
jest piękniejsze od 
włoskiego 
• deklamuje fragment 
utworu, odpowiednio 
modulując głos i oddając 
jego nastrój 

84. 
Jaką funkcję pełni 
przysłówek?

• wskazuje przysłówki 
wśród innych części 
mowy

• wyszukuje przysłówki w
tekście 
• rozpoznaje przysłówki 
pochodzące od 
przymiotników

• tworzy przysłówki od 
przymiotników 
• posługuje się 
przysłówkami w zdaniu

• określa znaczenie 
przysłówków w zdaniu 
• dostrzega związek 
między przysłówkiem a 
czasownikiem

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem różnych, 
celowo dobranych 
przysłówków

85. 
Tajemnicze życzenie

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa 2–3 cechy 
bohaterów utworu 
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada ciekawie o 
wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze, zachowując 
chronologię 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• wyjaśnia morał płynący 
z opowieści 

• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o księciu Popielu i 
sporządza notatkę na jego 
temat 
• wyjaśnia, na czym 
polegał obrzęd postrzyżyn 
u Słowian



86. 
„Tutaj się osiedlimy…”

• czyta głośno 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• wymienia wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa, czym jest 
legenda

• czyta głośno i cicho 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
legendy 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
legendy 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• rozpoznaje czytany 
utwór jako legendę i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
legendy

• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o godle Polski i sporządza 
na jego temat notatkę 
• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o herbie miejscowości, w 
której mieszka 

8788. 
Nie lubię niemiłych 
niespodzianek 

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni nie 
z czasownikami, 
rzeczownikami, 
przymiotnikami i 
przysłówkami 

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni nie 
z czasownikami, 
rzeczownikami, 
przymiotnikami i 
przysłówkami 

• poprawnie zapisuje 
wyrazy z przeczeniem nie
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni nie 
z czasownikami, 
rzeczownikami, 
przymiotnikami i 
przysłówkami 

• zapisuje poprawnie 
wszystkie podane wyrazy 
z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia
nie z różnymi częściami 
mowy) 
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego

89. 
Legenda o Juracie, 
bursztynie i sztormie

• czyta głośno i cicho 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia wydarzenia i 

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 
interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 

• czyta głośno, wyraźnie, 
z podziałem na role
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze

• wymienia legendy 
związane z regionem, w 
którym mieszka
• w sposób interesujący 
opowiada jedną z legend 
związanych z regionem, w
którym mieszka



postacie realistyczne i 
fantastyczne
• określa, czym jest 
legenda

czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
legendy 

• określa wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
legendy 

• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• rozpoznaje czytany 
utwór jako legendę i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
legendy 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
pisze opowiadanie o 
legendarnych 
wydarzeniach, unikając 
powtórzeń 
• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o pochodzeniu bursztynu 

90. 
Jak napisać plan 
wydarzeń?

• określa, czym jest 
ramowy i szczegółowy 
plan wydarzeń

• porządkuje według 
chronologii plan ramowy 
wydarzeń

• redaguje odtwórczy plan
ramowy wydarzeń 
• przekształca czasowniki 
w rzeczowniki 
nazywające czynności

• rozbudowuje plan 
ramowy w plan 
szczegółowy 
• stosuje odpowiedni 
układ graficzny

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje poprawny 
szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając 
powtórzeń

91. 
Fantazja 
czarnoksiężnika z 
Krakowa

• czyta głośno i cicho 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• określa, czym jest 
legenda

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 
interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• wymienia jedno miejsce 
realistyczne występujące 
w legendzie 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 

• czyta głośno, wyraźnie, 
z podziałem na role 
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• wymienia dwa miejsca 
realistyczne występujące 
w legendzie 
• określa wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• wymienia trzy miejsca 
realistyczne występujące 
w legendzie: rynek w 
Krakowie, kopalnie srebra
w Olkuszu, Maczugę 
Herkulesa koło Pieskowej 
Skały 
• określa cechy bohaterów

• wyjaśnia znaczenie 
powiedzeń: Co nagle, to 
po diable; Jak się 
człowiek śpieszy, to się 
diabeł cieszy 
• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje poprawny 
szczegółowy plan 
wydarzeń, unikając 
powtórzeń



i fantastyczne 
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
legendy 

utworu 
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
legendy 

utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• rozpoznaje czytany 
utwór jako legendę i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
legendy 

9293.
Co się zdarzyło w 
karczmie Rzym?

• czyta wiersz głośno
• definiuje wers, strofę i 
rym
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• odtwarza fragment 
wiersza z pamięci 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy, strofy i 
rymy 
• wygłasza z pamięci 
fragment wiersza 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat utworu 
• prezentuje bohaterów 
utworu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• określa 2–3 cechy pana 
Twardowskiego 
• wygłasza z pamięci 
fragment wiersza w 
odpowiednim tempie, z 
prawidłową dykcją 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• deklamuje fragment 
wiersza, odpowiednio 
modulując głos i oddając 
nastrój utworu 
• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o panu Twardowskim

• prezentuje informacje o 
autorze utworu 
• porównuje legendę o 
panu Twardowskim z 
utworem Adama 
Mickiewicza Pani 
Twardowska 

94. 
Niezwykłe spotkanie 

• czyta głośno i cicho 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 
interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 

• czyta głośno, wyraźnie 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 

• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie legendę o 
Złotej Kaczce 
• opowiada legendę o 
Złotej Kaczce



w utworze 
• rozróżnia wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne

utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 
i fantastyczne 

• określa wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• określa 2–3 cechy 
Złotego Kaczora 

przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy Złotego 
Kaczora, uwzględniając 
jego sposób mówienia 
• wyraża swoją opinię o 
Złotym Kaczorze i jego 
zachowaniu 

95. 
Teatralne czary

• czyta wiersz głośno
• definiuje podmiot 
liryczny w wierszu
• określa, czym jest wers, 
strofa, rym 
• wyjaśnia pojęcie 
adresata utworu

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie 
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy, strofy i 
rymy 
• wskazuje wers, w 
którym znajduje się zwrot 
do adresata utworu 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa 
• określa temat wiersza 
• określa adresata utworu 
• określa podmiot liryczny
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opisuje adresata utworu 
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór 

• wypowiada się o swoich 
wrażeniach z ostatnio 
obejrzanego 
przedstawienia teatralnego
• wymyśla sposoby 
wykorzystania różnych 
przedmiotów codziennego
użytku w teatrze

96. 
Kto pracuje w teatrze?

• wymienia osoby 
tworzące spektakl 
teatralny 

• przedstawia osoby 
tworzące spektakl 
teatralny i opisuje ich 
pracę 
• przedstawia 2–3 zasady 
kulturalnego zachowania 
się w teatrze

• określa cechy osób 
wykonujących zawody 
związane z teatrem 
• opowiada w kilku 
zdaniach o swojej wizycie
w teatrze, używając 
słownictwa związanego z 
teatrem

• określa cechy osób 
wykonujących zawody 
związane z teatrem 
• opowiada w ciekawy 
sposób o swojej wizycie 
w teatrze, swobodnie 
używając słownictwa 
związanego z teatrem 
• przedstawia zasady 
kulturalnego zachowania 
się w teatrze

• wymienia kilka nazwisk 
współczesnych twórców 
teatralnych



9798. 
Przygotowujemy 
inscenizację „Legendy o 
warszawskim 
Bazyliszku”

• czyta głośno z 
podziałem na role 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze
• rozróżnia wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• określa, czym jest 
dramat
• zapisuje plan ramowy 
wydarzeń 

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 
interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• wskazuje tekst główny i 
tekst poboczny 
• redaguje plan ramowy 
wydarzeń 

• czyta głośno, wyraźnie 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• opisuje w 2–3 zdaniach 
Bazyliszka 
• określa cechy dramatu 
• rozwija plan ramowy 
wydarzeń w plan 
szczegółowy 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• opisuje Bazyliszka 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• określa cechy dramatu 
(tekst główny, tekst 
poboczny) 
• redaguje poprawny 
szczegółowy plan 
wydarzeń 

• prezentuje informacje o 
autorce utworu 
• pracując w grupie, 
planuje scenografię, 
rekwizyty, kostiumy, ruch 
sceniczny 
• pracując w grupie, 
przygotowuje inscenizację
przedstawienia „Legenda 
o warszawskim 
Bazyliszku”

99100. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4.

101. 
Ruszamy w podróż do 
baśniowej krainy 

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie 
• wymienia przedmioty i 
postacie występujące na 
obrazie

• przedstawia elementy 
realistyczne i fantastyczne
występujące na obrazie 
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory 
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie
• określa nastrój, jaki 
wywołuje obraz

• opisuje umieszczone na 
obrazie przedmioty oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch
• wyjaśnia związek 
między obrazem a tytułem
rozdziału

102103.
Dobroć nagrodzona

• czyta głośno i cicho 
• wymienia bohaterów 
utworu 

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 

• czyta głośno, wyraźnie, 
z podziałem na role 
• określa narratora utworu

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu 
• wyjaśnia przyczyny 



• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia wydarzenia i 
postacie realistyczne i 
fantastyczne
• określa, czym jest baśń
• zapisuje ramowy plan 
wydarzeń

interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 
i fantastyczne 
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
baśni 

• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa wydarzenia oraz 
postacie realistyczne i 
fantastyczne 
• określa 2–3 cechy 
głównej bohaterki utworu
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
baśni 
• redaguje ramowy plan 
wydarzeń

• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
baśni 
• przedstawia morał 
płynący z baśni o 
Kopciuszku

popularności baśni o 
Kopciuszku 

104. 
„Nie pomoże dobra 
wróżka…”

• czyta głośno z 
podziałem na role 
• wymienia bohaterów 
utworu 
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 
• rozróżnia tekst główny i 
poboczny

• czyta z odpowiednią 
artykulacją i 
uwzględnieniem znaków 
interpunkcyjnych 
• przedstawia bohaterów 
utworu 
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 
• wskazuje dialog i 
monolog 
• wskazuje elementy 
plakatu teatralnego 

• czyta głośno, wyraźnie 
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• określa cechy bohaterów
utworu 
• odczytuje 
humorystyczny charakter 
utworu
• odczytuje informacje z 
plakatu teatralnego 
• określa cechy dramatu 
(podział na akty i sceny)

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację 
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu 
• przedstawia morał 
płynący z przedstawienia 
• planuje grę aktorską i 
projektuje dekoracje, 
kostiumy, rekwizyty do 
przedstawienia 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu 
• przygotowuje plakat 
teatralny do szkolnego 
przedstawienia dowolnej 
baśni 
• pracując w grupie, 
przygotowuje inscenizację
Kopciuszka



• określa cechy dramatu 
(tekst główny, tekst 
poboczny, podział na akty 
i sceny)

105. 
Jak napisać 
zaproszenie?

• wymienia najważniejsze 
elementy zaproszenia
• redaguje zaproszenie w 
sposób ustny

• redaguje zaproszenie 
według wzoru 
• poprawnie zapisuje datę 
i miejsce wydarzenia 

• redaguje zaproszenie 
• stosuje zwroty do 
adresata i 
charakterystyczne 
sformułowania 

• redaguje pisemnie 
zaproszenie, 
uwzględniając konieczne 
elementy 
• w wypowiedzi pisemnej 
stosuje odpowiednią 
kompozycję i układ 
graficzny 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje zaproszenie i 
nadaje mu ciekawą formę 
graficzną

106. 
Jaką funkcję pełni 
przyimek?

• wskazuje przyimki 
wśród innych części 
mowy

• wyszukuje przyimki w 
tekście 
• wskazuje wyrażenia 
przyimkowe 

• rozpoznaje wyrażenia 
przyimkowe 

• określa znaczenie 
przyimków w zdaniu 
• rozróżnia wyrażenia 
przyimkowe wskazujące 
na miejsce i wskazujące 
na czas 

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem wyrażeń 
przyimkowych

107. 
W świecie baśni

• wymienia tytuły 
znanych baśni
• rozpoznaje najbardziej 
znanych bohaterów baśni
• wymienia najbardziej 
znanych autorów baśni: 
H.Ch. Andersena, braci 
Grimm, Ch. Perrault 

• opowiada swoją 
ulubioną baśń
• opisuje magiczny 
przedmiot i jego 
właściwości

• prezentuje najbardziej 
znanych bohaterów baśni: 
H.Ch. Andersena, braci 
Grimm, Ch. Perrault
• opisuje magiczne 
przedmioty i ich 
właściwości

• prezentuje najbardziej 
znanych autorów baśni: 
H.Ch. Andersena, braci 
Grimm, Ch. Perrault i ich 
twórczość
• opowiada w ciekawy 
sposób ulubioną baśń
• redaguje opis 
magicznego przedmiotu

• przygotowuje pytania i 
zadania dla uczestników 
szkolnego konkursu 
czytelniczego „W świecie 
baśni”

108. 
Wędrówka pełna 
przygód

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 

• prezentuje informacje o 
autorach utworu
• rysuje ilustracje do baśni
i przygotowuje teatrzyk 
kamishibai 



• rozróżnia wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa, czym jest baśń

temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze
• wskazuje wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
baśni 

utworze
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
baśni 

utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
baśni 

109. 
Jaką funkcję pełni 
spójnik?

• wskazuje spójniki wśród
innych części mowy

• wyszukuje spójniki w 
tekście 

• uzupełnia wypowiedź 
pisemną odpowiednimi 
spójnikami 

• określa znaczenie 
spójników w zdaniu

• redaguje tekst z 
wykorzystaniem 
spójników

110. 
Wielkie problemy z 
małym przecinkiem

• wymienia zasady użycia 
przecinka przed 
spójnikami 

• stosuje zasady użycia 
przecinka przed podanymi
spójnikami

• stosuje przecinek 
zgodnie z zasadami 
interpunkcji 

• poprawnie 
interpunkcyjnie zapisuje 
tekst

• bezbłędnie zapisuje tekst
z trudnościami 
interpunkcyjnymi 
(przecinek)

111112.
Chciwość nie popłaca

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze
• nazywa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• nazywa baśń

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze
• wskazuje wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
bohaterów utworu
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń i 
wskazuje w nim 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu
• rysuje ilustracje do baśni
i przygotowuje teatrzyk 
kamishibai



charakterystyczne cechy 
baśni
• przedstawia morał 
płynący z baśni o rybaku i
złotej rybce

113114. 
Jak napisać 
opowiadanie?

• określa, czym jest 
opowiadanie i wymienia 
jego części
• opowiada ustnie, 
zachowując kolejność 
wydarzeń
• redaguje opowiadanie na
podstawie historyjki 
obrazkowej

• opowiada ustnie, 
zachowując kolejność 
wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję wypowiedzi
• redaguje początek 
opowiadania na podany 
temat
• redaguje opowiadanie 
zgodnie z planem 

• redaguje opowiadanie, 
zachowując kolejność 
wydarzeń i trójdzielną 
kompozycję 

• redaguje opowiadanie 
twórcze
• w wypowiedzi pisemnej 
stosuje odpowiednią 
kompozycję
• w wypowiedzi pisemnej 
wydziela akapity

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje poprawne i 
wyczerpujące 
opowiadanie twórcze, 
unikając powtórzeń

115. 
Dobroć nagrodzona

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze
• rozróżnia wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• definiuje baśń

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze
• wskazuje wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
bohaterów utworu
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
baśni
• przedstawia pouczenie 
wypływające z baśni o 

• prezentuje informacje o 
autorze utworu
• redaguje opowiadanie, 
którego bohaterem jest 
postać z baśni



szewczyku

116117. 
Ucieczka z krainy baśni

• czyta głośno, z 
podziałem na role
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze
• rozróżnia wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• definiuje baśń

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze
• wskazuje wydarzenia 
oraz postacie realistyczne 
i fantastyczne
• wymienia 
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa wydarzenia 
realistyczne i fantastyczne
• określa 2–3 cechy 
bohatera utworu
• wskazuje w tekście dwie
charakterystyczne cechy 
baśni 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohatera 
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterze i jego 
zachowaniu
• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń i 
wskazuje w nim 
charakterystyczne cechy 
baśni
• rozpoznaje elementy 
rytmizujące utwór

• pracując w grupie, 
redaguje baśń

118120. 
Praktyka czyni mistrza 

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni ch i
h
• zapisuje poprawnie 
wyrazy z ch na końcu 
wyrazu

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni ch i
h
• poprawnie zapisuje 
wyrazy z h w środku 
wyrazu

• tworzy formy pokrewne 
i poprawnie zapisuje 
wyrazy z h 
wymieniającym się na g, 
z, ż
• korzysta ze słownika 
ortograficznego 

• zapisuje poprawnie 
wyrazy z h 
niewymiennym

• zapisuje poprawnie 
wszystkie podane wyrazy 
z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia
ch i h)
• samodzielnie i sprawnie 
korzysta ze słownika 
ortograficznego
• układa krótkie, zabawne 
historyjki, używając 
wyrazów z trudnością 
121ortograficzną



121122. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.
123. 
Co jest ważne w życiu?

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie
• nazywa postaci 
występujące na obrazie

• prezentuje postacie 
przedstawione na obrazie
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie 

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie
• wyjaśnia, o czym może 
myśleć bohaterka obrazu

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź
• wyjaśnia związek 
tematyki obrazu z tytułem 
rozdziału
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch

124. 
Magiczne słowa

• czyta głośno
• nazywa zwroty 
grzecznościowe

• czyta głośno i cicho
• posługuje się zwrotami 
grzecznościowymi

• czyta głośno, wyraźnie
• poznając nową osobę, 
przedstawia się w kilku 
zdaniach

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo
• wyjaśnia, jak rozumie 
sformułowanie słowa 
stanowią klucz do ludzi

• wyjaśnia znaczenie 
terminów: bon ton, 
taktowny, kindersztuba, 
savoir-vivre

125. 
Zabawa na łące

• czyta wiersz głośno
• definiuje podmiot 
liryczny
• określa, czym jest wers, 
rym
• wyjaśnia pojęcie 
adresata utworu
 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie
• przedstawia podmiot 
liryczny w wierszu 
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy i rymy 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza
• określa adresata utworu
• określa podmiot liryczny
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opisuje adresata utworu
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór
• określa nastrój utworu

• prezentuje informacje o 
autorze wiersza

126. 
Jak przygotować 
podziękowanie?

• określa, czym jest forma 
podziękowania i 
wymienia jego 
najważniejsze elementy
• redaguje ustne 
podziękowanie w 
określonej sytuacji

• redaguje podziękowanie 
według wzoru
• poprawnie zapisuje datę 
i miejsce wydarzenia 

• redaguje podziękowanie
• stosuje zwroty 
grzecznościowe

• redaguje pisemne 
podziękowanie, 
uwzględniając konieczne 
elementy
• stosuje w wypowiedzi 
pisemnej odpowiednią 
kompozycję i układ 
graficzny 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje podziękowanie



127. 
Gdy ludzie się różnią…

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi 

• proponuje inny tytuł dla 
fragmentu tekstu
• samodzielnie korzysta ze
słownika języka polskiego

128. 
Mogę przeciwstawić się 
przemocy

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi

• pracując w grupie, ustala
zasady, których 
przestrzeganie sprawi, że 
każdy będzie się czuł w 
szkole bezpiecznie



129. 
Jak rozwiązywać 
konflikty?

• czyta głośno, z 
podziałem na role
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze
• wskazuje postacie oraz 
wydarzenia rzeczywiste i 
fantastyczne 

• czyta głośno, wyraźnie
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu
• określa postacie oraz 
wydarzenia rzeczywiste i 
fantastyczne
• pracując w grupie, 
redaguje podziękowanie 
w imieniu Ikukiego 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi
• pisze samodzielnie 
podziękowanie w imieniu 
Ikukiego 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach 
bohaterów

130. 
Jak Karol Lew 
przeżywał stratę brata?

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze
• nazywa uczucia: smutek,
rozpacz, żal, samotność, 
tęsknota 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
bohaterów utworu
• używa 2–3 nazw uczuć 
w notatce 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu i ich relacje
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• używa w notatce nazw 
uczuć: smutek, rozpacz, 
żal, samotność, tęsknota 

• prezentuje informacje o 
autorce utworu
• samodzielnie, poprawnie
pod względem 
językowym i 
ortograficznym, opisuje 
fantastyczną krainę 
Nangijalę



131. 
Jak zapisać rozmowę?

• wskazuje dialog w 
tekście literackim

• uzupełnia dialog 
odpowiednimi znakami 
interpunkcyjnymi

• prowadzi rozmowy na 
zadany temat
• dobiera synonimy do 
czasowników: 
powiedzieć, mówić 

• redaguje dialog na 
określony temat
• poprawnie zapisuje 
rozmowę 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje dialog, stosując 
odpowiednie znaki 
interpunkcyjne

132. 
W Polsce polkę tańczy 
Polka, czyli o pisowni 
wielką i małą literą 

• wymienia zasady 
ortograficzne pisowni 
wielką literą nazw państw,
miast, dzielnic, regionów, 
mieszkańców państw i 
regionów
• wymienia zasady 
pisowni małą literą nazw 
mieszkańców miast, 
dzielnic, wsi 

• stosuje zasady 
ortograficzne pisowni 
wielką literą nazw państw,
miast, dzielnic, regionów, 
mieszkańców państw i 
regionów
• stosuje zasady pisowni 
małą literą nazw 
mieszkańców miast, 
dzielnic, wsi 

• poprawnie zapisuje 
nazwy państw, miast, 
dzielnic, regionów, 
mieszkańców państw i 
regionów
• korzysta ze słownika 
ortograficznego

• poprawnie zapisuje małą
literą przymiotniki 
utworzone od nazw 
własnych

• zapisuje poprawnie 
wszystkie podane wyrazy 
z trudnościami 
ortograficznymi (pisownia
małą i wielką literą)

133. 
Lubię czyta
 komiksy

• odczytuje dialogi w 
dymkach
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• czyta komiks
• wskazuje 2–3 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• opowiada treść komiksu
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• odczytuje uczucia i 
emocje przedstawione na 
rysunkach

• tworzy własny komiks z 
poznanymi bohaterami

134. 
Jak kot stał się 
lekarstwem na nerwy?

• czyta głośno, z 
podziałem na role
• wskazuje bohatera 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohatera 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohatera 
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterze i jego 
zachowaniu

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach 
bohatera



• wyjaśnia, co oznacza 
określenie praktyczny
• przedstawia swoje 
sposoby radzenia sobie ze 
stresem 

135. 
Jak rozpoznać 
orzeczenie i podmiot?

• podaje nazwy głównych 
części zdania

• wskazuje podmiot jako 
wykonawcę czynności
• wskazuje orzeczenie 
jako określenie czynności 
lub stanu 

• wskazuje podmiot i 
orzeczenie w podanych 
zdaniach

• rozpoznaje główne 
części zdania w tekście

136137. 
Czym różni się zdanie od
równoważnika zdania?

• określa, czym jest 
równoważnik zdania

• odróżnia zdanie od 
równoważnika zdania

• przekształca 
równoważniki zdania w 
zdania

• przekształca zdania w 
równoważniki zdania

138. 
Rozwiązujemy problemy
z przecinkiem 

• wymienia zasady użycia 
przecinka w zdaniu
• wymienia spójniki, 
przed którymi należy 
postawić przecinek
• wymienia spójniki, 
przed którymi nie należy 
stawia
 przecinka

• stosuje zasady użycia 
przecinka w zdaniu
• stawia przecinek między
wyrazami stanowiącymi 
wyliczenie

• poprawnie oddziela 
przecinkiem zdania 
składowe, stawiając 
przecinek przed 
spójnikami: ale, lecz, 
czyli, bo, więc, a

• stosuje przecinek 
zgodnie z zasadami 
interpunkcji

• bezbłędnie zapisuje tekst
z trudnościami 
interpunkcyjnymi 
(przecinek)

139140. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

141. 
Gdybym znalazł się w 
takim miejscu…

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie
• nazywa postaci i 
elementy występujące na 
obrazie

• prezentuje postacie i 
elementy przedstawione 
na obrazie
• określa czas i miejsce 
sytuacji przedstawionej na
obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory, źródło 
światła, ruch
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie
• określa nastrój, jaki 
wywołuje obraz

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie
• opisuje sposób 
przedstawienia zjawisk 
przyrody: wiatru, chmur, 
deszczu

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch
• układa krótkie 
opowiadanie o 



• opisuje umieszczone na 
obrazie elementy 
realistyczne i fantastyczne

wydarzeniach 
rozgrywających się w 
miejscu przedstawionym 
na obrazie

142143. 
Pragnienia a potrzeby

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
utworu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
głównego bohatera 
utworu 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach i ich 
zachowaniu
• porównuje 
doświadczenia bohaterów 
z własnymi 

• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje opowiadanie 
twórcze o dalszych losach 
bohatera 

144. 
Zatopić się w 
marzeniach

• czyta wiersz głośno
• określa, czym jest 
podmiot liryczny
• definiuje wersy i rymy
• wyjaśnia pojęcie 
adresata utworu
 

• czyta wiersz głośno, 
wyraźnie
• przedstawia bohatera 
wiersza
• wskazuje w tekście 
wiersza wersy i rymy 

• czyta wiersz, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat wiersza
• wyjaśnia, dlaczego poeta
nazywa bohatera 
marzycielem
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór 

• czyta wiersz, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór
• określa nastrój utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterze wiersza
• porównuje 
doświadczenia bohatera z 
własnymi
• wypowiada się na temat 
swoich marzeń

• prezentuje informacje o 
autorze wiersza
• samodzielnie korzysta ze
słownika języka polskiego
• używa zwrotów: zatopić 
się w marzeniach, uciekać
w świat marzeń, marzyć 
na jawie

145. • określa, czym jest • redaguje ogłoszenie • redaguje ogłoszenie • redaguje pisemnie • samodzielnie, zgodnie z 



Zaginął pies! Jak 
napisać ogłoszenie?

ogłoszenie i wymienia 
jego najważniejsze 
elementy 

według wzoru
• poprawnie zapisuje datę 
i miejsce wydarzenia 

• pisze krótko, zwięźle i 
konkretnie
• podaje informacje 
kontaktowe

ogłoszenie, uwzględniając
jego konieczne elementy
• w wypowiedzi pisemnej 
stosuje odpowiednią 
kompozycję i układ 
graficzny 

wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje ogłoszenie

146. 
Kiedy marzenia się 
spełniają?

• czyta utwór głośno
• definiuje pojęcie 
podmiotu lirycznego i 
adresata utworu
• określa, czym jest wers, 
rym, refren

• czyta utwór głośno, 
wyraźnie
• przedstawia podmiot 
liryczny 
• wskazuje w tekście 
wersy i rymy
• wskazuje wers, w 
którym znajduje się zwrot 
do adresata utworu
• wskazuje w utworze 
refren

• czyta utwór, 
podkreślając głosem 
ważne słowa
• określa temat utworu
• określa adresata utworu
• określa podmiot liryczny
• wymienia dwa uczucia, 
jakie wyraża utwór
• wyszukuje w tekście 
radę, jakiej udziela osoba 
mówiąca 

• czyta utwór, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opisuje adresata utworu
• przedstawia uczucia, 
jakie wyraża utwór
• określa nastrój utworu
• wyszukuje w tekście 
rady, jakich udziela osoba 
mówiąca

• odpowiada pisemnie na 
pytania zawarte w 
piosence: Dokąd biegną 
sny, gdy mija noc? Gdzie 
czekają, aż je znajdzie 
ktoś?

147. 
Marzenia się spełniają

• czyta głośno
• wymienia bohaterów 
tekstu
• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w tekście 

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa temat artykułu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
tekście artykułu
• korzystając z podanego 
słownictwa, redaguje 
wypowiedź pisemną na 
temat przedstawiony w 
artykule

• zbiera informacje i 
opowiada o działalności 
Fundacji Mam Marzenie
• zbiera informacje i 
sporządza notatkę do 
gazetki szkolnej na temat: 
„Wolontariat w naszej 
szkole”

148149. 
Ciekawe pomysły

• czyta głośno, z 
podziałem na role
• wymienia bohaterów 
utworu

• czyta głośno i cicho
• przedstawia bohaterów 
utworu
• przedstawia miejsce i 

• czyta głośno, wyraźnie, 
oraz cicho
• określa narratora utworu
• opowiada w kilku 

• czyta głośno, stosując 
odpowiednie tempo i 
intonację
• opowiada w ciekawy 

• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o wynalazku, który miał 
szczególne znaczenie dla 



• wymienia najważniejsze 
wydarzenia przedstawione
w utworze 

czas wydarzeń
• formułuje 2–3 zdania na 
temat wydarzeń 
przedstawionych w 
utworze 

zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa 2–3 cechy 
bohaterów utworu 

sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
utworze
• określa cechy bohaterów
utworu
• wyraża swoją opinię o 
bohaterach, ich 
zachowaniu i 
prezentowanych 
pomysłach 

ludzi, oraz przygotowuje 
na ten temat notatkę 

150. 
Spotkanie z lekturą 
„Kajko i Kokosz. Szkoła 
latania”

• odczytuje dialogi w 
dymkach
• wymienia bohaterów 
komiksu
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• czyta komiks
• przedstawia bohaterów 
komiksu
• wskazuje 2–3 
charakterystyczne cechy 
komiksu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń 

• określa 2–3 cechy 
bohaterów komiksu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie
• opisuje magiczne 
przedmioty
• odczytuje uczucia i 
emocje przedstawione na 
rysunkach

• prezentuje informacje o 
autorze komiksu
• wyczerpująco 
wypowiada się na temat 
wydarzeń 
przedstawionych w 
komiksie, odwołując się 
do znajomości całej 
lektury

151. 
Marzenie o lataniu

• odczytuje dialogi w 
dymkach
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• czyta komiks
• przedstawia bohaterów 
komiksu
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• wskazuje 2–3 
charakterystyczne cechy 
komiksu 

• określa 2–3 cechy 
bohaterów komiksu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie
• układa ramowy plan 
wydarzeń
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie
• opisuje magiczne 
przedmioty
• odczytuje uczucia i 
emocje przedstawione na 
rysunkach
• układa szczegółowy plan
wydarzeń

• rysuje własny komiks o 
zabawnym wydarzeniu

152. 
Lubię czyta
 komiksy

• rozpoznaje najbardziej 
znanych bohaterów 
komiksów

• wymienia najbardziej 
znanych bohaterów 
komiksów

• określa początki sztuki 
komiksowej w Polsce
• przedstawia najbardziej 

• prezentuje początki 
sztuki komiksowej w 
Polsce i na świecie

• wyszukuje w bibliotece 
lub internecie informacje 
o pierwszych polskich 



• podaje tytuł swojego 
ulubionego komiksu
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• przedstawia w 2–3 
zdaniach swój ulubiony 
komiks
• wymienia najbardziej 
znanych autorów 
komiksów
• wskazuje 2–3 
charakterystyczne cechy 
komiksu 

znanych autorów 
komiksów
• przedstawia swój 
ulubiony komiks
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu
• notuje w dowolnej 
formie najważniejsze 
informacje 

• prezentuje najbardziej 
znanych autorów 
komiksów
• prezentuje ulubiony 
komiks
• określa 
charakterystyczne cechy 
komiksu
• sporządza notatkę

komiksach

153. 
Od marynarzy do 
rycerzy 

• czyta głośno, z 
podziałem na role

• rozpoznaje 
charakterystyczne cechy 
wywiadu 

• notuje rady dla 
początkujących twórców 
komiksów

• układa pytania do 
wywiadu 

• wyjaśnia pisemnie, jak 
rozumie ostatnie dwa 
zdania wypowiedzi 
Janusza Christy

154.
Jak odróżnić zdanie 
pojedyncze od 
złożonego?

• odróżnia zdanie 
pojedyncze od zdania 
złożonego

• wskazuje zdania 
składowe w zdaniu 
złożonym

• układa zdania złożone ze
zdań pojedynczych

• stosuje odpowiednie 
spójniki, łącząc zdania 
pojedyncze w zdanie 
złożone 

155. 
Czym różni się zdanie 
nierozwinięte od zdania 
rozwiniętego?

• odróżnia zdanie 
pojedyncze nierozwinięte 
od zdania pojedynczego 
rozwiniętego

• wskazuje grupę 
podmiotu i grupę 
orzeczenia w zdaniu 
pojedynczym rozwiniętym

• rozwija zdania 
nierozwinięte w zdania 
rozwinięte 

• buduje zdania 
pojedyncze rozwinięte

156.
Przecinek w zdaniu 
złożonym

• wymienia zasady użycia 
przecinka w zdaniu
• wymienia spójniki, 
przed którymi należy 
postawić przecinek
• wymienia spójniki, 
przed którymi nie należy 
stawia
 przecinka

• stosuje zasady użycia 
przecinka w zdaniu 

• poprawnie oddziela 
przecinkiem zdania 
składowe

• stosuje przecinek 
zgodnie z zasadami 
interpunkcji

• bezbłędnie zapisuje tekst
z trudnościami 
interpunkcyjnymi 
(przecinek)

157.
Marzę, by w przyszłości 

• odczytuje dialogi w 
dymkach

• czyta komiks
• przedstawia bohatera 

• określa 2–3 cechy 
bohatera komiksu

• określa cechy bohatera 
komiksu

• przedstawia w dowcipny
sposób na kilku rysunkach



być… • wymienia bohatera 
komiksu
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

komiksu i jego marzenia
• przedstawia miejsce i 
czas wydarzeń
• wskazuje 2–3 
charakterystyczne cechy 
komiksu 

• przedstawia marzenia 
bohatera komiksu
• opowiada w kilku 
zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie 
• wskazuje 
charakterystyczne cechy 
komiksu

• opowiada w ciekawy 
sposób o wydarzeniach 
przedstawionych w 
komiksie
• odczytuje uczucia i 
emocje przedstawione na 
rysunkach 
• wypowiada się na temat 
własnych marzeń 

swoje marzenia
• samodzielnie, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi 
tej formy wypowiedzi, 
redaguje opowiadanie 
twórcze zatytułowane 
„Gdybym został 
Supermanem…”

158159. 
Wakacje tuż, tuż…

• wymienia kolory 
znajdujące się na obrazie 
• wymienia postaci 
występujące na obrazie

• prezentuje postacie 
przedstawione na obrazie
• określa czas i miejsce 
przedstawione na obrazie 

• określa dominujące na 
obrazie kolory, źródło 
światła 
• opisuje sytuację 
przedstawioną na obrazie
• określa nastrój, jaki 
wywołuje obraz

• opisuje pierwszy i drugi 
plan obrazu 
• opowiada w kilku 
zdaniach o sytuacji 
przedstawionej na obrazie 
• opisuje pejzaż i ukazane 
na obrazie postacie

• określa nastrój obrazu i 
uczucia, jakie wywołuje, 
oraz uzasadnia swoją 
wypowiedź 
• omawia elementy sztuki 
plastycznej: plan, barwy, 
kompozycję, światło, ruch
• wymyśla i opowiada 
historię, która mogłaby się
wydarzyć w miejscu 
ukazanym na obrazie

Opracowała: Lidia Bancerz
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Wymagania edukacyjne z języka polskiego  

dla klas piątych  

 

Prezentowane wymagania edukacyjne, oparte na podstawie programowej, są zintegrowane z podręcznikiem NOWE Słowa na 

start! w klasie piątej i planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w ww. 

podręczniku. 

Wymagania dają możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów danej klasy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Numer i temat 

lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

 

Uczeń potrafi: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dopuszczającą, oraz: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dostateczną, oraz: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dobrą, oraz: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca) 

 

Uczeń potrafi to, co na 

ocenę bardzo dobrą, oraz: 

2. Szukam 

przyjaciela na 

dobre i na złe 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wskazać postacie 

występujące na obrazie 

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• określić elementy statyczne 

i dynamiczne obrazu  

• opisać pierwszy i drugi 

plan obrazu  

• wymienić wartości ważne 

w życiu człowieka na 

podstawie dzieła sztuki 

• określić nastrój obrazu i 

uzasadnić swoją wypowiedź 

• opowiedzieć o sposobach 

spędzania wolnego czasu z 

przyjaciółmi  

• przedstawić własne zdanie 

na temat sytuacji 

sprzyjających nawiązywaniu 

przyjaźni  

• nadać inny tytuł obrazowi i 

uzasadnić swoją opinię 

3. Czy kumpel to 

już przyjaciel? 

• przeczytać wiersz 

głośno 

• wymienić bohaterów 

wiersza 

• zdefiniować wers i 

strofę  

• podać wyrazy 

bliskoznaczne do słowa 

kumpel  

• skorzystać ze słownika 

języka polskiego 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• wskazać w tekście wiersza 

wers i strofę  

• wyszukać w tekście 

elementy opisu bohatera 

utworu 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa 

• określić temat wiersza  

• wskazać w tekście wiersza 

rymy  

• określić 3–4 cechy 

bohatera utworu  

• zastosować wyrazy 

bliskoznaczne do słowa 

kumpel  

• przeczytać wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• określić podmiot liryczny  

• określić nastrój utworu  

• wskazać w tekście wiersza 

porównania  

• opisać uczucia wyrażone w 

utworze  

• określić cechy bohatera 

utworu  

• wyjaśnić, w jakim celu 

zostały użyte w wierszu 

porównania  

• sporządzić notatkę w 

formie schematu  

• opisać wygląd i cechy 

swojego przyjaciela 

4. Przyjaźń 

poddana próbie 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• powiedzieć 2–3 zdania 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• opowiedzieć w kilku 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• opowiedzieć o 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

• zaprezentować informacje 

o autorze  

• podać przykłady z życia 

codziennego przyjaźni 



 

na temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze  

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wskazać w tekście utworu 

wersy, strofy  

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

z punktu widzenia bohatera 

utworu 

• wskazać rymy w tekście 

utworu  

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wyjaśnić, jak rozumie 

ostatnie wersy utworu 

• stworzyć komiks 

wystawionej na próbę  

• wyjaśnić, jak rozumie 

pojęcie prawdziwa przyjaźń  

• ułożyć w grupie kodeks 

przyjaźni 

• stworzyć spójne 

opowiadanie 

5. i 6. Jak stać się 

prawdziwym 

przyjacielem? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• powiedzieć 2–3 zdania 

na temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• wskazać miejsce wydarzeń 

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• określić 2–3 cechy 

bohaterów utworu  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• wykorzystać w praktyce 

poznane słownictwo 

• czytać z podziałem na role, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• odróżnić narrację 

pierwszoosobową od 

trzecioosobowej 

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• określić uczucia bohaterów 

• wziąć aktywny udział w 

rozmowie 

• określić problematykę 

utworu  

• wyjaśnić, jak rozumie 

słowa: Wielki ciężar spadł 

mu z serca 

7. i 8. Piszemy 

opowiadanie z 

dialogiem 

• wskazać elementy 

wyróżniające 

opowiadanie 

• komponować początek 

opowiadania  

• podejmować próby 

redagowania prostego 

opowiadania twórczego  

• podejmować próby 

wprowadzania do 

opowiadania krótkiego 

dialogu  

• wyszukać w tekście 

informacyjnym 

najważniejsze wiadomości 

• ułożyć prosty plan 

wydarzeń 

• zredagować proste 

opowiadanie twórcze  

• wprowadzić do 

opowiadania dialog  

• w wypowiedzi pisemnej 

podejmować próby 

wydzielania akapitów  

• zredagować opowiadanie 

twórcze  

• zredagować opowiadanie 

zgodnie z planem  

• wprowadzić do 

opowiadania dialog, stosując 

poprawną interpunkcję  

• w wypowiedzi pisemnej 

zastosować trójdzielną 

kompozycję  

• w wypowiedzi pisemnej 

wydzielić akapity  

• zredagować opowiadanie, 

zachowując kolejność 

wydarzeń i trójdzielną 

kompozycję wypowiedzi  

• wskazać, jaką funkcję 

może pełnić dialog w 

wypowiedzi 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować poprawne i 

wyczerpujące opowiadanie 

twórcze z dialogiem, 

unikając powtórzeń 



 

9. O głoskach, 

literach i sylabach 

• odróżnić głoskę od 

litery  

• odróżnić literę od 

sylaby  

• odróżnić samogłoskę od 

spółgłoski 

• określić liczbę głosek w 

wyrazie  

• dzielić wyrazy na sylaby  

• wskazywać spółgłoski i 

samogłoski  

• określać liczbę głosek, liter 

i sylab w wyrazie  

• samodzielnie określać 

samogłoski i spółgłoski  

• samodzielnie określać 

liczbę głosek, liter i sylab w 

każdym wskazanym wyrazie  

• samodzielnie i poprawnie 

dzieli wyrazy na sylaby, 

wskazując różne możliwości 

podziału 

10. Odróżniam 

głoski miękkie od 

twardych 

• podzielić wyraz na 

głoski, litery i sylaby 

• zreferować informacje 

o głoskach miękkich i 

twardych 

• wskazać spółgłoski 

miękkie i twarde 

• odróżnić spółgłoski 

miękkie od twardych 

• zapisać wyrazy ze 

spółgłoskami miękkimi 

• określić spółgłoski miękkie 

i twarde  

• poprawnie zapisać wyrazy 

ze spółgłoskami miękkimi 

• samodzielnie określić 

spółgłoski miękkie i twarde 

• wyjaśnić, do jakich 

nieporozumień może 

prowadzić niepoprawne 

zapisywanie wyrazów ze 

spółgłoskami miękkimi 

• bezbłędnie zapisać 

liczebniki ze spółgłoskami 

miękkimi 

11. Z miłości do 

zwierząt 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• powiedzieć 2–3 zdania 

na temat wydarzeń 

przedstawionych w 

utworze  

• skorzystać ze słownika 

języka polskiego, aby 

odnaleźć potrzebne 

informacje 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• określić 3–4 cechy 

głównego bohatera utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• określić cechy głównego 

bohatera utworu  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• określić narratora w 

pierwszej i w drugiej części 

utworu  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohatera 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu 

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować opowiadanie 

twórcze, czyniąc narratorem 

zwierzę  

• wyrazić swój sąd na temat 

trafności rysunku 

zamieszczonego na okładce 

książki  

• sformułować wypowiedź 

argumentacyjną 

12. i 13. Co 

znajdziemy w 

encyklopedii? 

• rozpoznać tekst 

informacyjny  

• wskazać elementy hasła 

encyklopedycznego 

• odróżnić tekst 

informacyjny od tekstu 

literackiego  

• określić elementy hasła 

• określić cechy tekstu 

informacyjnego  

• określić, pod jakimi 

hasłami należy szukać 

• wyszukać wskazane hasła 

w encyklopedii on-line  

• korzystać z encyklopedii 

tradycyjnej i on-line  

• samodzielnie korzystać z 

encyklopedii tradycyjnej i 

on-line, wyszukując 

potrzebne informacje  



 

encyklopedycznego  

• odczytać skróty stosowane 

w encyklopedii  

określonych informacji  

• wyszukać wskazane hasła 

w encyklopedii tradycyjnej  

• wyjaśnić, z jakiej 

encyklopedii lepiej 

korzystać i uzasadnić swoje 

zdanie 

• zapisać pozyskane 

informacje na różne sposoby 

• zebrać informacje na temat 

encyklopedii znajdujących 

się w bibliotece szkolnej 

14. i 15. Dlaczego 

warto pomagać 

innym? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• określić 2–3 cechy 

bohatera  

• wymienić wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• skorzystać ze słownika 

języka polskiego 

• czytać głośno i cicho  

• rozpoznać opowiadanie  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• sformułować 3–4 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze 

• podjąć próbę zredagowania 

planu wydarzeń  

• odróżniać pytania otwarte i 

zamknięte  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• określić czas wydarzeń  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohatera  

• zredagować plan wydarzeń 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• określić charakterystyczne 

cechy opowiadania  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu 

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi  

• formułować do tekstu 

pytania otwarte i zamknięte  

• podać przykłady działań 

wolontariuszy  

• sformułować argumenty 

przemawiające za tym, że 

warto pomagać  

• przedstawić pomysły na 

ciekawe i pożyteczne 

spędzanie wolnego czasu 

16. Kim jesteśmy 

w internecie? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• określić 2–3 cechy 

bohatera  

• wymienić wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• czytać głośno i cicho  

• rozpoznać opowiadanie  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• sformułować 3–4 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• określić miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohatera  

• wyjaśnić, z jakiego 

powodu bohater w e-mailach 

podaje się za inną osobę 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• określić charakterystyczne 

cechy opowiadania  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu 

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi 

• zredagować rady dla 

• korzystając ze słownika, 

wyjaśnić znaczenie słów: 

pozer, szpan, trendy  

• przedstawić pomysły na 

ciekawe spędzanie wolnego 

czasu bez komputera i 

smartfona 



 

osoby, która udaje kogoś 

innego 

• analizować ilustrację do 

tekstu 

17. Porozmawiasz 

ze mną? 

• wymienić różne 

sposoby komunikowania 

się w internecie  

• wymienić zasady 

obowiązujące osoby 

korzystające z 

komunikowania się za 

pomocą internetu  

• podjąć próbę 

zredagowania SMS-a do 

kolegi  

• rozpoznać różne sposoby 

komunikowania się w 

internecie  

• zredagować SMS-a do 

kolegi  

• wypowiadzieć się na temat 

własnych sposobów 

komunikowania się z innymi 

• podawać przykłady 

udogodnień i zagrożeń 

wynikających z 

komunikowania się w 

internecie  

• wyjaśnić, dlaczego ludzie 

chętnie korzystają z 

internetu  

• zredagować SMS-a do 

nauczyciela  

• wskazać wady i zalety 

korzystania z 

komunikatorów 

• określić udogodnienia i 

zagrożenia wynikające z 

komunikowania się w 

internecie  

• włączyć się do dyskusji na 

forum  

• sformułować zasady 

właściwego zachowania się 

w internecie 

• podać różnice między 

językiem młodzieżowym a 

językiem literackim 

• wyjaśnić znaczenie słów: 

hejter, trollowanie  

• zredagować komentarz do 

podanego posta  

• pracując w grupie, 

przygotować w formie 

makiety projekt klasowej 

strony internetowej 

18. Jak napisać e-

mail? 

• odróżnić list 

elektroniczny od listu 

tradycyjnego  

• wymienić zasady 

pisania listów 

elektronicznych  

• podjąć próbę 

zredagowania e-maila do 

kolegi 

• zredagować e-maila do 

kolegi  

• stosować niektóre zasady 

pisania listów 

elektronicznych  

• poprawnie zredagować e -

maila do kolegi  

• zapisać adres e-mailowy  

• stosować zasady pisania 

listów elektronicznych  

• określić temat wiadomości 

• stosować zwroty do 

adresata i zwroty pożegnalne 

• informować odbiorcę o 

przesyłaniu plików w 

załączniku  

• uzupełnić list elektroniczny 

wskazanymi wyrazami w 

odpowiedniej formie 

• podać zasady pisania 

listów zgodnie z etykietą 

językową 

• poprawnie zapisać adres e-

mailowy  

• trafnie określić temat 

wiadomości  

• stosować poprawne zwroty 

do adresata  

• stosować pożegnalne 

zwroty grzecznościowe  

• informować poprawnie 

odbiorcę o przesyłaniu 

plików w załączniku  

• pisać poprawnie pod 

względem językowym, 

ortograficznym i 

interpunkcyjnym 

• zredagować e-maila do 

osoby dorosłej lub instytucji  



 

19. Czasownik we 

własnej osobie 

• wskazywać czasowniki 

wśród innych części 

mowy  

• wymienić osoby, liczby 

i rodzaje czasownika 

• odróżniać czasowniki w 

czasach przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym  

• określać osobę i liczbę 

czasownika 

• określać rodzaj czasownika 

• odmieniać czasowniki 

przez liczby i osoby  

• stosować czasowniki w 

czasach przeszłym i 

teraźniejszym w 

odpowiednich formach  

• rozpoznać autora 

wypowiedzi na podstawie 

formy czasownika 

• określać osobę, liczbę i 

rodzaj czasownika  

• stosować odpowiednie 

formy czasowników w 

czasie przyszłym 

• określa, jaką funkcję w 

wypowiedzi pełni czasownik 

• zredagować krótkie teksty, 

używając poprawnych form 

czasu przyszłego  

• samodzielnie i bezbłędnie 

określać osobę, liczbę, 

rodzaj, czas czasownika 

20. Wskazuję 

formy osobowe i 

nieosobowe 

czasownika 

• wskazać bezokoliczniki  

• wskazać czasowniki w 

formie osobowej  

• uzupełnić tekst 

odpowiednimi formami 

czasowników  

• odróżnić bezokoliczniki od 

czasowników w formie 

osobowej  

• wskazać nieosobowe 

formy czasownika  

• przekształcić 

wypowiedzenie z 

nieosobowymi formami 

czasownika, tak aby 

wskazać wykonawcę 

czynności  

• odróżnić nieosobowe 

formy czasownika od form 

osobowych 

• zredagować opis ilustracji, 

używając form 

zakończonych na -no i -to  

• zredagować przepis, 

używając bezokoliczników  

• wyjaśnić cel stosowania 

form nieosobowych 

czasownika 

• przekształcić tekst, 

używając osobowych form 

czasownika  

• zgodnie z określonym 

celem wypowiedzenia 

stosować nieosobowe formy 

czasownika  

• zredagować tekst, 

używając form 

zakończonych na -no i -to 



 

21. Poprawnie 

stosuję czasowniki 

w różnych trybach 

• wymienić tryby 

czasownika  

• odmieniać czasownik 

przez osoby i liczby w 

trybie orzekającym 

• wskazać czasowniki w 

trybach orzekającym, 

rozkazującym i 

przypuszczającym  

• odmieniać czasownik przez 

osoby i liczby w trybach 

rozkazującym i 

przypuszczającym 

• określić tryb czasownika 

występującego w zdaniu  

• układać zdania z 

czasownikiem w trybach 

rozkazującym i 

przypuszczającym  

• odróżnić czasowniki w 

trybie orzekającym od tych 

w trybie rozkazującym i 

przypuszczającym  

• ułożyć zdania na określony 

temat, stosując określony 

tryb czasownika  

• poprawnie odmienić 

czasowniki przez osoby w 

trybach orzekającym, 

przypuszczającym i 

rozkazującym  

• przekształcić zdania z 

czasownikami w trybie 

orzekającym w formę 

poleceń  

• zredagować krótki tekst o 

swoich planach lub 

marzeniach, używając trybu 

przypuszczającego 

• wskazać intencję 

wypowiedzi 

22. Piszemy 

poprawnie wyrazy 

z cząstką by 

• wskazać formę 

osobową czasownika w 

trybie przypuszczającym 

• wymienić zasady 

zapisywania cząstki by z 

czasownikami w formie 

osobowej i 

bezokolicznikami  

• poprawnie zapisać 

cząstkę by z 

czasownikami w formie 

osobowej 

• odróżnić formę osobową 

czasownika w trybie 

przypuszczającym od innych 

form czasownika 

• wymienić zasady 

zapisywania cząstki by ze 

spójnikami  

• zastosować zasady 

zapisywania cząstki by z 

czasownikami w formie 

osobowej i z 

bezokolicznikami  

• stosować w zdaniach 

odpowiednie formy 

czasowników z cząstką by i 

poprawnie je zapisywać  

• poprawnie zapisywać 

cząstkę by ze spójnikami  

• bezbłędnie zapisać cząstkę 

by z czasownikami w formie 

osobowej, przed 

czasownikami, z 

bezokolicznikami i ze 

spójnikami 

• przekształcać 

wypowiedzenia, stosując 

łączną lub rozdzielną 

pisownię cząstki by  

23. Wikipedia od 

kuchni  

• rozpoznać tekst 

informacyjny  

• czytać głośno tekst 

informacyjny  

• wskazać w tekście 

informacje na temat 

Wikipedii  

• odróżnić tekst 

informacyjny od tekstu 

literackiego  

• czytać głośno i cicho  

• wynotowywać 

najważniejsze informacje  

• objaśnić, czym jest 

Wikipedia  

• określić różnice między 

encyklopedią PWN a wolną 

encyklopedią  

• wyszukać określone hasła 

w Wikipedii  

• wyszukać określone 

informacje w Wikipedii  

• sporządzić notatkę w 

określonej formie na temat 

kryteriów, które musi 

spełniać artykuł w Wikipedii 

• wyjaśnić, dlaczego warto 

• wyszukać w internecie 

informacje, jakie kryteria 

musi spełniać tekst 

oznaczony jako Artykuł na 

medal 

• samodzielnie korzystać z 

Wikipedii  



 

• sporządzić notatkę na 

temat Wikipedii  

korzystać z Wikipedii i 

uzasadnić swoje zdanie 

26. Powiedz mi, co 

czujesz 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie 

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• wymienić elementy 

pejzażu 

• określić elementy statyczne 

i dynamiczne obrazu  

• opisać pierwszy i drugi 

plan obrazu  

• ciekawie opowiedzieć o 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• określić nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

uzasadnić swoją wypowiedź 

• opowiedzieć o sposobach 

spędzania wolnego czasu w 

gronie rówieśników  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch  

• nadać inny tytuł obrazowi i 

uzasadnić swoją opinię 

27. Mój klucz do 

szczęścia 

• czytać utwór głośno 

• określić podmiot 

liryczny  

• wskazać wersy, epitety 

• wskazać porównanie  

• czytać utwór głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny  

• wskazać porównanie  

• rozpoznać w tekście 

epitety i wyjaśnić ich 

funkcję  

• nazwać uczucia, jakie 

wyraża utwór 

• czytać utwór, podkreślając 

głosem ważne słowa  

• określić temat utworu  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• wymienić uczucia, jakie 

wyraża utwór  

• wyszukać w tekście radę, 

jakiej udziela osoba 

mówiąca  

• czytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• rozpoznać w tekście 

porównania i wyjaśnić ich 

funkcję 

• wskazać wartości w 

wierszu 

• zaprezentować informacje 

o autorce wiersza  

• wymyślić własne 

przykłady porównań  

• wyjaśnić, jak rozumie 

sformułowanie klucz do 

szczęścia 

28. Nie mówię tego 

dosłownie 

• czytać utwór głośno 

• zdefiniować podmiot 

liryczny  

• wskazać wersy, strofy, 

rymy  

• zdefiniować przenośnie  

• odtworzyć wiersz z 

pamięci  

• czytać utwór głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny  

• wskazuje w tekście wiersza 

wersy, strofy, rymy  

• odczytać znaczenie 

przenośnych zestawień słów 

• wygłosić wiersz z pamięci  

• czytać utwór, podkreślając 

głosem ważne słowa  

• określić temat utworu  

• określić podmiot liryczny  

• stosować przenośne 

zestawienia słów w zdaniach 

• wygłosić wiersz z pamięci 

w odpowiednim tempie, z 

prawidłową dykcją  

• czytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• rozpoznać w tekście 

przenośnie i wyjaśnić ich 

funkcję  

• deklamować wiersz, 

odpowiednio modulując głos  

• zaprezentować informacje 

o autorze  

• wymyślić własne 

przenośnie  

• opisać w przenośny sposób 

przedmioty, obrazy 

29. Nazywam 

uczucia i opisuję 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

• czytać głośno i cicho  

• rozpoznać opowiadanie  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

• przedstawić określone 

emocje za pomocą mimiki  



 

ich przejawy utworu  

• określić 2 cechy 

bohatera  

• wymienić wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze 

• wyjaśnić znaczenie 

powiedzenia czuć do kogoś 

miętę  

• określić narratora  

• określić miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohatera  

• wyjaśnić znaczenie 

wskazanych stałych 

związków wyrazowych  

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze utworu i jego 

zachowaniu  

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi  

• wyjaśnić znaczenie 

wskazanych stałych 

związków wyrazowych i 

zastosować je w zdaniach 

• nazwać uczucia na 

podstawie obserwacji lub 

opisu zachowania  

• odróżnić stopień 

intensywności określonych 

emocji 

30. i 31. Piszemy 

sprawozdanie 

• skomponować początek 

sprawozdania – 

okoliczności wydarzenia 

• podejmować próby 

redagowania 

sprawozdania z 

wydarzenia  

• stworzyć plan 

sprawozdania 

• odróżnia w planie 

sprawozdania z wycieczki 

informacje ważne od mniej 

istotnych 

• zredagować sprawozdanie 

z wydarzenia zgodnie z 

planem  

• skomponować zakończenie 

sprawozdania – opinię o 

wydarzeniu  

• w wypowiedzi pisemnej 

podejmować próby 

wydzielania akapitów  

• zredagować sprawozdanie 

z wycieczki do Krakowa na 

podstawie fotografii  

• w wypowiedzi pisemnej 

zastosować trójdzielną 

kompozycję  

• w wypowiedzi pisemnej 

wydzielić akapity  

• wykorzystać wskazówki i 

rady w trakcie tworzenia 

sprawozdania 

• zredagować sprawozdanie 

z ostatniego wydarzenia, w 

którym uczestniczyła klasa, 

zachowując kolejność 

wydarzeń i trójdzielną 

kompozycję wypowiedzi  

• gromadzić informacje, 

korzystając z różnych źródeł 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować poprawne 

sprawozdanie z wydarzenia, 

unikając powtórzeń 

32. Co dwie 

kropki, to nie 

jedna 

• wskazać dwukropek w 

tekście  

• wymienić zastosowanie 

dwukropka  

• stosować dwukropek przed 

wyliczaniem 

• stosować dwukropek przed 

wprowadzaniem dialogu  

• stosować dwukropek przed 

wprowadzaniem cytatu  

• stosować dwukropek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisać tekst, 

stosując w odpowiednich 

miejscach dwukropek 

33. Zdobywamy 

szczyty 

wrażliwości 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• opowiedzieć ciekawie o 

• przedstawić własne zdanie 

na temat tego, dlaczego 

trudno jest rozmawiać o 

śmierci  



 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić 2–3 cechy głównej 

bohaterki utworu  

• nazywać emocje bohaterki  

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohaterki 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu 

• wziąć czynny udział w 

rozmowie 

• porównać doświadczenia 

bohaterki z własnymi  

34. Emocje w 

słowach 

• wyjaśnić, czym są 

zdrobnienia i zgrubienia  

• tworzyć zdrobnienia  

• wskazać rzeczowniki 

wśród innych części 

mowy   

• wskazać zdrobnienia, 

zgrubienia i wyrazy 

neutralne  

• tworzyć zdrobnienia i 

zgrubienia od wskazanego 

rzeczownika  

• odróżniać nacechowanie 

emocjonalne wyrazów  

• stosować w 

wypowiedzeniach 

zdrobnienia i zgrubienia  

• odróżniać zgrubienia o 

charakterze żartobliwym od 

zgrubień pogardliwych 

• zredagować kilkuzdaniowy 

tekst, celowo stosując 

zgrubienia i zdrobnienia  

35., 36. i 37. 

Rzeczownik bez 

tajemnic 

• wymienić liczby, 

rodzaje i przypadki 

rzeczownika  

• zdefiniować 

rzeczowniki własne i 

pospolite  

• przedstawić zasadę 

pisowni wielką literą 

rzeczowników własnych  

• odmieniać rzeczowniki 

zakończone na -um 

• określać rodzaj 

rzeczownika  

• odmieniać rzeczownik 

przez liczby i przypadki 

• wskazywać rzeczowniki 

własne i pospolite  

• stosować zasadę pisowni 

wielką literą rzeczowników 

własnych  

• odróżniać rzeczowniki 

występujące tylko w liczbie 

pojedynczej od 

rzeczowników 

występujących tylko w 

liczbie mnogiej 

• stosować rzeczowniki w 

odpowiednich formach 

• określić rzeczowniki 

własne i pospolite  

• przedstawiać własne 

przykłady rzeczowników 

własnych i pospolitych 

• stosować w 

wypowiedzeniach poprawne 

formy rzeczowników 

występujących tylko w 

liczbie pojedynczej lub tylko 

w liczbie mnogiej 

• określać przypadek i liczbę 

danego rzeczownika 

• odróżniać rzeczowniki 

własne od pospolitych  

• poprawnie zapisywać 

rzeczowniki własne i 

pospolite 

• stosować w 

wypowiedzeniach poprawne 

formy rzeczowników o 

nieregularnej odmianie  

• rozpoznać rodzaj 

rzeczowników 

sprawiających trudności i 

poprawnie używać różnych 

form tych wyrazów, a w 

przypadku wątpliwości 

korzystać ze słownika  

• samodzielnie i bezbłędnie 

zapisać rzeczowniki własne 

• opracować ilustrowany 

słowniczek rzeczowników o 

nietypowej odmianie 

38. Kłopoty z 

dorosłymi 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

• czytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• opowiadać ciekawie o 

wydarzeniach 

• wyrazić swój sąd na temat 

postępowania dorosłych 

wobec dzieci  

• zredagować list prywatny, 

w którym wyrazi określone 



 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

przedstawionych w utworze 

• określić 2–3 cechy 

głównych bohaterów utworu 

• nazwać emocje bohaterów  

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohaterów  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu 

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

emocje  

• zredagować opowiadanie 

twórcze 

39. Jak pokonać 

złość? 

• przeczytać utwór 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w utworze  

• wskazać bohatera 

utworu 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać adresata utworu  

• określić 2 cechy bohatera 

utworu  

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny w wierszu  

• określić adresata utworu  

• określić cechy bohatera 

utworu  

• przeczytać wiersz tak, aby 

oddać emocje bohatera, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• określić sposoby radzenia 

sobie ze złością bohatera 

wiersza 

• wyjaśnić sens sformułowań 

o znaczeniu przenośnym i 

poprawnie je zastosować 

• wyrecytować wiersz 

• zaprezentować własne 

sposoby radzenia sobie ze 

złością 

40. i 41. Piszemy 

poprawnie ę lub ą 

w zakończeniu 

wyrazów 

• przedstawić zasady 

pisowni ę i ą w 

zakończeniach wyrazów 

i w pisowni istot 

niedorosłych  

• poprawnie zapisywać ę w 

zakończeniach 1. osoby 

liczby pojedynczej 

czasowników w czasach 

teraźniejszym i przyszłym  

• poprawnie zapisywać ą w 

zakończeniach 3. osoby 

liczby mnogiej czasowników 

w czasach teraźniejszym i 

przyszłym  

• poprawnie zapisywać ę w 

zakończeniach biernika 

liczby pojedynczej 

rzeczowników rodzaju 

żeńskiego  

• poprawnie zapisywać ą w 

zakończeniach biernika i 

narzędnika liczby 

pojedynczej rzeczowników i 

przymiotników 

• poprawnie zapisać ę w 

nazwach istot niedorosłych  

• poprawnie zapisać 1. osobę 

liczby pojedynczej czasów 

teraźniejszego i przyszłego 

czasowników: wiedzieć, 

powiedzieć, jeść, umieć, 

rozumieć  

• bezbłędnie zapisywać ę i ą 

w zakończeniach wyrazów 

42. Z jakich 

elementów jest 

zbudowany wyraz 

odmienny? 

• odróżniać części mowy 

odmienne od 

nieodmiennych 

• odmieniać rzeczownik 

przez przypadki  

• oddzielać końcówki od 

tematu fleksyjnego 

• samodzielnie oddzielać 

końcówki od tematu 

fleksyjnego 

• zaznaczać końcówkę 

zerową  

• wskazywać tematy 

oboczne  

• określać oboczności  

• samodzielnie zaznaczać 

końcówkę zerową  

• samodzielnie wskazywać 

tematy oboczne  

• samodzielnie określać 

oboczności 

• korzystając ze słownika 

języka polskiego, 

samodzielnie ustalić 

rzeczowniki, które w 

dopełniaczu mają dwie 

poprawne formy 

43. Uczymy się • przedstawić zasady • recytować głośno, • recytować w odpowiednim • wygłaszać tekst z • samodzielnie przygotować 



 

pięknie recytować 

teksty 

dobrej recytacji  

• recytować tekst 

opanowany pamięciowo 

wyraźnie  

• analizować tekst 

przygotowany do recytacji  

• wyraźnie wymawiać grupy 

spółgłoskowe i zakończenia 

wyrazów  

tempie  

• dostosowywać oddech do 

recytowanego tekstu  

odpowiednim napięciem 

emocjonalnym 

piękną recytację wybranego 

utworu  

• wziąć udział w konkursie 

recytatorskim 

44. i 45. W zalewie 

reklam 

• czytać tekst 

publicystyczny ze 

zrozumieniem 

• odróżnić tekst 

reklamowy od innych 

rodzajów tekstów 

• przedstawić znaczenie 

słowa reklama  

• podać przykłady 

reklam 

• omówić problem 

przedstawiony w tekście 

• wyjaśnić pochodzenie 

słowa reklama  

• podać cechy hasła 

reklamowego 

• objaśnić sposób wpływania 

reklam na nasze życie  

• układać własne hasła 

reklamowe wybranych 

przedmiotów  

• opracować reklamę 

ulubionego przedmiotu  

48. Wpływ 

obecności ludzi na 

nasze działania 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie 

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie  

• określić dominujące na 

obrazie kolory  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• opisać w 2–3 zdaniach 

gesty i mimikę 

przedstawionych postaci  

• nazwać 2–3 emocje 

wyrażone przez postacie 

ukazane na obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie  

• opisać gesty i mimikę 

przedstawionych postaci  

• określić emocje wyrażone 

przez bohaterów  

• nadać inny tytuł obrazowi 

• określić nastrój obrazu i 

uzasadnić swoją wypowiedź 

• wypowiedzieć własne 

zdanie na temat zachowania 

postaci przedstawionych na 

obrazie  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

49. Chłopięcy 

świat 

• skorzystać ze słownika 

języka polskiego 

• poszerzyć zasób 

słownictwa 

• skorzystać z różnych 

źródeł informacji 

• prowadzić rozmowę na 

temat głównych postaci 

występujących w książce 

• zaplanować szczegółowo 

uważny sposób poznania 

treści lektury 

• wnioskować na podstawie 

tekstu  

• zaprezentować informacje 

o autorze lektury 

• samodzielnie realizować 

projekt 



 

50. W świecie 

chłopców z Placu 

Broni 

• określić, gdzie 

rozgrywają się 

wydarzenia 

• wymienić głównych 

bohaterów i krótko ich 

charakteryzuje  

• opisać miejsce zabaw 

chłopców i czynności, 

którymi się zajmowali 

• podać cel założenia 

Związku Zbieraczy Kitu 

• opisać procedury ustalone 

przez Związek Zbieraczy 

Kitu 

• ocenić procedury ustalone 

przez Związek Zbieraczy 

Kitu 

47. Jedni 

rozkazują, drudzy 

słuchają i 

wykonują 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

występujących we 

fragmencie utworu  

• powiedzieć 2–3 zdania 

na temat wydarzeń 

przedstawionych we 

fragmencie w utworze  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

występujących we 

fragmencie utworu  

• określić kilka cech 

głównego bohatera utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych we 

fragmencie utworu  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• wskazać elementy świata 

przedstawionego  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• określić cechy głównego 

bohatera utworu  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• przedstawić bohaterów 

głównych i drugoplanowych 

we fragmencie utworu  

• ciekawie opowiedzieć o 

przedstawionych 

wydarzeniach  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu 

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• określić wątek główny i 

wątki poboczne utworu  

• identyfikować utwór jako 

powieść 

• zredagować wypowiedź na 

temat ulubionej książki, 

używając słów: wątek, akcja, 

bohater główny, 

bohaterowie drugoplanowi  

• wyczerpująco wypowiadać 

się na temat wydarzeń 

przedstawionych w tekście, 

odwołując się do znajomości 

całej lektury 

52. Przyjaciele i 

wrogowie – 

chłopcy z Placu 

Broni i czerwone 

koszule 

• wypisać imiona 

bohaterów należących do 

grupy chłopców z Placu 

Broni i do grupy 

czerwonych koszul 

• opisać przebieg bitwy o 

Plac Broni 

• wskazać chłopca, którego 

uważa za najważniejszą 

postać w powieści 

• wymienić sposoby walki z 

przeciwnikiem akceptowane 

przez przywódców oraz 

przez nich odrzucane 

• omówić postępowania 

Feriego Acza wobec z grupy 

oraz Nemeczka 

• ocenić postępowanie 

Feriego Acza wobec z grupy 

oraz Nemeczka 

• uzasadnić wybór bohatera, 

którego uważa za 

najważniejszą postać w 

powieści 



 

53. Okropna 

zdrada – o Gerebie 

• wymienić cechy 

charakteru Gereba 

• wyjaśnić, jaki był powód 

zdrady chłopca 

• określić, w jaki sposób 

Boka zareagował na zdradę 

kolegi 

• wytłumaczyć, dlaczego 

Feri Acz nie zgodził się na 

nieuczciwą propozycję 

rozwiązania konfliktu 

• podać powody, które 

skłoniły Deża do powrotu do 

drużyny chłopców z Placu 

Broni  

• wziąć udział w dyskusji na 

dany temat 

• ocenić postępowanie 

Gereba 

• formułować 

kontrargumenty 

podważające stanowisko 

przeciwników w dyskusji 

54. Niepozorny 

bohater – 

Nemeczek 

• wyjaśnić, czym Erno 

Nemeczek wyróżniał się 

spośród rówieśników 

• wymienić zachowania 

kolegów, które sprawiały 

chłopcu największą 

przykrość 

• określić sposób 

traktowania Nemeczka przez 

Bokę 

• wytłumaczyć, co 

Nemeczek chciał udowodnić 

chłopcom 

• wskazać, w jaki sposób 

bohaterskie zachowanie 

Nemeczka wpłynęło na 

postawę innych chłopców 

• opisać reakcje Feriego 

Acza i Boki związane ze 

śmiercią Erna 

• sformułować opinię o 

książce i ją uzasadnia 

55. Autorytet czy 

idol? 

• czytać głośno  

• zdefiniować autorytet  

• wyjaśnić, kim jest idol  

• zredagować 1–2 zdania 

notatki 

• czytać głośno i cicho  

• odróżnić autorytet od idola 

• zredagować prostą notatkę 

• czyta ze zrozumieniem 

tekst publicystyczny  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• podać przykłady 

autorytetów  

• zredagować notatkę  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• wyjaśnić, kto jest 

autorytetem i uzasadnić swój 

wybór  

• zredagować notatkę w 

określonej formie 

• wypowiada się na temat 

roli autorytetów w życiu 

codziennym 

• przygotować plakat 

przedstawiający znaną osobę 

• wyjaśnić znaczenie słów: 

kultura masowa, popkultura, 

fascynacja 

56. Kto jest 

pierwszym 

wzorem dla 

dziecka? 

• przeczytać utwór 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w utworze  

• wskazać bohaterkę 

utworu  

• wskazać w tekście 

wiersza epitet 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać adresata utworu  

• określić 2 cechy bohaterki 

utworu  

• wskazać w tekście wiersza 

epitety i porównanie 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny w wierszu  

• określić adresata utworu  

• określić cechy bohaterki 

utworu  

• wskazać w tekście wiersza 

• przeczytać wiersz tak, aby 

oddać wyrażone emocje, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• przedstawić bohaterkę 

utworu  

• określić funkcję epitetów i 

porównań w wierszu  

• wypowiedzieć się na temat 

uczuć przedstawionych w 

• zaprezentować informacje 

o autorze wiersza  

• wymyślić własne 

przykłady epitetów  

• narysować ilustrację do 

wybranego fragmentu 

wiersza (przekład 

intersemiotyczny)  

• wyjaśnić, jak rozumie 

ostatnie dwa wersy wiersza 



 

porównania  wierszu  

57. Wiersz o 

pewnym 

czarodzieju 

• przeczytać utwór 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w utworze  

• wskazać bohatera 

utworu  

• wskazać w wierszu 

wersy, strofy, rymy  

• wskazać w tekście 

wiersza epitet 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• określić 2–3 cechy 

bohatera utworu  

• wskazać w tekście wiersza 

porównanie 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• określić adresata utworu  

• określić cechy bohatera 

utworu  

• wskazać przenośnię 

• przeczytać wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• określić funkcję środków 

stylistycznych  

• wyjaśnić, jak rozumie 

porównanie ojca do 

czarodzieja  

• określić nastrój utworu 

• zaprezentować informacje 

o autorze wiersza 

58. Droga Lewego 

do sławy 

• czytać głośno  

• nazwać bohatera tekstu 

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• zdefiniować dedykację  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohatera 

tekstu 

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w tekście  

• wyjaśnić tekst dedykacji  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić cechy bohatera 

tekstu  

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi  

• określić funkcję dedykacji  

• przedstawić funkcję 

wyrazów zdrobniałych 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• określić cechy bohatera  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu  

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi  

• wyszukać w internecie 

informacje o Robercie 

Lewandowskim i sporządzić 

na ten temat notatkę 

59. i 60. Zasady 

pisania tekstów 

publicystycznych 

• czytać głośno  

• wskazać bohaterów 

tekstu  

• zdefiniować tekst 

publicystyczny  

• wymienić swoje 

zainteresowania  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

tekstu  

• wskazać tekst 

publicystyczny  

• przedstawić w 2–3 

zdaniach swoje 

zainteresowania  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić cechy bohaterów 

tekstu  

• odróżnić tekst 

publicystyczny od tekstu 

literackiego  

• przedstawić swoje 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• określić cechy tekstu 

publicystycznego  

• ciekawie zaprezentować 

• przedstawić zalety i wady 

popularności kanałów 

YouTube  



 

zainteresowania, osiągnięcia 

i sukcesy 

swoje zainteresowania, 

osiągnięcia i sukcesy 

61. O 

przymiotniku słów 

parę 

• wskazać przymiotniki 

wśród innych części 

mowy 

• odmieniać przymiotniki 

przez liczby i przypadki  

• określić rodzaj 

przymiotnika w liczbie 

pojedynczej i liczbie 

mnogiej  

• zastosować przymiotnik w 

odpowiednich formach 

• stosować poprawne formy 

przymiotników 

zakończonych na -cy, -dzy, -

czy, -ży w mianowniku 

liczby pojedynczej i mnogiej  

• zredagować opis ilustracji, 

używając jak najwięcej 

przymiotników w poprawnej 

formie 

62. i 63. Wyższy i 

najwyższy – o 

stopniowaniu 

przymiotników 

• wymienić stopnie 

przymiotnika  

• rozpoznać stopień 

przymiotnika  

• stopniować przymiotniki w 

sposób prosty regularny  

• odróżnić stopniowanie 

proste od opisowego  

• stopniować przymiotniki w 

sposób prosty nieregularny  

• stopniować przymiotniki w 

sposób opisowy  

• rozpoznać przymiotniki, 

które się nie stopniują  

• tworzyć formy stopnia 

wyższego i najwyższego 

wskazanych przymiotników  

• zredagować tekst, stosując 

jak najwięcej przymiotników 

w różnych stopniach w 

poprawnej formie  

64. W jaki sposób 

realizować swoje 

marzenia? 

• czytać głośno  

• wskazać bohaterkę 

tekstu  

• wskazać najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w tekście 

• wskazać swoje 

ulubione postacie 

filmowe 

• czytać głośno i cicho  

• wskazać miejsce i czas 

wydarzeń  

• przedstawić bohaterkę 

tekstu  

• przedstawić w 2–3 

zdaniach wydarzenia  

• przedstawić swoją 

ulubioną postać filmową 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• określić cechy bohaterki 

tekstu  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• przedstawić swoje 

ulubione postacie filmowe 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterce i jej zachowaniu  

• ciekawie zaprezentować 

swoje ulubione postacie 

filmowe  

• opisać bohatera filmowego, 

którego zachowanie jest 

godne naśladowania i 

uzasadnić swoje zdanie  

65. Zgłębiamy 

tajniki pracy 

filmowców 

• wymienić osoby 

tworzące film  

• wskazać swój ulubiony 

film  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach swój ulubiony film  

• poszerzyć zakres 

słownictwa związanego z 

kinematografią 

• przedstawić osoby 

tworzące film i opisać ich 

pracę  

• określić 1–2 cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z filmem  

• opowiedzieć o swoim 

• określić cechy osób, 

wykonujących zawody 

związane z filmem  

• wynotować twórców 

swojego ulubionego filmu  

• ciekawie opowiedzieć o 

swoim ulubionym filmie  

• wymienić kilka nazwisk 

współczesnych twórców 

filmowych 



 

ulubionym filmie  

66. Co w filmie 

piszczy? 

• czytać głośno  

• wskazać bohatera w 

tekście  

• powiedzieć 2–3 zdania 

na temat wydarzeń 

przedstawionych w 

tekście  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohatera 

występującego w tekście  

• określić kilka cechy 

głównego bohatera  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• wskazać elementy świata 

przedstawionego  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• określić cechy głównego 

bohatera  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

przedstawionych 

wydarzeniach  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu  

• wyjaśnić, na czym polega 

przygotowanie oprawy 

dźwiękowej do filmu  

• podaje własne pomysły 

zaprezentowania 

określonych dźwięków w 

szkolnym przedstawieniu 

67. Zdobywamy 

wiedzę o 

gatunkach 

filmowych 

• zdefiniować gatunki 

filmowe  

• wskazać przykłady 

filmów danego gatunku 

filmowego  

• wskazać swój ulubiony 

film 

• rozróżnić gatunki filmowe 

• przedstawić swój ulubiony 

film lub gatunek filmowy 

• wskazać przykłady filmów 

z każdego gatunku 

filmowego  

• zaprezentować swój 

ulubiony gatunek filmowy 

• określić charakterystyczne 

cechy poszczególnych 

gatunków filmowych  

• zaprezentować swój 

ulubiony gatunek filmowy i 

uzasadnić swoje zdanie  

• opowiedzieć o swojej 

wizycie w kinie  

• przedstawić zasady 

kulturalnego zachowania się 

w kinie 

• zredagować wypowiedź na 

temat swojego ulubionego 

gatunku filmowego  

68. Byliśmy w 

kinie i teatrze 

• wymienić elementy 

sprawozdania z filmu lub 

ze spektaklu 

• zebrać najważniejsze 

informacje o wybranym 

filmie  

• skomponować początek 

• zebrać informacje o 

wybranym filmie  

• skomponować zakończenie 

sprawozdania – opinię o 

dziele  

• zredagować sprawozdanie 

z filmu lub spektaklu  

• stosować trójdzielną 

kompozycję w wypowiedzi 

pisemnej  

• wydzielać akapity w 

wypowiedzi pisemnej  

• zredagować sprawozdanie 

z filmu lub spektaklu, 

zachowując odpowiednią 

kompozycję wypowiedzi 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować poprawne 

sprawozdanie z filmu, 

unikając powtórzeń 



 

sprawozdania – 

okoliczności zapoznania 

się z dziełem 

69. i 70. Liczymy 

na języku polskim 

• wskazać liczebniki 

wśród innych części 

mowy  

• zdefiniować liczebniki 

główne i porządkowe  

• odróżnić liczebniki główne 

od porządkowych 

• wskazać liczebniki 

zbiorowe  

• stosować poprawne formy 

liczebników głównych i 

porządkowych  

• stosować poprawne formy 

liczebników zbiorowych  

• stosować poprawne formy 

liczebników 

wielowyrazowych  

• zredagować informację o 

wycieczce klasowej, 

używając liczebników w 

odpowiednich formach  

• samodzielnie korzystać ze 

słownika języka polskiego 

lub poprawnej polszczyzny  

71. Kropka czy 

bez kropki? 

• podać zasady stawiania 

kropki po cyfrze 

arabskiej oznaczającej 

liczebnik porządkowy  

• podać zasady stawiania 

kropki w zapisie dat  

• przedstawić zasady 

stawiania kropki po cyfrze 

arabskiej oznaczającej 

liczebnik porządkowy  

• stosować kropkę w zapisie 

dat cyframi rzymskimi i 

arabskimi  

• stosować kropkę po 

liczebnikach porządkowych 

• zawsze poprawnie 

zastosować kropkę w zapisie 

dat cyframi rzymskimi i 

arabskimi  

• zawsze poprawnie 

zastosować kropkę po 

liczebnikach porządkowych 

• bezbłędnie pod względem 

interpunkcji zapisać tekst 

zawierający daty i liczebniki 

porządkowe 

72. Ortograficzne 

potyczki – 

pisownia wyrazów 

z ó i u 

• wymienić zasady 

ortograficzne pisowni ó i 

u  

• poprawnie zapisać 

wyrazy zakończone na -

ów, -ówka, -ówna 

• zastosować zasady 

ortograficzne pisowni ó i u  

• tworzyć formy pokrewne i 

poprawnie zapisywać 

wyrazy z ó wymiennym  

• poprawnie zapisywać 

wyrazy zakończone na -uj, -

uje, -unek, -us, -usz, -uch, -

ura, -ulec  

• korzystać ze słownika 

ortograficznego 

• poprawnie zapisywać 

zdrobnienia  

• poprawnie zapisywać 

wyrazy z ó niewymiennym 

• samodzielnie i sprawnie 

korzystać ze słownika 

ortograficznego  

• poprawnie zapisać 

wszystkie wyrazy z 

trudnością ortograficzną 

(pisownia ó i u)  

75. Historia 

malowana 

pędzlem 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• nazwać postać 

przedstawioną na obrazie  

• zdefiniować portret  

• przedstawić elementy 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie  

• odróżnić portret od pejzażu 

i martwej natury  

• określić kolory dominujące 

na obrazie  

• określić źródło światła  

• opisać elementy stroju 

postaci przedstawionej na 

obrazie  

• zaprezentować bohatera 

przedstawionego na obrazie  

• opisać gesty i mimikę 

postaci  

• określić emocje wyrażone 

przez bohatera  

• określić nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

• zaprezentować inne dzieła 

malarskie o tematyce 

historycznej  

• wypowiedzieć własne 

zdanie na temat postaci 

przedstawionej na obrazie  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 



 

76. i 77. 

Poznajemy 

Wandę, co nie 

chciała Niemca 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować legendę  

• zdefiniować wyrazy 

wieloznaczne 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• wskazać wyrazy 

wieloznaczne  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy głównej 

bohaterki utworu  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• objaśnić znacznie słów, 

które mają wiele znaczeń 

• ułożyć pytania i 

odpowiedzi do tekstu 

• objaśnić sens wyrazów 

wieloznacznych 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• rozpoznać czytany utwór 

jako legendę i wskazać 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterki 

utworu i wyjaśnić, dlaczego 

księżniczka nie przyjęła 

oświadczyn Rytgiera  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• wskazać własne przykłady 

wyrazów wieloznacznych 

• zebrać argumenty 

potwierdzające słuszność 

decyzji podjętej przez 

Wandę lub argumenty 

przemawiające za tym, że 

bohaterka mogła podjąć inną 

decyzję  

• samodzielnie korzystać ze 

słownika języka polskiego 

78. Spotkanie z 

królewną Wandą, 

która ma sekrety 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować legendę  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• wskazać bohaterów 

realistycznych i 

fantastycznych  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• przedstawić realistycznych 

i fantastycznych bohaterów 

utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić po 2–3 cechy 

bohaterów utworu  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• rozpoznać czytany utwór 

jako legendę i wskazać 

charakterystyczne cechy 

legendy  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu 

• wskazać fragmenty tekstu, 

które mogą wywołać 

• zredagować opowiadanie 

twórcze, w którym 

przedstawi zakończenie 

historii Wandy, Rydygiera i 

smoka  



 

rozbawienie czytelnika 

79. i 80. 

Niespodziewana 

lekcja historii 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• zdefiniować legendę  

• wymienić zasady 

zachowania się w 

muzeum 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• przedstawić 2–3 zasady 

zachowania się w muzeum  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić po 2–3 cechy 

bohaterów utworu  

• wymienić poznane na 

wycieczkach szkolnych 

muzea  

• przedstawić zasady 

zachowania się w muzeum 

• czytać głośno i cicho, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu i ich relacje  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• wymienić znane lub 

znajdujące się w pobliżu 

muzea  

• wyjaśnić zasady 

zachowania się w muzeum 

• wyszukać w bibliotece lub 

internecie informacje o 

faktach historycznych 

przedstawionych w utworze 

i sporządzić na ten temat 

krótką notatkę  

• wyszukać w bibliotece lub 

internecie informacje o 

muzeach znajdujących się w 

pobliżu miejscowości, w 

której mieszka  

• pracując w grupie, 

zaplanować wycieczkę do 

wybranego muzeum 

81. Co słychać i 

widać w Żelazowej 

Woli? 

• przeczytać wiersz 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w wierszu 

• wskazać wers, strofę i 

rym  

• określić adresata 

utworu  

• zdefiniować uosobienie  

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać w tekście wiersza 

wersy, strofy i rymy  

• wskazać adresata utworu  

• wskazać uosobienie w 

wierszu 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować adresata 

utworu  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• wskazać uosobienia w 

wierszu  

• określić nastrój utworu  

• przeczytać wiersz, oddając 

nastrój utworu i stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• nazwać uczucia, jakie 

wyraża utwór  

• wskazać uosobienia i 

określić ich funkcję w 

wierszu 

• zaprezentować informacje 

o Fryderyku Chopinie  

• wymyślić własne 

przykłady uosobień 

82. i 83. O 

lirycznym wpisie 

do pamiętnika 

• przeczytać wiersz 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w wierszu 

• rozpoznać wers, strofę i 

rym  

• wskazać adresata 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać w tekście wiersza 

wersy, strofy i rymy  

• wskazać adresata utworu  

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• określić adresata utworu  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• przeczytać wiersz, oddając 

nastrój utworu i stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• nazwać uczucia, jakie 

wyraża utwór  

• wskazać uosobienia, 

• zaprezentować informacje 

o autorze wiersza  

• w wybranej formie (plakat, 

film, prezentacja) 

przedstawić to, za czym 

najbardziej by tęsknił, gdyby 

opuścił swój kraj 



 

utworu  

• zdefiniować 

uosobienie, epitet, 

zdrobnienie  

• odtworzyć wiersz z 

pamięci  

• wskazać uosobienie, epitet, 

zdrobnienie w wierszu  

• wygłosić wiersz z pamięci  

• wskazać uosobienia, 

epitety, zdrobnienia w 

wierszu  

• określić nastrój utworu  

• recytować wiersz w 

odpowiednim tempie, z 

prawidłową dykcją  

epitety, zdrobnienia i 

określić ich funkcje w 

wierszu  

• recytować wiersz głośno, 

wyraźnie, oddając nastrój 

utworu 

84. Grzeczność 

zawsze w cenie! 

• przeczytać utwór 

głośno 

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wskazać wersy i rymy  

• przeczytać utwór głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać w tekście wiersza 

wersy i rymy  

• przeczytać utwór, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić osobę mówiącą w 

utworze  

• określić temat utworu  

• zaprezentować bohaterów 

utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• przedstawić zwyczaje 

szlacheckie ukazane w 

utworze  

• przeczytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu i ich relacje  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• opisać zwyczaje 

szlacheckie ukazane w 

utworze  

• zaprezentować informacje 

o autorze utworu  

• napisać do gazetki szkolnej 

artykuł pod tytułem: 

„Grzeczność nie jest nauką 

łatwą ani małą” 

85. Grzybobranie 

jako ważny 

obyczaj szlachecki 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wymienić grzyby 

ukazane w utworze  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze 

• przedstawić grzyby 

ukazane w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie  

• określić temat utworu  

• określić osobę mówiącą  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić grzyby ukazane w 

utworze  

• wskazać epitety i 

porównania  

• czytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• opowiada o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• opisać grzyby ukazane w 

utworze  

• określić funkcję epitetów i 

porównań  

• na podstawie informacji 

uzyskanych od osób 

starszych przygotować 

notatkę o zwyczajach 

związanych z posiłkami 



 

86. Opisujemy 

krajobraz 

• wymienić 

najważniejsze elementy 

opisu krajobrazu 

• wymieniać wyrazy 

opisujące wygląd 

krajobrazu  

• opisać ustnie krajobraz 

w 2–3 zdaniach  

• dobierać wyrazy 

bliskoznaczne  

• dobierać przymiotniki 

określające kolory, kształty  

• zredagować opis 

krajobrazu według wzoru  

• wydzielać akapity w 

wypowiedzi pisemnej  

• zredagować opis 

krajobrazu  

• stosować sformułowania 

określające położenie i 

ukształtowanie terenu oraz 

rozmieszczenie 

poszczególnych elementów 

krajobrazu  

• stosować odpowiednią 

kompozycję w wypowiedzi 

pisemnej  

• zredagować opis 

krajobrazu, zachowując 

poszczególne elementy: 

informacje ogólne, 

rozmieszczenie 

poszczególnych elementów 

krajobrazu, emocje 

wywołane widokiem  

• wyrazić emocje wywołane 

widokiem  

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować opis krajobrazu, 

unikając powtórzeń i 

zachęcając innych do 

odwiedzenia opisywanego 

miejsca 

87. Jak tu teraz nie 

wspomnieć o 

przysłówku? 

 

• wskazać przysłówki 

wśród innych części 

mowy  

• wymienić stopnie 

przysłówka  

• wskazać przysłówki w 

stopniu równym, 

wyższym i najwyższym 

• wyszukać przysłówki w 

tekście  

• rozpoznać przysłówki 

pochodzące od 

przymiotników  

• tworzyć stopień wyższy i 

najwyższy wskazanych 

przysłówków  

• tworzyć przysłówki od 

przymiotników  

• posługiwać się 

przysłówkami w zdaniu  

• stopniować przysłówki w 

sposób prosty i opisowy 

• określić znaczenie 

przysłówków w zdaniu  

• stopniować przysłówki w 

sposób prosty regularny i 

nieregularny  

• zredagować tekst z 

wykorzystaniem celowo 

dobranych przysłówków w 

różnych stopniach 

88. Nad i ale – 

znam te słowa 

doskonale 

• wskazać spójniki wśród 

innych części mowy  

• wskazać przyimki 

wśród innych części 

mowy  

• zdefiniować wyrażenia 

przyimkowe  

• rozpoznać spójniki i 

przyimki wśród innych 

części mowy  

• rozpoznać wyrażenia 

przyimkowe  

• rozróżniać wyrażenia 

przyimkowe wskazujące na 

miejsce i wskazujące na czas 

• określić znaczenie 

przyimków w zdaniu  

• określić funkcję spójnika w 

wypowiedzi 

• zredagować tekst z 

wykorzystaniem wyrażeń 

przyimkowych  

• poprawnie używać 

przyimka na przed nazwami 

niektórych państw w 

bierniku i miejscowniku, np. 

na Węgry, na Cypr, na Kubę, 

na Litwę, na Łotwę, na 

Słowację 

89. i 90. Jakie 

więzi łączyły 

synów Bolesława 

Chrobrego? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• opowiedzieć o 

wydarzeniach 

• czytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

• wyszukać w bibliotece lub 

w internecie informacje o 

synach Bolesława 

Chrobrego i sporządzić na 



 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

wydarzeń  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

przedstawionych w utworze  

• określić po 2–3 cechy 

bohaterów utworu  

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu i ich relacje  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu 

ich temat notatkę  

• wyjaśnić, czym 

charakteryzuje się język 

utworu 

91. Ojczyzna w 

sercu Marcina 

Kozery 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

głównego bohatera utworu  

• czytać głośno utwór, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohatera 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze i jego zachowaniu 

• zaprezentować informacje 

o autorce utworu  

• zredagować kilkuzdaniową 

wypowiedź, w której 

przedstawi swoje zdanie na 

temat tego, co to znaczy 

czuć się Polakiem 

• stworzyć rebusy do 

podanych wyrazów z 

trudnością ortograficzną 

92. i 93. 

Wspomnienie 

czasów wojny 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• czytać głośno i cicho  

• wskazać narratora  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze 

• podać skojarzenia 

związane z wojną 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy głównej 

bohaterki utworu  

• określić sposób rozmowy 

ojca z córką 

• wyjaśnić określenia 

przypisane matce 

• czytać głośno utwór, 

stosując odpowiednie tempo 

i intonację  

• opisać narratora  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu i ich relacje  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• pracując w grupie, 

przygotować spis książek 

opowiadających o II wojnie 

światowej z perspektywy 

dziecka  

• przeanalizować styl tekstu 

94. Ile prawdy jest 

w przysłowiach? 

• czytać głośno  

• zdefiniować przysłowie  

• wskazać przysłowia w 

tekście 

• czytać głośno i cicho  

• odczytać znaczenie 

przysłów  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• dobrać odpowiednie 

przysłowie do określonej 

sytuacji  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• wyjaśnić wartość przysłów  

• przedstawić treść 

wybranych przysłów w 

formie rysunków i rebusów  

• omówić znaczenie 

przysłów w kulturze narodu 



 

95. Wiem o 

wypowiedzeniach, 

że... 

• zdefiniować zdania 

oznajmujące, pytające i 

rozkazujące  

• wskazać zdania i 

równoważniki zdań  

• wskazać zdania 

oznajmujące, pytające i 

rozkazujące  

• konstruować zdania 

pytające  

• wskazać zdania i 

równoważniki zdań  

• konstruować 

równoważniki zdań  

• odróżnić zdania 

oznajmujące od pytających i 

rozkazujących 

• przekształcić zdania 

oznajmujące na rozkazujące  

• podać różnice między 

zdaniami a równoważnikami 

zdań 

• przekształcać 

równoważniki zdań na 

zdania  

• stosować odpowiednie 

znaki interpunkcyjne  

• przekształcać zdania na 

równoważniki zdań  

 

• zredagować dialog, w 

którym zastosuje różne 

rodzaje wypowiedzeń 

 

96. Wykrzyknik – 

znak pełen emocji! 

• wymienić zasady 

użycia wykrzyknika  

• stawiać wykrzyknik po 

okrzykach, zawołaniach, 

rozkazach 

• stawiać wykrzyknik po 

wypowiedzeniach 

wyrażających silne uczucia 

• stosować wykrzyknik 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisać tekst z 

trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(wykrzyknik)  

• werbalnie wyrazić swoje 

intencje 

• przekazać zamierzony cel 

tekstu 

97. Ortograficzne 

przygody z rz i ż 

• wymienić zasady 

ortograficzne pisowni rz 

i ż  

• poprawnie zapisać 

wyrazy zakończone na -

arz, -erz, -mistrz, -mierz 

• zastosować zasady 

ortograficzne pisowni rz i ż  

• poprawnie zapisywać 

wyrazy z ż po l, ł, r, n  

• tworzyć formy pokrewne i 

poprawnie zapisywać 

wyrazy z rz i ż wymiennym  

• korzystać ze słownika 

ortograficznego  

• poprawnie zapisywać 

wyrazy z rz i ż 

niewymiennym  

• poprawnie zapisywać 

rzeczowniki rodzaju 

żeńskiego zakończone na -

eż, -aż, -erz, -arz  

• zapisać poprawnie 

wszystkie podane wyrazy z 

trudnościami 

ortograficznymi (pisownia rz 

i ż)  

• samodzielnie i sprawnie 

korzystać ze słownika 

ortograficznego  

100. Wyobraźnia 

artystki – Herkules 

i złota łania 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie 

• przedstawić elementy 

realistyczne i fantastyczne 

występujące na obrazie  

• określić czas i miejsce 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie  

• określić dominujące na 

obrazie kolory i źródło 

światła  

• opisać postacie 

przedstawione na obrazie  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• opisać sposób 

przedstawienia ruchu  

• opisać umieszczone na 

obrazie elementy 

realistyczne i fantastyczne  

• opisać pierwszy i drugi 

plan obrazu  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch  

• ułożyć krótkie 

opowiadanie o wydarzeniach 

rozgrywających się w 

miejscu przedstawionym na 



 

• określić nastrój, jaki 

wywołuje obraz 

obrazie 

101. Atlantyda, 

czyli „tam albo nie 

tam” 

• przeczytać wiersz 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w wierszu 

• zdefiniować wers, 

strofę  

• zdefiniować pytanie 

retoryczne 

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać w tekście wiersza 

wersy, strofy  

• wskazać pytanie retoryczne 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• wskazać pytania retoryczne  

• określić nastrój utworu  

• przeczytać wiersz, oddając 

nastrój utworu i stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• nazwać uczucia, jakie 

wyraża utwór  

• określić funkcję pytań 

retorycznych w wierszu 

• zaprezentować informacje 

o autorce wiersza  

• w wybranej formie 

plastycznej (plakat, obraz, 

rysunek) przedstawić 

Atlantydę 

102. i 103. 

Początki świata 

według Greków 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wymienić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• zdefiniować mit  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• korzystając z różnych 

źródeł, wyszukać informacje 

o historii powstania świata 

według mitologii 

słowiańskiej lub chińskiej  

• zredagować opowiadanie 

twórcze o tym, skąd się 

wziął np. śnieg, grad, 

huragan  



 

104. Z wizytą na 

Olimpie – 

poznajemy 

greckich bogów 

• wymienić bogów 

greckich  

• wymienić atrybuty 

bogów greckich  

• wskazać bogów greckich i 

ich atrybuty  

• łączyć bogów greckich z 

ich atrybutami  

• przedstawić bogów 

greckich i wymienić ich 

atrybuty  

• opisać Olimp i jego 

mieszkańców  

• określić cechy 

mieszkańców Olimpu i 

przedstawić ich relacje  

• zaprojektować i narysować 

atrybuty dla siebie i kilku 

najbliższych osób  

• wyszukać w Słowniku 

mitów i tradycji kultury 

Władysława Kopalińskiego 

informacje o Olimpie i 

Hadesie 

105. Po stracie 

córki – 

porozmawiajmy o 

uczuciach matki 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wymienić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• zdefiniować mit  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• zredagować opowiadanie 

twórcze, w którym 

przedstawi własne 

wyjaśnienie zmian pór roku 

106. i 107. 

Daremny trud 

Syzyfa – o karze 

za zuchwałość 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować 

wydarzenia i postacie 

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

• wyjaśnić przenośne 

znaczenie wyrażenia 

syzyfowa praca 



 

realistyczne i 

fantastyczne  

• zdefiniować mit  

• zdefiniować związek 

frazeologiczny  

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• wskazać związek 

frazeologiczny  

mitu  

• objaśniać znaczenie 

związków frazeologicznych  

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• stosować w 

wypowiedziach związki 

frazeologiczne  

108. Frazeologizm 

poprawny czy 

błędny 

• wyszukać związki 

frazeologiczne w 

słowniku 

frazeologicznym  

• odczytać znaczenia 

związków frazeologicznych 

i podać przykłady ich 

zastosowania  

• zastąpić wskazane 

sformułowania związkami 

frazeologicznymi  

• odczytać skróty i 

oznaczenia słownikowe  

• korzystać ze słownika 

frazeologicznego  

• podjąć próby korzystania z 

internetowych wersji 

słownika 

• samodzielnie i sprawnie 

korzystać ze słownika 

frazeologicznego  

• korzystać z internetowych 

wersji słownika  

• ukazać dosłowne znaczenie 

wskazanych związków 

frazeologicznych, ilustrując 

je w humorystyczny sposób  

109. Krótko i 

zwięźle lub dłużej i 

ciekawiej 

• zdefiniować główne 

części zdania – podmiot i 

orzeczenie  

• zdefiniować zdanie 

pojedyncze rozwinięte i 

nierozwinięte  

• wskazać główne części 

zdania – podmiot i 

orzeczenie  

• wskazać zdanie pojedyncze 

rozwinięte i nierozwinięte  

• wskazać określenia 

należące do grupy podmiotu 

i do grupy orzeczenia  

• odróżnić zdanie 

pojedyncze rozwinięte od 

nierozwiniętego 

• ustalić, które określenia 

należą do grupy podmiotu, a 

które – do grupy orzeczenia  

• uzupełnić określeniami 

wykresy zdań pojedynczych 

rozwiniętych  

• sporządzić wykresy zdań 

pojedynczych rozwiniętych  

• samodzielnie wykonać 

wykresy wskazanych zdań 

pojedynczych rozwiniętych 

110. Pan przecinek 

przychodzi z 

wizytą 

• czytać ze 

zrozumieniem teksty 

informacyjne 

• podać zasady użycia 

przecinka w zdaniu 

pojedynczym  

• wskazać spójniki, przed 

• stosować przecinek przed 

określonymi spójnikami  

• nie stosować przecinka 

przed określonymi 

spójnikami 

• stosować przecinek po 

okrzykach i rzeczownikach 

w wołaczu  

• stosować przecinek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisać tekst z 

trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(przecinek) 



 

którymi należy postawić 

przecinek  

• wskazać spójniki, przed 

którymi nie należy 

stawiać przecinka  

111. i 112. 

Wyczyny 

Heraklesa 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować, czym są 

wydarzenia i postacie 

realistyczne oraz 

fantastyczne  

• zdefiniować mit  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• zredagować plan wydarzeń 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• wyjaśniać, co łączy 

Heraklesa z Supermanem i 

Spider-Manem  

• wyjaśnić znaczenie 

wyrażenia stajnia Augiasza  

113. Opowiem, jak 

było 

• wyjaśnić, czym jest 

opowiadanie odtwórcze 

• ustnie opowiadać, 

zachowując kolejność 

wydarzeń  

• zredagować początek 

opowiadania  

• ustnie opowiadać, 

zachowując trójdzielną 

kompozycję wypowiedzi  

• zredagować opowiadanie 

na podstawie historyjki 

obrazkowej 

• zredagować opowiadanie 

zgodnie z planem 

• zredagować opowiadanie 

odtwórcze  

• stosować odpowiednią 

kompozycję w wypowiedzi 

pisemnej  

• wydzielać akapity w 

wypowiedzi pisemnej  

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować poprawne i 

wyczerpujące opowiadanie 

odtwórcze, unikając 

powtórzeń 

114. Jak Ariadna 

pomogła 

Tezeuszowi? 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

• wyjaśnić przenośne 

znaczenie wyrażenia nić 

Ariadny 



 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wyjaśnić, czym różnią 

się wydarzenia i postacie 

realistyczne od 

fantastycznych 

• zdefiniować mit  

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• sporządzić notatkę 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

115. Pijemy 

nektar, jemy 

ambrozję i 

zbieramy laury 

• wskazać związki 

frazeologiczne 

wywodzące się z 

mitologii  

• wyjaśnić pochodzenie 

wskazanych związków 

frazeologicznych  

• stosować związki 

frazeologiczne wywodzące 

się z mitologii  

• wskazać nawiązania do 

mitologii, np. w hasłach 

reklamowych 

• przygotować pytania i 

zadania na konkurs „Znawca 

mitologii greckiej” 

116. Dramat w 

przestworzach 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wyjaśnić, czym różnią 

się wydarzenia i postacie 

realistyczne od 

fantastycznych 

• zdefiniować mit 

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, wyraźnie  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

mitu  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako mit i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• narysować ilustrację do 

mitu  

• wyjaśnić znaczenie 

związku frazeologicznego 

ikarowe loty  

• zredagować kilkuzdaniową 

wypowiedź, w której 

wyjaśni, dlaczego artyści 

częściej czynią bohaterem 

swoich dzieł Ikara, a nie 

Dedala 



 

117. i 118. 

Spotkanie z 

podmiotami 

szeregowym i 

domyślnym 

• zdefiniować podmiot 

szeregowy  

• zdefiniować podmiot 

domyślny  

• wskazać podmiot 

szeregowy  

• wskazać podmiot 

domyślny  

• określić rodzaj podmiotu 

we wskazanym zdaniu  

• przekształcać tekst, 

unikając powtórzeń poprzez 

wprowadzenie podmiotu 

domyślnego 

• bezbłędnie rozpoznawać 

podmiot szeregowy i 

podmiot domyślny  

119. Praktyka 

czyni mistrza – 

ćwiczymy pisownię 

wyrazów z ch i h 

• wymienić zasady 

ortograficzne pisowni ch 

i h  

• poprawnie zapisać 

wyrazy z ch na końcu 

wyrazu 

• zastosować zasady 

ortograficzne pisowni ch i h  

• poprawnie zapisywać 

wyrazy z h w środku wyrazu 

• tworzyć formy pokrewne i 

poprawnie zapisywać 

wyrazy z h wymieniającym 

się na g, z, ż  

• korzystać ze słownika 

ortograficznego  

• poprawnie zapisać wyrazy 

z h niewymiennym 

• zapisać poprawnie 

wszystkie podane wyrazy z 

trudnościami 

ortograficznymi (pisownia 

ch i h)  

• samodzielnie i sprawnie 

korzystać ze słownika 

ortograficznego  

122. Jakie 

drogowskazy 

odnajdziemy w 

książkach? 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie 

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić miejsce 

przedstawione na obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie i źródło światła  

• opisać miejsce 

przedstawione na obrazie  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• opisać pierwszy i drugi 

plan obrazu  

• nadać inny tytuł obrazowi 

• określić nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

uzasadnić swoją wypowiedź  

• wyjaśnić związek tematyki 

obrazu z tytułem rozdziału  

• omawiać elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 

123. i 124. Zbójca 

o wrażliwym sercu 

• czytać głośno, z 

podziałem na role  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować wersy, 

strofy, rymy  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać w tekście wiersza 

wersy, strofy, rymy  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy zbójcy  

• określić w tekście wiersza 

rytm  

• czytać cicho, głośno i z 

podziałem na role  

• określić cechy bohaterów 

utworu i ich relacje  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określić nastrój utworu 

• zaprezentować informacje 

o autorze wiersza  

• zaprezentować mową ciała 

emocje dzieci 



 

125. i 126. Co jest 

w życiu 

najważniejsze? 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• wyjaśnić, czym różnią 

się wydarzenia i postacie 

realistyczne od 

fantastycznych 

• zdefiniować baśń  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

baśni  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho oraz z podziałem na 

role 

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić wydarzenia i 

postacie realistyczne i 

fantastyczne  

• określić 2–3 cechy głównej 

bohaterki utworu  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

baśni 

• przedstawić fragmenty 

tekstu w pracy plastycznej 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako baśń i wskazać w nim 

charakterystyczne cechy 

baśni  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• wyjaśnić, co według autora 

utworu jest najwyższą 

wartością 

127. Katarynka – 

spotkanie z 

lekturą i jej 

autorem 

• określić czas i miejsce 

wydarzeń w utworze  

• wymienić bohaterów i 

krótko o nich opowiedzieć 

• scharakteryzować 

bohaterów utworu  

• skorzystać z różnych 

źródeł informacji  

• selekcjonować informacje 

na temat pisarza  

• zredagować notatkę na 

temat życia i twórczości 

Bolesława Prusa 

128. Z wizytą u 

pana mecenasa 

• określić, gdzie 

rozgrywają się 

wydarzenia opisane w 

utworze i jakie postacie 

w nim występują 

• zaprezentować pana 

Tomasza i opracowuje 

notatkę o tym bohaterze w 

formie mapy myśli 

• opisać stosunek pana 

Tomasza do katarynek 

• scharakteryzować 

usposobienie pana Tomasza 

• wyjaśnić, jak pan Tomasz 

czuł się w domu przy ulicy 

Miodowej 

• opisać mieszkanie bohatera 

• przedstawić okoliczności, 

w jakich bohater odkrył, że 

mała sąsiadka jest 

niewidoma 

• przedstawić swoje zdanie o 

tym, czy pan Tomasz w 

mieszkaniu na Miodowej był 

szczęśliwy i uzasadnić 

opinię 

129. Nowe 

mieszkanki ulicy 

Miodowej 

• wyjaśnić, kim były 

nowe sąsiadki pana 

Tomasza i czym się 

zajmowały  

• opisać warunki, w 

jakich mieszkały sąsiadki 

• wypowiedzieć się na temat 

dziewczynki, utraty przez 

nią wzroku i odbioru świata 

po chorobie 

 

• przedstawić, jak mała 

bohaterka spędzała czas i 

czym próbowała się cieszyć 

•wytłumaczyć, dlaczego w 

nowym domu dziewczynka 

nie czuła się dobrze 

• określić, w jaki sposób 

matka dziewczynki 

okazywała córce uczucia i 

dlaczego wobec choroby 

• scharakteryzować relacje 

między matką i córką 



 

córki była bezradna 

130. Historia 

niezwykłej 

przemiany 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• zdefiniować nowelę  

• zdefiniować punkt 

kulminacyjny  

• określić, czym jest 

puenta 

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

noweli  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy głównej 

bohaterki utworu  

• wskazać w tekście 2 

charakterystyczne cechy 

noweli  

• wskazać w utworze punkt 

kulminacyjny  

• wskazać w utworze puentę 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• rozpoznać czytany utwór 

jako nowelę i wskazać w 

nim charakterystyczne cechy 

noweli  

• wyjaśnić, jak rozumie 

puentę utworu  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• zaproponować inny tytuł 

dla fragmentu tekstu  

• zredagować opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohaterów 

131. Jak ciekawie 

opowiadać? 

• zredagować 

opowiadanie twórcze  

• wprowadzać dialogi  

• planować przebieg 

wydarzeń, sporządzając plan  

• wprowadzać dialogi  

• zredagować opowiadanie 

twórcze  

• zachować trójdzielność 

kompozycji opowiadania  

• określić wydarzenie będące 

punktem kulminacyjnym 

opowiadania  

• planować zaskakujące 

zakończenie (puentę) 

• stosować sformułowania 

nadające wydarzeniom 

dynamiczny charakter  

• wprowadzić wydarzenie 

będące punktem 

kulminacyjnym opowiadania  

• wprowadzić zaskakujące 

zakończenie (puentę)  

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować opowiadanie 

twórcze, np. dotyczące 

dalszych losów wybranego 

bohatera literackiego  

• świadomie i celowo 

stosować odpowiednie 

sposoby urozmaicenia 

swojego opowiadania  



 

132. Po co nam 

przydawki? 

• zdefiniować przydawkę  

• wymienić pytania, na 

które odpowiada 

przydawka  

• stosować przydawki w 

zdaniu  

• wskazać przydawkę w 

zdaniu  

• rozpoznać części mowy, 

którymi jest wyrażona 

przydawka  

• ustalić pytania, na które 

odpowiada przydawka  

• zaznaczać przydawki na 

wykresach zdań 

pojedynczych  

• wyjaśnić znaczenie 

przydawek w zdaniu  

• ułożyć hasła reklamujące 

wybrane produkty i wyjaśnić 

znaczenie występujących w 

nich przydawek  

• bezbłędnie sporządzać 

wykresy zdań pojedynczych 

i zaznaczać w nich 

przydawki 

133. Jak rozjaśnić 

obraz świata? 

• przeczytać wiersz 

głośno 

• określić podmiot 

liryczny w wierszu 

• zdefiniować przenośnię  

• przeczytać wiersz głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny w wierszu  

• wskazać w tekście wiersza 

przenośnie 

• przeczytać wiersz, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• określić temat wiersza  

• scharakteryzować podmiot 

liryczny  

• wyjaśnić, co oznaczają 

przenośnie: otchłań ulicy, 

przepaść krawężnika  

• wymienić 2 uczucia, które 

wyraża utwór  

• zinterpretować ostatnią 

zwrotkę utworu przez 

przekład intersemiotyczny 

• przeczytać wiersz, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• wskazać przenośnie i 

określić ich funkcję  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterze wiersza  

• porównać doświadczenia 

bohatera z własnymi  

• określa uczucia wyrażone 

w wierszu 

• zaprezentować informacje 

o autorze wiersza  

• opowiadać o swojej 

działalności w szkolnym 

wolontariacie 



 

134. i 135. Jacy 

jesteśmy? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

tekstu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w tekście  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić po 2–3 cechy 

opisujące bohaterów  

• czytać głośno, wyraźnie  

• określić narratora  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• przedstawić temat 

rozmowy prowadzonej przez 

bohaterów 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• zastosować słownictwo 

określające przeżycia 

bohaterów i oceniające ich 

postawy 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi, 

zredagować opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohatera  

• wyjaśnić, co sądzi o 

zasadzie nauczyciela: Nigdy 

nie rezygnuj, jeśli uważasz, 

że słuszność leży po twojej 

stronie i uzasadnić swoje 

zdanie 

136. Czy można 

żyć bez mediów? 

• czytać głośno  

• wymienić bohaterów 

tekstu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w tekście  

• czytać głośno i cicho  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• określić zasady panujące w 

rodzinie Zwarowców  

• czytać głośno, wyraźnie  

• określić narratora  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić zasady panujące w 

domu narratorki 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiedzieć o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach  

• określić zasady panujące w 

jego domu  

• wyjaśnić, co sądzi o 

słowach mamy: Rozrywka 

jest z ludźmi, a nie z 

urządzeniami i uzasadnić 

swoje zdanie  

• pracując w grupie, ustalić 

wady i zalety wpływu 

mediów na życie 

współczesnych rodzin  



 

137. i 138. Prasa w 

naszym życiu 

• zdefiniować gazetę i 

czasopismo 

• wymienić swoje 

ulubione czasopismo  

• odczytać tytuł, numer i 

datę wydania  

• wymienić osoby 

tworzące gazety i 

czasopisma  

• określić, czym są 

nagłówek, lid  

• wskazać gazety i 

czasopisma  

• wskazywać rodzaje prasy 

ze względu na częstotliwość 

ukazywania się  

• poprawnie zapisywać 

tytuły czasopism  

• przedstawić swoje 

ulubione czasopismo  

• wymienić osoby tworzące 

gazety i czasopisma i 

określić ich pracę  

• wynotować twórców 

swojego ulubionego 

czasopisma  

• wskazać w wybranym 

artykule nagłówek, lid, 

fakty, opinie  

• wymienić etapy 

przygotowania gazety lub 

czasopisma  

• odróżniać gazety i 

czasopisma  

• rozróżniać rodzaje prasy ze 

względu na częstotliwość 

ukazywania się  

• zaprezentować swoje 

ulubione czasopismo  

• opisać pracę osób 

tworzących gazety i 

czasopisma  

• określić cechy osób, 

wykonujących zawody 

związane z prasą  

• odróżniać fakty od opinii  

• określić etapy 

przygotowania gazety lub 

czasopisma 

• rozróżniać rodzaje prasy ze 

względu na tematykę  

• rozróżniać rodzaje prasy ze 

względu na odbiorcę  

• ciekawie zaprezentować 

swoje ulubione czasopismo  

• ciekawie opowiedzieć o 

etapach przygotowania 

gazety lub czasopisma 

• pracując w grupie, 

przygotować wystawę 

ulubionych czasopism  

• zaprezentować zawartość 

wybranego czasopisma, np. 

Victor Junior 

• przygotować artykuł do 

gazetki szkolnej  

• określić wady i zalety 

czasopism drukowanych i w 

wersji on-line 

139. i 140. Czym 

dopełnić zdanie? 

• zdefiniować 

dopełnienie  

• zdefiniować okolicznik  

• stosować dopełnienie i 

okolicznik w zdaniu  

• wskazać dopełnienie w 

zdaniu  

• wskazać okolicznik w 

zdaniu  

• rozpoznać części mowy, 

którymi jest wyrażone 

dopełnienie  

• rozpoznać części mowy, 

którymi jest wyrażony 

okolicznik  

• ustalić, na jakie pytania 

odpowiada dopełnienie  

• ustalić, na jakie pytania 

odpowiada okolicznik  

• zaznaczać dopełnienie i 

okolicznik na wykresach 

zdań pojedynczych  

• wyjaśnić znaczenie 

dopełnienia i okolicznika w 

zdaniu  

• bezbłędnie sporządzać 

wykresy zdań pojedynczych 

i zaznaczać dopełnienia i 

okoliczniki 



 

141. Kiedy 

używamy 

wielokropka? 

• podać zasady użycia 

wielokropka  

• stawiać wielokropek w 

nawiasie kwadratowym, 

zaznaczając opuszczony 

fragment cytowanego tekstu  

• stawiać wielokropek po 

wypowiedzeniach 

niedokończonych z powodu 

emocji  

• stosować wielokropek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisać tekst z 

trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(wielokropek) 

142. Nie, nie i 

jeszcze raz nie 

• podać zasady 

ortograficzne pisowni nie 

z czasownikami, 

rzeczownikami, 

przymiotnikami i 

przysłówkami  

• stosować zasady 

ortograficzne pisowni nie z 

czasownikami i 

przymiotnikami  

• stosować zasady 

ortograficzne pisowni nie z 

rzeczownikami i 

przysłówkami  

• poprawnie zapisać wyrazy 

z przeczeniem nie  

• zapisać poprawnie 

wszystkie podane wyrazy z 

trudnościami 

ortograficznymi (pisownia 

nie z różnymi częściami 

mowy)  

• samodzielnie i sprawnie 

korzystać ze słownika 

ortograficznego  

145. Z kim 

wyruszyć w 

nieznane? 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie  

• określić miejsce 

przedstawione na obrazie  

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

przedstawione na obrazie  

• opisać miejsce 

przedstawione na obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie i źródło światła  

• opisać sytuację 

przedstawioną na obrazie  

• objaśnić rolę 

przedstawionych 

przedmiotów  

• ułożyć dialog osób 

przedstawionych na obrazie  

• opisać postacie ukazane na 

obrazie  

• określić, czy obraz jest 

realistyczny, czy 

fantastyczny, uzasadnić 

swoje zdanie  

• opisać dominujące na 

obrazie kolory, kształty, 

źródło światła  

• opisać kompozycję obrazu  

• określić nastrój, jaki 

wywołuje obraz  

• ciekawie opowiedzieć o 

sytuacji przedstawionej na 

obrazie 

• wymyślić własny tytuł dla 

obrazu  

• wyjaśnić związek tematyki 

obrazu z tytułem rozdziału  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch 



 

146. Smak 

przygody 

• przeczytać utwór 

głośno 

• wskazać podmiot 

liryczny  

• zdefiniować wers i 

strofy  

• podać definicje rymów 

dokładnych i 

niedokładnych 

• zdefiniować refren  

• zdefiniować przenośnie 

i epitety  

• zdefiniować piosenkę 

• przeczytać utwór głośno, 

wyraźnie  

• przedstawić podmiot 

liryczny  

• wskazać w tekście wersy i 

strofy  

• wskazać rymy dokładne i 

niedokładne  

• wskazać w utworze refren  

• wskazać w tekście epitety  

• wskazać cechy piosenki 

• przeczytać utwór, 

podkreślając głosem ważne 

słowa  

• odróżniać rymy dokładne 

od niedokładnych 

• określić temat utworu  

• określić podmiot liryczny  

• wskazać w tekście 

przenośnie  

• wymienić 2 uczucia, jakie 

wyraża utwór  

• określić cechy piosenki  

• przeczytać utwór, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• określić funkcję epitetów i 

przenośni w utworze  

• wyjaśnić, jaką rolę 

odgrywa w życiu 

wyobraźnia 

• narysować krainę fantazji  

147. i 148. 

Dlaczego warto 

czytać książki? 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować adaptację  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

adaptacji  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

głównego bohatera utworu  

• wyjaśnić pojęcie adaptacja 

• przedstawić fragmenty 

tekstu w pracy plastycznej 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

utworu  

• określić postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

• podać przykłady innych 

adaptacji 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

bohatera  

• pracując w grupie, 

sporządzić listę książek 

zasługujących na uwagę 

młodego czytelnika  

149. Witajcie w 

Narnii – w krainie 

po drugiej 

stronie... szafy 

• prowadzić rozmowę na 

temat głównych postaci 

występujących w książce  

• korzystać ze słownika 

języka polskiego  

• wnioskować na podstawie 

tekstu  

• odczytać tekst za pomocą 

przekładu 

intersemiotycznego 

• zaplanować szczegółowo 

uważny sposób poznania 

treści lektury 

• skorzystać z różnych 

źródeł informacji  

• przybliżyć życie i 

twórczość Clive’a Staplesa 

Lewisa 

• samodzielnie zrealizaować 

projekt 



 

• poszerzyć zasób 

słownictwa  

150. Światy po 

jednej i po drugiej 

stronie szafy 

• określić, kiedy i gdzie 

toczyła się akcja 

powieści, zanim Łucja 

odkryła tajemnicze 

przejście w szafie 

• wskazać, który świat 

przedstawiony w utworze 

można uznać za realistyczny, 

a który – za fantastyczny 

• opisać, jak wyglądała 

Narnia 

• wymienić przykłady 

postaci realistycznych i 

fantastycznych 

występujących w lekturze 

• wypowiedzieć się na temat 

tego, jak długo trwały 

wydarzenia w Narnii, a ile 

czasu zajmowały w świecie, 

z którego pochodzą dzieci 

• wytłumaczyć, dlaczego 

rodzeństwo początkowo nie 

wierzyło w opowieści Łucji 

• porówanać życie 

rodzeństwa przed odkryciem 

Narnii i po nim 

• opisać wygląd postaci, 

którą mógłby spotkać w 

Narnii 

• wymyślić nazwę dla 

mieszkańca Narnii na 

podstawie opisu koleżanki 

lub kolegi 

151. Bohaterowie 

opowieści 

• wziąć udział w pracy 

grupy nad stworzeniem 

plakatu obrazującego 

wybraną osobę spośród 

rodzeństwa 

• przedstawić Białą 

Czarownicę 

• wymienić cechy charakteru 

Aslana 

• scharakteryzować 

Edmunda i wyjaśnić, co 

sprawiło, że stał on się 

podatny na słowa 

Czarownicy 

• wymienić wartości, 

którymi kierowało się 

rodzeństwo, pomagając 

mieszkańcom Narnii 

• przeanalizować przemianę 

Edmunda 

• porównać Narnię pod 

rządzami Czarownicy i po 

ich upadku 

• wybierać swoją ulubioną 

postać i uzasadnić jej wybór 

152. Walka dobra 

ze złem 

• przestawić dwa obozy, 

na jakie byli podzieleni 

mieszkańcy królestwa 

Narnii i wyjaśnić, z 

czego to wynikało 

• objaśnić, o co Piotr, 

Edmund, Zuzanna i Łucja 

walczyli z Białą Czarownicą 

• wyjaśnić, kto w Narnii był 

uosobieniem zła i uzasadnia 

swoją odpowiedź 

• wymienić przedstawione w 

utworze przedmioty, 

postacie lub wydarzenia, 

które wywołują skojarzenia 

ze znanymi baśniami 

• wytłumaczyć przesłanie 

utworu 

• określić, dlaczego w 

baśniach pojawiają się 

nierzeczywiste postacie, 

przedmioty, wydarzenia 

153. W Narnii 

przygody nigdy się 

nie kończą! 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów 

• przedstawić inne powieści 

fantasy  

• wyjaśnić, dlaczego 

powieści fantasy znajdują 

wielu czytelników 



 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać postacie 

realistyczne i fantastyczne  

bohaterów utworu  utworu  

• określić postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterach i ich zachowaniu  

• porównać doświadczenia 

bohaterów z własnymi  

154. Jak napisać 

dedykację? 

• zredagować dedykację 

według wzoru  

• zredagować dedykację, 

uwzględniając konieczne 

elementy  

• pisać krótko, zwięźle i 

konkretnie 

• stosować zwroty 

grzecznościowe  

• stosować odpowiednią 

kompozycję i układ 

graficzny 

• zredagować dedykację 

odpowiednią do sytuacji i 

adresata  

• uzasadnić, że dedykacja to 

tekst użytkowy przydatny w 

podtrzymywaniu więzi 

społecznych 

• samodzielnie i zgodnie z 

wymogami dotyczącymi tej 

formy wypowiedzi 

zredagować oryginalną 

dedykację 

155. Jak są 

powiązane wyrazy 

w zdaniu? 

• zdefiniować związek 

główny i związki 

poboczne  

• wskazać w zdaniu 

związek główny 

• wskazywać związki 

wyrazowe  

• wskazać w związkach 

wyrazowych wyrazy 

określane i określające  

• wskazać w zdaniu związki 

poboczne  

• tworzyć związki wyrazowe  

• wypisać ze zdania związki 

poboczne  

• rozwijać zdania 

pojedyncze nierozwinięte w 

zdania pojedyncze 

rozwinięte  

• wskazywać w utworzonym 

zdaniu związek główny i 

związki poboczne 

• pracując w grupie, ułożyć 

dialog tematycznie związany 

z kinematografią i 

wykorzystać w nim 

czasowniki, o których mowa 

w tekście Gramatyka w 

praktyce, s. 301 

156. Martyna na 

dachu świata! 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterkę 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wskazać postacie 

realistyczne i fantastyczne  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• określa temat tekstu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

bohaterki utworu 

• wskazuje zastosowane w 

tekście porównania i epitety 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w tekście  

• określić cechy bohaterki  

• wyrazić swój sąd o 

bohaterce i jej zachowaniu  

• określić uczucia bohaterki 

• określa funkcje 

wskazanych w tekście 

porównań i epitetów 

• zaprezentować informacje 

o autorce dziennika  

• zredagować wypowiedź 

zatytułowaną „Kartka z 

mojego dziennika” 



 

157. Wyprawa 

pełna emocji, czyli 

Tomek i Huck na 

tropie skarbu 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze  

• zdefiniować powieść 

przygodową  

• zdefiniować nadawcę i 

odbiorcę komunikatu  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

powieści przygodowej  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

bohaterów utworu  

• określić tekst jako powieść 

przygodową  

• określić nadawcę i 

odbiorcę komunikatu na 

skale 

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze 

• określa cechy bohaterów  

• opisać uczucia bohaterów  

• podać inne przykłady 

powieści przygodowej  

• zaprezentować informacje 

o autorze książki  

• zachęcić rówieśników do 

przeczytania całej lektury, 

prezentując inne przygody 

Tomka Sawyera 

158. i 159. 

Niezwykła 

tajemnica zamku 

• czytać głośno i cicho  

• wymienić bohaterów 

utworu  

• wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

przedstawione w utworze 

• zdefiniować powieść 

przygodową  

• czytać z odpowiednią 

artykulacją i 

uwzględnieniem znaków 

interpunkcyjnych  

• przedstawić bohaterów 

utworu  

• przedstawić miejsce i czas 

wydarzeń  

• sformułować 2–3 zdania na 

temat wydarzeń 

przedstawionych w utworze  

• wymienić 

charakterystyczne cechy 

powieści przygodowej  

• czytać głośno, wyraźnie i 

cicho  

• określić narratora utworu  

• opowiedzieć w kilku 

zdaniach o wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić 2–3 cechy 

bohatera utworu  

• określić tekst jako powieść 

przygodową  

• czytać głośno, stosując 

odpowiednie tempo i 

intonację  

• ciekawie opowiadać o 

wydarzeniach 

przedstawionych w utworze  

• określić cechy bohaterów  

• opisać uczucia Paragona w 

czasie nocnej wyprawy na 

zamek  

• podać inne przykłady 

powieści przygodowej  

• zredagować opowiadanie 

twórcze o dalszych losach 

Paragona lub wykonać 

ćwiczenie 8, s. 311  

• wyczerpująco 

wypowiedzieć się na temat 

wydarzeń przedstawionych 

w utworze, odwołując się do 

znajomości całej lektury 

160. Zgłębiamy 

tajniki pracy 

radiowców 

• wymienić osoby 

tworzące audycje 

radiowe  

• wyjaśnić pojęcia: 

emisja, ramówka, 

program cykliczny  

• wymienić osoby tworzące 

audycje radiowe i określić 

ich pracę  

• używać w zdaniach pojęć: 

emisja, ramówka, program 

cykliczny  

• opisać pracę osób 

tworzących audycje radiowe  

• określić cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z radiem  

• odróżniać rodzaje audycji 

• wymienić osoby tworzące 

audycje radiowe i opisać ich 

pracę  

• określić cechy osób 

wykonujących zawody 

związane z radiem  

• korzystając z internetu, 

ustalić dni i godziny 

nadawania audycji 

radiowych dla dzieci i 

młodzieży w dowolnej stacji 

radiowej  



 

radiowych  

• wypowiadać się na temat 

swojej ulubionej audycji 

radiowej  

• w wypowiedzi posługiwać 

się pojęciami: emisja, 

ramówka, program cykliczny  

• ciekawie opowiadać o 

swojej ulubionej audycji 

radiowej  

• wskazać podobieństwa i 

różnice między radiem a 

telewizją  

161. i 162. 

Tworzymy zdania 

złożone 

współrzędnie i 

podrzędnie 

• zdefiniować zdania 

złożone współrzędnie  

• zdefiniować zdania 

złożone podrzędnie  

• zdefiniować zdania 

składowe w zdaniu 

złożonym  

• układać zdania złożone 

ze zdań składowych 

• wskazać zdanie złożone 

współrzędnie  

• wskazać zdanie złożone 

podrzędnie  

• wskazać zdania składowe 

w zdaniu złożonym  

• wskazać zdanie nadrzędne 

i zdanie podrzędne w zdaniu 

złożonym podrzędnie  

• odróżniać zdania złożone 

współrzędnie od zdań 

złożonych podrzędnie  

• wskazać zdanie nadrzędne 

i zdanie podrzędne w zdaniu 

złożonym podrzędnie  

• stosować odpowiednie 

spójniki, łącząc zdania 

pojedyncze w złożone  

• odróżnić wykres zdania 

złożonego współrzędnie od 

wykresu zdania złożonego 

podrzędnie  

• wykonywać wykresy zdań 

złożonych współrzędnie i 

podrzędnie  

• odróżniać zdania złożone 

współrzędnie od zdań 

złożonych podrzędnie i 

samodzielnie wykonywać 

ich wykresy  

163. Gdzie 

postawić przecinek 

w zdaniu 

złożonym? 

• wymienić zasady 

użycia przecinka w 

zdaniu  

• wymienić spójniki, 

przed którymi należy 

postawić przecinek  

• wymienić spójniki, 

przed którymi nie należy 

stawiać przecinka 

• zastosować zasady użycia 

przecinka w zdaniu  

• skorzystać ze słownika 

 

• poprawnie oddzielać 

przecinkiem zdania 

składowe 

• stosować przecinek 

zgodnie z zasadami 

interpunkcji 

• bezbłędnie zapisać tekst z 

trudnościami 

interpunkcyjnymi 

(przecinek) 

164. Kiedy mała, a 

kiedy wielka 

litera? 

• wymienić zasady 

ortograficzne pisowni 

wielką literą imion, 

nazwisk, pseudonimów, 

przezwisk, tytułów, nazw 

świąt i dni świątecznych  

• wymienić zasady 

pisowni małą literą nazw 

obrzędów i zwyczajów  

• zastosować zasady 

ortograficzne pisowni wielką 

literą imion, nazwisk, 

pseudonimów, przezwisk, 

tytułów, nazw świąt i dni 

świątecznych  

• stosować zasady pisowni 

małą literą nazw obrzędów i 

zwyczajów  

• poprawnie zapisywać 

imiona, nazwiska, 

pseudonimy, przezwiska, 

tytuły, nazwy świąt i dni 

świątecznych  

• poprawnie zapisywać 

wielką literą nazwy państw, 

miast, dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw, 

• poprawnie zapisywać małą 

literą przymiotniki 

utworzone od nazw 

własnych  

• poprawnie zapisywać 

wielką literą nazwy gwiazd, 

planet i ich mieszkańców  

• samodzielnie korzystać ze 

słownika ortograficznego  

• zapisać poprawnie 

wszystkie podane wyrazy z 

trudnościami 

ortograficznymi (pisownia 

wielką i małą literą)  

• wyjaśnić, z czego wynika 

pisownia małą literą 

wyrazów ocean spokojny, 

japonka, węgierka  



 

• wymienić zasady 

pisowni wielką literą 

nazw państw, miast, 

dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw, 

regionów, kontynentów i 

planet 

• stosować zasady pisowni 

wielką literą nazw państw, 

miast, dzielnic, regionów, 

mieszkańców państw, 

regionów, kontynentów i 

planet  

• wymienić zasady pisowni 

wielką literą nazw gwiazd, 

planet i ich mieszkańców  

• wymienić zasady pisowni 

małą literą spójników i 

przyimków występujących 

wewnątrz tytułów  

• wyszukiwać podane hasła 

w słowniku ortograficznym  

regionów, kontynentów i 

planet  

• stosować zasady pisowni 

wielką literą nazw gwiazd, 

planet i ich mieszkańców  

• stosować zasady pisowni 

małą literą spójników i 

przyimków występujących 

wewnątrz tytułów  

• korzystać ze słownika 

ortograficznego 

167. Jak artysta 

przedstawił 

pogodne życie? 

• wymienić kolory 

występujące na obrazie  

• wymienić postacie 

występujące na obrazie  

• określić miejsce 

przedstawione na obrazie  

• zaprezentować postacie 

przedstawione na obrazie 

• określić czas i miejsce 

przedstawione na obrazie  

• określić kolory dominujące 

na obrazie i źródło światła  

• opisać miejsce 

przedstawione na obrazie  

• opisać sytuacje 

przedstawione na obrazie  

• opisać pejzaż i ukazane na 

obrazie postacie  

• określić, czy obraz jest 

realistyczny, czy 

fantastyczny, uzasadnić 

swoje zdanie  

• opisać dominujące na 

obrazie kolory, kształty, 

źródło światła  

• opisać kompozycję obrazu  

• określić nastrój, jaki 

wywołuje obraz  

• określić nastrój obrazu i 

uczucia, jakie wywołuje, 

uzasadnić swoją wypowiedź  

• omówić elementy sztuki 

plastycznej: plan, barwy, 

kompozycję, światło, ruch  

• namalować własny obraz 

zatytułowany „Pogodne 

życie” 

168. Zawód 

nauczyciel 

• opowiedzieć o swoich 

emocjach i refleksjach 

związanych z piosenką 

Dzień jeden w roku 

• określić nastrój panujący w 

utworze  

 

• wskazać wartości związane 

z Wigilią Bożego 

Narodzenia  

• objaśnić zastosowane w 

tekście przenośnie 

• określić funkcję 

powtarzanych w utworze 

wersów i zwrotek  

 

• odnaleźć nagranie piosenki 

w wykonaniu Czerwonych 

Gitar i opowiedzieć o 

swoich wrażeniach 

związanych z tym utworem 

170. Czego 

dziadkowi do 

• wymienić bohaterów 

tekstu i krótko się o nich 

• określić potrzeby oraz 

doświadczenia bohaterów 

• odczytać znaczenie 

frazeologizmu poczuć się jak 

• w identyfikacji 

problematyki utworu 

• uczestniczyć w rozmowie 

na temat roli dziadków w 



 

szczęścia 

potrzeba? 

wypowiedzieć tekstu i łączącą ich relację  

 

w niebie  

 

odwołać się do własnych 

doświadczeń 

życiu uczniów oraz sytuacji 

starszych osób we 

współczesnym świecie 

171. Wielkanoc – 

święta pełne 

radości 

• przedstawić tematykę 

utworu 

• określić nastrój panujący w 

utworze  

• zredagować świąteczne 

życzenia 

• wskazać zastosowane w 

utworze środki stylistyczne: 

epitety, zdrobnienie, 

uosobienie  

• określić funkcję środków 

stylistycznych w utworze 

• wypowiada się na temat 

wielkanocnych zwyczajów i 

symboli 

172. Jakie święto 

obchodzimy 3 

maja? 

• wskazać temat utworu i  • określić nastrój panujący w 

utworze  

• odwołać się do własnych 

doświadczeń oraz wiedzy 

związanych ze świętem 

Konstytucji 3 maja 

• objaśnić przenośnię • uczestniczy w rozmowie na 

temat patriotyzmu 

173. Mama – 

najpiękniejsza 

istota na świecie 

• wymienić bohaterów 

tekstu 

• określić stosunek narratora 

do jego mamy  

• wskazać zastosowane w 

tekście sformułowania – 

bezpośredniego zwrotu do 

adresata i zwrotów 

charakterystycznych dla 

języka potocznego 

• zredagować opis twarzy 

bliskiej mu osoby 

• wyjaśnić funkcję 

zastosowanych w tekście 

sformułowań – 

bezpośredniego zwrotu do 

adresata i zwrotów 

charakterystycznych dla 

języka potocznego 

• uczestniczyć w rozmowie 

na temat potrzeb i marzeń 

mam 

Opracowała: Lidia Bancerz 



Wymagania edukacyjne z religii w klasie I Szkoły Podstawowej

Na ocenę celującą uczeń:
– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
– Posiada  wiedzę  i  umiejętności,  które  są  efektem  samodzielnej  pracy,  wynikają  z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.
– Jest bardzo aktywny na lekcji.
– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.
– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.
– Sprawnie  posługuje  się  nabytymi  umiejętnościami,  jest  zawsze  przygotowany  i  bardzo

aktywny na lekcji.
– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły i parafii.

Na ocenę dobrą uczeń:
– Opanował  większość  wiadomości  i  umiejętności  wynikających  z  programu  nauczania  i

potrafi je poprawnie zaprezentować.
– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.
– Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.
– Uczeń  posiada  wiedzę  i  umiejętności  pozwalające  na  samodzielne  wykorzystanie,  jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:
– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie

podstawowych zagadnień.
– Potrafi  wyrywkowo  stosować  wiedzę,  proste  zagadnienia  przedstawia  przy  pomocy

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.
– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.
– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
– Posiada  braki  w  wiedzy  i  umiejętnościach  religijnych,  które  nie  uniemożliwiają  mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.
– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.
– Sporadycznie  włącza  się  w  pracę  grupy,  proste  polecenia  wymagające  zastosowania

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania

podstawowych umiejętności.
– Nie prowadzi zeszytu (ćwiczeń), nie wykonuje zadawanych prac.
– Odmawia wszelkiej współpracy.



Wymagania edukacyjne z religii w klasie II Szkoły Podstawowej

Na ocenę celującą uczeń:
– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
– Posiada  wiedzę  i  umiejętności,  które  są  efektem  samodzielnej  pracy  oraz  wynikają  z

indywidualnych zainteresowań; uczeń potrafi je zaprezentować.
– Jest bardzo aktywny na lekcji.
– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia; przynosi niezbędne pomoce.
– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.
– Sprawnie  posługuje  się  nabytymi  umiejętnościami;  jest  zawsze  przygotowany  i  bardzo

aktywny na lekcji.
– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły, parafii,

miejscowości.
Na ocenę dobrą uczeń:
– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz

potrafi je poprawnie zaprezentować.
– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt); jest zawsze przygotowany do katechezy.
– Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.
– Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną pracę; jest aktywny na lekcji.
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie

podstawowych zagadnień.
– Potrafi  wyrywkowo  stosować  wiedzę;  proste  zagadnienia  przedstawia  przy  pomocy

nauczyciela; ma braki w wiadomościach.
– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce(np. podręcznik).
– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
– Posiada  braki  w  wiedzy  i  umiejętnościach  religijnych,  które  nie  uniemożliwiają  mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.
– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.
– Sporadycznie  włącza  się  w  pracę  grupy;  proste  polecenia  wymagające  zastosowania

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie  spełnia  kryteriów  wymagań  na  ocenę  dopuszczającą  niezbędnych  do  opanowania

podstawowych umiejętności.
– Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, ani nie wykonuje zadawanych prac.
– Odmawia wszelkiej współpracy.



Wymagania edukacyjne z religii w klasie IV Szkoły Podstawowej

Na ocenę celującą uczeń:
– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
– Posiada  wiedzę  i  umiejętności,  które  są  efektem  samodzielnej  pracy,  wynikają  z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.
– Jest bardzo aktywny na lekcji.
– Wykonuje  zadane  prace  i  ćwiczenia  na  ocenę  co  najmniej  bardzo  dobrą,  przynosi

niezbędne pomoce. 
– Prowadzi na bieżąco zeszyt.
– Osiąga  sukcesy  w  konkursach  religijnych  szkolnych  i  pozaszkolnych,  zdobywa

wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.
– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo

aktywny na lekcji.
– Posiada i starannie prowadzi zeszyt.
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych,

rekolekcji.
– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.
– Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń:
– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.
– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy.
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.
– Uczeń posiada wiedzę i  umiejętności  pozwalającą na samodzielne wykorzystanie,  jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:
– Posiada  wiedzę  i  umiejętności  niezbędne  na  danym  etapie  nauki,  pozwalające  na

rozumienie podstawowych zagadnień.
– Potrafi  wyrywkowo  stosować  wiedzę,  proste  zagadnienia  przedstawia  przy  pomocy

nauczyciela, w jego wiadomościach są braki.
– Prowadzi na bieżąco zeszyt.
– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne

pomoce.
– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
– Posiada  braki  w  wiedzy  i  umiejętnościach  religijnych,  które  nie  uniemożliwiają  mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.
– Prowadzi zeszyt, w którym są braki.
– Zadania wykonuje sporadycznie.
– Rzadko włącza się w pracę grupy.
– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy

pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania

podstawowych umiejętności.
– Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac.
– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.



Wymagania edukacyjne z religii w klasie VI Szkoły Podstawowej

Na ocenę celującą uczeń:
– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
– Posiada  wiedzę  i  umiejętności,  które  są  efektem  samodzielnej  pracy  oraz  wynikają  z

indywidualnych zainteresowań; uczeń potrafi je zaprezentować.
– Jest bardzo aktywny na lekcji.
– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia; przynosi niezbędne pomoce.
– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Dzieli się z innymi swoją wiedzą.
– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.
– Sprawnie  posługuje  się  nabytymi  umiejętnościami;  jest  zawsze  przygotowany  i  bardzo

aktywny na lekcji.
– Posiada i starannie prowadzi zeszyt.
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Angażuje  się  w  życie  religijne  szkoły:  w  przygotowanie  jasełek,  misteriów religijnych,

rekolekcji.
– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.
– Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń:
– Opanował  większość  wiadomości  i  umiejętności  wynikających  z  programu  nauczania  i

potrafi je poprawnie zaprezentować.
– Prowadzi na bieżąco zeszyt; jest zawsze przygotowany do katechezy.
– Przynosi niezbędne pomoce.
– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.
– Posiada  umiejętności  pozwalające  na  samodzielne  wykorzystanie  zdobytej  wiedzy;  jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:
– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki i pozwalające na rozumienie

podstawowych zagadnień.
– Potrafi  wyrywkowo  stosować  wiedzę;  proste  zagadnienia  przedstawia  przy  pomocy

nauczyciela; ma braki w wiadomościach.
– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
– Wykonuje  niesystematycznie  zadane prace i  sporadycznie  zapomina przynieść  niezbędne

pomoce.
– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
– Posiada  braki  w  wiedzy  i  umiejętnościach  religijnych,  które  nie  uniemożliwiają  mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.
– Prowadzi zeszyt, w którym są braki.
– Zadania wykonuje sporadycznie.
– Rzadko włącza się w pracę grupy.
– Proste  polecenia,  wymagające  zastosowania  podstawowych  umiejętności,  wykonuje  przy

pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie  spełnia  kryteriów  wymagań  na  ocenę  dopuszczającą  niezbędnych  do  opanowania

podstawowych umiejętności.
– Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, ani nie wykonuje zadawanych prac.
– Odmawia wszelkiej współpracy.



























































Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii  

w klasie 3 szkoły podstawowej 

 

I. PODSTAWOWE:  

Na ocenę celującą uczeń: 

 – Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.  

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych 

zainteresowań, potrafi je zaprezentować.  

– Jest bardzo aktywny na lekcji.  

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce. 

 – Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).  

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.  

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na 

lekcji.  

– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt). 

 – Przynosi niezbędne pomoce.  

– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły i parafii.  

 

Na ocenę dobrą uczeń:  

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je 

poprawnie zaprezentować.  

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy. 

 – Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.  

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na 

lekcji.  

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 – Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie 

podstawowych zagadnień. 

 – Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale 

ma braki w wiadomościach.  

– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).  

– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.  

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.  

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.  

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia 

postępów w ciągu dalszej nauki.  

– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.  

– Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.  

 

 

 



Na ocenę niedostateczną uczeń:  

– Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania 

podstawowych umiejętności. 

 – Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.  

– Odmawia wszelkiej współpracy. 



Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii w klasie 5 szkoły podstawowej 

Na ocenę celującą uczeń: 
– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają  

z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować. 

– Jest bardzo aktywny na lekcji. 

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą 

– Prowadzi na bieżąco zeszyt. 

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa 

wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo 

aktywny na lekcji. 

– Posiada i starannie prowadzi zeszyt. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, 

rekolekcji. 

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. 

– Odnosi się z szacunkiem do innych. 

Na ocenę dobrą uczeń: 
– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania 

i potrafi je poprawnie zaprezentować. 

– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia. 

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie, jest 

aktywny na lekcji. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na 

rozumienie podstawowych zagadnień. 

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy 

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach. 

– Prowadzi na bieżąco zeszyt. 

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne 

pomoce. 

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. 

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu 

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki. 

– Prowadzi zeszyt, w którym są braki. 

– Zadania wykonuje sporadycznie. 

– Rzadko włącza się w pracę grupy. 

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy 

pomocy nauczyciela. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 
– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania 

podstawowych umiejętności. 

– Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac. 

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 



Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii w klasie 7 szkoły podstawowej:  

 

Na ocenę celującą uczeń:  

 Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe  

 Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia.  

 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.  

 Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych. 

  Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań. 

  Samodzielnie poszerza wiedzę o literaturę religijną, korzysta ze stron internetowych o tematyce 

religijnej.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

 Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. 

 Opanował minimum programowe na ocenę bardzo dobrą.  

 Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat. 

 W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać 

całościowej oceny poruszanego zagadnienia.  

 Bierze udział w konkursach religijnych.  

 Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.  

 Umie współpracować w grupie.  

Na ocenę dobrą uczeń:  

 Prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.  

 Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak nie wyczerpuje poruszonego 

zagadnienia. 

 Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.  

 Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.  

Na ocenę dostateczną uczeń:  

 Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe.  

 Przychodzi przygotowany do zajęć.  

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym.  

 Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.  

 Stara się angażować w pracę grupy.  

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  



 Prowadzi zeszyt.  

 Opanował konieczne pojęcia religijne w stopniu dopuszczającym.  

 Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.  

 Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.  

 Czasem angażuje się w pracę grupy.  

Na ocenę niedostateczną uczeń:  

 Nie prowadzi zeszytu.  

 Nie opanował minimum programowego.  

 Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny. 



 

 
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte  
na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Czym jest genetyka? Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia 
cech 
 

Uczeń: 
• rozróżnia cechy 

dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 
i zmienność organizmów 

 

Uczeń: 
• wskazuje cechy 

indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów 

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii 
 

Uczeń: 
• uzasadnia występowanie 

zmienności genetycznej 
wśród ludzi 

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi 
a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym 
 

Uczeń: 
• dowodzi, że cechy organizmu 

kształtują się dzięki 
materiałowi genetycznemu 
oraz są wynikiem wpływu 
środowiska 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się 
zmienności organizmów 
 

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA 

 

• wskazuje miejsca 
występowania DNA 

• wymienia elementy 
budujące DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji 
genetycznej 
 

• przedstawia budowę 
nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę 
chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny 
w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych 

• graficznie przedstawia regułę 
komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 
• rozpoznaje DNA i RNA*  

na modelu lub ilustracji 
• porównuje budowę DNA 

z budową RNA* 
• omawia budowę i funkcję 

RNA* 
 

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA 

• wykazuje rolę replikacji 
w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 
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3. Podziały komórkowe 

 

• wymienia nazwy 
podziałów komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych 
i płciowych człowieka 
 

• definiuje pojęcia: 
chromosomy homologiczne, 
komórki haploidalne  
i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce 
zachodzenia mitozy i mejozy 
w organizmie człowieka 
 

• omawia znaczenie 
mitozy i mejozy 

• oblicza liczbę 
chromosomów w komórce 
haploidalnej, znając liczbę 
chromosomów w komórce 
diploidalnej danego 
organizmu 
 

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet 

• wykazuje różnice 
między mitozą a mejozą 
 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 
 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

 

• definiuje pojęcia fenotyp 
i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane 
przy zapisywaniu 
krzyżówek genetycznych 
 

• omawia badania Gregora 
Mendla 

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  
i homozygoty recesywnej 
oraz heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie jednego genu 
 

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne 

• omawia prawo czystości 
gamet 

• na schemacie krzyżówki 
genetycznej rozpoznaje 
genotyp oraz określa fenotyp 
rodziców i pokolenia 
potomnego 
 

• przewiduje cechy 
osobników potomnych na 
podstawie prawa czystości 
gamet 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna 

 

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa 

• ocenia znaczenie prac 
Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki 

 

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka 

 

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
 

• wymienia cechy 
dominujące i recesywne  
u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
 

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej 

• na podstawie 
krzyżówki genetycznej 
przewiduje wystąpienie 
cechu potomstwa 
 

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak 
i czynników środowiska 

• ustala prawdopodobieństwo 
występowania cechy  
u potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców 
 

• ocenia wpływ środowiska 
na kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  
i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami 
homozygota i heterozygota 
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6. Dziedziczenie 
płci u człowieka 

 

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady 
chorób dziedzicznych 
sprzężonych z płcią 
 

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka 

• określa cechy chromosomów 
X i Y 

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci 

 

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 
kątem dziedziczenia 
płci 
 

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech 
recesywnych sprzężonych 
z płcią 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

• ocenia znaczenie 
poznania budowy 
ludzkiego DNA 
 

7. Dziedziczenie grup 
krwi 

 

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  
u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów 
oraz od środowiska 
 

• omawia sposób 
dziedziczenia grup krwi 

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ 
środowiska na rozwój cech 
osobniczych 
 

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną 
przedstawiającą 
dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu 
serologicznego 
 

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich 
rodziców 
 

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  
z wystąpieniem konfliktu 
serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest 
jednogenowe 
 

8. Mutacje 

 

• definiuje pojęcie mutacja 
• wymienia czynniki 

mutagenne 
• podaje przykłady chorób 

uwarunkowanych mutacjami 
genowymi  
i chromosomowymi 

 

• rozróżnia mutacje genowe  
i chromosomowe 

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia 
mukowiscydozy 
 

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe 

• omawia znaczenie 
poradnictwa genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby i zaburzenia 
genetyczne 

• wyjaśnia podłoże 
zespołu Downa 
 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych 
i chromosomowych 

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych 
 

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów 

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób i zaburzeń 
genetycznych 
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9. Źródła wiedzy o 
ewolucji 

 

• definiuje pojęcie ewolucja 
• wymienia dowody ewolucji 
• wskazuje przykłady 

narządów szczątkowych 
w organizmie człowieka 
 

• omawia dowody ewolucji 
• wymienia przykłady 

różnych rodzajów 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie żywa 
skamieniałość 

• wymienia przykłady reliktów 

 

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji 

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości 

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów 

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych  
i analogicznych 
 

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje formy pośrednie  
• wskazuje istnienie związku 

między rozmieszczeniem 
gatunków a ich 
pokrewieństwem 
 

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania 
organizmów 

• ocenia rolę struktur 
homologicznych 
i analogicznych jako 
dowodów ewolucji 
 

10. Mechanizmy 
ewolucji 
 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 
endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 
 

• wymienia przykłady  
endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 
 

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 
a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii 
ewolucji* 
 

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt 
jest formą doboru 
naturalnego 

• ocenia korzyści doboru 
naturalnego  
w przekazywaniu cech 
potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię ewolucji 
 

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego 

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące 
z zastosowania doboru 
sztucznego 

 

11. Pochodzenie 
człowieka 

 

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do nadrodziny 
człekokształtnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

 

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja człowieka 

• wymienia czynniki, 
które miały wpływ  
na ewolucję człowieka 
 

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem  
a innymi człekokształtnymi 
 

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
człekokształtnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych 
jednostek systematycznych 
 

• porównuje różne 
gatunki człowieka w 
przebiegu jego ewolucji  

• wykazuje, że 
człekokształtne  
to ewolucyjni krewni 
człowieka 
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12. Organizm 
a środowisko 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia 

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 
 w skali porostowej 

 

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa 
 

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną 

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali 
porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

 

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska 
a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  
w skali porostowej 
 

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową 
 

13. Cechy populacji 

 

• definiuje pojęcia populacja 
i gatunek 

• wylicza cechy populacji 
• wymienia typy 

rozmieszczenia osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie 
 

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady 
zwierząt żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 
• przedstawia, jakie dane 

można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji 
 

• wskazuje populacje 
różnych gatunków 

• określa wpływ migracji 
na liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 
 

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji 
i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  
a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach 
 

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 
wiekowej 
 



 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 
II

I.
 E

ko
lo

gi
a 

14. Konkurencja 

 

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 
 

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja 

• wskazuje 
rodzaje 
konkurencji 
 

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, zaznacza, 
który gatunek odnosi 
korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową 
z konkurencją 
międzygatunkową 
 

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji 
międzygatunkowej 
i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 
a intensywnością 
konkurencji 
 

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru 
naturalnego 
 

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność 

 

• wymienia przykłady 
roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 
 

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym 
polega drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich 
ofiar 
 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność 

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 
zdobywania pokarmu 
 

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 
i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników 
w przyrodzie jako 
regulatorów liczebności  
ofiar 

• charakteryzuje sposoby 
obrony roślin przed 
zjadaniem 
 

• wykazuje zależności między 
liczebnością populacji 
drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 
drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 
roślinożerności 
 

16. Pasożytnictwo 

 

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 
 

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia 

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin 
 

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje 
przystosowania roślin  
do pasożytniczego trybu 
życia 
 

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji 
ofiar 
 



 
 
 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

II
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17. Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami 

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe 

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność 
nieantagonistyczna 

 

• określa warunki współpracy 
między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 
komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

 

• omawia różnice między 
komensalizmem 
a mutualizmem 

• charakteryzuje role 
grzyba i glonu w plesze 
porostu 

 

• określa warunki 
występowania 
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami różnych 
gatunków 

• charakteryzuje relacje 
między rośliną motylkową 

 

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 
o mikoryzie 

 

18. Czym jest 
ekosystem? 
 

• wymienia 
przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki 
biotopu i biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
 

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu 

• omawia, do czego 
człowiek wykorzystuje 
ekosystemy 

• wymienia przemiany  
w ekosystemach 
 

• omawia różnice między 
ekosystemami 
naturalnymi a sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej* 
 

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną* 
 

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji 
wtórnej* 

 

19. Zależności 
pokarmowe 

 

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy 
poszczególnym ogniwom 
łańcucha pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  
w wybranych ekosystemach 
 

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  
a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 
 

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  
we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 
łańcucha pokarmowego 
 

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu 
 

• przewiduje skutki, jakie  
dla ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu 
 

20. Materia i energia 
w ekosystemie 

 

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 
ekologiczną 
 

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla  
w ekosystemie* 
 

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii 

 

• interpretuje zależności 
między poziomem 
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 
w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 

 



 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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21. Różnorodność 

biologiczna 
 

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 
ekosystemów 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej 
wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat skutków spadku 
różnorodności 
 

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 
różnorodności biologicznej 
 

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji* 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 
 

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 
wymarcia gatunku 
 

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną 

 

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  
do spadku różnorodności 
biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 
 

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 
człowieka 
 

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin 
i zwierząt w ekosystemach 
naturalnych 
 

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

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 
gatunków  
na bioróżnorodność  
w Polsce 
 

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

 

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody 

 

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
 

• wymienia przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  
jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody 
na niewyczerpywalne 
i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody 
 

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 
 

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 
zasobów przyrody 
 

24. Sposoby ochrony 
przyrody 

 

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej 
 

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 
indywidualnej 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce 
 

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 
w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form ochrony 
przyrody dla zachowania 
gatunków i ekosystemów 
 

 
 * Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono gwiazdką 
 
 
 



24 Wymagania programowe

Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny została opracowana 
przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii w szkole podstawo-
wej autor stwa Teresy Kulawik i Marii Litwin. W Książce Nauczyciela znajdu-
ją się wymagania do treści z podręcznika: Substancje i ich przemiany, Składniki 
powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają, Atomy i cząsteczki, Łączenie się ato-
mów, Równania reakcji chemicznych, Woda i roztwory wodne, Tlenki i wodoro-
tlenki.  

Celem oceniania jest:
• dostarczenie uczniowi, rodzicom i nauczycielom informacji o stanie wiedzy 

ucznia,
• motywowanie ucznia do pracy,
• doskonalenie przez nauczyciela metod pracy.

Prezentowane wymagania mogą być dla nauczyciela podstawą do stworzenia 
własnych – dostosowanych do określonej szkoły i możliwości uczniów. Zostały 
one opracowane do 64 godzin chemii, czyli 2 godzin tygodniowo w klasie siódmej 
szkoły podstawowej. Przedstawione w formie tabeli, są przejrzyste i czytelne. 
Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wy-
magań z poziomu niższego, co oznacza, że ubiegając się o kolejną, wyższą ocenę, 
uczeń musi mieć również opanowane zagadnienia przyporządkowane ocenie niż-
szej. 

Jeśli wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają poza wymagania zawarte 
w obowiązującej podstawie programowej, a spełnia on wszystkie wymagania niż-
sze, uzyskuje ocenę celującą.

Szkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia umożliwia nauczy-
cielowi rozpoznanie poziomu opanowania przez niego wiadomości i umiejętności, 
ustalenie właściwej oceny oraz monitorowanie postępów.

Wymagania zostały opracowane z myślą zarówno o nauczycielach doświadczo-
nych, jak i początkujących; z pewnością przydadzą się jednym i drugim.

	 Zbiór	zadań	Chemia w zadaniach i przykładach – 
niezastąpiona	pomoc	w	realizacji	wymagań	programowych

Przygotowany dla klas siódmej i  ósmej zbiór zadań Chemia w  zadaniach 
i przykładach zawiera nie tylko opisy wszystkich doświadczeń zalecanych przez 
podstawę programową, ale też zapewnia uczniom dostęp do filmów przedstawia-
jących te doświadczenia chemiczne, na stronie docwiczenia.pl. 

Treści zbioru zadań podzielone są na trzy części:
Część I. Przykłady i zadania – pomaga w utrwalaniu wiedzy i kształceniu 

umiejętności z lekcji na lekcję, dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym 
zgodnie z zasadą stopniowania trudności. 

Część II. ABC chemii z  testami przekrojowymi  – doskonale sprawdzi się pod-
czas powtarzania wiadomości przed sprawdzianami. 

Część III. Przygotowanie do konkursów chemicznych – umożliwia kształcenie 
umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej.

Zbiór zadań Chemia w  zadaniach i  przykładach to niezastąpiona pomoc 
w nauce chemii − ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień i  skutecznie 
wspiera opanowywanie sposobów rozwiązywania zadań zarówno obliczeniowych, 
jak i problemowych, dzięki przykładom opisanym krok po kroku.

	 	Propozycja	wymagań	programowych	 
na	poszczególne	oceny

2

Wymagania programowe na posz
cze  gólne oceny, w formacie umo
żli wia jącym ich dostosowanie do 
włas nych potrzeb, znajdują się na 
portalu

Zbiór zadań to rozwiązanie wspie-
rające naukę chemii zarówno 
z  lekcji na lekcję, jak i  podczas 
przygotowań do sprawdzianów czy 
konkursów chemicznych.

w zadaniach i przykładach

zbiór zadań dla szkoły podstawowej

Chemia
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Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny została opracowana 
przez Małgorzatę Mańską na podstawie Programu nauczania chemii w szkole 
podstawowej autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin. 

Książka Nauczyciela dla klasy ósmej zawiera wymagania do treści podręczni-
ka Chemia Nowej Ery dla klasy ósmej (Kwasy, Sole, Związki węgla z wodorem, 
Pochodne węglowodorów, Substancje o znaczeniu biologicznym).

Wymagania do treści omawianych w klasie siódmej (Substancje i ich przemia-
ny, Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają, Atomy i cząsteczki, 
Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych, Woda i roztwory wodne, 
Tlenki i wodorotlenki) zamieszczono w Książce Nauczyciela dla klasy siódmej oraz 
na portalu dlanauczyciela.pl.  

Celem oceniania jest:
• dostarczenie uczniowi, rodzicom i nauczycielom informacji o stanie wiedzy 

ucznia,
• motywowanie ucznia do pracy,
• doskonalenie przez nauczyciela metod pracy.

Prezentowana propozycja może być dla nauczyciela podstawą do stworzenia 
wymagań dostosowanych do konkretnej szkoły i klasy oraz możliwości uczniów. 
Opracowano ją z myślą o realizacji w czasie 64 godzin lekcyjnych, czyli 2 godzin 
tygodniowo, w klasie ósmej szkoły podstawowej. Przedstawiona w formie tabeli, 
jest przejrzysta i czytelna. Zakłada, że spełnienie wymagań z poziomu wyższego 
uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego, co oznacza, że 
ubiegając się o kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi mieć opanowane zagadnienia 
przyporządkowane ocenie niższej.

Warto przypomnieć, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
• spełnia wszystkie wymagania na oceny niższe,
• opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania i podstawę programową,
• wykorzystuje zdobyte wiadomości w  sytuacjach nietypowych (problemo-

wych),
• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
• proponuje rozwiązania nietypowe,
• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

Szkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych ułatwia nauczycielowi: roz-
poznanie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności, ustalenie 
właściwej oceny oraz monitorowanie jego postępów.

Wymagania zostały opracowane z myślą zarówno o nauczycielach doświadczo-
nych, jak i początkujących.

	 Zbiór	zadań	Chemia w zadaniach i przykładach	–	
niezastąpiona	pomoc	w	realizacji	wymagań	programowych

Przygotowany dla klas siódmej i  ósmej zbiór zadań Chemia w  zadaniach 
i przykładach zawiera opisy wszystkich doświadczeń zalecanych w podstawie 
programowej, ponadto zapewnia uczniom dostęp do filmów przedstawiających te 
doświadczenia (na stronie docwiczenia.pl). 

Zbiór zadań Chemia w  zadaniach i  przykładach to niezastąpiona pomoc 
w nauce chemii − ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień i  skutecznie 
wspiera opanowanie sposobów rozwiązywania zadań zarówno obliczeniowych, 
jak i problemowych, dzięki przykładom opisanym krok po kroku.

	 	Propozycja	wymagań	programowych	 
na	poszczególne	oceny

2

Wymagania programowe na po-
szczególne oceny dla klasy ósmej, 
w formacie umożliwiającym dosto-
sowanie ich do własnych potrzeb, 
znajdują się na portalu

Zbiór zadań to rozwiązanie wspie-
rające naukę chemii zarówno 
z  lekcji na lekcję, jak i  podczas 
przygotowań do sprawdzianów czy 
konkursów chemicznych.

w zadaniach i przykładach

zbiór zadań dla szkoły podstawowej

Chemia
Now

a p
odsta

w
a

program
ow

a

z dostępem do



15Wymagania programowe

	P
ro
po
zy
cj
a	
w
ym
ag
ań
	p
ro
gr
am
ow
yc
h	
na
	p
os
zc
ze
gó
ln
e	
oc
en
y	
pr
zy
go
to
w
an
a	
na
	p
od
st
aw
ie
	t
re
śc
i	z
aw
ar
ty
ch
	w
	p
od
st
aw
ie
	

pr
og
ra
m
ow
ej
,	p
ro
gr
am
ie
	n
au
cz
an
ia
	o
ra
z	
po
dr
ęc
zn
ik
u	
dl
a	
kl
as
y	
ós
m
ej
	s
zk
oł
y	
po
ds
ta
w
ow
ej
	C

he
m

ia
 N

ow
ej

 E
ry

W
yr

óż
ni

on
e 

w
ym

ag
an

ia
 p

ro
gr

am
ow

e 
od

po
w

ia
da

ją
 w

ym
ag

an
io

m
 o

gó
ln

ym
 i 

sz
cz

eg
ół

ow
ym

 z
aw

ar
ty

m
 w

 t
re

śc
ia

ch
 n

au
cz

an
ia

 p
od

st
aw

y 
pr

og
ra

m
ow

ej
.

V
II
.	K
w
as
y O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce
na
	d
ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce
na
	b
ar
dz
o	
do
br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

za
sa

dy
 b

hp
 d

ot
yc

zą
ce

 o
bc

ho
dz

en
ia

 
się

 z
 k

w
as

am
i

 –
za

lic
za

 k
w

as
y 

do
 e

le
kt

ro
lit

ów
 –
de
fin
iu
je
	p
oj
ęc
ie
	k

w
as

y	
zg
od
ni
e	
z 
te
or
ią
	

A
rr
he
ni
us
a

 –
op
is
uj
e	
bu
do
w
ę	
kw
as
ów
	

 –
op
is
uj
e	
ró
żn
ic
e	
w
 b
ud
ow
ie
	k
w
as
ów
	

be
zt
le
no
w
yc
h	
i k
w
as
ów
	t
le
no
w
yc
h

 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e	
kw
as
ów
:	

H
C
l, 

H
2S

, H
2S

O
4,

 H
2S

O
3,

 H
N

O
3,

 H
2C

O
3,

 
H

3P
O

4
 –
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 s
tr

uk
tu

ra
ln

e 
kw

as
ów

 
be

zt
le

no
w

yc
h

 –
po
da
je
	n
az
w
y	

po
zn

an
yc

h	
kw
as
ów

 –
w

sk
az

uj
e 

w
od

ór
 i 

re
sz

tę
 k

w
as

ow
ą 

w
e 

w
zo

rz
e 

kw
as

u
 –
w

yz
na

cz
a 

w
ar

to
śc

io
w

oś
ć 

re
sz

ty
 k

w
as

ow
ej

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
k 

m
oż

na
 o

tr
zy

m
ać

 n
p.

 k
w

as
 

ch
lo

ro
w

od
or

ow
y, 

kw
as

 s
ia

rk
ow

y(
IV

)
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 je

st
 tl

en
ek

 k
w

as
ow

y
 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	k
w
as
ów

,  
np

.: 
ch

lo
ro

w
od

or
ow

eg
o,

 a
zo

to
w

eg
o(

V)
 

i s
ia

rk
ow

eg
o(

VI
)

 –
st

os
uj

e 
za

sa
dę

 r
oz

ci
eń

cz
an

ia
 k

w
as

ów
 –
op
is
uj
e	

po
ds

ta
w

ow
e	
za
st
os
ow
an
ia
	

kw
as
ów

: c
hl

or
ow

od
or

ow
eg

o,
 a

zo
to

w
eg

o(
V)

 
i s

ia
rk

ow
eg

o(
VI

)
 –
w
yj
aś
ni
a,
	n
a	
cz
ym
	p
ol
eg
a	
dy
so
cj
ac
ja
	

jo
no
w
a	
(e
le
kt
ro
lit
yc
zn
a)
	k
w
as
ów

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: j

on
, k

at
io

n 
i a

ni
on

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	d
ys
oc
ja
cj
i	

jo
no
w
ej
	k
w
as
ów

 (p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
w
ym
ie
ni
a	
ro
dz
aj
e	
od
cz
yn
u	
ro
zt
w
or
u

 –
w

ym
ie

ni
a 

po
zn

an
e 

w
sk

aź
ni

ki
 –
ok

re
śla

 z
ak

re
s 

pH
 i 

ba
rw

y 
w

sk
aź

ni
kó

w
 

dl
a 

po
sz

cz
eg

ól
ny

ch
 o

dc
zy

nó
w

 –
ro
zr
óż
ni
a	
do
św
ia
dc
za
ln
ie
	o
dc
zy
ny
	

ro
zt
w
or
ów
	z
a	
po
m
oc
ą	
w
sk
aź
ni
kó
w

 –
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

kw
aś

ne
 o

pa
dy

 –
ob

lic
za

 m
as

y 
cz

ąs
te

cz
ko

w
e 

H
C

l i
 H

2S

U
cz

eń
:

 –
ud

ow
ad

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
w

 n
az

w
ie

 d
an

eg
o 

kw
as

u 
po

ja
w

ia
 s

ię
 w

ar
to

śc
io

w
oś

ć
 –
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 s
tr

uk
tu

ra
ln

e 
po

zn
an

yc
h 

kw
as

ów
 –
w

ym
ie

ni
a 

m
et

od
y 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 k
w

as
ów

 
tle

no
w

yc
h 

i k
w

as
ów

 b
ez

tle
no

w
yc

h
 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	o
tr
zy
m
yw
an
ia
	

po
zn

an
yc

h	
kw
as
ów

 –
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

tle
ne

k 
kw

as
ow

y
 –
w

sk
az

uj
e 

pr
zy

kł
ad

y 
tle

nk
ów

 k
w

as
ow

yc
h

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	p

oz
na

ny
ch
	k
w
as
ów

 –
op
is
uj
e	
za
st
os
ow
an
ia
	p

oz
na

ny
ch
	k
w
as
ów
	

 –
w
yj
aś
ni
a	
po
ję
ci
e	

dy
so

cj
ac

ja
 jo

no
w

a 
 –
za
pi
su
je
	w

yb
ra

ne
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

dy
so
cj
ac
ji	
jo
no
w
ej
	k
w
as
ów

 –
na

zy
w

a 
ka

tio
n 

H
+

 i 
an

io
ny

 r
es

zt
 k

w
as

ow
yc

h
 –
ok
re
śl
a	
od
cz
yn
	r
oz
tw
or
u	
(k
w
as
ow
y)

 –
w

ym
ie

ni
a 

w
sp

ól
ne

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 k
w

as
ów

 –
w

yj
aś

ni
a,

 z
 c

ze
go

 w
yn

ik
aj

ą 
w

sp
ól

ne
 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 k
w

as
ów

 –
za

pi
su

je
 o

bs
er

w
ac

je
 z

 p
rz

ep
ro

w
ad

za
ny

ch
 

do
św

ia
dc

ze
ń

 –
po

sł
ug

uj
e 

się
 s

ka
lą

 p
H

 –
ba

da
 o

dc
zy

n 
i p

H
 r

oz
tw

or
u

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
k 

po
w

st
aj

ą 
kw

aś
ne

 o
pa

dy
 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 s

ku
tk

ów
 k

w
aś

ny
ch

 o
pa

dó
w

 –
ob

lic
za

 m
as

y 
cz

ąs
te

cz
ko

w
e 

kw
as

ów
 –
ob

lic
za

 z
aw

ar
to

ść
 p

ro
ce

nt
ow

ą 
pi

er
w

ia
st

kó
w

 
ch

em
ic

zn
yc

h 
w

 c
zą

st
ec

zk
ac

h 
kw

as
ów

U
cz

eń
:

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	o
tr
zy
m
yw
an
ia
	

w
sk

az
an

eg
o	
kw
as
u

 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
po

dc
za

s 
pr

ac
y 

ze
 s

tę
żo

ny
m

i r
oz

tw
or

am
i k

w
as

ów
 n

al
eż

y 
za

ch
ow

ać
 s

zc
ze

gó
ln

ą 
os

tr
oż

no
ść

 –
pr
oj
ek
tu
je
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
a,
	w
 w
yn
ik
u	

kt
ór
yc
h	
m
oż
na
	o
tr
zy
m
ać
	o

m
aw

ia
ne

 n
a 

le
kc

ja
ch
	k
w
as
y

 –
w

ym
ie

ni
a 

po
zn

an
e 

tle
nk

i k
w

as
ow

e
 –
w

yj
aś

ni
a 

za
sa

dę
 b

ez
pi

ec
zn

eg
o 

ro
zc

ie
ńc

za
ni

a 
st

ęż
on

eg
o 

ro
zt

w
or

u 
kw

as
u 

sia
rk

ow
eg

o(
VI

)
 –

pl
an

uj
e 

do
św

ia
dc

za
ln

e 
w

yk
ry

ci
e 

bi
ał

ka
 

w
 p

ró
bc

e 
ży

w
no

śc
i (

np
.: 

w
 se

rz
e,

 m
le

ku
, j

aj
ku

)
 –
op

isu
je

 r
ea

kc
ję

 k
sa

nt
op

ro
te

in
ow

ą
 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e	
ró
w
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

dy
so
cj
ac
ji	
jo
no
w
ej
	(
el
ek
tr
ol
it
yc
zn
ej
)	

kw
as
ów

 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e	
ró
w
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

dy
so
cj
ac
ji	
jo
no
w
ej
	(
el
ek
tr
ol
it
yc
zn
ej
)	

w
 fo
rm
ie
	s
to
pn
io
w
ej
	d
la
	H

2S
, H

2C
O

3
 –
ok

re
śla

 k
w

as
ow

y 
od

cz
yn

 r
oz

tw
or

u 
na

 p
od

st
aw

ie
 z

na
jo

m
oś

ci
 jo

nó
w

 o
be

cn
yc

h 
w

 b
ad

an
ym

 r
oz

tw
or

ze
 –
op

isu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

pr
ze

pr
ow

ad
za

ne
 

na
 le

kc
ja

ch
 (s

ch
em

at
, o

bs
er

w
ac

je
, w

ni
os

ek
)

 –
po
da
je
	p
rz
yc
zy
ny
	o
dc
zy
nu
	r
oz
tw
or
ów
:	

kw
as
ow
eg
o,
	z
as
ad
ow
eg
o,
	o
bo
ję
tn
eg
o	

 –
in
te
rp
re
tu
je
	w
ar
to
ść
	p
H
	w
 u
ję
ci
u	

ja
ko
śc
io
w
ym
	(
od
cz
yn
y:
	k
w
as
ow
y,

 
za
sa
do
w
y,
	o
bo
ję
tn
y)

 –
op
is
uj
e	
za
st
os
ow
an
ia
	w
sk
aź
ni
kó
w

 –
pl
an
uj
e	
do
św
ia
dc
ze
ni
e,
	k
tó
re
	p
oz
w
al
a	

zb
ad
ać
	p
H
	p
ro
du
kt
ów
	w
ys
tę
pu
ją
cy
ch
	

w
 ż
yc
iu
	c
od
zi
en
ny
m

 –
ro

zw
ią

zu
je

 z
ad

an
ia

 o
bl

ic
ze

ni
ow

e 
o 

w
yż

sz
ym

 
st

op
ni

u 
tr

ud
no

śc
i

 –
an
al
iz
uj
e	
pr
oc
es
	p
ow
st
aw
an
ia
	i 
sk
ut
ki
	

kw
aś
ny
ch
	o
pa
dó
w

 –
pr
op
on
uj
e	

ni
ek

tó
re
	s
po
so
by
	o
gr
an
ic
ze
ni
a	

po
w
st
aw
an
ia
	k
w
aś
ny
ch
	o
pa
dó
w

U
cz

eń
:

 –
za

pi
su

je
 w

zó
r 

st
ru

kt
ur

al
ny

 k
w

as
u 

ni
eo

rg
an

ic
zn

eg
o 

o 
po

da
ny

m
 w

zo
rz

e 
su

m
ar

yc
zn

ym
 –
na

zy
w

a 
do

w
ol

ny
 k

w
as

 tl
en

ow
y 

(o
kr

eś
le

ni
e 

w
ar

to
śc

io
w

oś
ci

 p
ie

rw
ia

st
kó

w
 c

he
m

ic
zn

yc
h,

 
uw

zg
lę

dn
ie

ni
e 

ic
h 

w
 n

az
w

ie
)

 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	

do
św
ia
dc
ze
ni
a,
	w
 k
tó
ry
ch
	w
yn
ik
u	
m
oż
na
	

ot
rz
ym
ać
	k
w
as
y

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
kw

as
y 

na
 p

od
st

aw
ie

 p
od

an
yc

h 
in

fo
rm

ac
ji

 –
od

cz
yt

uj
e 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i c
he

m
ic

zn
yc

h
 –
ro

zw
ią

zu
je

 z
ad

an
ia

 o
bl

ic
ze

ni
ow

e 
o 

w
yż

sz
ym

 
st

op
ni

u 
tr

ud
no

śc
i

 –
pr
op
on
uj
e	
sp
os
ob
y	
og
ra
ni
cz
en
ia
	

kw
aś
ny
ch
	o
pa
dó
w

 –
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

sk
al

a 
pH



16 Wymagania programowe

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

: 
– 

w
ym

ie
ni

a 
pr

zy
kł

ad
y 

in
ny

ch
 w

sk
aź

ni
kó

w
 i 

op
is

uj
e 

ic
h 

za
ch

ow
an

ie
 w

 r
oz

tw
or

ac
h 

o 
ró

żn
yc

h 
od

cz
yn

ac
h

– 
op

is
uj

e 
w

pł
yw

 p
H

 n
a 

gl
eb

ę 
i u

pr
aw

y,
 w

yj
aś

ni
a 

pr
zy

cz
yn

y 
st

os
ow

an
ia

 p
os

zc
ze

gó
ln

yc
h 

na
w

oz
ów

– 
om

aw
ia

 p
rz

em
ys

ło
w

ą 
m

et
od

ę 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 k

w
as

u 
az

ot
ow

eg
o(

V
)

– 
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 s

to
pi

eń
 d

ys
oc

ja
cj

i
– 

dz
ie

li 
el

ek
tr

ol
it

y 
ze

 w
zg

lę
du

 n
a 

st
op

ie
ń 

dy
so

cj
ac

ji

V
II

I. 
So

le
O

ce
na

 d
op

us
zc

za
ją

ca
[1

]
O

ce
na

 d
os

ta
te

cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
op

isu
je

 b
ud

ow
ę 

so
li

 –
tw

or
zy

 i 
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 s
um

ar
yc

zn
e 

so
li 

(n
p.

 c
hl

or
kó

w
, s

ia
rc

zk
ów

)
 –
w

sk
az

uj
e 

m
et

al
 i 

re
sz

tę
 k

w
as

ow
ą 

w
e 

w
zo

rz
e 

so
li

 –
tw

or
zy

 n
az

w
y 

so
li 

na
 p

od
st

aw
ie

 w
zo

ró
w

 
su

m
ar

yc
zn

yc
h 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
tw

or
zy

 i 
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 s
um

ar
yc

zn
e 

so
li 

na
 p

od
st

aw
ie

 ic
h 

na
zw

 (w
zo

ry
 so

li 
kw

as
ów

: 
ch

lo
ro

w
od

or
ow

eg
o,

 si
ar

ko
w

od
or

ow
eg

o 
i m

et
al

i, 
np

. s
od

u,
 p

ot
as

u 
i w

ap
ni

a)
 –
w

sk
az

uj
e 

w
zo

ry
 s

ol
i w

śr
ód

 w
zo

ró
w

 r
óż

ny
ch

 
zw

ią
zk

ów
 c

he
m

ic
zn

yc
h 

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 d

ys
oc

ja
cj

a 
jo

no
w

a 
(e

le
kt

ro
lit

yc
zn

a)
 s

ol
i

 –
dz

ie
li 

so
le

 z
e 

w
zg

lę
du

 n
a 

ic
h 

ro
zp

us
zc

za
ln

oś
ć 

w
 w

od
zi

e
 –
us

ta
la

 r
oz

pu
sz

cz
al

no
ść

 s
ol

i w
 w

od
zi

e 
na

 
po

ds
ta

w
ie

 ta
be

li 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i 

i w
od

or
ot

le
nk

ów
 w

 w
od

zi
e

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i d

ys
oc

ja
cj

i 
jo

no
w

ej
 (e

le
kt

ro
lit

yc
zn

ej
) s

ol
i 

ro
zp

us
zc

za
ln

yc
h 

w
 w

od
zi

e 
(p

ro
st

e 
pr

zy
kł

ad
y)

 –
po

da
je

 n
az

w
y 

jo
nó

w
 p

ow
st

ał
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

dy
so

cj
ac

ji 
jo

no
w

ej
 s

ol
i (

pr
os

te
 p

rz
yk

ła
dy

)
 –
op

isu
je

 s
po

só
b 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 s
ol

i t
rz

em
a 

po
ds

ta
w

ow
ym

i m
et

od
am

i (
kw

as
 +

 z
as

ad
a,

 
m

et
al

 +
 k

w
as

, t
le

ne
k 

m
et

al
u 

+
 k

w
as

)
 –
za

pi
su

je
 c

zą
st

ec
zk

ow
o 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ol
i (

pr
os

te
 p

rz
yk

ła
dy

)
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: r

ea
kc

ja
 z

ob
oj

ęt
ni

an
ia

 
i r

ea
kc

ja
 s

tr
ąc

en
io

w
a

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

cz
te

ry
 n

aj
w

aż
ni

ej
sz

e 
sp

os
ob

y 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ol
i

 –
po

da
je

 n
az

w
y 

i w
zo

ry
 s

ol
i (

ty
po

w
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i z

ob
oj

ęt
ni

an
ia

 
w

 fo
rm

ac
h:

 c
zą

st
ec

zk
ow

ej
, j

on
ow

ej
 o

ra
z 

jo
no

w
ej

 s
kr

óc
on

ej
 –
po

da
je

 n
az

w
y 

jo
nó

w
 p

ow
st

ał
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

dy
so

cj
ac

ji 
jo

no
w

ej
 s

ol
i

 –
od

cz
yt

uj
e 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i o
tr

zy
m

yw
an

ia
 s

ol
i 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
ko

rz
ys

ta
 z

 ta
be

li 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i 

i w
od

or
ot

le
nk

ów
 w

 w
od

zi
e

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 s
ol

i 
(r

ea
kc

ja
 s

tr
ąc

en
io

w
a)

 w
 fo

rm
ac

h 
cz

ąs
te

cz
ko

w
ej

 i 
jo

no
w

ej
 (p

ro
st

e 
pr

zy
kł

ad
y)

 –
za

pi
su

je
 i 

od
cz

yt
uj

e 
w

yb
ra

ne
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i d

ys
oc

ja
cj

i j
on

ow
ej

 s
ol

i
 –
dz

ie
li 

m
et

al
e 

ze
 w

zg
lę

du
 n

a 
ic

h 
ak

ty
w

no
ść

 
ch

em
ic

zn
ą 

(s
ze

re
g 

ak
ty

w
no

śc
i m

et
al

i)
 –
op

isu
je

 s
po

so
by

 z
ac

ho
w

an
ia

 s
ię

 m
et

al
i 

w
 r

ea
kc

ji 
z 

kw
as

am
i (

np
. m

ie
dź

 i 
m

ag
ne

z 
w

 r
ea

kc
ji 

z 
kw

as
em

 c
hl

or
ow

od
or

ow
ym

)
 –
za

pi
su

je
 o

bs
er

w
ac

je
 z

 d
oś

w
ia

dc
ze

ń 
pr

ze
pr

ow
ad

za
ny

ch
 n

a 
le

kc
ji 

 –
w

ym
ie

ni
a 

za
st

os
ow

an
ia

 n
aj

w
aż

ni
ej

sz
yc

h 
so

li

U
cz

eń
:

 –
tw

or
zy

 i 
za

pi
su

je
 n

az
w

y 
i w

zo
ry

 s
ol

i: 
ch

lo
rk

ów
, s

ia
rc

zk
ów

, a
zo

ta
nó

w
(V

),
 

sia
rc

za
nó

w
(I

V
), 

sia
rc

za
nó

w
(V

I)
, 

w
ęg

la
nó

w
, f

os
fo

ra
nó

w
(V

) 
(o

rt
of

os
fo

ra
nó

w
(V

))
 –
za

pi
su

je
 i 

od
cz

yt
uj

e 
ró

w
na

ni
a 

dy
so

cj
ac

ji 
jo

no
w

ej
 (

el
ek

tr
ol

it
yc

zn
ej

) 
so

li
 –
ot

rz
ym

uj
e 

so
le

 (d
oś

w
ia

dc
za

ln
ie

)
 –
w

yj
aś

ni
a 

pr
ze

bi
eg

 r
ea

kc
ji 

zo
bo

ję
tn

ia
ni

a 
i r

ea
kc

ji 
st

rą
ce

ni
ow

ej
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 
so

li 
 –
us

ta
la

, k
or

zy
st

aj
ąc

 z
 s

ze
re

gu
 a

kt
yw

no
śc

i 
m

et
al

i, 
kt

ór
e 

m
et

al
e 

re
ag

uj
ą 

z 
kw

as
am

i 
w

ed
łu

g 
sc

he
m

at
u:

  
m

et
al

 +
 k

w
as

 
 s

ól
 +

 w
od

ór
 –
pr

oj
ek

tu
je

 i 
pr

ze
pr

ow
ad

za
 r

ea
kc

ję
 

zo
bo

ję
tn

ia
ni

a 
(H

C
l +

 N
aO

H
)

 –
sw

ob
od

ni
e 

po
sł

ug
uj

e 
się

 ta
be

lą
 

ro
zp

us
zc

za
ln

oś
ci

 s
ol

i i
 w

od
or

ot
le

nk
ów

 
w

 w
od

zi
e

 –
pr

oj
ek

tu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

po
zw

al
aj

ąc
e 

ot
rz

ym
ać

 s
ub

st
an

cj
e 

tr
ud

no
 

ro
zp

us
zc

za
ln

e 
i p

ra
kt

yc
zn

ie
 

ni
er

oz
pu

sz
cz

al
ne

 (
so

le
 i 

w
od

or
ot

le
nk

i) 
w

 r
ea

kc
ja

ch
 s

tr
ąc

en
io

w
yc

h
 –

za
pi

su
je

 o
dp

ow
ie

dn
ie

 ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i 
w

 fo
rm

ie
 c

zą
st

ec
zk

ow
ej

 i 
jo

no
w

ej
 (r

ea
kc

je
 

ot
rz

ym
yw

an
ia 

su
bs

ta
nc

ji 
tr

ud
no

 
ro

zp
us

zc
za

ln
yc

h 
i p

ra
kt

yc
zn

ie
 

ni
er

oz
pu

sz
cz

aln
yc

h 
w

 re
ak

cj
ac

h 
st

rą
ce

ni
ow

yc
h)

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 s

ol
i w

ys
tę

pu
ją

cy
ch

 
w

 p
rz

yr
od

zi
e

 –
w

ym
ie

ni
a 

za
st

os
ow

an
ia

 s
ol

i
 –
op

isu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

pr
ze

pr
ow

ad
za

ne
 

na
 le

kc
ja

ch
 (s

ch
em

at
, o

bs
er

w
ac

je
, w

ni
os

ek
)

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

m
et

od
y 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 s
ol

i
 –
pr

ze
w

id
uj

e,
 c

zy
 z

aj
dz

ie
 d

an
a 

re
ak

cj
a 

ch
em

ic
zn

a 
(p

oz
na

ne
 m

et
od

y, 
ta

be
la

 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i i

 w
od

or
ot

le
nk

ów
 

w
 w

od
zi

e,
 s

ze
re

g 
ak

ty
w

no
śc

i m
et

al
i)

 –
za

pi
su

je
 i 

od
cz

yt
uj

e 
ró

w
na

ni
a 

re
ak

cj
i 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 d
ow

ol
ne

j s
ol

i 
 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
ki

e 
zm

ia
ny

 z
as

zł
y 

w
 o

dc
zy

ni
e 

ro
zt

w
or

ów
 p

od
da

ny
ch

 r
ea

kc
ji 

zo
bo

ję
tn

ia
ni

a
 –
pr

op
on

uj
e 

re
ak

cj
ę 

tw
or

ze
ni

a 
so

li 
tr

ud
no

 
ro

zp
us

zc
za

ln
ej

 i 
pr

ak
ty

cz
ni

e 
ni

er
oz

pu
sz

cz
al

ne
j

 –
pr

ze
w

id
uj

e 
w

yn
ik

 r
ea

kc
ji 

st
rą

ce
ni

ow
ej

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
so

le
 n

a 
po

ds
ta

w
ie

 p
od

an
yc

h 
in

fo
rm

ac
ji

 –
po

da
je

 z
as

to
so

w
an

ia
 r

ea
kc

ji 
st

rą
ce

ni
ow

yc
h

 –
pr

oj
ek

tu
je

 i 
pr

ze
pr

ow
ad

za
 d

oś
w

ia
dc

ze
ni

a 
do

ty
cz

ąc
e 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 s
ol

i
 –
pr

ze
w

id
uj

e 
ef

ek
ty

 z
ap

ro
je

kt
ow

an
yc

h 
do

św
ia

dc
ze

ń 
do

ty
cz

ąc
yc

h 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ol
i 

(r
óż

ne
 m

et
od

y)
 –
op

isu
je

 z
ap

ro
je

kt
ow

an
e 

do
św

ia
dc

ze
ni

a



17Wymagania programowe

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

: 
– 

w
ym

ie
ni

a 
pr

zy
kł

ad
y 

in
ny

ch
 w

sk
aź

ni
kó

w
 i 

op
is

uj
e 

ic
h 

za
ch

ow
an

ie
 w

 r
oz

tw
or

ac
h 

o 
ró

żn
yc

h 
od

cz
yn

ac
h

– 
op

is
uj

e 
w

pł
yw

 p
H

 n
a 

gl
eb

ę 
i u

pr
aw

y,
 w

yj
aś

ni
a 

pr
zy

cz
yn

y 
st

os
ow

an
ia

 p
os

zc
ze

gó
ln

yc
h 

na
w

oz
ów

– 
om

aw
ia

 p
rz

em
ys

ło
w

ą 
m

et
od

ę 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 k

w
as

u 
az

ot
ow

eg
o(

V
)

– 
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 s

to
pi

eń
 d

ys
oc

ja
cj

i
– 

dz
ie

li 
el

ek
tr

ol
it

y 
ze

 w
zg

lę
du

 n
a 

st
op

ie
ń 

dy
so

cj
ac

ji

V
II

I. 
So

le
O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
op

isu
je

 b
ud

ow
ę 

so
li

 –
tw
or
zy
	i 
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e	
so
li 

(n
p.

 c
hl

or
kó

w
, s

ia
rc

zk
ów

)
 –
w

sk
az

uj
e 

m
et

al
 i 

re
sz

tę
 k

w
as

ow
ą 

w
e 

w
zo

rz
e 

so
li

 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
so
li	
na
	p
od
st
aw
ie
	w
zo
ró
w
	

su
m
ar
yc
zn
yc
h 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
tw
or
zy
	i 
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e	
so
li	

na
	p
od
st
aw
ie
	ic
h	
na
zw

 (w
zo

ry
 so

li 
kw

as
ów

: 
ch

lo
ro

w
od

or
ow

eg
o,

 si
ar

ko
w

od
or

ow
eg

o 
i m

et
al

i, 
np

. s
od

u,
 p

ot
as

u 
i w

ap
ni

a)
 –
w

sk
az

uj
e 

w
zo

ry
 s

ol
i w

śr
ód

 w
zo

ró
w

 r
óż

ny
ch

 
zw

ią
zk

ów
 c

he
m

ic
zn

yc
h 

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 d

ys
oc

ja
cj

a 
jo

no
w

a 
(e

le
kt

ro
lit

yc
zn

a)
 s

ol
i

 –
dz

ie
li 

so
le

 z
e 

w
zg

lę
du

 n
a 

ic
h 

ro
zp

us
zc

za
ln

oś
ć 

w
 w

od
zi

e
 –
us

ta
la

 r
oz

pu
sz

cz
al

no
ść

 s
ol

i w
 w

od
zi

e 
na

 
po

ds
ta

w
ie

 ta
be

li 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i 

i w
od

or
ot

le
nk

ów
 w

 w
od

zi
e

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	d
ys
oc
ja
cj
i	

jo
no

w
ej

 (e
le

kt
ro

lit
yc

zn
ej

) s
ol
i	

ro
zp
us
zc
za
ln
yc
h	
w
 w
od
zi
e 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
po

da
je

 n
az

w
y 

jo
nó

w
 p

ow
st

ał
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

dy
so

cj
ac

ji 
jo

no
w

ej
 s

ol
i (

pr
os

te
 p

rz
yk

ła
dy

)
 –
op

isu
je

 s
po

só
b 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 s
ol

i t
rz

em
a 

po
ds

ta
w

ow
ym

i m
et

od
am

i (
kw

as
 +

 z
as

ad
a,

 
m

et
al

 +
 k

w
as

, t
le

ne
k 

m
et

al
u 

+
 k

w
as

)
 –
za
pi
su
je
	c
zą
st
ec
zk
ow
o	
ró
w
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

ot
rz
ym
yw
an
ia
	s
ol
i (

pr
os

te
 p

rz
yk

ła
dy

)
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: r

ea
kc

ja
 z

ob
oj

ęt
ni

an
ia

 
i r

ea
kc

ja
 s

tr
ąc

en
io

w
a

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

cz
te

ry
 n

aj
w

aż
ni

ej
sz

e 
sp

os
ob

y 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ol
i

 –
po

da
je

 n
az

w
y 

i w
zo

ry
 s

ol
i (

ty
po

w
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	z
ob
oj
ęt
ni
an
ia
	

w
 fo
rm
ac
h:
	c
zą
st
ec
zk
ow
ej
,	j
on
ow
ej
	o
ra
z	

jo
no
w
ej
	s
kr
óc
on
ej

 –
po

da
je

 n
az

w
y 

jo
nó

w
 p

ow
st

ał
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

dy
so

cj
ac

ji 
jo

no
w

ej
 s

ol
i

 –
od

cz
yt

uj
e 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i o
tr

zy
m

yw
an

ia
 s

ol
i 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
ko

rz
ys

ta
 z

 ta
be

li 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i 

i w
od

or
ot

le
nk

ów
 w

 w
od

zi
e

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 s
ol

i 
(r

ea
kc

ja
 s

tr
ąc

en
io

w
a)

 w
 fo

rm
ac

h 
cz

ąs
te

cz
ko

w
ej

 i 
jo

no
w

ej
 (p

ro
st

e 
pr

zy
kł

ad
y)

 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e 
w

yb
ra

ne
	r
ów
na
ni
a	

re
ak
cj
i	d
ys
oc
ja
cj
i	j
on
ow
ej
	s
ol
i

 –
dz

ie
li 

m
et

al
e 

ze
 w

zg
lę

du
 n

a 
ic

h 
ak

ty
w

no
ść

 
ch

em
ic

zn
ą 

(s
ze

re
g 

ak
ty

w
no

śc
i m

et
al

i)
 –
op

isu
je

 s
po

so
by

 z
ac

ho
w

an
ia

 s
ię

 m
et

al
i 

w
 r

ea
kc

ji 
z 

kw
as

am
i (

np
. m

ie
dź

 i 
m

ag
ne

z 
w

 r
ea

kc
ji 

z 
kw

as
em

 c
hl

or
ow

od
or

ow
ym

)
 –
za

pi
su

je
 o

bs
er

w
ac

je
 z

 d
oś

w
ia

dc
ze

ń 
pr

ze
pr

ow
ad

za
ny

ch
 n

a 
le

kc
ji 

 –
w
ym
ie
ni
a	
za
st
os
ow
an
ia
	n
aj
w
aż
ni
ej
sz
yc
h	

so
li

U
cz

eń
:

 –
tw
or
zy
	i 
za
pi
su
je
	n
az
w
y	
i w
zo
ry
	s
ol
i:	

ch
lo
rk
ów
,	s
ia
rc
zk
ów
,	a
zo
ta
nó
w
(V
),
	

sia
rc
za
nó
w
(I
V
),	
sia
rc
za
nó
w
(V
I)

, 
w
ęg
la
nó
w

,	f
os
fo
ra
nó
w
(V
)	

(o
rt
of
os
fo
ra
nó
w
(V
))

 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e	
ró
w
na
ni
a	
dy
so
cj
ac
ji	

jo
no
w
ej
	(
el
ek
tr
ol
it
yc
zn
ej
)	
so
li

 –
ot

rz
ym

uj
e 

so
le

 d
oś

w
ia

dc
za

ln
ie

 –
w
yj
aś
ni
a	
pr
ze
bi
eg
	r
ea
kc
ji	
zo
bo
ję
tn
ia
ni
a	

i r
ea
kc
ji	
st
rą
ce
ni
ow
ej

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	o
tr
zy
m
yw
an
ia
	

so
li	

 –
us

ta
la

, k
or

zy
st

aj
ąc

 z
 s

ze
re

gu
 a

kt
yw

no
śc

i 
m

et
al

i, 
kt

ór
e 

m
et

al
e 

re
ag

uj
ą 

z 
kw

as
am

i 
w

ed
łu

g 
sc

he
m

at
u:

  
m

et
al

 +
 k

w
as

 
 s

ól
 +

 w
od

ór
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	r
ea
kc
ję
	

zo
bo
ję
tn
ia
ni
a	
(H
C
l	+
	N
aO
H
)

 –
sw

ob
od

ni
e 

po
sł

ug
uj

e 
się

 ta
be

lą
 

ro
zp

us
zc

za
ln

oś
ci

 s
ol

i i
 w

od
or

ot
le

nk
ów

 
w

 w
od

zi
e

 –
pr
oj
ek
tu
je
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
a	
po
zw
al
aj
ąc
e	

ot
rz
ym
ać
	s
ub
st
an
cj
e	
tr
ud
no
	

ro
zp
us
zc
za
ln
e	

i p
ra

kt
yc

zn
ie

 
ni

er
oz

pu
sz

cz
al

ne
	(
so
le
	i 
w
od
or
ot
le
nk
i)	

w
 r
ea
kc
ja
ch
	s
tr
ąc
en
io
w
yc
h

 –
za

pi
su

je
 o

dp
ow

ie
dn

ie
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i 

w
 fo

rm
ie

 c
zą

st
ec

zk
ow

ej
 i 

jo
no

w
ej

 (r
ea

kc
je

 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ub
st

an
cj

i t
ru

dn
o 

ro
zp

us
zc

za
ln

yc
h 

w
 r

ea
kc

ja
ch

 s
tr

ąc
en

io
w

yc
h)

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 s

ol
i w

ys
tę

pu
ją

cy
ch

 
w

 p
rz

yr
od

zi
e

 –
w
ym
ie
ni
a	
za
st
os
ow
an
ia
	s
ol
i

 –
op

isu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

pr
ze

pr
ow

ad
za

ne
 

na
 le

kc
ja

ch
 (s

ch
em

at
, o

bs
er

w
ac

je
, w

ni
os

ek
)

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

m
et

od
y 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 s
ol

i
 –
pr

ze
w

id
uj

e,
 c

zy
 z

aj
dz

ie
 d

an
a 

re
ak

cj
a 

ch
em

ic
zn

a 
(p

oz
na

ne
 m

et
od

y, 
ta

be
la

 
ro

zp
us

zc
za

ln
oś

ci
 s

ol
i i

 w
od

or
ot

le
nk

ów
 

w
 w

od
zi

e,
 s

ze
re

g 
ak

ty
w

no
śc

i m
et

al
i)

 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e	
ró
w
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

ot
rz
ym
yw
an
ia
	d

ow
ol

ne
j	s
ol
i	

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
ki

e 
zm

ia
ny

 z
as

zł
y 

w
 o

dc
zy

ni
e 

ro
zt

w
or

ów
 p

od
da

ny
ch

 r
ea

kc
ji 

zo
bo

ję
tn

ia
ni

a
 –
pr

op
on

uj
e 

re
ak

cj
ę 

tw
or

ze
ni

a 
so

li 
tr

ud
no

 
ro

zp
us

zc
za

ln
ej

 i 
pr

ak
ty

cz
ni

e 
ni

er
oz

pu
sz

cz
al

ne
j

 –
pr
ze
w
id
uj
e	
w
yn
ik
	r
ea
kc
ji	
st
rą
ce
ni
ow
ej

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
so

le
 n

a 
po

ds
ta

w
ie

 p
od

an
yc

h 
in

fo
rm

ac
ji

 –
po

da
je

 z
as

to
so

w
an

ia
 r

ea
kc

ji 
st

rą
ce

ni
ow

yc
h

 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
a	

do
ty
cz
ąc
e	
ot
rz
ym
yw
an
ia
	s
ol
i

 –
pr

ze
w

id
uj

e 
ef

ek
ty

 z
ap

ro
je

kt
ow

an
yc

h 
do

św
ia

dc
ze

ń 
do

ty
cz

ąc
yc

h 
ot

rz
ym

yw
an

ia
 s

ol
i 

(r
óż

ne
 m

et
od

y)
 –
op

isu
je

 z
ap

ro
je

kt
ow

an
e 

do
św

ia
dc

ze
ni

a

 –
od

ró
żn

ia
 z

ap
is 

cz
ąs

te
cz

ko
w

y 
od

 z
ap

isu
 

jo
no

w
eg

o 
ró

w
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

ej
 –
ok

re
śla

 z
w

ią
ze

k 
ła

du
nk

u 
jo

nu
 

z 
w

ar
to

śc
io

w
oś

ci
ą 

m
et

al
u 

i r
es

zt
y 

kw
as

ow
ej

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
	z
as
to
so
w
ań
	

na
jw
aż
ni
ej
sz
yc
h	
so
li

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

:
– 

w
yj

aś
ni

a 
po

ję
ci

e 
hy

dr
at

; w
ym

ie
ni

a 
pr

zy
kł

ad
y 

hy
dr

at
ów

, i
ch

 w
ys

tę
po

w
an

ia
 i 

za
st

os
ow

an
ia

– 
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

hy
dr

ol
iz

a;
 z

ap
is

uj
e 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i h
yd

ro
liz

y 
i w

yj
aś

ni
a 

je
j p

rz
eb

ie
g 

– 
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
a:

 s
ól

 p
od

w
ój

na
, s

ól
 p

ot
ró

jn
a,

 w
od

or
os

ol
e 

i h
yd

ro
ks

os
ol

e;
 p

od
aj

e 
pr

zy
kł

ad
y 

ty
ch

 s
ol

i

IX
.	Z
w
ią
zk
i	w
ęg
la
	z
	w
od
or
em

O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

zw
ią

zk
i o

rg
an

ic
zn

e 
 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 z

w
ią

zk
ów

 c
he

m
ic

zn
yc

h 
za

w
ie

ra
ją

cy
ch

 w
ęg

ie
l

 –
w
ym
ie
ni
a	
na
tu
ra
ln
e	
źr
ód
ła
	w
ęg
lo
w
od
or
ów

 –
w
ym
ie
ni
a	
na
zw
y	
pr
od
uk
tó
w
	d
es
ty
la
cj
i	

ro
py
	n
af
to
w
ej
	i 
po
da
je
	p
rz
yk
ła
dy
	ic
h	

za
st
os
ow
an
ia

 –
st

os
uj

e 
za

sa
dy

 b
hp

 w
 p

ra
cy

 z
 g

az
em

 z
ie

m
ny

m
 

or
az

 p
ro

du
kt

am
i p

rz
er

ób
ki

 r
op

y 
na

fto
w

ej
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 w

ęg
lo

w
od

or
y

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 s

ze
re

g 
ho

m
ol

og
ic

zn
y

 –
de
fin
iu
je
	p
oj
ęc
ia
:	w

ęg
lo

w
od

or
y 

na
sy

co
ne

, 
w

ęg
lo

w
od

or
y 

ni
en

as
yc

on
e,

 a
lk

an
y,

 a
lk

en
y,

 
al

ki
ny

 –
za

lic
za

 a
lk

an
y 

do
 w

ęg
lo

w
od

or
ów

 n
as

yc
on

yc
h,

 
a 

al
ke

ny
 i 

al
ki

ny
 –

 d
o 

ni
en

as
yc

on
yc

h
 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e:
	a
lk
an
ów
,	

al
ke
nó
w
	i 
al
ki
nó
w
	o
 p
od
an
ej
	li
cz
bi
e	

at
om
ów
	w
ęg
la

 –
ry
su
je
	w
zo
ry
	s
tr
uk
tu
ra
ln
e	

i p
ół
st
ru
kt
ur
al
ne
	(
gr
up
ow
e)
:	a
lk
an
ów
,	

al
ke
nó
w
	i 
al
ki
nó
w
	o
 ła
ńc
uc
ha
ch
	p
ro
st
yc
h	

(d
o	
pi
ęc
iu
	a
to
m
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e)

 –
po
da
je
	n
az
w
y	
sy
st
em
at
yc
zn
e	
al
ka
nó
w
	

(d
o	
pi
ęc
iu
	a
to
m
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e)

 –
po
da
je
	w
zo
ry
	o
gó
ln
e:
	a
lk
an
ów
,	a
lk
en
ów
	

i a
lk
in
ów

 –
po

da
je

 z
as

ad
y 

tw
or

ze
ni

a 
na

zw
 a

lk
en

ów
 

i a
lk

in
ów

 –
pr

zy
po

rz
ąd

ko
w

uj
e 

da
ny

 w
ęg

lo
w

od
ór

 d
o 

od
po

w
ie

dn
ie

go
 s

ze
re

gu
 h

om
ol

og
ic

zn
eg

o

U
cz

eń
:

 –
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

sz
er

eg
 h

om
ol

og
ic

zn
y

 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
al
ke
nó
w
	i 
al
ki
nó
w
	n
a	

po
ds
ta
w
ie
	n
az
w
	o
dp
ow
ie
dn
ic
h	
al
ka
nó
w

 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
:	s
um
ar
yc
zn
e,
	s
tr
uk
tu
ra
ln
e	

i p
ół
st
ru
kt
ur
al
ne
	(g
ru
po
w
e)
;	p
od
aj
e	

na
zw
y:
	a
lk
an
ów
,	a
lk
en
ów
	i 
al
ki
nó
w

 –
bu

du
je

 m
od

el
 c

zą
st

ec
zk

i: 
m

et
an

u,
 e

te
nu

, e
ty

nu
 –
w

yj
aś

ni
a 

ró
żn

ic
ę 

m
ię

dz
y 

sp
al

an
ie

m
 

ca
łk

ow
ity

m
 a

 s
pa

la
ni

em
 n

ie
ca

łk
ow

ity
m

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	i 
ch
em
ic
zn
e	

(s
pa
la
ni
e)
	a
lk
an
ów

 (m
et

an
u,

 e
ta

nu
) o

ra
z 

et
en
u	
i e
ty
nu
	

 –
za
pi
su
je
	i 

od
cz

yt
uj

e	
ró
w
na
ni
a	
re
ak
cj
i	

sp
al
an
ia
	m
et
an
u 

i e
ta

nu
	p
rz
y	
du
ży
m
	

i m
ał
ym
	d
os
tę
pi
e	
tl
en
u	

 –
pi

sz
e 

ró
w

na
ni

a 
re

ak
cj

i s
pa

la
ni

a 
et

en
u 

i e
ty

nu
 –
po

ró
w

nu
je

 b
ud

ow
ę 

et
en

u 
i e

ty
nu

 –
w

yj
aś

ni
a,

 n
a 

cz
ym

 p
ol

eg
aj

ą 
re

ak
cj

e 
pr

zy
łą

cz
an

ia
 i 

po
lim

er
yz

ac
ji

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	i 
ni
ek
tó
re
	

za
st
os
ow
an
ia
	p
ol
ie
ty
le
nu

 –
w
yj
aś
ni
a,
	ja
k	
m
oż
na
	d
oś
w
ia
dc
za
ln
ie
	

od
ró
żn
ić
	w
ęg
lo
w
od
or
y	
na
sy
co
ne
	o
d	

w
ęg
lo
w
od
or
ów
	n
ie
na
sy
co
ny
ch

, n
p.

 m
et

an
 

od
 e

te
nu

 c
zy

 e
ty

nu
 –
w

yj
aś

ni
a,

 o
d 

cz
eg

o 
za

le
żą

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 –
w

yk
on

uj
e 

pr
os

te
 o

bl
ic

ze
ni

a 
do

ty
cz

ąc
e 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
po

da
je

 o
bs

er
w

ac
je

 d
o 

w
yk

on
yw

an
yc

h 
na

 
le

kc
ji 

do
św

ia
dc

ze
ń

U
cz

eń
:

 –
tw
or
zy
	w
zo
ry
	o
gó
ln
e	
al
ka
nó
w
,	a
lk
en
ów
	

i a
lk
in
ów
	(
na
	p
od
st
aw
ie
	w
zo
ró
w
	

ko
le
jn
yc
h	
zw
ią
zk
ów
	c
he
m
ic
zn
yc
h	

w
 d
an
ym
	s
ze
re
gu
	h
om
ol
og
ic
zn
ym
)

 –
pr

op
on

uj
e 

sp
os

ób
 d

oś
w

ia
dc

za
ln

eg
o 

w
yk

ry
ci

a 
pr

od
uk

tó
w

 s
pa

la
ni

a 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	s
pa
la
ni
a	

al
ka
nó
w
	p
rz
y	
du
ży
m
	i 
m
ał
ym
	d
os
tę
pi
e	

tl
en
u

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i s

pa
la

ni
a 

al
ke

nó
w

 
i a

lk
in

ów
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 
et

yn
u

 –
od

cz
yt

uj
e 

po
da

ne
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i 

ch
em

ic
zn

ej
 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	e

te
nu

 i 
et

yn
u 

z 
br
om
em
,	p
ol
im
er
yz
ac
ji	
et
en
u	

 –
op

isu
je

 r
ol

ę 
ka

ta
liz

at
or

a 
w

 r
ea

kc
ji 

ch
em

ic
zn

ej
 –
w
yj
aś
ni
a	
za
le
żn
oś
ć	
m
ię
dz
y	
dł
ug
oś
ci
ą	

ła
ńc
uc
ha
	w
ęg
lo
w
eg
o	
a 
w
ła
śc
iw
oś
ci
am
i	

fiz
yc
zn
ym
i	a
lk
an
ów

 (n
p.

 s
ta

ne
m

 s
ku

pi
en

ia
, 

lo
tn

oś
ci

ą,
 p

al
no

śc
ią

, g
ęs

to
śc

ią
, t

em
pe

ra
tu

rą
 

to
pn

ie
ni

a 
i w

rz
en

ia
) 

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

je
st

 p
rz

yc
zy

ną
 w

ię
ks

ze
j 

re
ak

ty
w

no
śc

i w
ęg

lo
w

od
or

ów
 n

ie
na

sy
co

ny
ch

 
w

 p
or

ów
na

ni
u 

z 
w

ęg
lo

w
od

or
am

i n
as

yc
on

ym
i

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	i 
za
st
os
ow
an
ia
	

po
lie
ty
le
nu

U
cz

eń
:

 –
an

al
iz

uj
e 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
po

ró
w

nu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 w
ęg

lo
w

od
or

ów
 

na
sy

co
ny

ch
 i 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 n

ie
na

sy
co

ny
ch

 –
w
yj
aś
ni
a	
za
le
żn
oś
ć	
m
ię
dz
y	
dł
ug
oś
ci
ą	

ła
ńc
uc
ha
	w
ęg
lo
w
eg
o	
a 
w
ła
śc
iw
oś
ci
am
i	

fiz
yc
zn
ym
i	a
lk
an
ów

 –
op

isu
je

 w
pł

yw
 w

ią
za

ni
a 

w
ie

lo
kr

ot
ne

go
 

w
 c

zą
st

ec
zc

e 
w

ęg
lo

w
od

or
u 

na
 je

go
 

re
ak

ty
w

no
ść

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i p

rz
ył

ąc
za

ni
a 

(n
p.

 b
ro

m
ow

od
or

u,
 w

od
or

u,
 c

hl
or

u)
 d

o 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 z
aw

ie
ra

ją
cy

ch
 w

ią
za

ni
e 

w
ie

lo
kr

ot
ne

 
 –
pr

oj
ek

tu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e 
do

ty
cz

ąc
e 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	

ch
em
ic
zn
e	
um
oż
liw
ia
ją
ce
	o
dr
óż
ni
en
ie
	

w
ęg
lo
w
od
or
ów
	n
as
yc
on
yc
h	
od
	

w
ęg
lo
w
od
or
ów
	n
ie
na
sy
co
ny
ch

 –
st

os
uj

e 
zd

ob
yt

ą 
w

ie
dz

ę 
do

 r
oz

w
ią

zy
w

an
ia

 
za

da
ń 

ob
lic

ze
ni

ow
yc

h 
o 

w
ys

ok
im

 s
to

pn
iu

 
tr

ud
no

śc
i

 –
an

al
iz

uj
e 

zn
ac

ze
ni

e 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 w
 ż

yc
iu

 
co

dz
ie

nn
ym



18 Wymagania programowe

 –
op

isu
je

 b
ud

ow
ę 

i w
ys

tę
po

w
an

ie
 m

et
an

u
 –
op

isu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 fi
zy

cz
ne

 i 
ch

em
ic

zn
e 

m
et

an
u 

i e
ta

nu
 –
w

yj
aś

ni
a,

 n
a 

cz
ym

 p
ol

eg
aj

ą 
sp

al
an

ie
 c

ał
ko

w
ite

 
i s

pa
la

ni
e 

ni
ec

ał
ko

w
ite

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i s

pa
la

ni
a 

ca
łk

ow
ite

go
 i 

sp
al

an
ia

 n
ie

ca
łk

ow
ite

go
 m

et
an

u 
i e

ta
nu

 –
po

da
je

 w
zo

ry
 s

um
ar

yc
zn

e 
i s

tr
uk

tu
ra

ln
e 

et
en

u 
i e

ty
nu

 –
op
is
uj
e	

na
jw

aż
ni

ej
sz

e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	e
te
nu
	

i e
ty
nu

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: p

ol
im

er
yz

ac
ja

, m
on

om
er

 
i p

ol
im

er
 –
op
is
uj
e	

na
jw

aż
ni

ej
sz

e	
za
st
os
ow
an
ia
	

m
et
an
u,
	e
te
nu
	i 
et
yn
u

 –
op

isu
je

 w
pł

yw
 w

ęg
lo

w
od

or
ów

 n
as

yc
on

yc
h 

i w
ęg

lo
w

od
or

ów
 n

ie
na

sy
co

ny
ch

 n
a 

w
od

ę 
br

om
ow

ą 
(lu

b 
ro

zc
ie

ńc
zo

ny
 r

oz
tw

ór
 

m
an

ga
ni

an
u(

VI
I) 

po
ta

su
)

 –
pr
oj
ek
tu
je
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	
ch
em
ic
zn
e	

um
oż
liw
ia
ją
ce
	o
dr
óż
ni
en
ie
	

w
ęg
lo
w
od
or
ów
	n
as
yc
on
yc
h	
od
	

w
ęg
lo
w
od
or
ów
	n
ie
na
sy
co
ny
ch

 –
op

isu
je

 p
rz

ep
ro

w
ad

za
ne

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e
 –
w

yk
on

uj
e 

ob
lic

ze
ni

a 
zw

ią
za

ne
 

z 
w

ęg
lo

w
od

or
am

i
 –
w
ys
zu
ku
je
	in
fo
rm
ac
je
	n
a	
te
m
at
	

za
st
os
ow
ań
	a
lk
an
ów
,	e
te
nu
	i 
et
yn
u;
	

w
ym

ie
ni

a 
je

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
e	
re
ak
cj
i	p
ol
im
er
yz
ac
ji	

et
en
u

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

:
– 

op
is

uj
e 

pr
ze

bi
eg

 s
uc

he
j d

es
ty

la
cj

i w
ęg

la
 k

am
ie

nn
eg

o
– 

w
yj

aś
ni

a 
po

ję
ci

a:
 iz

om
er

ia
, i

zo
m

er
y

– 
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

w
ęg

lo
w

od
or

y 
ar

om
at

yc
zn

e
– 

po
da

je
 p

rz
yk

ła
dy

 t
w

or
zy

w
 s

zt
uc

zn
yc

h 
i t

w
or

zy
w

 s
yn

te
ty

cz
ny

ch
– 

w
ym

ie
ni

a 
w

ła
śc

iw
oś

ci
 i 

za
st

os
ow

an
ia

 w
yb

ra
ny

ch
 t

w
or

zy
w

 s
zt

uc
zn

yc
h

– 
w

ym
ie

ni
a 

pr
zy

kł
ad

ow
e 

oz
na

cz
en

ia
 o

pa
ko

w
ań

 w
yk

on
an

yc
h 

z 
tw

or
zy

w
 s

zt
uc

zn
yc

h

X
.	P
oc
ho
dn
e	
w
ęg
lo
w
od
or
ów

O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
do

w
od

zi
, ż

e 
al

ko
ho

le
, k

w
as

y 
ka

rb
ok

sy
lo

w
e,

 
es

tr
y 

i a
m

in
ok

w
as

y 
są

 p
oc

ho
dn

ym
i 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
op

isu
je

 b
ud

ow
ę 

po
ch

od
ny

ch
 w

ęg
lo

w
od

or
ów

 
(g

ru
pa

 w
ęg

lo
w

od
or

ow
a 

+
 g

ru
pa

 fu
nk

cy
jn

a)
 –
w

ym
ie

ni
a 

pi
er

w
ia

st
ki

 c
he

m
ic

zn
e 

w
ch

od
zą

ce
 

w
 s

kł
ad

 p
oc

ho
dn

yc
h 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
za

lic
za

 d
an

ą 
su

bs
ta

nc
ję

 o
rg

an
ic

zn
ą 

do
 

od
po

w
ie

dn
ie

j g
ru

py
 z

w
ią

zk
ów

 c
he

m
ic

zn
yc

h
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 je

st
 g

ru
pa

 fu
nk

cy
jn

a
 –
za

zn
ac

za
 g

ru
py

 fu
nk

cy
jn

e 
w

 a
lk

oh
ol

ac
h,

 
kw

as
ac

h 
ka

rb
ok

sy
lo

w
yc

h,
 e

st
ra

ch
 

i a
m

in
ok

w
as

ac
h;

 p
od

aj
e 

ic
h 

na
zw

y

U
cz

eń
:

 –
za

pi
su

je
 n

az
w

y 
i w

zo
ry

 o
m

aw
ia

ny
ch

 g
ru

p 
fu

nk
cy

jn
yc

h
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
al

ko
ho

le
 p

ol
ih

yd
ro

ks
yl

ow
e

 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	i 
po
da
je
	n
az
w
y	
al
ko
ho
li	

m
on
oh
yd
ro
ks
yl
ow
yc
h	
o 
ła
ńc
uc
ha
ch
	

pr
os
ty
ch
	(
za
w
ie
ra
ją
cy
ch
	d
o	
pi
ęc
iu
	

at
om
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e)

 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	su
m
ar
yc
zn
y	
i p
ół
st
ru
kt
ur
al
ny
	

(g
ru
po
w
y)
	p
ro
pa
no
-1
,2
,3
-t
rio
lu
	(g
lic
er
ol
u)

 –
uz

as
ad

ni
a 

st
w

ie
rd

ze
ni

e,
 ż

e 
al

ko
ho

le
 i 

kw
as

y 
ka

rb
ok

sy
lo

w
e 

tw
or

zą
 s

ze
re

gi
 h

om
ol

og
ic

zn
e

 –
po

da
je

 o
dc

zy
n 

ro
zt

w
or

u 
al

ko
ho

lu
 –
op

isu
je

 fe
rm

en
ta

cj
ę 

al
ko

ho
lo

w
ą

U
cz

eń
:

 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
al

ko
ho

l e
ty

lo
w

y 
m

a 
od

cz
yn

 o
bo

ję
tn

y
 –
w

yj
aś

ni
a,

 w
 ja

ki
 s

po
só

b 
tw

or
zy

 s
ię

 n
az

w
ę 

sy
st

em
at

yc
zn

ą 
gl

ic
er

ol
u

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i s

pa
la

ni
a 

al
ko

ho
li

 –
po
da
je
	n
az
w
y	
zw
yc
za
jo
w
e	
i s
ys
te
m
at
yc
zn
e	

al
ko
ho
li	
i k
w
as
ów
	k
ar
bo
ks
yl
ow
yc
h

 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
lac

ze
go

 n
ie

kt
ór

e 
w

yż
sz

e 
kw

as
y 

ka
rb

ok
sy

lo
w

e 
na

zy
w

a 
się

 k
w

as
am

i t
łu

sz
cz

ow
ym

i
 –
po

ró
w

nu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 k
w

as
ów

 
or

ga
ni

cz
ny

ch
 i 

ni
eo

rg
an

ic
zn

yc
h

 –
ba
da
	i 
op
isu
je
	w
yb
ra
ne
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	

i c
he
m
ic
zn
e	
kw
as
u	
et
an
ow
eg
o	
(o
ct
ow
eg
o)

U
cz

eń
:

 –
pr

op
on

uj
e 

do
św

ia
dc

ze
ni

e 
ch

em
ic

zn
e 

do
 p

od
an

eg
o 

te
m

at
u 

z 
dz

ia
łu

 P
oc

ho
dn

e 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 –
op

isu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e 
(s

ch
em

at
, 

ob
se

rw
ac

je
, w

ni
os

ek
)

 –
pr

ze
pr

ow
ad

za
 d

oś
w

ia
dc

ze
ni

a 
ch

em
ic

zn
e 

do
 

dz
ia

łu
 P

oc
ho

dn
e 

w
ęg

lo
w

od
or

ów
 –
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 p
od

an
yc

h 
al

ko
ho

li 
i k

w
as

ów
 

ka
rb

ok
sy

lo
w

yc
h

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

yc
h 

al
ko

ho
li 

i k
w

as
ów

 k
ar

bo
ks

yl
ow

yc
h 

o 
w

yż
sz

ym
 s

to
pn

iu
 tr

ud
no

śc
i (

np
. w

ię
ce

j n
iż

 
pi

ęć
 a

to
m

ów
 w

ęg
la

 w
 c

zą
st

ec
zc

e)
 



19Wymagania programowe

 –
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 o
gó

ln
e 

al
ko

ho
li,

 k
w

as
ów

 
ka

rb
ok

sy
lo

w
yc

h 
i e

st
ró

w
 –
dz
ie
li	
al
ko
ho
le
	n
a	
m
on
oh
yd
ro
ks
yl
ow
e	

i p
ol
ih
yd
ro
ks
yl
ow
e

 –
za
pi
su
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e	
i r
ys
uj
e	
w
zo
ry
	

pó
łs
tr
uk
tu
ra
ln
e	
(g
ru
po
w
e)
	i	
st
ru
kt
ur
al
ne
	

al
ko
ho
li	
m
on
oh
yd
ro
ks
yl
ow
yc
h 

o 
ła
ńc
uc
ha
ch
	p
ro
st
yc
h	
za
w
ie
ra
ją
cy
ch
	d
o	

tr
ze
ch
	a
to
m
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
na

zw
y 

zw
yc

za
jo

w
e 

i n
az

w
y 

sy
st

em
at

yc
zn

e
 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
sy
st
em
at
yc
zn
e	
al
ko
ho
li	

m
on
oh
yd
ro
ks
yl
ow
yc
h 
o 
ła
ńc
uc
ha
ch
	

pr
os
ty
ch
	z
aw
ie
ra
ją
cy
ch
	d
o	
tr
ze
ch
	

at
om
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e,

 p
od

aj
e 

na
zw

y 
zw

yc
za

jo
w

e 
(m

et
an

ol
u,

 e
ta

no
lu

) 
 –
ry
su
je
	w
zo
ry
	p
ół
st
ru
kt
ur
al
ne
	(
gr
up
ow
e)
	

i s
tr
uk
tu
ra
ln
e	
kw
as
ów
	

m
on
ok
ar
bo
ks
yl
ow
yc
h	
o 
ła
ńc
uc
ha
ch
	

pr
os
ty
ch
	z
aw
ie
ra
ją
cy
ch
	d
o	
dw
óc
h	

at
om
ów
	w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e;
	p
od
aj
e	
ic
h	

na
zw
y	
sy
st
em
at
yc
zn
e	
i	z
w
yc
za
jo
w
e 

(k
w

as
u 

m
et

an
ow

eg
o 

i k
w

as
u 

et
an

ow
eg

o)
 

 –
za

zn
ac

za
 r

es
zt

ę 
kw

as
ow

ą 
w

e 
w

zo
rz

e 
kw

as
u 

ka
rb

ok
sy

lo
w

eg
o 

 –
op
is
uj
e	

na
jw

aż
ni

ej
sz

e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	

m
et
an
ol
u,
	e
ta
no
lu
	i 
gl
ic
er
ol
u	
or
az
	

kw
as
ów
	e
ta
no
w
eg
o	
i m
et
an
ow
eg
o

 –
ba
da
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	g
lic
er
ol
u

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
e	
re
ak
cj
i	s
pa
la
ni
a	

m
et
an
ol
u

 –
op
is
uj
e	
po
ds
ta
w
ow
e	
za
st
os
ow
an
ia
	

et
an
ol
u	
i k
w
as
u	
et
an
ow
eg
o

 –
dz

ie
li 

kw
as

y 
ka

rb
ok

sy
lo

w
e 

na
 n

as
yc

on
e 

i n
ie

na
sy

co
ne

 –
w

ym
ie

ni
a 

na
jw

aż
ni

ej
sz

e 
kw

as
y 

tłu
sz

cz
ow

e
 –
op
is
uj
e	

na
jw

aż
ni

ej
sz

e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	

dł
ug
oł
ań
cu
ch
ow
yc
h	
kw
as
ów
	

ka
rb
ok
sy
lo
w
yc
h 

(s
te

ar
yn

ow
eg

o 
i o

le
in

ow
eg

o)
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 m

yd
ła

 –
w

ym
ie

ni
a 

zw
ią

zk
i c

he
m

ic
zn

e,
 k

tó
re

 s
ą 

su
bs

tr
at

am
i r

ea
kc

ji 
es

tr
yf

ik
ac

ji
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 e

st
ry

 –
w

ym
ie

ni
a 

pr
zy

kł
ad

y 
w

ys
tę

po
w

an
ia

 e
st

ró
w

 
w

 p
rz

yr
od

zi
e

 –
op

isu
je

 z
ag

ro
że

ni
a 

zw
ią

za
ne

 z
 a

lk
oh

ol
am

i 
(m

et
an

ol
, e

ta
no

l)
 –
w

śr
ód

 p
oz

na
ny

ch
 s

ub
st

an
cj

i w
sk

az
uj

e 
te

, 
kt

ór
e 

m
aj

ą 
sz

ko
dl

iw
y 

w
pł

yw
 n

a 
or

ga
ni

zm

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	s
pa
la
ni
a	

et
an
ol
u

 –
po
da
je
	p
rz
yk
ła
dy
	k
w
as
ów
	o
rg
an
ic
zn
yc
h	

w
ys
tę
pu
ją
cy
ch
	w
 p
rz
yr
od
zi
e	
(n
p.
	k
w
as
y:
	

m
ró
w
ko
w
y,
	s
zc
za
w
io
w
y,
	c
yt
ry
no
w
y)
	

i w
ym
ie
ni
a	
ic
h	
za
st
os
ow
an
ia

 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
pr
os
ty
ch
	k
w
as
ów
	

ka
rb
ok
sy
lo
w
yc
h	
(d
o	
pi
ęc
iu
	a
to
m
ów
	

w
ęg
la
	w
 c
zą
st
ec
zc
e)
	i 
za
pi
su
je
	ic
h	
w
zo
ry
	

su
m

ar
yc

zn
e 

i s
tr
uk
tu
ra
ln
e

 –
po

da
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 k
w

as
ów

 m
et

an
ow

eg
o 

(m
ró

w
ko

w
eg

o)
 i 

et
an

ow
eg

o 
(o

ct
ow

eg
o)

 –
ba
da
	w
yb
ra
ne
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	

kw
as
u	
et
an
ow
eg
o	
(o
ct
ow
eg
o)

 –
op

isu
je

 d
ys

oc
ja

cj
ę 

jo
no

w
ą 

kw
as

ów
 

ka
rb

ok
sy

lo
w

yc
h

 –
ba

da
 o

dc
zy

n 
w

od
ne

go
 r

oz
tw

or
u 

kw
as

u 
et

an
ow

eg
o 

(o
ct

ow
eg

o)
 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	

re
ak

cj
i s

pa
la

ni
a 

i r
ea

kc
ji 

dy
so
cj
ac
ji	
jo
no
w
ej
	k
w
as
ów
	m

et
an

ow
eg

o 
i e
ta
no
w
eg
o

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	k
w
as
ów
	

m
et

an
ow

eg
o 

i e
ta
no
w
eg
o	
z 
m
et
al
am
i,	

tl
en
ka
m
i	m
et
al
i	i
 w
od
or
ot
le
nk
am
i

 –
po

da
je

 n
az

w
y 

so
li 

po
ch

od
zą

cy
ch

 o
d 

kw
as

ów
 

m
et

an
ow

eg
o 

i e
ta

no
w

eg
o

 –
po
da
je
	n
az
w
y	
dł
ug
oł
ań
cu
ch
ow
yc
h	

kw
as
ów
	m
on
ok
ar
bo
ks
yl
ow
yc
h 

(p
rz

yk
ła

dy
)

 –
za

pi
su

je
 w

zo
ry

 s
um

ar
yc

zn
e 

kw
as

ów
: 

pa
lm

ity
no

w
eg

o,
 s

te
ar

yn
ow

eg
o 

i o
le

in
ow

eg
o

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
k 

m
oż

na
 d

oś
w

ia
dc

za
ln

ie
 

ud
ow

od
ni

ć,
 ż

e 
da

ny
 k

w
as

 k
ar

bo
ks

yl
ow

y 
je

st
 

kw
as

em
 n

ie
na

sy
co

ny
m

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 e

st
ró

w
 –
w
yj
aś
ni
a,
	n
a	
cz
ym
	p
ol
eg
a	
re
ak
cj
a	

es
tr
yf
ik
ac
ji

 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
es
tr
ów
	p
oc
ho
dz
ąc
yc
h	

od
 p
od
an
yc
h	
na
zw
	k
w
as
ów
	i 
al
ko
ho
li	

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y)
 –
op

isu
je

 s
po

só
b 

ot
rz

ym
yw

an
ia

 w
sk

az
an

eg
o 

es
tr

u 
(n

p.
 o

ct
an

u 
et

yl
u)

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 e
st

ru
 

(p
ro

st
e 

pr
zy

kł
ad

y, 
np

. o
ct

an
u 

m
et

yl
u)

 –
w

ym
ie

ni
a 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 fi
zy

cz
ne

 o
ct

an
u 

et
yl

u
 –
op
is
uj
e	
ne
ga
ty
w
ne
	s
ku
tk
i	d
zi
ał
an
ia
	

et
an
ol
u	
na
 o
rg
an
iz
m

 –
ba

da
 w

ła
śc

iw
oś

ci
 fi

zy
cz

ne
 o

m
aw

ia
ny

ch
 

zw
ią

zk
ów

 –
za

pi
su

je
 o

bs
er

w
ac

je
 z

 w
yk

on
yw

an
yc

h 
do

św
ia

dc
ze

ń 
ch

em
ic

zn
yc

h

 –
po

ró
w

nu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 k
w

as
ów

 
ka

rb
ok

sy
lo

w
yc

h
 –
op

isu
je

 p
ro

ce
s 

fe
rm

en
ta

cj
i o

ct
ow

ej
 –
dz

ie
li 

kw
as

y 
ka

rb
ok

sy
lo

w
e

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

yc
h 

kw
as

ów
 k

ar
bo

ks
yl

ow
yc

h
 –
po

da
je

 n
az

w
y 

so
li 

kw
as

ów
 o

rg
an

ic
zn

yc
h

 –
ok

re
śla

 m
ie

jsc
e 

w
ys

tę
po

w
an

ia
 w

ią
za

ni
a 

po
dw

ój
ne

go
 w

 c
zą

st
ec

zc
e 

kw
as

u 
ol

ei
no

w
eg

o
 –
po
da
je
	n
az
w
y	
i r
ys
uj
e	
w
zo
ry
	

pó
łs
tr
uk
tu
ra
ln
e	
(g
ru
po
w
e)
	

dł
ug
oł
ań
cu
ch
ow
yc
h	
kw
as
ów
	

m
on
ok
ar
bo
ks
yl
ow
yc
h	
(k
w
as
ów
	

tł
us
zc
zo
w
yc
h)
	n
as
yc
on
yc
h	

(p
al
m
it
yn
ow
eg
o,
	s
te
ar
yn
ow
eg
o)
	

i n
ie
na
sy
co
ne
go
	(
ol
ei
no
w
eg
o)

 –
pr
oj
ek
tu
je
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	
ch
em
ic
zn
e	

um
oż
liw
ia
ją
ce
	o
dr
óż
ni
en
ie
	k
w
as
u	

ol
ei
no
w
eg
o	
od
	k
w
as
ów
	p
al
m
it
yn
ow
eg
o	

lu
b	
st
ea
ry
no
w
eg
o

 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
a	
re
ak
cj
i	c
he
m
ic
zn
yc
h	

pr
os
ty
ch
	k
w
as
ów
	k
ar
bo
ks
yl
ow
yc
h	

z 
al
ko
ho
la
m
i	m
on
oh
yd
ro
ks
yl
ow
ym
i

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 
po

da
ny

ch
 e

st
ró

w
 –
tw

or
zy

 w
zo

ry
 e

st
ró

w
 n

a 
po

ds
ta

w
ie

 n
az

w
 

kw
as

ów
 i 

al
ko

ho
li

 –
tw
or
zy
	n
az
w
y	
sy
st
em
at
yc
zn
e	

i z
w
yc
za
jo
w
e	
es
tr
ów

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 n

az
w

 
od

po
w

ie
dn

ic
h 

kw
as

ów
 k

ar
bo

ks
yl

ow
yc

h 
i a

lk
oh

ol
i

 –
za

pi
su

je
 w

zó
r 

po
zn

an
eg

o 
am

in
ok

w
as

u
 –
op
is
uj
e	
bu
do
w
ę	
or
az
	w
yb
ra
ne
	

w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	i 
ch
em
ic
zn
e	

am
in
ok
w
as
ów
	n
a	
pr
zy
kł
ad
zi
e	
kw
as
u	

am
in
oo
ct
ow
eg
o	
(g
lic
yn
y)

 –
op

isu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 o
m

aw
ia

ny
ch

 z
w

ią
zk

ów
 

ch
em

ic
zn

yc
h

 –
w
ym
ie
ni
a	
za
st
os
ow
an
ia
:	m
et
an
ol
u,
	

et
an
ol
u,
	g
lic
er
ol
u,
	k
w
as
u	
m
et
an
ow
eg
o,
	

kw
as
u	
oc
to
w
eg
o

 –
ba

da
 n

ie
kt

ór
e 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 fi
zy

cz
ne

 
i c

he
m

ic
zn

e 
om

aw
ia

ny
ch

 z
w

ią
zk

ów
 –
op

isu
je

 p
rz

ep
ro

w
ad

zo
ne

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e

 –
w

yj
aś

ni
a 

za
le

żn
oś

ć 
m

ię
dz

y 
dł

ug
oś

ci
ą 

ła
ńc

uc
ha

 
w

ęg
lo

w
eg

o 
a 

st
an

em
 s

ku
pi

en
ia

 
i r

ea
kt

yw
no

śc
ią

 a
lk

oh
ol

i o
ra

z 
kw

as
ów

 
ka

rb
ok

sy
lo

w
yc

h
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i o

tr
zy

m
yw

an
ia

 e
st

ru
 

o 
po

da
ne

j n
az

w
ie

 lu
b 

po
da

ny
m

 w
zo

rz
e

 –
pl
an
uj
e	
i p
rz
ep
ro
w
ad
za
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	

po
zw
al
aj
ąc
e	
ot
rz
ym
ać
	e
st
er
	o
 p
od
an
ej
	

na
zw

ie
 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	e
st
ró
w
	w
 a
sp
ek
ci
e	

ic
h	
za
st
os
ow
ań

 –
pr

ze
w

id
uj

e 
pr

od
uk

ty
 r

ea
kc

ji 
ch

em
ic

zn
ej

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
po

zn
an

e 
su

bs
ta

nc
je

 –
om

aw
ia

 s
zc

ze
gó

ło
w

o 
pr

ze
bi

eg
 r

ea
kc

ji 
es

tr
yf

ik
ac

ji
 –
om

aw
ia

 r
óż

ni
cę

 m
ię

dz
y 

re
ak

cj
ą 

es
tr

yf
ik

ac
ji 

a 
re

ak
cj

ą 
zo

bo
ję

tn
ia

ni
a

 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

yc
h 

w
 fo

rm
ac

h:
 c

zą
st

ec
zk

ow
ej

, j
on

ow
ej

 
i s

kr
óc

on
ej

 jo
no

w
ej

 –
an

al
iz

uj
e 

ko
ns

ek
w

en
cj

e 
ist

ni
en

ia
 d

w
óc

h 
gr

up
 

fu
nk

cy
jn

yc
h 

w
 c

zą
st

ec
zc

e 
am

in
ok

w
as

u
 –
za
pi
su
je
	r
ów
na
ni
e	
ko
nd
en
sa
cj
i	d
w
óc
h	

cz
ąs
te
cz
ek
	g
lic
yn
y

 –
op

isu
je

 m
ec

ha
ni

zm
 p

ow
st

aw
an

ia
 w

ią
za

ni
a 

pe
pt

yd
ow

eg
o

 –
ro

zw
ią

zu
je

 z
ad

an
ia

 d
ot

yc
zą

ce
 p

oc
ho

dn
yc

h 
w

ęg
lo

w
od

or
ów

 (o
 d

uż
ym

 s
to

pn
iu

 tr
ud

no
śc

i)



20 Wymagania programowe

 –
om

aw
ia

 b
ud

ow
ę 

i w
ła

śc
iw

oś
ci

 a
m

in
ok

w
as

ów
 

(n
a 

pr
zy

kł
ad

zi
e 

gl
ic

yn
y)

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 w

ys
tę

po
w

an
ia

 
am

in
ok

w
as

ów
 

 –
w

ym
ie

ni
a 

na
jw

aż
ni

ej
sz

e 
za

st
os

ow
an

ia
 

po
zn

an
yc

h 
zw

ią
zk

ów
 c

he
m

ic
zn

yc
h 

(n
p.

 e
ta

no
lu

, k
w

as
u 

et
an

ow
eg

o,
 k

w
as

u 
st

ea
ry

no
w

eg
o)

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

:
– 

op
is

uj
e 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 i 
za

st
os

ow
an

ia
 w

yb
ra

ny
ch

 a
lk

oh
ol

i (
in

ne
 n

iż
 n

a 
le

kc
ji)

– 
op

is
uj

e 
w

ła
śc

iw
oś

ci
 i 

za
st

os
ow

an
ia

 w
yb

ra
ny

ch
 k

w
as

ów
 k

ar
bo

ks
yl

ow
yc

h 
(i

nn
e 

ni
ż 

na
 le

kc
ji)

– 
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

yc
h 

za
ch

od
zą

cy
ch

 w
 t

w
ar

de
j w

od
zi

e 
po

 d
od

an
iu

 m
yd

ła
 s

od
ow

eg
o

– 
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

hy
dr

ok
sy

kw
as

y
– 

w
yj

aś
ni

a,
 c

zy
m

 s
ą 

am
in

y;
 o

m
aw

ia
 ic

h 
pr

zy
kł

ad
y;

 p
od

aj
e 

ic
h 

w
zo

ry
; o

pi
su

je
 w

ła
śc

iw
oś

ci
, w

ys
tę

po
w

an
ie

 i 
za

st
os

ow
an

ia
– 

w
ym

ie
ni

a 
za

st
os

ow
an

ia
 a

m
in

ok
w

as
ów

– 
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 je

st
 h

yd
ro

liz
a 

es
tr

u
– 

za
pi

su
je

 r
ów

na
ni

a 
re

ak
cj

i h
yd

ro
liz

y 
es

tr
u 

o 
po

da
ne

j n
az

w
ie

 lu
b 

po
da

ny
m

 w
zo

rz
e

X
I.	
Su
bs
ta
nc
je
	o
	z
na
cz
en
iu
	b
io
lo
gi
cz
ny
m

O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

gł
ów

ne
 p

ie
rw

ia
st

ki
 c

he
m

ic
zn

e 
w

ch
od

zą
ce

 w
 s

kł
ad

 o
rg

an
iz

m
u 

 –
w

ym
ie

ni
a 

po
ds

ta
w

ow
e 

sk
ła

dn
ik

i ż
yw

no
śc

i 
i m

ie
jsc

a 
ic

h 
w

ys
tę

po
w

an
ia

 –
w
ym
ie
ni
a	
pi
er
w
ia
st
ki
	c
he
m
ic
zn
e,
	

kt
ór
yc
h	
at
om
y	
w
ch
od
zą
	w
 s
kł
ad
	

cz
ąs
te
cz
ek
:	t
łu
sz
cz
ów
,	c
uk
ró
w
	

(w
ęg
lo
w
od
an
ów
)	
i b
ia
łe
k

 –
dz
ie
li	
tł
us
zc
ze
	z
e	
w
zg
lę
du
	n
a:
	

po
ch
od
ze
ni
e	
i	s
ta
n	
sk
up
ie
ni
a

 –
za

lic
za

 tł
us

zc
ze

 d
o 

es
tr

ów
 –
w

ym
ie

ni
a 

ro
dz

aj
e 

bi
ał

ek
 –
dz

ie
li 

cu
kr

y 
(s

ac
ha

ry
dy

) n
a	
cu
kr
y	
pr
os
te
	

i c
uk
ry
	z
ło
żo
ne

 –
de
fin
iu
je
	b
ia
łk
a	
ja
ko
	z
w
ią
zk
i	c
he
m
ic
zn
e	

po
w
st
aj
ąc
e	
z 
am
in
ok
w
as
ów

 –
w

ym
ie

ni
a 

pr
zy

kł
ad

y:
 tł

us
zc

zó
w

, s
ac

ha
ry

dó
w

 
i b

ia
łe

k
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
w

ęg
lo

w
od

an
y

 –
w
ym
ie
ni
a	
pr
zy
kł
ad
y	
w
ys
tę
po
w
an
ia
	

ce
lu
lo
zy
	i 
sk
ro
bi
	w
 p
rz
yr
od
zi
e

U
cz

eń
:

 –
w

yj
aś

ni
a 

ro
lę

 s
kł

ad
ni

kó
w

 o
dż

yw
cz

yc
h 

w
 p

ra
w

id
ło

w
ym

 fu
nk

cj
on

ow
an

iu
 o

rg
an

iz
m

u
 –
op
is
uj
e	
bu
do
w
ę	
cz
ąs
te
cz
ki
	t
łu
sz
cz
u	
ja
ko
	

es
tr
u	
gl
ic
er
ol
u	
i k
w
as
ów
	t
łu
sz
cz
ow
yc
h

 –
op
is
uj
e	
w
yb
ra
ne
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	

tł
us
zc
zó
w

 –
op

isu
je

 w
pł

yw
 o

le
ju

 r
oś

lin
ne

go
 n

a 
w

od
ę 

br
om

ow
ą

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
k 

m
oż

na
 d

oś
w

ia
dc

za
ln

ie
 o

dr
óż

ni
ć 

tłu
sz

cz
e 

ni
en

as
yc

on
e 

od
 tł

us
zc

zó
w

 
na

sy
co

ny
ch

 –
op

isu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 b
ia

łe
k

 –
w
ym
ie
ni
a	
cz
yn
ni
ki
	p
ow
od
uj
ąc
e	

ko
ag
ul
ac
ję
	b
ia
łe
k

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
:	g
lu
ko
zy
,	

fr
uk
to
zy
,	s
ac
ha
ro
zy
,	s
kr
ob
i	i
 c
el
ul
oz
y

 –
ba
da
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	w
yb
ra
ny
ch
	

zw
ią
zk
ów
	c
he
m
ic
zn
yc
h 

(g
lu

ko
zy

, f
ru

kt
oz

y, 
sa

ch
ar

oz
y, 

sk
ro

bi
 i 

ce
lu

lo
zy

)
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
e 

re
ak

cj
i s

ac
ha

ro
zy

 z
 w

od
ą 

za
 p

om
oc

ą 
w

zo
ró

w
 s

um
ar

yc
zn

yc
h

U
cz

eń
:

 –
po

da
je

 w
zó

r 
og

ól
ny

 tł
us

zc
zó

w
 –
om

aw
ia

 r
óż

ni
ce

 w
 b

ud
ow

ie
 tł

us
zc

zó
w

 
st

ał
yc

h 
i t

łu
sz

cz
ów

 c
ie

kł
yc

h
 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
ol

ej
 r

oś
lin

ny
 o

db
ar

w
ia

 
w

od
ę 

br
om

ow
ą

 –
de
fin
iu
je
	b
ia
łk
a	
ja
ko
	z
w
ią
zk
i	c
he
m
ic
zn
e	

po
w
st
aj
ąc
e	
w
 w
yn
ik
u	
ko
nd
en
sa
cj
i	

am
in
ok
w
as
ów

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: p

ep
ty

dy
, p

ep
ty

za
cj

a,
 

w
ys

al
an

ie
 b

ia
łe

k
 –
op
is
uj
e	
ró
żn
ic
e	
w
 p
rz
eb
ie
gu
	d
en
at
ur
ac
ji	

i k
oa
gu
la
cj
i	b
ia
łe
k

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 z

na
cz

y, 
że

 s
ac

ha
ro

za
 je

st
 

di
sa

ch
ar

yd
em

 –
w
ym
ie
ni
a	
ró
żn
ic
e	
w
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
ac
h	

fiz
yc
zn
yc
h	
sk
ro
bi
	i 
ce
lu
lo
zy

 –
za

pi
su

je
 p

oz
na

ne
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i 

sa
ch

ar
yd

ów
 z

 w
od

ą
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 w

ią
za

ni
e 

pe
pt

yd
ow

e
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	

ch
em
ic
zn
e	
um
oż
liw
ia
ją
ce
	o
dr
óż
ni
en
ie

U
cz

eń
:

 –
po

da
je

 w
zó

r 
tr

ist
ea

ry
ni

an
u 

gl
ic

er
ol

u
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	

do
św
ia
dc
ze
ni
a	
ch
em
ic
zn
e	
um
oż
liw
ia
ją
ce
	

w
yk
ry
ci
e	
bi
ał
ka

 –
w

yj
aś

ni
a,

 n
a 

cz
ym

 p
ol

eg
a 

w
ys

al
an

ie
 b

ia
łe

k
 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
sk

ro
bi

a 
i c

el
ul

oz
a 

są
 

po
lis

ac
ha

ry
da

m
i

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
de

ks
tr

yn
y

 –
om

aw
ia

 p
rz

eb
ie

g 
re

ak
cj

i c
he

m
ic

zn
ej

 s
kr

ob
i 

z 
w

od
ą

 –
pl

an
uj

e 
i p

rz
ep

ro
w

ad
za

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
e 

ch
em

ic
zn

e 
w

er
yf

ik
uj

ąc
e 

po
st

aw
io

ną
 h

ip
ot

ez
ę

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
po

zn
an

e 
su

bs
ta

nc
je



21Wymagania programowe

 –
om

aw
ia

 b
ud

ow
ę 

i w
ła

śc
iw

oś
ci

 a
m

in
ok

w
as

ów
 

(n
a 

pr
zy

kł
ad

zi
e 

gl
ic

yn
y)

 –
po

da
je

 p
rz

yk
ła

dy
 w

ys
tę

po
w

an
ia

 
am

in
ok

w
as

ów
 

 –
w

ym
ie

ni
a 

na
jw

aż
ni

ej
sz

e 
za

st
os

ow
an

ia
 

po
zn

an
yc

h 
zw

ią
zk

ów
 c

he
m

ic
zn

yc
h 

(n
p.

 e
ta

no
lu

, k
w

as
u 

et
an

ow
eg

o,
 k

w
as

u 
st

ea
ry

no
w

eg
o)

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 t
re

śc
i w

ym
ag

ań
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 s
pe

łn
ie

ni
e 

m
oż

e 
by

ć 
w

ar
un

ki
em

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
oc

en
y 

ce
lu

ją
ce

j. 
U

cz
eń

:
– 

op
is

uj
e 

w
ła

śc
iw

oś
ci

 i 
za

st
os

ow
an

ia
 w

yb
ra

ny
ch

 a
lk

oh
ol

i (
in

ne
 n

iż
 n

a 
le

kc
ji)

– 
op

is
uj

e 
w

ła
śc

iw
oś

ci
 i 

za
st

os
ow

an
ia

 w
yb

ra
ny

ch
 k

w
as

ów
 k

ar
bo

ks
yl

ow
yc

h 
(i

nn
e 

ni
ż 

na
 le

kc
ji)

– 
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i c

he
m

ic
zn

yc
h 

za
ch

od
zą

cy
ch

 w
 t

w
ar

de
j w

od
zi

e 
po

 d
od

an
iu

 m
yd

ła
 s

od
ow

eg
o

– 
w

yj
aś

ni
a 

po
ję

ci
e 

hy
dr

ok
sy

kw
as

y
– 

w
yj

aś
ni

a,
 c

zy
m

 s
ą 

am
in

y;
 o

m
aw

ia
 ic

h 
pr

zy
kł

ad
y;

 p
od

aj
e 

ic
h 

w
zo

ry
; o

pi
su

je
 w

ła
śc

iw
oś

ci
, w

ys
tę

po
w

an
ie

 i 
za

st
os

ow
an

ia
– 

w
ym

ie
ni

a 
za

st
os

ow
an

ia
 a

m
in

ok
w

as
ów

– 
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 je

st
 h

yd
ro

liz
a 

es
tr

u
– 

za
pi

su
je

 r
ów

na
ni

a 
re

ak
cj

i h
yd

ro
liz

y 
es

tr
u 

o 
po

da
ne

j n
az

w
ie

 lu
b 

po
da

ny
m

 w
zo

rz
e

X
I.	
Su
bs
ta
nc
je
	o
	z
na
cz
en
iu
	b
io
lo
gi
cz
ny
m

O
ce
na
	d
op
us
zc
za
ją
ca

[1
]

O
ce
na
	d
os
ta
te
cz
na

[1
 +

 2
]

O
ce

na
 d

ob
ra

[1
 +

 2
 +

 3
]

O
ce

na
 b

ar
dz

o 
do

br
a

[1
 +

 2
 +

 3
 +

 4
]

U
cz

eń
:

 –
w

ym
ie

ni
a 

gł
ów

ne
 p

ie
rw

ia
st

ki
 c

he
m

ic
zn

e 
w

ch
od

zą
ce

 w
 s

kł
ad

 o
rg

an
iz

m
u 

 –
w

ym
ie

ni
a 

po
ds

ta
w

ow
e 

sk
ła

dn
ik

i ż
yw

no
śc

i 
i m

ie
jsc

a 
ic

h 
w

ys
tę

po
w

an
ia

 –
w
ym
ie
ni
a	
pi
er
w
ia
st
ki
	c
he
m
ic
zn
e,
	

kt
ór
yc
h	
at
om
y	
w
ch
od
zą
	w
 s
kł
ad
	

cz
ąs
te
cz
ek
:	t
łu
sz
cz
ów
,	c
uk
ró
w
	

(w
ęg
lo
w
od
an
ów
)	
i b
ia
łe
k

 –
dz
ie
li	
tł
us
zc
ze
	z
e	
w
zg
lę
du
	n
a:
	

po
ch
od
ze
ni
e	
i	s
ta
n	
sk
up
ie
ni
a

 –
za

lic
za

 tł
us

zc
ze

 d
o 

es
tr

ów
 –
w

ym
ie

ni
a 

ro
dz

aj
e 

bi
ał

ek
 –
dz

ie
li 

cu
kr

y 
(s

ac
ha

ry
dy

) n
a	
cu
kr
y	
pr
os
te
	

i c
uk
ry
	z
ło
żo
ne

 –
de
fin
iu
je
	b
ia
łk
a	
ja
ko
	z
w
ią
zk
i	c
he
m
ic
zn
e	

po
w
st
aj
ąc
e	
z 
am
in
ok
w
as
ów

 –
w

ym
ie

ni
a 

pr
zy

kł
ad

y:
 tł

us
zc

zó
w

, s
ac

ha
ry

dó
w

 
i b

ia
łe

k
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
w

ęg
lo

w
od

an
y

 –
w
ym
ie
ni
a	
pr
zy
kł
ad
y	
w
ys
tę
po
w
an
ia
	

ce
lu
lo
zy
	i 
sk
ro
bi
	w
 p
rz
yr
od
zi
e

U
cz

eń
:

 –
w

yj
aś

ni
a 

ro
lę

 s
kł

ad
ni

kó
w

 o
dż

yw
cz

yc
h 

w
 p

ra
w

id
ło

w
ym

 fu
nk

cj
on

ow
an

iu
 o

rg
an

iz
m

u
 –
op
is
uj
e	
bu
do
w
ę	
cz
ąs
te
cz
ki
	t
łu
sz
cz
u	
ja
ko
	

es
tr
u	
gl
ic
er
ol
u	
i k
w
as
ów
	t
łu
sz
cz
ow
yc
h

 –
op
is
uj
e	
w
yb
ra
ne
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	

tł
us
zc
zó
w

 –
op

isu
je

 w
pł

yw
 o

le
ju

 r
oś

lin
ne

go
 n

a 
w

od
ę 

br
om

ow
ą

 –
w

yj
aś

ni
a,

 ja
k 

m
oż

na
 d

oś
w

ia
dc

za
ln

ie
 o

dr
óż

ni
ć 

tłu
sz

cz
e 

ni
en

as
yc

on
e 

od
 tł

us
zc

zó
w

 
na

sy
co

ny
ch

 –
op

isu
je

 w
ła

śc
iw

oś
ci

 b
ia

łe
k

 –
w
ym
ie
ni
a	
cz
yn
ni
ki
	p
ow
od
uj
ąc
e	

ko
ag
ul
ac
ję
	b
ia
łe
k

 –
op
is
uj
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
:	g
lu
ko
zy
,	

fr
uk
to
zy
,	s
ac
ha
ro
zy
,	s
kr
ob
i	i
 c
el
ul
oz
y

 –
ba
da
	w
ła
śc
iw
oś
ci
	fi
zy
cz
ne
	w
yb
ra
ny
ch
	

zw
ią
zk
ów
	c
he
m
ic
zn
yc
h 

(g
lu

ko
zy

, f
ru

kt
oz

y, 
sa

ch
ar

oz
y, 

sk
ro

bi
 i 

ce
lu

lo
zy

)
 –
za

pi
su

je
 r

ów
na

ni
e 

re
ak

cj
i s

ac
ha

ro
zy

 z
 w

od
ą 

za
 p

om
oc

ą 
w

zo
ró

w
 s

um
ar

yc
zn

yc
h

U
cz

eń
:

 –
po

da
je

 w
zó

r 
og

ól
ny

 tł
us

zc
zó

w
 –
om

aw
ia

 r
óż

ni
ce

 w
 b

ud
ow

ie
 tł

us
zc

zó
w

 
st

ał
yc

h 
i t

łu
sz

cz
ów

 c
ie

kł
yc

h
 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
ol

ej
 r

oś
lin

ny
 o

db
ar

w
ia

 
w

od
ę 

br
om

ow
ą

 –
de
fin
iu
je
	b
ia
łk
a	
ja
ko
	z
w
ią
zk
i	c
he
m
ic
zn
e	

po
w
st
aj
ąc
e	
w
 w
yn
ik
u	
ko
nd
en
sa
cj
i	

am
in
ok
w
as
ów

 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: p

ep
ty

dy
, p

ep
ty

za
cj

a,
 

w
ys

al
an

ie
 b

ia
łe

k
 –
op
is
uj
e	
ró
żn
ic
e	
w
 p
rz
eb
ie
gu
	d
en
at
ur
ac
ji	

i k
oa
gu
la
cj
i	b
ia
łe
k

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 z

na
cz

y, 
że

 s
ac

ha
ro

za
 je

st
 

di
sa

ch
ar

yd
em

 –
w
ym
ie
ni
a	
ró
żn
ic
e	
w
e	
w
ła
śc
iw
oś
ci
ac
h	

fiz
yc
zn
yc
h	
sk
ro
bi
	i 
ce
lu
lo
zy

 –
za

pi
su

je
 p

oz
na

ne
 r

ów
na

ni
a 

re
ak

cj
i 

sa
ch

ar
yd

ów
 z

 w
od

ą
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ie
 w

ią
za

ni
e 

pe
pt

yd
ow

e
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
e	

ch
em
ic
zn
e	
um
oż
liw
ia
ją
ce
	o
dr
óż
ni
en
ie

U
cz

eń
:

 –
po

da
je

 w
zó

r 
tr

ist
ea

ry
ni

an
u 

gl
ic

er
ol

u
 –
pr
oj
ek
tu
je
	i 
pr
ze
pr
ow
ad
za
	

do
św
ia
dc
ze
ni
a	
ch
em
ic
zn
e	
um
oż
liw
ia
ją
ce
	

w
yk
ry
ci
e	
bi
ał
ka

 –
w

yj
aś

ni
a,

 n
a 

cz
ym

 p
ol

eg
a 

w
ys

al
an

ie
 b

ia
łe

k
 –
w

yj
aś

ni
a,

 d
la

cz
eg

o 
sk

ro
bi

a 
i c

el
ul

oz
a 

są
 

po
lis

ac
ha

ry
da

m
i

 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
de

ks
tr

yn
y

 –
om

aw
ia

 p
rz

eb
ie

g 
re

ak
cj

i c
he

m
ic

zn
ej

 s
kr

ob
i 

z 
w

od
ą

 –
pl

an
uj

e 
i p

rz
ep

ro
w

ad
za

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
e 

ch
em

ic
zn

e 
w

er
yf

ik
uj

ąc
e 

po
st

aw
io

ną
 h

ip
ot

ez
ę

 –
id

en
ty

fik
uj

e 
po

zn
an

e 
su

bs
ta

nc
je

 –
po
da
je
	w
zo
ry
	s
um
ar
yc
zn
e:
	g
lu
ko
zy
	

i f
ru
kt
oz
y,
	s
ac
ha
ro
zy
,	s
kr
ob
i	i
 c
el
ul
oz
y

 –
w
ym
ie
ni
a	
za
st
os
ow
an
ia
	p
oz
na
ny
ch
	

cu
kr
ów

 –
w

ym
ie

ni
a 

na
jw

aż
ni

ej
sz

e 
w

ła
śc

iw
oś

ci
 

om
aw

ia
ny

ch
 z

w
ią

zk
ów

 c
he

m
ic

zn
yc

h
 –
de

fin
iu

je
 p

oj
ęc

ia
: d

en
at

ur
ac

ja
, k

oa
gu

la
cj

a,
 ż

el
, 

zo
l

 –
w
ym
ie
ni
a	
cz
yn
ni
ki
	p
ow
od
uj
ąc
e	

de
na
tu
ra
cj
ę	
bi
ał
ek

 –
po

da
je

 r
ea

kc
je

 c
ha

ra
kt

er
ys

ty
cz

ne
 b

ia
łe

k 
i s

kr
ob

i
 –
op

isu
je

 z
na

cz
en

ie
: w

od
y, 

tłu
sz

cz
ów

, b
ia

łe
k,

 
sa

ch
ar

yd
ów

, w
ita

m
in

 i 
m

ik
ro

el
em

en
tó

w
 d

la
 

or
ga

ni
zm

u
 –
w

yj
aś

ni
a,

 c
o 

to
 s

ą 
zw

ią
zk

i 
w

ie
lk

oc
zą

st
ec

zk
ow

e;
 w

ym
ie

ni
a 

ic
h 

pr
zy

kł
ad

y
 –
w

ym
ie

ni
a 

fu
nk

cj
e 

po
ds

ta
w

ow
yc

h 
sk

ła
dn

ik
ów

 
od

ży
w

cz
yc

h

 –
op

isu
je

 p
rz

eb
ie

g 
re

ak
cj

i c
he

m
ic

zn
ej

 s
kr

ob
i 

z 
w

od
ą

 –
w

yk
ry

w
a 

ob
ec

no
ść

 s
kr

ob
i i

 b
ia

łk
a 

w
 p

ro
du

kt
ac

h 
sp

oż
yw

cz
yc

h

tł
us
zc
zu
	n
ie
na
sy
co
ne
go
	o
d	
tł
us
zc
zu
	

na
sy
co
ne
go

 –
pr
oj
ek
tu
je
	d
oś
w
ia
dc
ze
ni
a	
ch
em
ic
zn
e	

um
oż
liw
ia
ją
ce
	w
yk
ry
ci
e	
bi
ał
ka
	

za
 p
om
oc
ą	
st
ęż
on
eg
o	
ro
zt
w
or
u	
kw
as
u	

az
ot
ow
eg
o(
V
)

 –
pl

an
uj

e 
do

św
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e 
um

oż
liw

ia
ją

ce
 b

ad
an

ie
 w

ła
śc

iw
oś

ci
 

om
aw

ia
ny

ch
 z

w
ią

zk
ów

 c
he

m
ic

zn
yc

h
 –
op

isu
je

 p
rz

ep
ro

w
ad

zo
ne

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
a 

ch
em

ic
zn

e
 –
op
is
uj
e	
zn
ac
ze
ni
e	
i z
as
to
so
w
an
ia
	s
kr
ob
i,	

ce
lu

lo
zy

 i 
in

ny
ch

 p
oz

na
ny

ch
 z

w
ią

zk
ów

 
ch

em
ic

zn
yc

h

P
rz

yk
ła

dy
 w

ia
do

m
oś

ci
 i 

um
ie

ję
tn

oś
ci

 w
yk

ra
cz

aj
ąc

yc
h 

po
za

 w
ym

ag
an

ia
 p

od
st

aw
y 

pr
og

ra
m

ow
ej

; i
ch

 n
ab

yc
ie

 p
rz

ez
 u

cz
ni

a 
m

oż
e 

by
ć 

po
ds

ta
w

ą 
do

 w
ys

ta
-

w
ie

ni
a 

oc
en

y 
ce

lu
ją

ce
j. 

U
cz

eń
:

– 
ba

da
 s

kł
ad

 p
ie

rw
ia

st
ko

w
y 

bi
ał

ek
 

– 
ud

ow
ad

ni
a 

do
św

ia
dc

za
ln

ie
, ż

e 
gl

uk
oz

a 
m

a 
w

ła
śc

iw
oś

ci
 r

ed
uk

uj
ąc

e
– 

pr
ze

pr
ow

ad
za

 p
ró

bę
 T

ro
m

m
er

a 
i p

ró
bę

 T
ol

le
ns

a
– 

w
yj

aś
ni

a,
 n

a 
cz

ym
 p

ol
eg

a 
pr

ób
a 

ak
ro

le
in

ow
a

– 
pr

oj
ek

tu
je

 d
oś

w
ia

dc
ze

ni
e 

um
oż

liw
ia

ją
ce

 o
dr

óż
ni

en
ie

 t
łu

sz
cz

u 
od

 s
ub

st
an

cj
i t

łu
st

ej
 (p

ró
ba

 a
kr

ol
ei

no
w

a)
– 

op
is

uj
e 

pr
oc

es
 u

tw
ar

dz
an

ia
 t

łu
sz

cz
ów

– 
op

is
uj

e 
hy

dr
ol

iz
ę 

tł
us

zc
zó

w,
 z

ap
is

uj
e 

ró
w

na
ni

e 
dl

a 
po

da
ne

go
 t

łu
sz

cz
u

– 
w

yj
aś

ni
a,

 n
a 

cz
ym

 p
ol

eg
a 

ef
ek

t 
T

yn
da

lla



24 

 

 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7a szkoły podstawowej opracowane  

na podstawie Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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a
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1. Organizm człowieka 

jako funkcjonalna 

całość 

• wskazuje komórkę jako 
podstawowy element 
budowy ciała 
człowieka 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek zwierzęcych 

• wyjaśnia, czym jest narząd 
• wymienia układy 

narządów człowieka 
• wymienia rodzaje tkanki 

łącznej 

• określa najważniejsze 
funkcje 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• podaje rozmieszczenie 
przykładowych tkanek 
zwierzęcych w organizmie 

• opisuje podstawowe 
funkcje poszczególnych 
układów narządów 

• charakteryzuje budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• rozpoznaje pod 
mikroskopem 
lub na ilustracji 
rodzaje tkanek 
zwierzęcych 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
układów narządów 

• opisuje 
hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

• przyporządkowuje tkanki 
narządom i układom 
narządów 

• analizuje hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

• analizuje związek 
między budową 
a funkcją 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• wykazuje zależność 
między poszczególnymi 
układami narządów 

• tworzy mapę pojęciową 
ilustrującą hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

2. Budowa i funkcje 
skóry 

• wymienia warstwy skóry 
• przedstawia podstawowe 

funkcje skóry 

• wymienia wytwory naskórka 

• z pomocą nauczyciela 

omawia wykonane 

doświadczenie, wykazujące, 

że skóra jest narządem 

zmysłu 

• omawia funkcje 
skóry i warstwy 
podskórnej 

• rozpoznaje warstwy 
skóry na ilustracji lub 
schemacie  

• samodzielnie omawia 
wykonane doświadczenie, 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wykazuje na konkretnych 
przykładach związek 
między budową a funkcjami 
skóry 

• opisuje funkcje 
poszczególnych wytworów 
naskórka 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• na podstawie opisu 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i planuje 
doświadczenie wykazujące, 
że skóra jest narządem 
zmysłu 



 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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3. Higiena i choroby 
skóry 

• wymienia choroby skóry 
• podaje przykłady 

dolegliwości 
skóry 

• omawia zasady 
pielęgnacji skóry 
młodzieńczej 

• opisuje stan zdrowej skóry 
• wskazuje konieczność 

dbania o dobry stan skóry 
• wymienia przyczyny 

grzybic skóry 
• wskazuje metody 

zapobiegania 
grzybicom skóry 

• omawia zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
oparzeń i odmrożeń 
skóry 

• omawia objawy 
dolegliwości skóry 

• wyjaśnia zależność między 
ekspozycją skóry na silne 
nasłonecznienie a rozwojem 
czerniaka 

• uzasadnia 
konieczność 
konsultacji lekarskiej 
w przypadku 
pojawienia się zmian 
na skórze 

• ocenia wpływ promieni 
słonecznych na skórę 

• wyszukuje informacje 

o środkach kosmetycznych 

z filtrem UV przeznaczonych 

dla młodzieży 
• demonstruje zasady 

udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
oparzeń skóry 

• przygotowuje pytania 

i przeprowadza wywiad 

z lekarzem lub pielęgniarką 

na temat chorób skóry oraz 

profilaktyki czerniaka 

i grzybicy 
• wyszukuje w różnych 

źródłach informacje 
do projektu 
edukacyjnego na temat 
chorób, profilaktyki 
i pielęgnacji skóry 
młodzieńczej  

 

II
. 
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4. Aparat ruchu. 
Budowa szkieletu 

• wskazuje części: 
bierną i czynną 
aparatu ruchu 

• podaje nazwy wskazanych 
elementów budowy 
szkieletu 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu 
szkielet osiowy oraz 
szkielet obręczy 
i kończyn 

• wyjaśnia sposób 
działania części biernej 
i czynnej aparatu ruchu 

• wskazuje na związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• rozpoznaje różne 
kształty kości 

• wyjaśnia związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• klasyfikuje podane kości 
pod względem kształtów 

• na przykładzie 
własnego organizmu 
wykazuje związek 
budowy kości z ich 
funkcją 

5. Budowa kości • wymienia elementy 
budowy kości 

• wymienia chemiczne 
składniki kości 
 

• podaje funkcje elementów 

budowy kości 

• na podstawie ilustracji 

omawia doświadczenie 

dotyczące chemicznej 

budowy kości 

 

• wskazuje zmiany 
zachodzące w obrębie 
kości człowieka wraz 
z wiekiem 

• wskazuje na związek 
budowy poszczególnych 
elementów budowy kości 
z pełnioną przez nie 
funkcją 

• wymienia typy tkanki 
kostnej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje doświadczenie 
dotyczące chemicznej 
budowy kości 
 

• wyjaśnia związek pomiędzy 
chemicznymi składnikami 
kości a funkcją pełnioną 
przez te struktury  

• opisuje zmiany zachodzące 
w obrębie szkieletu 
człowieka wraz z wiekiem 

• wyjaśnia związek pomiędzy 
budową poszczególnych 
elementów kości a funkcją 
pełnioną przez te struktury  

• wykonuje doświadczenie 

dotyczące chemicznej 

budowy kości 
 

• charakteryzuje oba typy 
szpiku kostnego 

• planuje i samodzielnie 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i przeprowadza 
doświadczenie ilustrujące 
wytrzymałość kości 
na złamanie 



 

 

 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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6. Budowa i rola 
szkieletu 
osiowego 

• wymienia elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia elementy 
budujące klatkę piersiową 

• podaje nazwy odcinków 
kręgosłupa 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji 
mózgoczaszkę 
i trzewioczaszkę 

• wymienia narządy 
chronione przez klatkę 
piersiową 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia kości 
budujące szkielet 
osiowy 

• charakteryzuje 
funkcje szkieletu 
osiowego 

• wyjaśnia związek 
budowy czaszki 
z pełnionymi przez nią 
funkcjami 

• omawia rolę chrząstek 

w budowie klatki piersiowej 
• porównuje budowę 

poszczególnych 
odcinków kręgosłupa 

• rozpoznaje elementy 
budowy mózgoczaszki 
i trzewioczaszki 

• analizuje związek 
budowy poszczególnych 
kręgów kręgosłupa 
z pełnioną przez nie 
funkcją 

• wykazuje związek 
budowy odcinków 
kręgosłupa z pełnioną 
przez nie funkcją 

 

7. Szkielet kończyn  • wymienia elementy 
budowy szkieletu 
kończyn oraz ich obręczy 

• wskazuje na modelu 
lub schemacie kości 
kończyny górnej 
i kończyny dolnej 

• wymienia rodzaje połączeń 
kości 

• opisuje budowę stawu 

• rozpoznaje rodzaje stawów 
• odróżnia staw zawiasowy 

od stawu kulistego 

• wymienia kości tworzące 
obręcze: barkową 
i miedniczną 

• porównuje budowę 
kończyny górnej i dolnej 

• charakteryzuje połączenia 
kości 

• wyjaśnia związek 
budowy stawu 
z zakresem ruchu 
kończyny 

• wykazuje związek 
budowy szkieletu 
kończyn z funkcjami 
kończyn: górnej i dolnej 

• wykazuje związek 
budowy szkieletu obręczy 
kończyn z ich funkcjami 

• charakteryzuje funkcje 
kończyn: górnej i dolnej 
oraz wykazuje ich 
związek 
z funkcjonowaniem 
człowieka w środowisku 

8. Budowa i rola 
mięśni  

• wymienia rodzaje 
tkanki mięśniowej 

• wskazuje położenie 
w organizmie 
człowieka tkanek: 
mięśniowej gładkiej 
i mięśniowej 
poprzecznie 
prążkowanej 
szkieletowej 

• określa funkcje 
wskazanych mięśni 
szkieletowych 

• opisuje cechy 
tkanki mięśniowej 

• z pomocą nauczyciela 
wskazuje na ilustracji 
najważniejsze mięśnie 
szkieletowe 

• rozpoznaje mięśnie 
szkieletowe wskazane 
na ilustracji 

• opisuje czynności mięśni 
wskazanych 
na schemacie 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie mięśni 

• omawia warunki prawidłowej 

pracy mięśni 

 

• określa warunki prawidłowej 
pracy mięśni 

• charakteryzuje budowę 
i funkcje mięśni 
gładkich i poprzecznie 
prążkowanych 
 

• na przykładzie własnego 
organizmu analizuje 
współdziałanie mięśni, 
ścięgien, kości i stawów 
w wykonywaniu ruchów 

 

 

9. Higiena i choroby 
układu ruchu 

• wymienia naturalne 
krzywizny kręgosłupa 

• opisuje przyczyny 
powstawania wad postawy 

• wymienia choroby aparatu 
ruchu 

• wskazuje ślad stopy 
z płaskostopiem 

• omawia przedstawione 

na ilustracji wady podstawy 

• rozpoznaje przedstawione 
na ilustracji wady postawy 

• opisuje urazy mechaniczne 

kończyn 
• omawia zasady 

udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
urazów mechanicznych 
kończyn 

• omawia przyczyny chorób 
aparatu ruchu 

• omawia wady budowy stóp 

• rozpoznaje naturalne 
krzywizny kręgosłupa 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania wad postawy 

• charakteryzuje zmiany 
zachodzące wraz z wiekiem 
w układzie kostnym 

• określa czynniki 
wpływające na prawidłowy 
rozwój muskulatury ciała 

• wyjaśnia przyczyny i skutki 
osteoporozy 

• wyszukuje informacje 
dotyczące zapobiegania 
płaskostopiu 

• planuje i demonstruje 
czynności udzielania 
pierwszej pomocy 
w przypadku urazów 
mechanicznych 
kończyn 

• przewiduje skutki 
przyjmowania 
nieprawidłowej postawy 
ciała 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia zapobiegające 
deformacjom kręgosłupa 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia rehabilitacyjne 
likwidujące płaskostopie 

• uzasadnia 
konieczność 
regularnych ćwiczeń 
gimnastycznych 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
aparatu ruchu 
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10. Pokarm – budulec 
i źródło energii 

• wymienia podstawowe 
składniki odżywcze 

• wymienia produkty 
spożywcze zawierające 
białko 

• podaje przykłady pokarmów, 
które są źródłem 
węglowodanów 

• wymienia pokarmy 
zawierające tłuszcze 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia badającego 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 
 

• klasyfikuje składniki 
odżywcze na budulcowe 
i energetyczne 

• określa aminokwasy jako 
cząsteczki budulcowe 
białek 

• wskazuje rolę tłuszczów 
w organizmie 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
badającego wpływ 
substancji zawartych w 
ślinie na trawienie skrobi 
 

• wyjaśnia znaczenie 
składników 
odżywczych 
dla organizmu 

• określa znaczenie 
błonnika 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
pokarmowego 

• uzasadnia 
konieczność 
systematycznego 
spożywania owoców 

i warzyw 
• porównuje pokarmy 

pełnowartościowe 
i niepełnowartościowe 

• analizuje etykiety produktów 
spożywczych pod kątem 
zawartości różnych 
składników odżywczych 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela doświadczenie 
badające wpływ substancji 
zawartych w ślinie na 
trawienie skrobi 
 

• ilustruje na przykładach 
źródła składników 
odżywczych i wyjaśnia 
ich znaczenie 
dla organizmu 

• wyjaśnia związek między 
spożywaniem produktów 
białkowych 
a prawidłowym wzrostem 
ciała 

• omawia rolę aminokwasów 
egzogennych w organizmie 
człowieka 

• porównuje wartość 
energetyczną 
węglowodanów i tłuszczów 

• wyjaśnia skutki 
nadmiernego spożywania 
tłuszczów 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 
 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 

• analizuje zależność 
między rodzajami 
spożywanych pokarmów 
a funkcjonowaniem 
organizmu  

• wyszukuje informacje 
dotyczące roli błonnika 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu przewodu 
pokarmowego 
 

11. Witaminy, sole 
mineralne, woda 

• wymienia przykłady 
witamin rozpuszczalnych 
w wodzie i rozpuszczalnych 
w tłuszczach 

• podaje przykład 
jednej awitaminozy 

• wymienia najważniejsze 
pierwiastki budujące 
ciała organizmów 

• podaje rolę dwóch 
wybranych 
makroelementów 
w organizmie 
człowieka 

• wymienia po trzy 
makroelementy 
i mikroelementy 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• wymienia witaminy 
rozpuszczalne w wodzie 
i rozpuszczalne 
w tłuszczach 

• wymienia skutki 
niedoboru witamin 

• wskazuje rolę wody 
w organizmie 

• omawia znaczenie 
makroelementów 
i mikroelementów 
w organizmie 
człowieka 

• omawia na schemacie 
przebieg doświadczenia 
dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• charakteryzuje rodzaje 
witamin 

• przedstawia rolę i skutki 
niedoboru witamin: A, C, 
B6, B9, B12, D 

• przedstawia rolę i skutki 
niedoboru składników 
mineralnych: Mg, Fe, Ca 

• określa skutki 
niewłaściwej 
suplementacji witamin 
i składników mineralnych 

• na przygotowanym sprzęcie 
i z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
wykrywania witaminy C 

• analizuje skutki niedoboru 
witamin, makroelementów 
i mikroelementów 
w organizmie 

• przewiduje skutki niedoboru 
wody w organizmie 

• samodzielnie wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
wykrywania witaminy C 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
i wykonuje 
doświadczenie 
dotyczące wykrywania 
witaminy C 
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12. Budowa i rola 
układu 
pokarmowego 

• wyjaśnia, na czym 
polega trawienie 
pokarmów 

• wymienia rodzaje zębów 
u człowieka 

• wymienia odcinki 
przewodu pokarmowego 
człowieka 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia badającego 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• opisuje rolę 
poszczególnych rodzajów 
zębów 

• wskazuje odcinki przewodu 
pokarmowego na planszy 
lub modelu 

• rozpoznaje wątrobę i trzustkę 

na schemacie 
• lokalizuje położenie 

wątroby i trzustki 
we własnym ciele 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
badającego wpływ 
substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 

• rozpoznaje poszczególne 
rodzaje zębów człowieka 

• wykazuje rolę zębów 

w mechanicznej obróbce 

pokarmu 
• omawia funkcje 

poszczególnych 
odcinków przewodu 
pokarmowego 

• lokalizuje odcinki 
przewodu pokarmowego 
i wskazuje odpowiednie 
miejsca na powierzchni 
swojego ciała 

• charakteryzuje funkcje 
wątroby i trzustki 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 

na trawienie skrobi 

• omawia znaczenie procesu 
trawienia 

• opisuje etapy 
trawienia pokarmów 
w poszczególnych 
odcinkach przewodu 
pokarmowego 

• analizuje miejsca 
wchłaniania strawionego 
pokarmu i wody 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
i przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• uzasadnia konieczność 
stosowania zróżnicowanej 
diety dostosowanej 
do potrzeb organizmu 

• uzasadnia 
konieczność dbania 
o zęby 

13. Higiena i choroby 
układu 
pokarmowego 

• określa zasady zdrowego 
żywienia i higieny 
żywności 

• wymienia przykłady 
chorób układu 
pokarmowego 

• wymienia zasady 
profilaktyki chorób 
układu pokarmowego 

• według podanego wzoru 
oblicza indeks masy 
ciała 

• wymienia przyczyny 
próchnicy zębów 

• wskazuje grupy pokarmów 
w piramidzie zdrowego 
żywienia i aktywności 
fizycznej 

• wskazuje na zależność 
diety od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• układa jadłospis 
w zależności od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• wymienia choroby 
układu pokarmowego 

• analizuje indeks masy 
ciała swój i kolegów, 
wykazuje prawidłowości 
i odchylenia od normy 

• wyjaśnia znaczenie 

pojęcia wartość 
energetyczna pokarmu 

• wykazuje zależność 
między dietą a czynnikami, 
które ją warunkują 

• przewiduje skutki 
złego odżywiania się 

• omawia zasady profilaktyki 
choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy, zatrucia 
pokarmowego, raka jelita 
grubego oraz WZW A, 
WZW B i WZW C 

• analizuje indeks masy ciała 
w zależności od stosowanej 
diety 

• wykazuje zależność 
między higieną 
odżywiania się 
a chorobami układu 
pokarmowego 

• wskazuje zasady 
profilaktyki próchnicy 
zębów 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy stosować 
zróżnicowaną 
i dostosowaną 
do potrzeb organizmu 
(wiek, stan zdrowia, 
tryb życia, aktywność 
fizyczna, pora roku) 
dietę 

• układa odpowiednią dietę 
dla uczniów z nadwagą 

i niedowagą 

• przygotowuje i prezentuje 
wystąpienie w dowolnej 
formie na temat chorób 
związanych z zaburzeniami 
łaknienia i przemiany 
materii 

• uzasadnia konieczność 
badań przesiewowych 
w celu wykrywania 
wczesnych stadiów raka 
jelita grubego 
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14. Budowa i funkcje 
krwi 

• podaje nazwy elementów 
morfotycznych krwi 

• wymienia grupy krwi 
• wymienia składniki 

biorące udział 
w krzepnięciu krwi 

• omawia funkcje krwi 
• wymienia grupy krwi 

i wyjaśnia, co stanowi 

podstawę ich 

wyodrębnienia 
• wyjaśnia, czym jest 

konflikt serologiczny 

• omawia znaczenie krwi 
• charakteryzuje elementy 

morfotyczne krwi 

• omawia rolę hemoglobiny 
• przedstawia społeczne 

znaczenie krwiodawstwa 
• przewiduje skutki konfliktu 

serologicznego 

• omawia zasady 
transfuzji krwi 

• wyjaśnia 
mechanizm 
krzepnięcia krwi 

• rozpoznaje elementy 
morfotyczne krwi 
na podstawie obserwacji 
mikroskopowej 

• uzasadnia potrzebę 
wykonywania badań 
zapobiegających 
konfliktowi serologicznemu 

• analizuje wyniki 
laboratoryjnego badania 
krwi 

15. Krążenie krwi • wymienia narządy 
układu krwionośnego 

• z pomocą nauczyciela 
omawia na podstawie 
ilustracji mały i duży 
obieg krwi 

• omawia funkcje 
wybranego naczynia 
krwionośnego 

• porównuje budowę 
i funkcje żył, tętnic oraz 
naczyń włosowatych 

• opisuje funkcje 
zastawek żylnych 

• porównuje krwiobiegi: mały 
i duży 

• opisuje drogę krwi płynącej 
w małym i dużym 
krwiobiegu 

• rozpoznaje poszczególne 
naczynia krwionośne 
na ilustracji 

• wykazuje związek 
budowy naczyń 
krwionośnych 
z pełnionymi przez nie 
funkcjami 

• analizuje związek 
przepływu krwi 
w naczyniach z wymianą 
gazową 

16. Budowa i działanie 

serca 

• lokalizuje położenie 
serca we własnym ciele 

• wymienia elementy budowy 
serca 

• podaje prawidłową wartość 
pulsu i ciśnienia zdrowego 
człowieka 

• rozpoznaje elementy 
budowy serca i naczynia 
krwionośnego 
na schemacie (ilustracji 
z podręcznika) 

• wyjaśnia, czym jest puls 

• opisuje mechanizm pracy 
serca 

• omawia fazy cyklu pracy 
serca 

• mierzy koledze puls 
• wyjaśnia różnicę między 

ciśnieniem skurczowym 
a ciśnieniem 
rozkurczowym krwi 

• wykazuje rolę zastawek 
w funkcjonowaniu 
serca 

• porównuje wartości 
ciśnienia skurczowego 
i ciśnienia rozkurczowego 
krwi 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wpływ 
wysiłku fizycznego 
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wysiłku fizycznego 
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 

17. Higiena i choroby 
układu 
krwionośnego 

• wymienia choroby 
układu krwionośnego 

• omawia pierwszą pomoc 
w wypadku krwawień 
i krwotoków 

• wymienia przyczyny 
chorób układu 
krwionośnego 

• wymienia czynniki 
wpływające 
korzystnie 
na funkcjonowanie 
układu 
krwionośnego 

• analizuje przyczyny chorób 
układu krwionośnego 

• charakteryzuje objawy 
krwotoku żylnego 
i tętniczego 

• wyjaśnia, na czym 
polegają białaczka 
i anemia 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
i prawidłowej diety dla 
właściwego 
funkcjonowania układu 
krwionośnego 

• przygotowuje portfolio 
na temat chorób układu 
krwionośnego 

• demonstruje pierwszą 
pomoc w wypadku 
krwotoków 

• wyjaśnia znaczenie 
badań profilaktycznych 
chorób układu 
krwionośnego 

• wyszukuje i prezentuje 

w dowolnej formie materiały 

edukacyjne oświaty 

zdrowotnej na temat chorób 

społecznych: miażdżycy, 

nadciśnienia tętniczego 

i zawałów serca 

18. Układ limfatyczny • wymienia cechy 
układu limfatycznego 

• wymienia narządy 
układu limfatycznego 

• opisuje budowę 
układu 
limfatycznego 

• omawia rolę 
węzłów chłonnych 

• opisuje rolę układu 
limfatycznego 

• rozpoznaje na ilustracji 
lub schemacie narządy 
układu limfatycznego 

• porównuje układ 
limfatyczny z układem 
krwionośnym 
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19. Budowa 

i funkcjonowanie 

układu 

odpornościowego 

• wymienia elementy 
układu odpornościowego 

• wymienia rodzaje 
odporności 

• przedstawia różnice między 
surowicą a szczepionką 

• wyróżnia odporność swoistą 
i nieswoistą, czynną 
i bierną, naturalną i sztuczną 

• definiuje szczepionkę 

i surowicę jako czynniki 

odpowiadające za odporność 

nabytą 

• omawia rolę elementów 
układu odpornościowego 

• charakteryzuje rodzaje 
odporności 

• określa zasadę 
działania szczepionki 
i surowicy 

• wyjaśnia mechanizm 
działania odporności 
swoistej 

• opisuje rodzaje leukocytów 
• odróżnia działanie 

szczepionki 
od działania surowicy 

• analizuje wykaz szczepień 

w swojej książeczce zdrowia 

• ocenia znaczenie szczepień 

20. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu 
odpornościowego 

• wymienia czynniki 
mogące wywołać alergie 

• opisuje objawy alergii 

• określa przyczynę choroby 
AIDS 

• wyjaśnia, na czym 
polega transplantacja 
narządów 

• podaje przykłady narządów, 
które można przeszczepiać 

• wskazuje drogi zakażeń 
HIV 

• wskazuje zasady 
profilaktyki zakażeń HIV 

• uzasadnia, że alergia jest 
związana 
z nadwrażliwością układu 
odpornościowego 

• ilustruje przykładami 
znaczenie 
transplantologii 

• przedstawia znaczenie 
przeszczepów oraz zgody 
na transplantację narządów 
po śmierci 
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21. Budowa i rola 
układu 
oddechowego 

• wymienia odcinki 
układu oddechowego 

• rozpoznaje 
na ilustracji narządy 
układu oddechowego 

• omawia funkcje elementów 
układu oddechowego 

• opisuje rolę nagłośni 
• na podstawie własnego 

organizmu przedstawia 
mechanizm wentylacji 
płuc 

• wyróżnia drogi oddechowe 
i narządy wymiany 
gazowej 

• wykazuje związek budowy 
elementów układu 
oddechowego z pełnionymi 
funkcjami 

• odróżnia głośnię i nagłośnię 
• demonstruje mechanizm 

modulacji głosu 
• definiuje płuca jako 

miejsce zachodzenia 
wymiany gazowej 

• wykazuje związek 
między budową a funkcją 
płuc 

• wykonuje z dowolnych 
materiałów model układu 
oddechowego 

• wyszukuje odpowiednie 
metody i bada pojemność 
własnych płuc 

22. Mechanizm 
oddychania 

• wymienia narządy biorące 
udział w procesie 
wentylacji płuc 

• demonstruje na sobie 
mechanizm wdechu 
i wydechu 

• z pomocą nauczyciela 
omawia doświadczenie 
wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• definiuje 

mitochondrium jako 
miejsce oddychania 
komórkowego 
 

• wskazuje różnice w ruchach 
klatki piersiowej i przepony 
podczas wdechu i wydechu 

• przedstawia rolę krwi 
w transporcie gazów 
oddechowych 

• omawia zawartość gazów 
w powietrzu wdychanym 
i wydychanym 

• oblicza liczbę wdechów 

i wydechów przed wysiłkiem 

fizycznym i po nim 
• z pomocą nauczyciela 

przeprowadza 
doświadczenie 

wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• zapisuje słownie 

równanie reakcji 
chemicznej ilustrujące 
utlenianie glukozy 
 

• rozróżnia procesy 
wentylacji płuc 
i oddychania komórkowego 

• opisuje dyfuzję O2 i CO2 

zachodzącą w pęcherzykach 
płucnych 

• wyjaśnia zależność 
między liczbą oddechów 
a wysiłkiem fizycznym 

• na przygotowanym sprzęcie 
samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie 

wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• określa znaczenie 

oddychania komórkowego 
 

• interpretuje wyniki 
doświadczenia 

wykrywającego CO2 

w wydychanym 
powietrzu 

• przedstawia 
graficznie zawartość 
gazów w powietrzu 
wdychanym 
i wydychanym 

• analizuje proces wymiany 
gazowej w płucach 
i tkankach 

• omawia obserwację 
dotyczącą wpływu 
wysiłku fizycznego 
na częstość oddechów 

• samodzielnie przygotowuje 
zestaw laboratoryjny 
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 

obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• planuje i wykonuje 
obserwację wpływu 
wysiłku fizycznego 
na częstość oddechów 

• wyszukuje odpowiednie 

informacje, planuje 

i samodzielnie 

przeprowadza 

doświadczenie 

wykazujące obecność 

CO2 w wydychanym 

powietrzu  
• opisuje zależność 

między ilością 
mitochondriów 
a zapotrzebowaniem 
narządów na energię 

• zapisuje za pomocą 
symboli chemicznych 
równanie reakcji 
ilustrujące utlenianie 
glukozy 



 

 

 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

23. Higiena i choroby 
układu 
oddechowego 

• definiuje kichanie 
i kaszel jako reakcje 
obronne organizmu 

• wymienia choroby 
układu oddechowego 

• wymienia czynniki 
wpływające 
na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• wskazuje źródła 
infekcji górnych 
i dolnych dróg 
oddechowych 

• określa sposoby 
zapobiegania chorobom 
układu oddechowego 

• omawia wpływ 
zanieczyszczeń pyłowych 
na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• podaje objawy 
wybranych chorób układu 
oddechowego 

• wyjaśnia związek 
między wdychaniem 
powietrza przez nos 
a profilaktyką chorób 
układu oddechowego 

• opisuje zasady 
profilaktyki anginy, 
gruźlicy i raka płuc 

• rozróżnia czynne i bierne 
palenie tytoniu 

• analizuje wpływ palenia 
tytoniu na funkcjonowanie 
układu oddechowego 

• wyszukuje w dowolnych 
źródłach informacje na 
temat przyczyn rozwoju 
raka płuc 

• przeprowadza wywiad 
w przychodni zdrowia 
na temat profilaktyki 
chorób płuc 

• przeprowadza według 
podanego schematu 
i pod opieką 
nauczyciela badanie 
zawartości substancji 
smolistych w jednym 
papierosie 
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24. Budowa i działanie 

układu wydalniczego 

• wymienia przykłady 
substancji, które są 
wydalane przez organizm 
człowieka 

• wymienia narządy 
układu wydalniczego 

• wyjaśnia pojęcia wydalanie 

i defekacja 
• wymienia drogi 

wydalania zbędnych 
produktów przemiany 
materii 

• wymienia CO2 

i mocznik jako zbędne 
produkty przemiany 
materii 

• porównuje wydalanie 
i defekację 

• omawia na podstawie 
ilustracji proces 
powstawania moczu 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji miejsce 
powstawania moczu 
pierwotnego 

• opisuje sposoby 
wydalania mocznika 

i CO2 

• rozpoznaje na modelu lub 
materiale świeżym warstwy 
budujące nerkę 

• omawia rolę układu 
wydalniczego 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu 
całego organizmu 

• wykonuje z dowolnego 
materiału model układu 
moczowego 

• tworzy schemat przemian 
substancji odżywczych 
od zjedzenia 
do wydalenia lub 
defekacji 

25. Higiena i choroby 

układu wydalniczego 

• wymienia zasady 
higieny układu 
wydalniczego 

• wymienia choroby układu 
wydalniczego 

• wskazuje na zakażenia 
dróg moczowych i kamicę 
nerkową jako choroby 
układu wydalniczego 

• wymienia badania 
stosowane w profilaktyce 
tych chorób 

• określa dzienne 

zapotrzebowanie organizmu 

człowieka na wodę 

• omawia przyczyny chorób 
układu wydalniczego 

• wyjaśnia znaczenie 
wykonywania 
badań kontrolnych 
moczu 

• wskazuje 
na konieczność 
okresowego 
wykonywania badań 
kontrolnych moczu 

• uzasadnia konieczność 
picia dużych ilości wody 
podczas leczenia chorób 
nerek 

• uzasadnia konieczność 
regularnego opróżniania 
pęcherza moczowego 

• analizuje własne 
wyniki laboratoryjnego 
badania moczu i na tej 
podstawie określa stan 
zdrowia własnego 
układu wydalniczego 

• omawia na ilustracji 
przebieg dializy 

• ocenia rolę dializy 
w ratowaniu życia 
 



 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

V
II

. 
R

eg
u

la
c
ja

 n
er

w
o

w
o

-h
o

r
m

o
n

a
ln

a
 

26. Budowa 

i funkcjonowanie 

układu 

hormonalnego 

• wymienia gruczoły 
dokrewne 

• wymienia przykłady 
hormonów 

• wskazuje na ilustracji 
położenie najważniejszych 
gruczołów dokrewnych 

• wyjaśnia pojęcie 
gruczoł dokrewny 

• wyjaśnia, czym są hormony 

 

• określa cechy hormonów 
• przyporządkowuje hormony 

do odpowiednich gruczołów, 
które je wytwarzają 

• charakteryzuje 
działanie insuliny 
i glukagonu 

• przedstawia biologiczną 
rolę hormonu wzrostu, 
tyroksyny, insuliny, 
adrenaliny, testosteronu, 
estrogenów 

• omawia znaczenie swoistego 
działania hormonów 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie insuliny 
i glukagonu 

• uzasadnia, że nie należy 
bez konsultacji 
z lekarzem przyjmować 
preparatów i leków 
hormonalnych 

27. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu 
hormonalnego 

• wymienia skutki 
nadmiaru i niedoboru 
hormonu wzrostu 

• wyjaśnia pojęcie 
równowaga hormonalna 

• podaje przyczyny cukrzycy 

• interpretuje skutki nadmiaru 
i niedoboru hormonów 

• uzasadnia związek 
niedoboru insuliny 
z cukrzycą 

• analizuje i wykazuje 
różnice między cukrzycą 
typu I a cukrzycą typu II  

28. Budowa i rola 
układu nerwowego 

• wymienia funkcje 
układu nerwowego 

• wymienia elementy 
budowy ośrodkowego 
i obwodowego układu 
nerwowego 

• rozpoznaje na ilustracji 
ośrodkowy i obwodowy 
układ nerwowy 

• opisuje elementy budowy 
komórki nerwowej 

• wskazuje na ilustracji 
neuronu przebieg impulsu 
nerwowego 

• wyróżnia somatyczny 
i autonomiczny układ 
nerwowy 

• opisuje funkcje 
układu nerwowego 

• wykazuje związek 
budowy komórki 
nerwowej z jej funkcją 

• omawia działanie 
ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego 

• wyjaśnia sposób 
działania synapsy 

• charakteryzuje 
funkcje 
somatycznego 
i autonomicznego 
układu nerwowego 

• porównuje funkcje 
współczulnej 
i przywspółczulnej 
części 
autonomicznego 
układu nerwowego 

• ocenia rolę regulacji 
nerwowo-hormonalnej 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu całego 
organizmu 
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29. Ośrodkowy układ 
nerwowy 

• wskazuje na ilustracji 
najważniejsze 
elementy mózgowia 

• wymienia mózgowie 
i rdzeń kręgowy jako 
narządy ośrodkowego 
układu nerwowego 

• wskazuje elementy budowy 
rdzenia kręgowego 
na ilustracji 

• opisuje budowę rdzenia 
kręgowego 

• objaśnia na ilustracji 
budowę mózgowia 

• określa mózgowie jako 
jednostkę nadrzędną 
w stosunku 
do pozostałych części 
układu nerwowego 

• uzasadnia nadrzędną 
funkcję mózgowia 
w stosunku do pozostałych 
części układu nerwowego 

30. Obwodowy układ 
nerwowy. Odruchy 

• wymienia rodzaje nerwów 
obwodowych 

• podaje po trzy przykłady 
odruchów warunkowych 
i bezwarunkowych 

• wyróżnia nerwy czuciowe 
i ruchowe 

• omawia na podstawie 
ilustracji drogę 
impulsu nerwowego 
w łuku odruchowym 

• odróżnia odruchy 
warunkowe 
i bezwarunkowe 

• wyjaśnia różnicę między 
odruchem warunkowym 
a bezwarunkowym 

• charakteryzuje 
odruchy warunkowe 
i bezwarunkowe 

• przedstawia graficznie drogę 
impulsu nerwowego w łuku 
odruchowym 

• przedstawia rolę odruchów 
warunkowych w procesie 
uczenia się 

• na podstawie rysunku 
wyjaśnia mechanizm 
odruchu kolanowego 

• dowodzi znaczenia 
odruchów warunkowych 
i bezwarunkowych 
w życiu człowieka 

• demonstruje na koledze 
odruch kolanowy 
i wyjaśnia działanie tego 
odruchu 

31. Higiena układu 
nerwowego 

• wymienia czynniki 
wywołujące stres 

• podaje przykłady używek 
• wymienia skutki 

zażywania niektórych 
substancji 
psychoaktywnych 
dla stanu zdrowia 

• wymienia sposoby 
radzenia sobie ze stresem 

• przedstawia negatywny 
wpływ na zdrowie 
człowieka niektórych 
substancji 
psychoaktywnych oraz 
nadużywania kofeiny 
i niektórych leków 
(zwłaszcza oddziałujących 
na psychikę) 

• wyjaśnia dodatni i ujemny 

wpływ stresu 

na funkcjonowanie 

organizmu 
• opisuje wpływ 

palenia tytoniu 
na zdrowie 

• omawia skutki działania 
alkoholu 
na funkcjonowanie 
organizmu 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania 
uzależnień 

• wyjaśnia znaczenie 

profilaktyki uzależnień 
 

• omawia wpływ snu 

na procesy uczenia się 

i zapamiętywania oraz 

na odporność organizmu 
• wykazuje zależność 

między przyjmowaniem 
używek a powstawaniem 
nałogu 

• wskazuje alternatywne 
zajęcia pomagające uniknąć 
uzależnień 

• analizuje związek między 
prawidłowym 
wysypianiem się 
a funkcjonowaniem 
organizmu 

• wykonuje w dowolnej 
formie prezentację 
na temat profilaktyki 
uzależnień 
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32. Budowa 
i działanie 
narządu 
wzroku 

• omawia znaczenie 
zmysłów w życiu 
człowieka 

• rozróżnia w narządzie 
wzroku aparat ochronny 
oka i gałkę oczną 

• wymienia elementy 
wchodzące w skład aparatu 
ochronnego oka 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy oka 

• opisuje funkcje elementów 
aparatu ochronnego oka 

• wyjaśnia pojęcie 

akomodacja oka 
• omawia znaczenie 

adaptacji oka 
• omawia funkcje 

elementów budowy 
oka 

• określa funkcję 
aparatu ochronnego 
oka 

• wykazuje związek budowy 
elementów oka z pełnionymi 
przez nie funkcjami 

• opisuje drogę 
światła w oku 

• wskazuje lokalizację 
receptorów wzroku 

• ilustruje w formie prostego 
rysunku drogę światła w oku 
i powstawanie obrazu 
na siatkówce 

• omawia powstawanie 
obrazu na siatkówce 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
reakcję tęczówki na światło 
o różnym natężeniu 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła w oku 
i powstawanie obrazu 
na siatkówce oraz wyjaśnia 
rolę soczewki w tym 
procesie 

• przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące obecność 
tarczy nerwu wzrokowego 
w oku 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła w oku 
oraz tłumaczy powstawanie 
i odbieranie wrażeń 
wzrokowych, używając 
odpowiedniej terminologii 

33. Ucho – narząd 
słuchu 
i równowagi 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy ucha 

• wyróżnia ucho zewnętrzne, 
środkowe i wewnętrzne 

• wskazuje 
na ilustracji 
położenie narządu 
równowagi 

• wymienia funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• charakteryzuje funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• omawia funkcje ucha 
zewnętrznego, środkowego 
i wewnętrznego 

• wyjaśnia mechanizm 
odbierania i rozpoznawania 
dźwięków 

• wskazuje lokalizację 
receptorów słuchu 
i równowagi w uchu 

• wyjaśnia zasadę działania 
narządu równowagi 

• analizuje przebieg bodźca 
słuchowego, 
uwzględniając 
przetwarzanie fal 
dźwiękowych na impulsy 
nerwowe 

34. Higiena oka i ucha • wymienia wady wzroku 

• omawia zasady higieny oczu 
• wymienia choroby oczu 

i uszu 

• rozpoznaje 
na ilustracji 
krótkowzroczność 
i dalekowzroczność 

• definiuje hałas jako 
czynnik powodujący 
głuchotę 

• omawia przyczyny 
powstawania wad wzroku 

• charakteryzuje wady wzroku 
• wyjaśnia, na czym 

polegają daltonizm 
i astygmatyzm 

• charakteryzuje choroby oczu 
• omawia sposób korygowania 

wad wzroku 

• rozróżnia rodzaje soczewek 
korygujących wady wzroku 

• analizuje, w jaki sposób 
nadmierny hałas może 
spowodować uszkodzenie 
słuchu 

• wyszukuje informacje 
na temat źródeł hałasu 
w swoim miejscu 
zamieszkania 

• analizuje źródła hałasu 
w najbliższym 
otoczeniu i wskazuje 
na sposoby jego 
ograniczenia 

35. Zmysły powonienia, 
smaku i dotyku 

• przedstawia rolę zmysłów 
powonienia, smaku 
i dotyku 

• wskazuje rozmieszczenie 
receptorów powonienia, 
smaku i dotyku 

• wymienia podstawowe 
smaki 

• wymienia bodźce odbierane 
przez receptory skóry 

• omawia rolę węchu 
w ocenie pokarmów 

• wymienia rodzaje kubków 
smakowych 

• omawia doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 
na języku 

• wskazuje położenie kubków 
smakowych na języku 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 

• uzasadnia, że skóra jest 
narządem dotyku 

• analizuje znaczenie 
wolnych zakończeń 
nerwowych w skórze 

• wykonuje na podstawie 
opisu doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 
na języku 

• planuje i wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 
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36. Męski układ 

rozrodczy 
• wymienia męskie 

narządy rozrodcze 
• wskazuje na ilustracji 

męskie narządy rozrodcze 
• wymienia męskie 

cechy płciowe 

• omawia budowę 
plemnika i wykonuje 
jego schematyczny 
rysunek 

• omawia proces powstawania 
nasienia 

• określa funkcję testosteronu 
• wymienia funkcje 

męskiego układu 
rozrodczego 

• opisuje funkcje 
poszczególnych elementów 
męskiego układu 
rozrodczego 

• uzasadnia, że główka 
plemnika jest 
właściwą gametą 
męską 

• wykazuje zależność 
między produkcją 
hormonów płciowych 
a zmianami zachodzącymi 
w ciele mężczyzny 

• wyjaśnia wspólną 
funkcjonalność prącia jako 
narządu wydalania 
i narządu rozrodczego 

37. Żeński układ 
rozrodczy 

• wymienia żeńskie 
narządy rozrodcze 

• wskazuje na ilustracji 
żeńskie narządy rozrodcze 

• wymienia żeńskie cechy 
płciowe 

• opisuje funkcje 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• charakteryzuje pierwszo-, 
drugo- i trzeciorzędowe 
żeńskie cechy płciowe 

• opisuje funkcje 
wewnętrznych narządów 
rozrodczych 

• wykazuje związek 
budowy komórki 
jajowej z pełnioną 
przez nią funkcją 

• analizuje 
podobieństwa i różnice 
w budowie 
męskich i żeńskich 
układów narządów: 
rozrodczego i wydalniczego 

38. Funkcjonowanie 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• wymienia żeńskie 
hormony płciowe 

• wymienia kolejne fazy 
cyklu miesiączkowego 

• wskazuje w cyklu 
miesiączkowym dni 
płodne i niepłodne 

• definiuje jajnik jako 
miejsce powstawania 
komórki jajowej 

• interpretuje ilustracje 
przebiegu cyklu 
miesiączkowego 

• omawia zmiany 
hormonalne i zmiany 
w macicy zachodzące 
w trakcie cyklu 
miesiączkowego 

• analizuje rolę ciałka 
żółtego 

• wyznacza dni 
płodne i niepłodne 
u kobiet w różnych 
dniach cyklu 
miesiączkowego 
i z różną długością 
cyklu 
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39. Rozwój człowieka – 

od poczęcia 

do narodzin 

• wymienia nazwy 
błon płodowych 

• podaje długość trwania 
rozwoju płodowego 

• wymienia zmiany 
zachodzące w organizmie 
kobiety podczas ciąży 

• porządkuje etapy rozwoju 
zarodka od zapłodnienia 
do zagnieżdżenia 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

zapłodnienie 
• omawia zasady 

higieny zalecane dla 
kobiet ciężarnych 

• podaje czas trwania ciąży 
• omawia wpływ różnych 

czynników 
na prawidłowy rozwój 
zarodka i płodu 

• charakteryzuje funkcje 
błon płodowych 

• charakteryzuje okres 
rozwoju płodowego 

• wyjaśnia przyczyny 
zmian zachodzących 
w organizmie kobiety 
podczas ciąży 

• charakteryzuje etapy porodu 

• analizuje funkcje łożyska 
• uzasadnia konieczność 

przestrzegania zasad 
higieny przez kobiety 
w ciąży 

• omawia mechanizm 
powstawania ciąży 
pojedynczej 
i mnogiej 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje 
na temat rozwoju 
prenatalnego 

40. Rozwój człowieka – 
od narodzin 
do starości 

• wymienia etapy 
życia człowieka 

• wymienia rodzaje dojrzałości 

człowieka 

• określa zmiany rozwojowe 
u swoich rówieśników 

• opisuje objawy 
starzenia się organizmu 

• wymienia różnice w tempie 
dojrzewania dziewcząt 
i chłopców 

• charakteryzuje wskazane 
okresy rozwojowe 

• przedstawia cechy 

oraz przebieg fizycznego, 

psychicznego i społecznego 

dojrzewania człowieka 

• analizuje różnice między 
przekwitaniem a starością 

• przyporządkowuje okresom 
rozwojowym zmiany 
zachodzące w organizmie 

• tworzy w dowolnej formie 
prezentację na temat 
dojrzewania 

• tworzy portfolio ze zdjęciami 

swojej rodziny, której 

członkowie znajdują się 

w różnych okresach rozwoju 
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41. Higiena i choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
przenoszone drogą płciową 
 

• wskazuje kontakty 
płciowe jako potencjalne 
źródło zakażenia układu 
rozrodczego 

• przyporządkowuje 
chorobom źródła zakażenia 

• wyjaśnia różnicę 
między nosicielstwem 
HIV a chorobą AIDS 

• wymienia drogi 
zakażenia wirusami: HIV, 
HBV, HCV i HPV 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób przenoszonych 
drogą płciową 

• wyjaśnia konieczność 
regularnych wizyt 
u ginekologa 

• przyporządkowuje 
chorobom ich 
charakterystyczne objawy 

• omawia zasady 
profilaktyki chorób 
wywoływanych przez 
wirusy: HIV, HBV, HCV 
i HPV 

• wymienia ryzykowne 
zachowania seksualne, 
które mogą prowadzić 
do zakażenia HIV 

• przewiduje indywidualne 

i społeczne skutki zakażenia 

wirusami: HIV, HBV, HCV 

i HPV 
• uzasadnia konieczność 

wykonywania badań 
kontrolnych jako sposobu 
wczesnego wykrywania 
raka piersi, raka szyjki 
macicy i raka prostaty 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje 
na temat planowanych 
szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka, 
wywołującemu raka 
szyjki macicy 
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42. Mechanizmy 
regulacyjne 
organizmu 

• własnymi słowami 
wyjaśnia, na czym polega 
homeostaza 

• wyjaśnia mechanizm 
termoregulacji 
u człowieka 

• wskazuje drogi 
wydalania wody 
z organizmu 

• wykazuje na podstawie 
wcześniej zdobytej 
wiedzy zależność 
działania układów 
pokarmowego 
i krwionośnego 

• opisuje, które układy 
narządów mają wpływ 
na regulację poziomu 
wody we krwi 

• wyjaśnia, na czym 
polega homeostaza 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wykazuje 
zależność działania 
układów: nerwowego, 
pokarmowego 
i krwionośnego 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia 
mechanizm regulacji 
poziomu glukozy 
we krwi 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy 
wykazuje zależność 
działania poszczególnych 
układów narządów 
w organizmie człowieka 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia, 
które układy narządów 
biorą udział 
w mechanizmie regulacji 
poziomu glukozy we krwi 

• analizuje i wykazuje 
rolę regulacji nerwowo- 
-hormonalnej w utrzymaniu 
homeostazy 
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43. Choroba – 
zaburzenie 
homeostazy 

• omawia wpływ trybu 
życia na stan zdrowia 
człowieka 

• podaje przykłady trzech 
chorób zakaźnych wraz 
z czynnikami, które 

je wywołują 
• wymienia choroby 

cywilizacyjne 
• wymienia najczęstsze 

przyczyny nowotworów 

• opisuje zdrowie 
fizyczne, psychiczne 
i społeczne 

• podaje przykłady 
wpływu środowiska 
na życie i zdrowie 
człowieka 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu człowieka 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób nowotworowych 

• klasyfikuje podaną 
chorobę do grupy chorób 
cywilizacyjnych 
lub zakaźnych 

• omawia znaczenie szczepień 
ochronnych 

• wskazuje alergie jako skutek 
zanieczyszczenia 
środowiska 

• wskazuje metody 
zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym 

• charakteryzuje 
czynniki wpływające 
na zdrowie człowieka 

• przedstawia znaczenie pojęć 

zdrowie i choroba 
• rozróżnia zdrowie fizyczne, 

psychiczne i społeczne 
• wymienia najważniejsze 

choroby człowieka 
wywoływane przez wirusy, 
bakterie, protisty i pasożyty 
zwierzęce oraz przedstawia 
zasady profilaktyki tych 
chorób 

• podaje kryterium podziału 
chorób na choroby zakaźne 
i cywilizacyjne 

• podaje przykłady 
szczepień obowiązkowych 
i nieobowiązkowych 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania chorób 
społecznych 

• wykazuje wpływ 
środowiska na zdrowie 

• uzasadnia, że antybiotyki 

i inne leki należy stosować 

zgodnie z zaleceniami 

lekarza (dawka, godziny 

przyjmowania leku i długość 

kuracji) 
• dowodzi, że stres jest 

przyczyną chorób 
cywilizacyjnych 

• uzasadnia, że nerwice 
są chorobami 
cywilizacyjnymi 

• uzasadnia konieczność 
okresowego wykonywania 
podstawowych badań 
kontrolnych 

• formułuje argumenty 
przemawiające za tym, 
że nie należy bez 
wyraźnej potrzeby 
przyjmować 
ogólnodostępnych 
leków oraz 
suplementów 
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na podstawie Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Organizm człowieka 

jako funkcjonalna 

całość 

• wskazuje komórkę jako 
podstawowy element 
budowy ciała 
człowieka 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek zwierzęcych 

• wyjaśnia, czym jest narząd 
• wymienia układy 

narządów człowieka 
• wymienia rodzaje tkanki 

łącznej 

• określa najważniejsze 
funkcje 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• podaje rozmieszczenie 
przykładowych tkanek 
zwierzęcych w organizmie 

• opisuje podstawowe 
funkcje poszczególnych 
układów narządów 

• charakteryzuje budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• rozpoznaje pod 
mikroskopem 
lub na ilustracji 
rodzaje tkanek 
zwierzęcych 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
układów narządów 

• opisuje 
hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

• przyporządkowuje tkanki 
narządom i układom 
narządów 

• analizuje hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

• analizuje związek 
między budową 
a funkcją 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• wykazuje zależność 
między poszczególnymi 
układami narządów 

• tworzy mapę pojęciową 
ilustrującą hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

2. Budowa i funkcje 
skóry 

• wymienia warstwy skóry 
• przedstawia podstawowe 

funkcje skóry 

• wymienia wytwory naskórka 

• z pomocą nauczyciela 

omawia wykonane 

doświadczenie, wykazujące, 

że skóra jest narządem 

zmysłu 

• omawia funkcje 
skóry i warstwy 
podskórnej 

• rozpoznaje warstwy 
skóry na ilustracji lub 
schemacie  

• samodzielnie omawia 
wykonane doświadczenie, 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wykazuje na konkretnych 
przykładach związek 
między budową a funkcjami 
skóry 

• opisuje funkcje 
poszczególnych wytworów 
naskórka 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• na podstawie opisu 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i planuje 
doświadczenie wykazujące, 
że skóra jest narządem 
zmysłu 
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3. Higiena i choroby 
skóry 

• wymienia choroby skóry 
• podaje przykłady 

dolegliwości 
skóry 

• omawia zasady 
pielęgnacji skóry 
młodzieńczej 

• opisuje stan zdrowej skóry 
• wskazuje konieczność 

dbania o dobry stan skóry 
• wymienia przyczyny 

grzybic skóry 
• wskazuje metody 

zapobiegania 
grzybicom skóry 

• omawia zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
oparzeń i odmrożeń 
skóry 

• omawia objawy 
dolegliwości skóry 

• wyjaśnia zależność między 
ekspozycją skóry na silne 
nasłonecznienie a rozwojem 
czerniaka 

• uzasadnia 
konieczność 
konsultacji lekarskiej 
w przypadku 
pojawienia się zmian 
na skórze 

• ocenia wpływ promieni 
słonecznych na skórę 

• wyszukuje informacje 

o środkach kosmetycznych 

z filtrem UV przeznaczonych 

dla młodzieży 
• demonstruje zasady 

udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
oparzeń skóry 

• przygotowuje pytania 

i przeprowadza wywiad 

z lekarzem lub pielęgniarką 

na temat chorób skóry oraz 

profilaktyki czerniaka 

i grzybicy 
• wyszukuje w różnych 

źródłach informacje 
do projektu 
edukacyjnego na temat 
chorób, profilaktyki 
i pielęgnacji skóry 
młodzieńczej  
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4. Aparat ruchu. 
Budowa szkieletu 

• wskazuje części: 
bierną i czynną 
aparatu ruchu 

• podaje nazwy wskazanych 
elementów budowy 
szkieletu 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu 
szkielet osiowy oraz 
szkielet obręczy 
i kończyn 

• wyjaśnia sposób 
działania części biernej 
i czynnej aparatu ruchu 

• wskazuje na związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• rozpoznaje różne 
kształty kości 

• wyjaśnia związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• klasyfikuje podane kości 
pod względem kształtów 

• na przykładzie 
własnego organizmu 
wykazuje związek 
budowy kości z ich 
funkcją 

5. Budowa kości • wymienia elementy 
budowy kości 

• wymienia chemiczne 
składniki kości 
 

• podaje funkcje elementów 

budowy kości 

• na podstawie ilustracji 

omawia doświadczenie 

dotyczące chemicznej 

budowy kości 

 

• wskazuje zmiany 
zachodzące w obrębie 
kości człowieka wraz 
z wiekiem 

• wskazuje na związek 
budowy poszczególnych 
elementów budowy kości 
z pełnioną przez nie 
funkcją 

• wymienia typy tkanki 
kostnej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje doświadczenie 
dotyczące chemicznej 
budowy kości 
 

• wyjaśnia związek pomiędzy 
chemicznymi składnikami 
kości a funkcją pełnioną 
przez te struktury  

• opisuje zmiany zachodzące 
w obrębie szkieletu 
człowieka wraz z wiekiem 

• wyjaśnia związek pomiędzy 
budową poszczególnych 
elementów kości a funkcją 
pełnioną przez te struktury  

• wykonuje doświadczenie 

dotyczące chemicznej 

budowy kości 
 

• charakteryzuje oba typy 
szpiku kostnego 

• planuje i samodzielnie 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i przeprowadza 
doświadczenie ilustrujące 
wytrzymałość kości 
na złamanie 
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6. Budowa i rola 
szkieletu 
osiowego 

• wymienia elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia elementy 
budujące klatkę piersiową 

• podaje nazwy odcinków 
kręgosłupa 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji 
mózgoczaszkę 
i trzewioczaszkę 

• wymienia narządy 
chronione przez klatkę 
piersiową 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia kości 
budujące szkielet 
osiowy 

• charakteryzuje 
funkcje szkieletu 
osiowego 

• wyjaśnia związek 
budowy czaszki 
z pełnionymi przez nią 
funkcjami 

• omawia rolę chrząstek 

w budowie klatki piersiowej 
• porównuje budowę 

poszczególnych 
odcinków kręgosłupa 

• rozpoznaje elementy 
budowy mózgoczaszki 
i trzewioczaszki 

• analizuje związek 
budowy poszczególnych 
kręgów kręgosłupa 
z pełnioną przez nie 
funkcją 

• wykazuje związek 
budowy odcinków 
kręgosłupa z pełnioną 
przez nie funkcją 

 

7. Szkielet kończyn  • wymienia elementy 
budowy szkieletu 
kończyn oraz ich obręczy 

• wskazuje na modelu 
lub schemacie kości 
kończyny górnej 
i kończyny dolnej 

• wymienia rodzaje połączeń 
kości 

• opisuje budowę stawu 

• rozpoznaje rodzaje stawów 
• odróżnia staw zawiasowy 

od stawu kulistego 

• wymienia kości tworzące 
obręcze: barkową 
i miedniczną 

• porównuje budowę 
kończyny górnej i dolnej 

• charakteryzuje połączenia 
kości 

• wyjaśnia związek 
budowy stawu 
z zakresem ruchu 
kończyny 

• wykazuje związek 
budowy szkieletu 
kończyn z funkcjami 
kończyn: górnej i dolnej 

• wykazuje związek 
budowy szkieletu obręczy 
kończyn z ich funkcjami 

• charakteryzuje funkcje 
kończyn: górnej i dolnej 
oraz wykazuje ich 
związek 
z funkcjonowaniem 
człowieka w środowisku 

8. Budowa i rola 
mięśni  

• wymienia rodzaje 
tkanki mięśniowej 

• wskazuje położenie 
w organizmie 
człowieka tkanek: 
mięśniowej gładkiej 
i mięśniowej 
poprzecznie 
prążkowanej 
szkieletowej 

• określa funkcje 
wskazanych mięśni 
szkieletowych 

• opisuje cechy 
tkanki mięśniowej 

• z pomocą nauczyciela 
wskazuje na ilustracji 
najważniejsze mięśnie 
szkieletowe 

• rozpoznaje mięśnie 
szkieletowe wskazane 
na ilustracji 

• opisuje czynności mięśni 
wskazanych 
na schemacie 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie mięśni 

• omawia warunki prawidłowej 

pracy mięśni 

 

• określa warunki prawidłowej 
pracy mięśni 

• charakteryzuje budowę 
i funkcje mięśni 
gładkich i poprzecznie 
prążkowanych 
 

• na przykładzie własnego 
organizmu analizuje 
współdziałanie mięśni, 
ścięgien, kości i stawów 
w wykonywaniu ruchów 

 

 

9. Higiena i choroby 
układu ruchu 

• wymienia naturalne 
krzywizny kręgosłupa 

• opisuje przyczyny 
powstawania wad postawy 

• wymienia choroby aparatu 
ruchu 

• wskazuje ślad stopy 
z płaskostopiem 

• omawia przedstawione 

na ilustracji wady podstawy 

• rozpoznaje przedstawione 
na ilustracji wady postawy 

• opisuje urazy mechaniczne 

kończyn 
• omawia zasady 

udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
urazów mechanicznych 
kończyn 

• omawia przyczyny chorób 
aparatu ruchu 

• omawia wady budowy stóp 

• rozpoznaje naturalne 
krzywizny kręgosłupa 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania wad postawy 

• charakteryzuje zmiany 
zachodzące wraz z wiekiem 
w układzie kostnym 

• określa czynniki 
wpływające na prawidłowy 
rozwój muskulatury ciała 

• wyjaśnia przyczyny i skutki 
osteoporozy 

• wyszukuje informacje 
dotyczące zapobiegania 
płaskostopiu 

• planuje i demonstruje 
czynności udzielania 
pierwszej pomocy 
w przypadku urazów 
mechanicznych 
kończyn 

• przewiduje skutki 
przyjmowania 
nieprawidłowej postawy 
ciała 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia zapobiegające 
deformacjom kręgosłupa 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia rehabilitacyjne 
likwidujące płaskostopie 

• uzasadnia 
konieczność 
regularnych ćwiczeń 
gimnastycznych 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
aparatu ruchu 
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10. Pokarm – budulec 
i źródło energii 

• wymienia podstawowe 
składniki odżywcze 

• wymienia produkty 
spożywcze zawierające 
białko 

• podaje przykłady pokarmów, 
które są źródłem 
węglowodanów 

• wymienia pokarmy 
zawierające tłuszcze 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia badającego 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 
 

• klasyfikuje składniki 
odżywcze na budulcowe 
i energetyczne 

• określa aminokwasy jako 
cząsteczki budulcowe 
białek 

• wskazuje rolę tłuszczów 
w organizmie 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
badającego wpływ 
substancji zawartych w 
ślinie na trawienie skrobi 
 

• wyjaśnia znaczenie 
składników 
odżywczych 
dla organizmu 

• określa znaczenie 
błonnika 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
pokarmowego 

• uzasadnia 
konieczność 
systematycznego 
spożywania owoców 

i warzyw 
• porównuje pokarmy 

pełnowartościowe 
i niepełnowartościowe 

• analizuje etykiety produktów 
spożywczych pod kątem 
zawartości różnych 
składników odżywczych 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela doświadczenie 
badające wpływ substancji 
zawartych w ślinie na 
trawienie skrobi 
 

• ilustruje na przykładach 
źródła składników 
odżywczych i wyjaśnia 
ich znaczenie 
dla organizmu 

• wyjaśnia związek między 
spożywaniem produktów 
białkowych 
a prawidłowym wzrostem 
ciała 

• omawia rolę aminokwasów 
egzogennych w organizmie 
człowieka 

• porównuje wartość 
energetyczną 
węglowodanów i tłuszczów 

• wyjaśnia skutki 
nadmiernego spożywania 
tłuszczów 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 
 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 

• analizuje zależność 
między rodzajami 
spożywanych pokarmów 
a funkcjonowaniem 
organizmu  

• wyszukuje informacje 
dotyczące roli błonnika 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu przewodu 
pokarmowego 
 

11. Witaminy, sole 
mineralne, woda 

• wymienia przykłady 
witamin rozpuszczalnych 
w wodzie i rozpuszczalnych 
w tłuszczach 

• podaje przykład 
jednej awitaminozy 

• wymienia najważniejsze 
pierwiastki budujące 
ciała organizmów 

• podaje rolę dwóch 
wybranych 
makroelementów 
w organizmie 
człowieka 

• wymienia po trzy 
makroelementy 
i mikroelementy 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• wymienia witaminy 
rozpuszczalne w wodzie 
i rozpuszczalne 
w tłuszczach 

• wymienia skutki 
niedoboru witamin 

• wskazuje rolę wody 
w organizmie 

• omawia znaczenie 
makroelementów 
i mikroelementów 
w organizmie 
człowieka 

• omawia na schemacie 
przebieg doświadczenia 
dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• charakteryzuje rodzaje 
witamin 

• przedstawia rolę i skutki 
niedoboru witamin: A, C, 
B6, B9, B12, D 

• przedstawia rolę i skutki 
niedoboru składników 
mineralnych: Mg, Fe, Ca 

• określa skutki 
niewłaściwej 
suplementacji witamin 
i składników mineralnych 

• na przygotowanym sprzęcie 
i z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
wykrywania witaminy C 

• analizuje skutki niedoboru 
witamin, makroelementów 
i mikroelementów 
w organizmie 

• przewiduje skutki niedoboru 
wody w organizmie 

• samodzielnie wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
wykrywania witaminy C 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
i wykonuje 
doświadczenie 
dotyczące wykrywania 
witaminy C 
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12. Budowa i rola 
układu 
pokarmowego 

• wyjaśnia, na czym 
polega trawienie 
pokarmów 

• wymienia rodzaje zębów 
u człowieka 

• wymienia odcinki 
przewodu pokarmowego 
człowieka 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia badającego 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• opisuje rolę 
poszczególnych rodzajów 
zębów 

• wskazuje odcinki przewodu 
pokarmowego na planszy 
lub modelu 

• rozpoznaje wątrobę i trzustkę 

na schemacie 
• lokalizuje położenie 

wątroby i trzustki 
we własnym ciele 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
badającego wpływ 
substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 

• rozpoznaje poszczególne 
rodzaje zębów człowieka 

• wykazuje rolę zębów 

w mechanicznej obróbce 

pokarmu 
• omawia funkcje 

poszczególnych 
odcinków przewodu 
pokarmowego 

• lokalizuje odcinki 
przewodu pokarmowego 
i wskazuje odpowiednie 
miejsca na powierzchni 
swojego ciała 

• charakteryzuje funkcje 
wątroby i trzustki 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 

na trawienie skrobi 

• omawia znaczenie procesu 
trawienia 

• opisuje etapy 
trawienia pokarmów 
w poszczególnych 
odcinkach przewodu 
pokarmowego 

• analizuje miejsca 
wchłaniania strawionego 
pokarmu i wody 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
i przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 
na trawienie skrobi 

• uzasadnia konieczność 
stosowania zróżnicowanej 
diety dostosowanej 
do potrzeb organizmu 

• uzasadnia 
konieczność dbania 
o zęby 

13. Higiena i choroby 
układu 
pokarmowego 

• określa zasady zdrowego 
żywienia i higieny 
żywności 

• wymienia przykłady 
chorób układu 
pokarmowego 

• wymienia zasady 
profilaktyki chorób 
układu pokarmowego 

• według podanego wzoru 
oblicza indeks masy 
ciała 

• wymienia przyczyny 
próchnicy zębów 

• wskazuje grupy pokarmów 
w piramidzie zdrowego 
żywienia i aktywności 
fizycznej 

• wskazuje na zależność 
diety od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• układa jadłospis 
w zależności od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• wymienia choroby 
układu pokarmowego 

• analizuje indeks masy 
ciała swój i kolegów, 
wykazuje prawidłowości 
i odchylenia od normy 

• wyjaśnia znaczenie 

pojęcia wartość 
energetyczna pokarmu 

• wykazuje zależność 
między dietą a czynnikami, 
które ją warunkują 

• przewiduje skutki 
złego odżywiania się 

• omawia zasady profilaktyki 
choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy, zatrucia 
pokarmowego, raka jelita 
grubego oraz WZW A, 
WZW B i WZW C 

• analizuje indeks masy ciała 
w zależności od stosowanej 
diety 

• wykazuje zależność 
między higieną 
odżywiania się 
a chorobami układu 
pokarmowego 

• wskazuje zasady 
profilaktyki próchnicy 
zębów 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy stosować 
zróżnicowaną 
i dostosowaną 
do potrzeb organizmu 
(wiek, stan zdrowia, 
tryb życia, aktywność 
fizyczna, pora roku) 
dietę 

• układa odpowiednią dietę 
dla uczniów z nadwagą 

i niedowagą 

• przygotowuje i prezentuje 
wystąpienie w dowolnej 
formie na temat chorób 
związanych z zaburzeniami 
łaknienia i przemiany 
materii 

• uzasadnia konieczność 
badań przesiewowych 
w celu wykrywania 
wczesnych stadiów raka 
jelita grubego 
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14. Budowa i funkcje 
krwi 

• podaje nazwy elementów 
morfotycznych krwi 

• wymienia grupy krwi 
• wymienia składniki 

biorące udział 
w krzepnięciu krwi 

• omawia funkcje krwi 
• wymienia grupy krwi 

i wyjaśnia, co stanowi 

podstawę ich 

wyodrębnienia 
• wyjaśnia, czym jest 

konflikt serologiczny 

• omawia znaczenie krwi 
• charakteryzuje elementy 

morfotyczne krwi 

• omawia rolę hemoglobiny 
• przedstawia społeczne 

znaczenie krwiodawstwa 
• przewiduje skutki konfliktu 

serologicznego 

• omawia zasady 
transfuzji krwi 

• wyjaśnia 
mechanizm 
krzepnięcia krwi 

• rozpoznaje elementy 
morfotyczne krwi 
na podstawie obserwacji 
mikroskopowej 

• uzasadnia potrzebę 
wykonywania badań 
zapobiegających 
konfliktowi serologicznemu 

• analizuje wyniki 
laboratoryjnego badania 
krwi 

15. Krążenie krwi • wymienia narządy 
układu krwionośnego 

• z pomocą nauczyciela 
omawia na podstawie 
ilustracji mały i duży 
obieg krwi 

• omawia funkcje 
wybranego naczynia 
krwionośnego 

• porównuje budowę 
i funkcje żył, tętnic oraz 
naczyń włosowatych 

• opisuje funkcje 
zastawek żylnych 

• porównuje krwiobiegi: mały 
i duży 

• opisuje drogę krwi płynącej 
w małym i dużym 
krwiobiegu 

• rozpoznaje poszczególne 
naczynia krwionośne 
na ilustracji 

• wykazuje związek 
budowy naczyń 
krwionośnych 
z pełnionymi przez nie 
funkcjami 

• analizuje związek 
przepływu krwi 
w naczyniach z wymianą 
gazową 

16. Budowa i działanie 

serca 

• lokalizuje położenie 
serca we własnym ciele 

• wymienia elementy budowy 
serca 

• podaje prawidłową wartość 
pulsu i ciśnienia zdrowego 
człowieka 

• rozpoznaje elementy 
budowy serca i naczynia 
krwionośnego 
na schemacie (ilustracji 
z podręcznika) 

• wyjaśnia, czym jest puls 

• opisuje mechanizm pracy 
serca 

• omawia fazy cyklu pracy 
serca 

• mierzy koledze puls 
• wyjaśnia różnicę między 

ciśnieniem skurczowym 
a ciśnieniem 
rozkurczowym krwi 

• wykazuje rolę zastawek 
w funkcjonowaniu 
serca 

• porównuje wartości 
ciśnienia skurczowego 
i ciśnienia rozkurczowego 
krwi 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wpływ 
wysiłku fizycznego 
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wysiłku fizycznego 
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 

17. Higiena i choroby 
układu 
krwionośnego 

• wymienia choroby 
układu krwionośnego 

• omawia pierwszą pomoc 
w wypadku krwawień 
i krwotoków 

• wymienia przyczyny 
chorób układu 
krwionośnego 

• wymienia czynniki 
wpływające 
korzystnie 
na funkcjonowanie 
układu 
krwionośnego 

• analizuje przyczyny chorób 
układu krwionośnego 

• charakteryzuje objawy 
krwotoku żylnego 
i tętniczego 

• wyjaśnia, na czym 
polegają białaczka 
i anemia 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
i prawidłowej diety dla 
właściwego 
funkcjonowania układu 
krwionośnego 

• przygotowuje portfolio 
na temat chorób układu 
krwionośnego 

• demonstruje pierwszą 
pomoc w wypadku 
krwotoków 

• wyjaśnia znaczenie 
badań profilaktycznych 
chorób układu 
krwionośnego 

• wyszukuje i prezentuje 

w dowolnej formie materiały 

edukacyjne oświaty 

zdrowotnej na temat chorób 

społecznych: miażdżycy, 

nadciśnienia tętniczego 

i zawałów serca 

18. Układ limfatyczny • wymienia cechy 
układu limfatycznego 

• wymienia narządy 
układu limfatycznego 

• opisuje budowę 
układu 
limfatycznego 

• omawia rolę 
węzłów chłonnych 

• opisuje rolę układu 
limfatycznego 

• rozpoznaje na ilustracji 
lub schemacie narządy 
układu limfatycznego 

• porównuje układ 
limfatyczny z układem 
krwionośnym 
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19. Budowa 

i funkcjonowanie 

układu 

odpornościowego 

• wymienia elementy 
układu odpornościowego 

• wymienia rodzaje 
odporności 

• przedstawia różnice między 
surowicą a szczepionką 

• wyróżnia odporność swoistą 
i nieswoistą, czynną 
i bierną, naturalną i sztuczną 

• definiuje szczepionkę 

i surowicę jako czynniki 

odpowiadające za odporność 

nabytą 

• omawia rolę elementów 
układu odpornościowego 

• charakteryzuje rodzaje 
odporności 

• określa zasadę 
działania szczepionki 
i surowicy 

• wyjaśnia mechanizm 
działania odporności 
swoistej 

• opisuje rodzaje leukocytów 
• odróżnia działanie 

szczepionki 
od działania surowicy 

• analizuje wykaz szczepień 

w swojej książeczce zdrowia 

• ocenia znaczenie szczepień 

20. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu 
odpornościowego 

• wymienia czynniki 
mogące wywołać alergie 

• opisuje objawy alergii 

• określa przyczynę choroby 
AIDS 

• wyjaśnia, na czym 
polega transplantacja 
narządów 

• podaje przykłady narządów, 
które można przeszczepiać 

• wskazuje drogi zakażeń 
HIV 

• wskazuje zasady 
profilaktyki zakażeń HIV 

• uzasadnia, że alergia jest 
związana 
z nadwrażliwością układu 
odpornościowego 

• ilustruje przykładami 
znaczenie 
transplantologii 

• przedstawia znaczenie 
przeszczepów oraz zgody 
na transplantację narządów 
po śmierci 
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21. Budowa i rola 
układu 
oddechowego 

• wymienia odcinki 
układu oddechowego 

• rozpoznaje 
na ilustracji narządy 
układu oddechowego 

• omawia funkcje elementów 
układu oddechowego 

• opisuje rolę nagłośni 
• na podstawie własnego 

organizmu przedstawia 
mechanizm wentylacji 
płuc 

• wyróżnia drogi oddechowe 
i narządy wymiany 
gazowej 

• wykazuje związek budowy 
elementów układu 
oddechowego z pełnionymi 
funkcjami 

• odróżnia głośnię i nagłośnię 
• demonstruje mechanizm 

modulacji głosu 
• definiuje płuca jako 

miejsce zachodzenia 
wymiany gazowej 

• wykazuje związek 
między budową a funkcją 
płuc 

• wykonuje z dowolnych 
materiałów model układu 
oddechowego 

• wyszukuje odpowiednie 
metody i bada pojemność 
własnych płuc 

22. Mechanizm 
oddychania 

• wymienia narządy biorące 
udział w procesie 
wentylacji płuc 

• demonstruje na sobie 
mechanizm wdechu 
i wydechu 

• z pomocą nauczyciela 
omawia doświadczenie 
wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• definiuje 

mitochondrium jako 
miejsce oddychania 
komórkowego 
 

• wskazuje różnice w ruchach 
klatki piersiowej i przepony 
podczas wdechu i wydechu 

• przedstawia rolę krwi 
w transporcie gazów 
oddechowych 

• omawia zawartość gazów 
w powietrzu wdychanym 
i wydychanym 

• oblicza liczbę wdechów 

i wydechów przed wysiłkiem 

fizycznym i po nim 
• z pomocą nauczyciela 

przeprowadza 
doświadczenie 

wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• zapisuje słownie 

równanie reakcji 
chemicznej ilustrujące 
utlenianie glukozy 
 

• rozróżnia procesy 
wentylacji płuc 
i oddychania komórkowego 

• opisuje dyfuzję O2 i CO2 

zachodzącą w pęcherzykach 
płucnych 

• wyjaśnia zależność 
między liczbą oddechów 
a wysiłkiem fizycznym 

• na przygotowanym sprzęcie 
samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie 

wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 
• określa znaczenie 

oddychania komórkowego 
 

• interpretuje wyniki 
doświadczenia 

wykrywającego CO2 

w wydychanym 
powietrzu 

• przedstawia 
graficznie zawartość 
gazów w powietrzu 
wdychanym 
i wydychanym 

• analizuje proces wymiany 
gazowej w płucach 
i tkankach 

• omawia obserwację 
dotyczącą wpływu 
wysiłku fizycznego 
na częstość oddechów 

• samodzielnie przygotowuje 
zestaw laboratoryjny 
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 

obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• planuje i wykonuje 
obserwację wpływu 
wysiłku fizycznego 
na częstość oddechów 

• wyszukuje odpowiednie 

informacje, planuje 

i samodzielnie 

przeprowadza 

doświadczenie 

wykazujące obecność 

CO2 w wydychanym 

powietrzu  
• opisuje zależność 

między ilością 
mitochondriów 
a zapotrzebowaniem 
narządów na energię 

• zapisuje za pomocą 
symboli chemicznych 
równanie reakcji 
ilustrujące utlenianie 
glukozy 



 

 

 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

23. Higiena i choroby 
układu 
oddechowego 

• definiuje kichanie 
i kaszel jako reakcje 
obronne organizmu 

• wymienia choroby 
układu oddechowego 

• wymienia czynniki 
wpływające 
na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• wskazuje źródła 
infekcji górnych 
i dolnych dróg 
oddechowych 

• określa sposoby 
zapobiegania chorobom 
układu oddechowego 

• omawia wpływ 
zanieczyszczeń pyłowych 
na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• podaje objawy 
wybranych chorób układu 
oddechowego 

• wyjaśnia związek 
między wdychaniem 
powietrza przez nos 
a profilaktyką chorób 
układu oddechowego 

• opisuje zasady 
profilaktyki anginy, 
gruźlicy i raka płuc 

• rozróżnia czynne i bierne 
palenie tytoniu 

• analizuje wpływ palenia 
tytoniu na funkcjonowanie 
układu oddechowego 

• wyszukuje w dowolnych 
źródłach informacje na 
temat przyczyn rozwoju 
raka płuc 

• przeprowadza wywiad 
w przychodni zdrowia 
na temat profilaktyki 
chorób płuc 

• przeprowadza według 
podanego schematu 
i pod opieką 
nauczyciela badanie 
zawartości substancji 
smolistych w jednym 
papierosie 
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24. Budowa i działanie 

układu wydalniczego 

• wymienia przykłady 
substancji, które są 
wydalane przez organizm 
człowieka 

• wymienia narządy 
układu wydalniczego 

• wyjaśnia pojęcia wydalanie 

i defekacja 
• wymienia drogi 

wydalania zbędnych 
produktów przemiany 
materii 

• wymienia CO2 

i mocznik jako zbędne 
produkty przemiany 
materii 

• porównuje wydalanie 
i defekację 

• omawia na podstawie 
ilustracji proces 
powstawania moczu 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji miejsce 
powstawania moczu 
pierwotnego 

• opisuje sposoby 
wydalania mocznika 

i CO2 

• rozpoznaje na modelu lub 
materiale świeżym warstwy 
budujące nerkę 

• omawia rolę układu 
wydalniczego 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu 
całego organizmu 

• wykonuje z dowolnego 
materiału model układu 
moczowego 

• tworzy schemat przemian 
substancji odżywczych 
od zjedzenia 
do wydalenia lub 
defekacji 

25. Higiena i choroby 

układu wydalniczego 

• wymienia zasady 
higieny układu 
wydalniczego 

• wymienia choroby układu 
wydalniczego 

• wskazuje na zakażenia 
dróg moczowych i kamicę 
nerkową jako choroby 
układu wydalniczego 

• wymienia badania 
stosowane w profilaktyce 
tych chorób 

• określa dzienne 

zapotrzebowanie organizmu 

człowieka na wodę 

• omawia przyczyny chorób 
układu wydalniczego 

• wyjaśnia znaczenie 
wykonywania 
badań kontrolnych 
moczu 

• wskazuje 
na konieczność 
okresowego 
wykonywania badań 
kontrolnych moczu 

• uzasadnia konieczność 
picia dużych ilości wody 
podczas leczenia chorób 
nerek 

• uzasadnia konieczność 
regularnego opróżniania 
pęcherza moczowego 

• analizuje własne 
wyniki laboratoryjnego 
badania moczu i na tej 
podstawie określa stan 
zdrowia własnego 
układu wydalniczego 

• omawia na ilustracji 
przebieg dializy 

• ocenia rolę dializy 
w ratowaniu życia 
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26. Budowa 

i funkcjonowanie 

układu 

hormonalnego 

• wymienia gruczoły 
dokrewne 

• wymienia przykłady 
hormonów 

• wskazuje na ilustracji 
położenie najważniejszych 
gruczołów dokrewnych 

• wyjaśnia pojęcie 
gruczoł dokrewny 

• wyjaśnia, czym są hormony 

 

• określa cechy hormonów 
• przyporządkowuje hormony 

do odpowiednich gruczołów, 
które je wytwarzają 

• charakteryzuje 
działanie insuliny 
i glukagonu 

• przedstawia biologiczną 
rolę hormonu wzrostu, 
tyroksyny, insuliny, 
adrenaliny, testosteronu, 
estrogenów 

• omawia znaczenie swoistego 
działania hormonów 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie insuliny 
i glukagonu 

• uzasadnia, że nie należy 
bez konsultacji 
z lekarzem przyjmować 
preparatów i leków 
hormonalnych 

27. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu 
hormonalnego 

• wymienia skutki 
nadmiaru i niedoboru 
hormonu wzrostu 

• wyjaśnia pojęcie 
równowaga hormonalna 

• podaje przyczyny cukrzycy 

• interpretuje skutki nadmiaru 
i niedoboru hormonów 

• uzasadnia związek 
niedoboru insuliny 
z cukrzycą 

• analizuje i wykazuje 
różnice między cukrzycą 
typu I a cukrzycą typu II  

28. Budowa i rola 
układu nerwowego 

• wymienia funkcje 
układu nerwowego 

• wymienia elementy 
budowy ośrodkowego 
i obwodowego układu 
nerwowego 

• rozpoznaje na ilustracji 
ośrodkowy i obwodowy 
układ nerwowy 

• opisuje elementy budowy 
komórki nerwowej 

• wskazuje na ilustracji 
neuronu przebieg impulsu 
nerwowego 

• wyróżnia somatyczny 
i autonomiczny układ 
nerwowy 

• opisuje funkcje 
układu nerwowego 

• wykazuje związek 
budowy komórki 
nerwowej z jej funkcją 

• omawia działanie 
ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego 

• wyjaśnia sposób 
działania synapsy 

• charakteryzuje 
funkcje 
somatycznego 
i autonomicznego 
układu nerwowego 

• porównuje funkcje 
współczulnej 
i przywspółczulnej 
części 
autonomicznego 
układu nerwowego 

• ocenia rolę regulacji 
nerwowo-hormonalnej 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu całego 
organizmu 
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29. Ośrodkowy układ 
nerwowy 

• wskazuje na ilustracji 
najważniejsze 
elementy mózgowia 

• wymienia mózgowie 
i rdzeń kręgowy jako 
narządy ośrodkowego 
układu nerwowego 

• wskazuje elementy budowy 
rdzenia kręgowego 
na ilustracji 

• opisuje budowę rdzenia 
kręgowego 

• objaśnia na ilustracji 
budowę mózgowia 

• określa mózgowie jako 
jednostkę nadrzędną 
w stosunku 
do pozostałych części 
układu nerwowego 

• uzasadnia nadrzędną 
funkcję mózgowia 
w stosunku do pozostałych 
części układu nerwowego 

30. Obwodowy układ 
nerwowy. Odruchy 

• wymienia rodzaje nerwów 
obwodowych 

• podaje po trzy przykłady 
odruchów warunkowych 
i bezwarunkowych 

• wyróżnia nerwy czuciowe 
i ruchowe 

• omawia na podstawie 
ilustracji drogę 
impulsu nerwowego 
w łuku odruchowym 

• odróżnia odruchy 
warunkowe 
i bezwarunkowe 

• wyjaśnia różnicę między 
odruchem warunkowym 
a bezwarunkowym 

• charakteryzuje 
odruchy warunkowe 
i bezwarunkowe 

• przedstawia graficznie drogę 
impulsu nerwowego w łuku 
odruchowym 

• przedstawia rolę odruchów 
warunkowych w procesie 
uczenia się 

• na podstawie rysunku 
wyjaśnia mechanizm 
odruchu kolanowego 

• dowodzi znaczenia 
odruchów warunkowych 
i bezwarunkowych 
w życiu człowieka 

• demonstruje na koledze 
odruch kolanowy 
i wyjaśnia działanie tego 
odruchu 

31. Higiena układu 
nerwowego 

• wymienia czynniki 
wywołujące stres 

• podaje przykłady używek 
• wymienia skutki 

zażywania niektórych 
substancji 
psychoaktywnych 
dla stanu zdrowia 

• wymienia sposoby 
radzenia sobie ze stresem 

• przedstawia negatywny 
wpływ na zdrowie 
człowieka niektórych 
substancji 
psychoaktywnych oraz 
nadużywania kofeiny 
i niektórych leków 
(zwłaszcza oddziałujących 
na psychikę) 

• wyjaśnia dodatni i ujemny 

wpływ stresu 

na funkcjonowanie 

organizmu 
• opisuje wpływ 

palenia tytoniu 
na zdrowie 

• omawia skutki działania 
alkoholu 
na funkcjonowanie 
organizmu 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania 
uzależnień 

• wyjaśnia znaczenie 

profilaktyki uzależnień 
 

• omawia wpływ snu 

na procesy uczenia się 

i zapamiętywania oraz 

na odporność organizmu 
• wykazuje zależność 

między przyjmowaniem 
używek a powstawaniem 
nałogu 

• wskazuje alternatywne 
zajęcia pomagające uniknąć 
uzależnień 

• analizuje związek między 
prawidłowym 
wysypianiem się 
a funkcjonowaniem 
organizmu 

• wykonuje w dowolnej 
formie prezentację 
na temat profilaktyki 
uzależnień 
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32. Budowa 
i działanie 
narządu 
wzroku 

• omawia znaczenie 
zmysłów w życiu 
człowieka 

• rozróżnia w narządzie 
wzroku aparat ochronny 
oka i gałkę oczną 

• wymienia elementy 
wchodzące w skład aparatu 
ochronnego oka 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy oka 

• opisuje funkcje elementów 
aparatu ochronnego oka 

• wyjaśnia pojęcie 

akomodacja oka 
• omawia znaczenie 

adaptacji oka 
• omawia funkcje 

elementów budowy 
oka 

• określa funkcję 
aparatu ochronnego 
oka 

• wykazuje związek budowy 
elementów oka z pełnionymi 
przez nie funkcjami 

• opisuje drogę 
światła w oku 

• wskazuje lokalizację 
receptorów wzroku 

• ilustruje w formie prostego 
rysunku drogę światła w oku 
i powstawanie obrazu 
na siatkówce 

• omawia powstawanie 
obrazu na siatkówce 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
reakcję tęczówki na światło 
o różnym natężeniu 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła w oku 
i powstawanie obrazu 
na siatkówce oraz wyjaśnia 
rolę soczewki w tym 
procesie 

• przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące obecność 
tarczy nerwu wzrokowego 
w oku 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła w oku 
oraz tłumaczy powstawanie 
i odbieranie wrażeń 
wzrokowych, używając 
odpowiedniej terminologii 

33. Ucho – narząd 
słuchu 
i równowagi 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy ucha 

• wyróżnia ucho zewnętrzne, 
środkowe i wewnętrzne 

• wskazuje 
na ilustracji 
położenie narządu 
równowagi 

• wymienia funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• charakteryzuje funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• omawia funkcje ucha 
zewnętrznego, środkowego 
i wewnętrznego 

• wyjaśnia mechanizm 
odbierania i rozpoznawania 
dźwięków 

• wskazuje lokalizację 
receptorów słuchu 
i równowagi w uchu 

• wyjaśnia zasadę działania 
narządu równowagi 

• analizuje przebieg bodźca 
słuchowego, 
uwzględniając 
przetwarzanie fal 
dźwiękowych na impulsy 
nerwowe 

34. Higiena oka i ucha • wymienia wady wzroku 

• omawia zasady higieny oczu 
• wymienia choroby oczu 

i uszu 

• rozpoznaje 
na ilustracji 
krótkowzroczność 
i dalekowzroczność 

• definiuje hałas jako 
czynnik powodujący 
głuchotę 

• omawia przyczyny 
powstawania wad wzroku 

• charakteryzuje wady wzroku 
• wyjaśnia, na czym 

polegają daltonizm 
i astygmatyzm 

• charakteryzuje choroby oczu 
• omawia sposób korygowania 

wad wzroku 

• rozróżnia rodzaje soczewek 
korygujących wady wzroku 

• analizuje, w jaki sposób 
nadmierny hałas może 
spowodować uszkodzenie 
słuchu 

• wyszukuje informacje 
na temat źródeł hałasu 
w swoim miejscu 
zamieszkania 

• analizuje źródła hałasu 
w najbliższym 
otoczeniu i wskazuje 
na sposoby jego 
ograniczenia 

35. Zmysły powonienia, 
smaku i dotyku 

• przedstawia rolę zmysłów 
powonienia, smaku 
i dotyku 

• wskazuje rozmieszczenie 
receptorów powonienia, 
smaku i dotyku 

• wymienia podstawowe 
smaki 

• wymienia bodźce odbierane 
przez receptory skóry 

• omawia rolę węchu 
w ocenie pokarmów 

• wymienia rodzaje kubków 
smakowych 

• omawia doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 
na języku 

• wskazuje położenie kubków 
smakowych na języku 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 

• uzasadnia, że skóra jest 
narządem dotyku 

• analizuje znaczenie 
wolnych zakończeń 
nerwowych w skórze 

• wykonuje na podstawie 
opisu doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 
na języku 

• planuje i wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 
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36. Męski układ 

rozrodczy 
• wymienia męskie 

narządy rozrodcze 
• wskazuje na ilustracji 

męskie narządy rozrodcze 
• wymienia męskie 

cechy płciowe 

• omawia budowę 
plemnika i wykonuje 
jego schematyczny 
rysunek 

• omawia proces powstawania 
nasienia 

• określa funkcję testosteronu 
• wymienia funkcje 

męskiego układu 
rozrodczego 

• opisuje funkcje 
poszczególnych elementów 
męskiego układu 
rozrodczego 

• uzasadnia, że główka 
plemnika jest 
właściwą gametą 
męską 

• wykazuje zależność 
między produkcją 
hormonów płciowych 
a zmianami zachodzącymi 
w ciele mężczyzny 

• wyjaśnia wspólną 
funkcjonalność prącia jako 
narządu wydalania 
i narządu rozrodczego 

37. Żeński układ 
rozrodczy 

• wymienia żeńskie 
narządy rozrodcze 

• wskazuje na ilustracji 
żeńskie narządy rozrodcze 

• wymienia żeńskie cechy 
płciowe 

• opisuje funkcje 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• charakteryzuje pierwszo-, 
drugo- i trzeciorzędowe 
żeńskie cechy płciowe 

• opisuje funkcje 
wewnętrznych narządów 
rozrodczych 

• wykazuje związek 
budowy komórki 
jajowej z pełnioną 
przez nią funkcją 

• analizuje 
podobieństwa i różnice 
w budowie 
męskich i żeńskich 
układów narządów: 
rozrodczego i wydalniczego 

38. Funkcjonowanie 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• wymienia żeńskie 
hormony płciowe 

• wymienia kolejne fazy 
cyklu miesiączkowego 

• wskazuje w cyklu 
miesiączkowym dni 
płodne i niepłodne 

• definiuje jajnik jako 
miejsce powstawania 
komórki jajowej 

• interpretuje ilustracje 
przebiegu cyklu 
miesiączkowego 

• omawia zmiany 
hormonalne i zmiany 
w macicy zachodzące 
w trakcie cyklu 
miesiączkowego 

• analizuje rolę ciałka 
żółtego 

• wyznacza dni 
płodne i niepłodne 
u kobiet w różnych 
dniach cyklu 
miesiączkowego 
i z różną długością 
cyklu 
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39. Rozwój człowieka – 

od poczęcia 

do narodzin 

• wymienia nazwy 
błon płodowych 

• podaje długość trwania 
rozwoju płodowego 

• wymienia zmiany 
zachodzące w organizmie 
kobiety podczas ciąży 

• porządkuje etapy rozwoju 
zarodka od zapłodnienia 
do zagnieżdżenia 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

zapłodnienie 
• omawia zasady 

higieny zalecane dla 
kobiet ciężarnych 

• podaje czas trwania ciąży 
• omawia wpływ różnych 

czynników 
na prawidłowy rozwój 
zarodka i płodu 

• charakteryzuje funkcje 
błon płodowych 

• charakteryzuje okres 
rozwoju płodowego 

• wyjaśnia przyczyny 
zmian zachodzących 
w organizmie kobiety 
podczas ciąży 

• charakteryzuje etapy porodu 

• analizuje funkcje łożyska 
• uzasadnia konieczność 

przestrzegania zasad 
higieny przez kobiety 
w ciąży 

• omawia mechanizm 
powstawania ciąży 
pojedynczej 
i mnogiej 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje 
na temat rozwoju 
prenatalnego 

40. Rozwój człowieka – 
od narodzin 
do starości 

• wymienia etapy 
życia człowieka 

• wymienia rodzaje dojrzałości 

człowieka 

• określa zmiany rozwojowe 
u swoich rówieśników 

• opisuje objawy 
starzenia się organizmu 

• wymienia różnice w tempie 
dojrzewania dziewcząt 
i chłopców 

• charakteryzuje wskazane 
okresy rozwojowe 

• przedstawia cechy 

oraz przebieg fizycznego, 

psychicznego i społecznego 

dojrzewania człowieka 

• analizuje różnice między 
przekwitaniem a starością 

• przyporządkowuje okresom 
rozwojowym zmiany 
zachodzące w organizmie 

• tworzy w dowolnej formie 
prezentację na temat 
dojrzewania 

• tworzy portfolio ze zdjęciami 

swojej rodziny, której 

członkowie znajdują się 

w różnych okresach rozwoju 



 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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41. Higiena i choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
przenoszone drogą płciową 
 

• wskazuje kontakty 
płciowe jako potencjalne 
źródło zakażenia układu 
rozrodczego 

• przyporządkowuje 
chorobom źródła zakażenia 

• wyjaśnia różnicę 
między nosicielstwem 
HIV a chorobą AIDS 

• wymienia drogi 
zakażenia wirusami: HIV, 
HBV, HCV i HPV 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób przenoszonych 
drogą płciową 

• wyjaśnia konieczność 
regularnych wizyt 
u ginekologa 

• przyporządkowuje 
chorobom ich 
charakterystyczne objawy 

• omawia zasady 
profilaktyki chorób 
wywoływanych przez 
wirusy: HIV, HBV, HCV 
i HPV 

• wymienia ryzykowne 
zachowania seksualne, 
które mogą prowadzić 
do zakażenia HIV 

• przewiduje indywidualne 

i społeczne skutki zakażenia 

wirusami: HIV, HBV, HCV 

i HPV 
• uzasadnia konieczność 

wykonywania badań 
kontrolnych jako sposobu 
wczesnego wykrywania 
raka piersi, raka szyjki 
macicy i raka prostaty 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje 
na temat planowanych 
szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka, 
wywołującemu raka 
szyjki macicy 
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42. Mechanizmy 
regulacyjne 
organizmu 

• własnymi słowami 
wyjaśnia, na czym polega 
homeostaza 

• wyjaśnia mechanizm 
termoregulacji 
u człowieka 

• wskazuje drogi 
wydalania wody 
z organizmu 

• wykazuje na podstawie 
wcześniej zdobytej 
wiedzy zależność 
działania układów 
pokarmowego 
i krwionośnego 

• opisuje, które układy 
narządów mają wpływ 
na regulację poziomu 
wody we krwi 

• wyjaśnia, na czym 
polega homeostaza 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wykazuje 
zależność działania 
układów: nerwowego, 
pokarmowego 
i krwionośnego 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia 
mechanizm regulacji 
poziomu glukozy 
we krwi 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy 
wykazuje zależność 
działania poszczególnych 
układów narządów 
w organizmie człowieka 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia, 
które układy narządów 
biorą udział 
w mechanizmie regulacji 
poziomu glukozy we krwi 

• analizuje i wykazuje 
rolę regulacji nerwowo- 
-hormonalnej w utrzymaniu 
homeostazy 
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Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca 
ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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43. Choroba – 
zaburzenie 
homeostazy 

• omawia wpływ trybu 
życia na stan zdrowia 
człowieka 

• podaje przykłady trzech 
chorób zakaźnych wraz 
z czynnikami, które 

je wywołują 
• wymienia choroby 

cywilizacyjne 
• wymienia najczęstsze 

przyczyny nowotworów 

• opisuje zdrowie 
fizyczne, psychiczne 
i społeczne 

• podaje przykłady 
wpływu środowiska 
na życie i zdrowie 
człowieka 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu człowieka 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób nowotworowych 

• klasyfikuje podaną 
chorobę do grupy chorób 
cywilizacyjnych 
lub zakaźnych 

• omawia znaczenie szczepień 
ochronnych 

• wskazuje alergie jako skutek 
zanieczyszczenia 
środowiska 

• wskazuje metody 
zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym 

• charakteryzuje 
czynniki wpływające 
na zdrowie człowieka 

• przedstawia znaczenie pojęć 

zdrowie i choroba 
• rozróżnia zdrowie fizyczne, 

psychiczne i społeczne 
• wymienia najważniejsze 

choroby człowieka 
wywoływane przez wirusy, 
bakterie, protisty i pasożyty 
zwierzęce oraz przedstawia 
zasady profilaktyki tych 
chorób 

• podaje kryterium podziału 
chorób na choroby zakaźne 
i cywilizacyjne 

• podaje przykłady 
szczepień obowiązkowych 
i nieobowiązkowych 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania chorób 
społecznych 

• wykazuje wpływ 
środowiska na zdrowie 

• uzasadnia, że antybiotyki 

i inne leki należy stosować 

zgodnie z zaleceniami 

lekarza (dawka, godziny 

przyjmowania leku i długość 

kuracji) 
• dowodzi, że stres jest 

przyczyną chorób 
cywilizacyjnych 

• uzasadnia, że nerwice 
są chorobami 
cywilizacyjnymi 

• uzasadnia konieczność 
okresowego wykonywania 
podstawowych badań 
kontrolnych 

• formułuje argumenty 
przemawiające za tym, 
że nie należy bez 
wyraźnej potrzeby 
przyjmować 
ogólnodostępnych 
leków oraz 
suplementów 

 



Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej 

 

Kryteria oceniania zostały sporządzone w oparciu o Podstawę Programową z 2017 roku, 

materiał realizowany w oparciu o podręczniki: wydawnictwo Nowa Era -  „Wielka przygoda” 

dla klas I, oraz Statut Szkoły. Ocena śródroczna i roczna  są ocenami opisowymi. Oceny 

bieżące mogą być wystawiane w następującej skali: 

• 6 celujący  

• 5 bardzo dobry 

• 4 dobry 

• 3 dostateczny 

• 2 dopuszczający  

• w ocenianiu bieżącym nie stosuje się stopnia „niedostateczny” – unika się stosowania 

znaku „1” na rzecz znaku „ – ” gdzie ten znak oznacza, że uczeń nie opanował danej 

umiejętności 

Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym znaków „+” i „‒”. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają Indywidualny Program Edukacyjny  

w oparciu o opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Edukacja polonistyczna 

 
1. Mówienie i słuchanie: 

✓ słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych , 

✓ stara się zrozumieć wypowiedzi innych, 

✓ wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, 

czytanych i słuchanych tekstów, 

✓ uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń  

i przeżyć, 

✓ rozmawia w kulturalny sposób stosuje zwroty grzecznościowe, 

✓ rozumie wypowiedzi innych, 

✓ wypowiada się poprawnie gramatycznie. 

2. Czytanie i pisanie: 

✓ czyta ze zrozumieniem symbole, znaki informacyjne, tabelki, schematyczne 

rysunki, 

✓ zna wszystkie litery alfabetu, 

✓ słucha w skupieniu czytanych tekstów literackich, 

✓ czyta i rozumie krótkie teksty, 

✓ w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

✓ pisze poprawnie litery, wyrazy, zdania i stara się uwzględniać właściwy kształt 

liter, 

✓ przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych  

i drukowanych, 

✓ pisze z pamięci krótkie wyrazy i zdania, 

✓ zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zadanie, 

✓ słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanych tekstów literackich, 

✓ biegle czyta ze zrozumieniem symbol, tabelki, schematyczne rysunki, 

✓ czyta płynnie krótkie teksty, 

✓ czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

✓ bezbłędnie przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych 

i drukowanych, 

✓ pisze z pamięci krótkie zdania zgodnie z wymową. 

 

II. Edukacja matematyczna 

 
✓ tworzy i klasyfikuje zbiory, 

✓ układa elementy rosnąco, malejąco oraz je numeruje, 

✓ dąży do wykonania rozpoczętego zadania, 

✓ rozumie i określa kierunki w przestrzeni 

✓ dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę danej figury lub przedmiotu, 

✓ umie dokończyć wzór szlaczka, 



✓ rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki 

działań, 

✓ przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków, 

✓ liczy kolejno i wstecz w zakresie 20, 

✓ wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 20, 

✓ zapisuje liczby cyframi w zakresie 10, 

✓ wyznacza sumy i różnice w zakresie 10, operując konkretami, 

✓ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, 

✓ zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina, 

✓ posługuje się kalendarzem, nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, 

✓ rozpoznaje godziny na zegarze, 

✓ zna monety i banknoty będące obecnie w obiegu, 

✓ posługuje się pieniędzmi do10zł, 

✓ wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie, 

✓ sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określenie kierunków, stosunków 

przestrzennych, cech wielkościowych, 

✓ rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe, 

✓ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, także w pamięci, 

✓ posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20, 

✓ rozumie i stosuje w praktyce: centymetr, kilogram, litr, godzina, 

✓ oblicza upływ czasu na zegarze, 

✓ sprawnie posługuje się pieniędzmi do 10 zł 

 

 

III. Edukacja społeczno-przyrodnicza 

 
✓ rozpoznaje powszechnie znane rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach 

przyrodniczych, 

✓ potrafi wymienić sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór 

roku, 

✓ potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia zwierzętom, 

roślinom, 

✓ wie, jaką rolę odgrywają w środowisku zwierzęta, jak im pomagać w różnych 

porach roku, 

✓ potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka i dla 

człowieka ze strony środowiska przyrodniczego, 

✓ zna zasady segregowania śmieci, wie dlaczego należy korzystać z opakowań 

ekologicznych, 

✓ chroni przyrodę i właściwie zachowuje się w lesie, w parku, 

✓ rozumie potrzebę oszczędzania wody, 

✓ wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi, zwierząt, roślin, 

✓ rozróżnia rodzaje opadów w różnych porach roku, 

✓ potrafi obserwować przyrodę i prowadzić  obrazkowy kalendarz pogody, 



✓ rozumie komunikaty meteorologiczne podawane w telewizji i radiu, 

✓ ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, 

✓ nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku, 

✓ przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy, wie, 

gdzie można organizować zabawy, 

✓ wie do kogo zwrócić się o pomoc, 

✓ współpracuje z innymi w różnych sytuacjach, 

✓ zna status swojej miejscowości (miasto, wieś), 

✓ zna zawody osób, które mogą pomóc w różnych trudnych i niebezpiecznych 

sytuacjach, 

✓ zna swoja narodowość, symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej, 

✓ wie, że mieszka w Polsce, w Polska znajduje się w Europie. 

 

 

IV. Edukacja plastyczno-techniczna 
✓ rozpoznaje i nazywa barwy, 

✓ posługuje się takimi środkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura, 

✓ przedstawia różnymi środkami i technikami plastycznymi barwne kompozycje, 

✓ koloruje obrazki, uzupełnia je nalepkami zgodnie z instrukcją, 

✓ wykonuje proste projekty plastyczne w zespole, 

✓ wykonuje i wykorzystuje proste rekwizyty , 

✓ tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka, 

✓ tnie papier po liniach, 

✓ zna ogólne zasady niektórych urządzeń domowych, 

✓ w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne, z gotowych zestawów do 

montażu, 

✓ bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, 

✓ wie, jakie zasady obowiązują pieszych poruszających się po drogach , 

✓ właściwie reaguje na sygnały alarmowe, sytuacje niebezpieczne. 

 

 

 

V. Edukacja muzyczna 
✓ śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i zespołowo , 

✓ słuch utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, 

✓ wie, że muzykę zapisuje się za pomocą notacji muzycznej, 

✓ kulturalnie zachowuje się podczas koncertu, 

✓ wie, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu państwowego , 

✓ gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych, 

✓ akompaniuje do piosenek i zabaw, wykorzystując różne przedmioty i instrumenty 

perkusyjne, 

✓ reaguje na zmianę tempa, dynamikę i wysokość dźwięków, 



✓ różnymi sposobami reaguje na schematy rytmiczne 

 

VI. Edukacja fizyczno- ruchowa 
✓ poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

✓ reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe, 

✓ pokonuje przeszkody, skacze, biega, 

✓ wykonuje ćwiczenia równoważne, 

✓ rzuca, chwyta, kozłuje i toczy piłkę, rzuca do celu, 

✓ bierze udział w grach i zabawach ruchowych, 

✓ przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

✓ uprawia wybraną dyscyplinę sportową 

 

*Podkreślone – wymagania ponadpodstawowe, brak podkreślenia – wymagania podstawowe.  

 

 



Kryteria ocen z  zachowania dla uczniów klas pierwszych

1. Ocena śródroczna i roczna z  zachowania w klasach pierwszych ma charakter opiso-
wy. 

2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca w oparciu o wewnątrz szkolny system ocenia-
nia zawarty w Statucie Szkoły, oraz : 
- opinię innych nauczycieli uczących ucznia, 
-opinię innych pracowników szkoły.

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 
podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią, na zajęciach dodatkowych, podczas 
przerw, wycieczek poza szkolnych, warsztatach itp. 

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
-stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
- postawa moralna, społeczna i religijna, 
- kultura osobista i w relacjach z innymi, 
- dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
- rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań.

Ocenę   „wzorową”   otrzymuje uczeń, który:    

 odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,
 aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie 
 wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność,
 jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,
 zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,
 jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny,
 dotrzymuje zawartych umów,
 panuje nad emocjami,
 radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,
 potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie  

innych,
 bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych,
 zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega,
 włącza się do akcji charytatywnych organizowanych w szkole lub poza nią, 
 dba o cudzą i szkolną własność,
 jest tolerancyjny, okazuje szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodo-

wych, religijnych.

Ocenę   „bardzo dobrą”   otrzymuje uczeń, który:    

 zachowuje się kulturalnie i  używa form grzecznościowych,
 jest koleżeński i uczynny,
 zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć), podczas wyjść itp. przestrzega ich,
 dotrzymuje warunków zawartych umów,
 w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,

1



 jest prawdomówny,
 potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie  innych,
 jest koleżeński wobec rówieśników,
 potrafi współpracować w zespole.

Ocenę   „dobrą”   otrzymuje uczeń, który  :    

 zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje,
 stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
 próbuje oceniać swoje zachowanie,
 widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,
 stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać  

obietnic,
 zazwyczaj radzi sobie z własnymi emocjami,
 zazwyczaj potrafi  pracować w zespole i przyjąć powierzone zadanie.

Ocenę   „nieodpowiednią”   otrzymuje uczeń, który:    

 zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania; ma  jednak  trudności  z
ich  przestrzeganiem,

 nie rozumie, na  czym polega koleżeństwo, ma trudności w relacjach w grupie
 widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych,
 ma problemy z oceną własnych zachowania i opanowaniem emocji,
 ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia,
 nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,
 przejawia obojętny stosunek do nauki, 
 rzadko stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, wyjść poza szkolnych itp.
 spóźnia się na zajęcia szkolne. 

  Ocenę   „naganną”   otrzymuje uczeń, który:    

 prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego i innych,

 świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym:
- narusza godność innych i jest agresywny tzn. stosuje przemoc psychiczną i fizyczną 
w stosunku do innych uczniów, nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa,
- odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny
- używa wulgaryzmów,

 wchodzi w konflikt z prawem np.:
- dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić,
- ulega nałogom wynikających z cyfryzacji i technologii informatycznej, 
- niszczy cudzą własność lub mienie szkoły.

 dokonuje innych wykroczeń nie wymienionych w procedurach kryzysowych, regula-
minie stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych.

Uczeń może otrzymać nagnę wychowawcy klasy oraz Dyrektora szkoły. 

2
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Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6a szkoły podstawowej  

oparte na Programie nauczania biologii – Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 

 
Dział Temat Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Świat zwierząt 

 

1. W królestwie 
zwierząt 
 

Uczeń: 
 wymienia wspólne 
cechy zwierząt 
 wyjaśnia, czym 
różnią się zwierzęta 
kręgowe od 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 przedstawia poziomy 
organizacji ciała 
zwierząt 
 podaje przykłady 
zwierząt kręgowych i 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia 
komórka, tkanka, 
narząd, układ 
narządów, organizm 
 na podstawie 
podręcznika 
przyporządkowuje 
podane zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

Uczeń: 
 charakteryzuje 
bezkręgowce i 
kręgowce 
 charakteryzuje 
pokrycie ciała 
bezkręgowców i 
kręgowców 
 podaje przykłady 
szkieletów 
bezkręgowców 
 

Uczeń: 
 prezentuje 
stopniowo 
komplikującą się 
budowę ciała zwierząt 
 na podstawie opisu 
przyporządkowuje 
zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

2. Tkanki: 
nabłonkowa, 
mięśniowa i 
nerwowa 
 

 wyjaśnia, czym jest 
tkanka 
 wymienia 
podstawowe rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rysuje obrazy 
widziane pod 
mikroskopem 
 

 wymienia 
najważniejsze funkcje 
wskazanej tkanki 
zwierzęcej 
 opisuje budowę 
wskazanej tkanki 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 określa miejsca 
występowania w 
organizmie 
omawianych tkanek 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
pomocy nauczyciela 
rysuje obrazy widziane 
pod mikroskopem 
 

 charakteryzuje 
budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 
 rozpoznaje na 
ilustracji rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 omawia budowę i 
sposób 
funkcjonowania tkanki 
mięśniowej 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 na podstawie 
ilustracji analizuje 
budowę tkanek 
zwierzęcych 
 wykazuje związek 
istniejący między 
budową tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych 
 wykonuje z 
dowolnego materiału 
model wybranej tkanki 
zwierzęcej 
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3. Tkanka łączna 
 

 wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 
 wymienia składniki 
krwi 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
rozmieszczenie 
omawianych tkanek w 
organizmie  
 opisuje składniki krwi 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
zróżnicowanie w 
budowie tkanki łącznej  
 omawia funkcje 
składników krwi  
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 omawia właściwości 
i funkcje tkanki 
kostnej, chrzęstnej i 
tłuszczowej 
 charakteryzuje rolę 
poszczególnych 
składników 
morfotycznych krwi 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową elementów 
krwi a pełnionymi 
przez nie funkcjami 
 wykonuje mapę 
mentalną dotyczącą 
związku między 
budową 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje oraz 
opisuje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Parzydełkowce – 
najprostsze 
zwierzęta tkankowe 
 

 wskazuje miejsce 
występowania 
parzydełkowców 
 rozpoznaje na 
ilustracji 
parzydełkowca wśród 
innych zwierząt 
 

 wymienia cechy 
budowy 
parzydełkowców 
 wyjaśnia, na czym 
polega rola parzydełek 
 

 porównuje budowę 
oraz tryb życia polipa i 
meduzy 
 rozpoznaje wybrane 
gatunki 
parzydełkowców 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe 
parzydełkowców  
 ocenia znaczenie 
parzydełkowców w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową 
parzydełkowców a 
środowiskiem ich życia  
 przedstawia tabelę, 
w której porównuje 
polipa z meduzą  
 wykonuje model 
parzydełkowca 
 

5. Płazińce – 
zwierzęta, które 

 wskazuje miejsce 
występowania 

 wskazuje na ilustracji 
elementy budowy 

 omawia 
przystosowanie 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
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II. Od 
parzydełkowców 

do pierścienic 
 

mają nitkowate 
ciało 
 

płazińców 
 rozpoznaje na 
ilustracji tasiemca 
 

tasiemca 
 wskazuje drogi 
inwazji tasiemca do 
organizmu 
 wskazuje na 
schemacie cyklu 
rozwojowego tasiemca 
żywiciela pośredniego 
 

tasiemca do 
pasożytniczego trybu 
życia 
 charakteryzuje 
znaczenie płazińców 
 omawia rolę 
żywiciela pośredniego i 
ostatecznego w cyklu 
rozwojowym tasiemca 
 

życiowe płazińców 
 omawia sposoby 
zapobiegania 
zarażeniu się 
tasiemcem 
 

chorobami 
wywoływanymi przez 
płazińce 
 ocenia znaczenie 
płazińców w przyrodzie 
i dla człowieka 
 

6. Nicienie – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
nicieni 
 rozpoznaje na 
ilustracji nicienie 
wśród innych 
zwierząt 
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy nicieni 
 omawia budowę 
zewnętrzną nicieni 
 wymienia choroby 
wywołane przez 
nicienie 
 

 wskazuje drogi 
inwazji nicieni do 
organizmu 
 wyjaśnia, na czym 
polega „choroba 
brudnych rąk” 
 

 charakteryzuje 
objawy chorób 
wywołanych przez 
nicienie  
omawia znaczenie 
profilaktyki 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
nicienie  
 przygotowuje 
prezentację 
multimedialną na 
temat chorób 
wywoływanych przez 
nicienie  
 charakteryzuje 
znaczenie nicieni w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

7. Pierścienice – 
zwierzęta 
zbudowane z 
segmentów 
 

 rozpoznaje 
pierścienice wśród 
innych zwierząt 
 wskazuje 
środowisko życia 
pierścienic 
 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
budowy zewnętrznej 
pierścienic 
 wyjaśnia znaczenie 
szczecinek 
 

 omawia środowisko i 
tryb życia nereidy oraz 
pijawki 
 na żywym okazie 
dżdżownicy lub na 
ilustracji wskazuje 
siodełko i wyjaśnia 
jego rolę 
 

 wskazuje 
przystosowania 
pijawki do 
pasożytniczego trybu 
życia  
 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe pierścienic 
 

 zakłada hodowlę 
dżdżownic, wskazując, 
jak zwierzęta te 
przyczyniają się do 
poprawy struktury 
gleby 
 ocenia znaczenie 
pierścienic w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
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8. Cechy 
stawonogów  
 

 rozpoznaje 
stawonogi wśród 
innych zwierząt  
 wymienia 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki jako 
zwierzęta należące 
do stawonogów  
 wymienia główne 
części ciała 
poszczególnych grup 
stawonogów  
 

 wymienia miejsca 
bytowania 
stawonogów  
 rozróżnia wśród 
stawonogów 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 

 wykazuje 
różnorodność miejsc 
bytowania 
stawonogów  
 przedstawia kryteria 
podziału stawonogów 
na skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 opisuje funkcje 
odnóży stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oskórek  
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe stawonogów  
 omawia cechy 
umożliwiające 
rozpoznanie 
skorupiaków, owadów 
i pajęczaków  
 wymienia cechy 
adaptacyjne wskazanej 
grupy stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oko złożone  
 

 przedstawia 
różnorodność budowy 
ciała stawonogów oraz 
ich trybu życia, 
wykazując 
jednocześnie ich cechy 
wspólne  
 analizuje cechy 
adaptacyjne 
stawonogów, 
umożliwiające im 
opanowanie różnych 
środowisk  
 

9. Skorupiaki – 
stawonogi, które 
mają twardy 
pancerz  
 

 wymienia główne 
części ciała 
skorupiaków  
 wskazuje 
środowiska 
występowania 
skorupiaków  
 rozpoznaje 
skorupiaki wśród 
innych stawonogów  
 

 

 wymienia cztery 
grupy skorupiaków  
 

 nazywa poszczególne 
części ciała u raka 
stawowego  
 

 wykazuje związek 
między budową 
skorupiaków a 
środowiskiem ich życia  
 

 charakteryzuje 
znaczenie skorupiaków 
w przyrodzie i dla 
człowieka  
 

10. Owady – 
stawonogi zdolne 
do lotu  
 

 wymienia elementy 
budowy zewnętrznej 
owadów  
 wylicza środowiska 
życia owadów  
 rozpoznaje owady 
wśród innych 
stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
wybranych gatunków 
owadów  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 na kilku przykładach 
omawia różnice w 
budowie owadów oraz 
ich przystosowania do 
życia w różnych 
środowiskach  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową odnóży 
owadów a 
środowiskiem ich życia  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 

 analizuje budowę 
narządów gębowych 
owadów i wykazuje jej 
związek z pobieranym 
pokarmem  
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III. Stawonogi 
i mięczaki 

 

11. Pajęczaki – 
stawonogi, które 
mają cztery pary 
odnóży  
 

 wymienia 
środowiska 
występowania 
pajęczaków  
 rozpoznaje 
pajęczaki wśród 
innych stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
zewnętrznej 
pajęczaków  
 omawia sposób 
odżywiania się 
pajęczaków  
 

 na podstawie cech 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków 
przyporządkowuje 
konkretne okazy do 
odpowiednich 
gatunków  
 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
pajęczaków  
 

 omawia sposoby 
odżywiania się 
pajęczaków na 
przykładzie wybranych 
przedstawicieli  
 charakteryzuje 
odnóża pajęczaków  
 

 ocenia znaczenie 
pajęczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 analizuje elementy 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków i wykazuje 
ich przystosowania do 
środowiska życia 
 

12. Mięczaki – 
zwierzęta, które 
mają muszlę 
 

 wymienia miejsca 
występowania 
mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracji elementy 
budowy ślimaka 
 

 omawia budowę 
zewnętrzną mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracjach elementy 
budowy mięczaków 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
mięczaków 
 

 wykazuje różnice w 
budowie ślimaków, 
małży i głowonogów 
 omawia znaczenie 
mięczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji gatunki 
ślimaków  
 konstruuje tabelę, w 
której porównuje trzy 
grupy mięczaków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Ryby – 
kręgowce 
środowisk wodnych 
 

 wskazuje wodę 
jako środowisko życia 
ryb 
 rozpoznaje ryby 
wśród innych 
zwierząt kręgowych 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ryb 
 nazywa i wskazuje 
położenie płetw  
 opisuje proces 
wymiany gazowej u ryb 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe ryb 
 przyporządkowuje 
wskazany organizm do 
ryb na podstawie 
znajomości ich cech 
charakterystycznych 
 

 wyjaśnia, na czym 
polega 
zmiennocieplność ryb 
 omawia sposób 
rozmnażania ryb, 
wyjaśniając, czym jest 
tarło 
 

 omawia 
przystosowania ryb w 
budowie zewnętrznej i 
czynnościach 
życiowych do życia w 
wodzie 
 

14. Przegląd i 
znaczenie ryb 
 

 określa kształty 
ciała ryb w zależności 
od różnych miejsc ich 
występowania 

 podaje przykłady 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 wyjaśnia, czym jest 

 kilkoma przykładami 
ilustruje strategie 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 

 omawia znaczenie 
ryb w przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową ryb a 
miejscem ich 
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IV. Kręgowce 
zmiennocieplne 

 

 ławica i plankton 
 

 bytowania 
 

15. Płazy – 
kręgowce 
środowisk wodno-
lądowych 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
płazów 
 wymienia części 
ciała płazów 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
płaza 
 wymienia stadia 
rozwojowe żaby 
 

 charakteryzuje 
przystosowania płazów 
do życia w wodzie i na 
lądzie 
 omawia wybrane 
czynności życiowe 
płazów 
 

 omawia cykl 
rozwojowy żaby i 
wykazuje jego związek 
z życiem w wodzie i na 
lądzie 
 rozpoznaje 
przedstawicieli płazów 
wśród innych zwierząt, 
wskazując na ich 
charakterystyczne 
cechy 
 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób przebiega 
wymiana gazowa u 
płazów, wykazując 
związek z ich życiem w 
dwóch środowiskach 
 wykazuje związek 
istniejący między 
trybem życia płazów a 
ich zmiennocieplnością 
 

16. Przegląd i 
znaczenie płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, beznogie i 
bezogonowe 
 

 podaje przykłady 
płazów żyjących w 
Polsce 
 wymienia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 omawia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 charakteryzuje płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 wskazuje sposoby 
ochrony płazów 
 

 ocenia znaczenie 
płazów w przyrodzie i 
dla człowieka 
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat płazów żyjących 
w Polsce 
 

17. Gady – 
kręgowce, które 
opanowały ląd 
 

 wymienia 
środowiska życia 
gadów 
 omawia budowę 
zewnętrzną gadów 
 

 wyjaśnia związek 
istniejący między 
występowaniem 
gadów a ich 
zmiennocieplnością 
 rozpoznaje gady 
wśród innych zwierząt 
 

 opisuje 
przystosowania gadów 
do życia na lądzie 
 omawia tryb życia 
gadów 
 

 charakteryzuje 
rozmnażanie i rozwój 
gadów 
 analizuje przebieg 
wymiany gazowej u 
gadów 
 

 analizuje pokrycie 
ciała gadów w 
kontekście ochrony 
przed utratą wody 
 wykazuje związek 
między sposobem 
rozmnażania gadów a 
środowiskiem ich życia 
 

18. Przegląd i 
znaczenie gadów  
 

 rozpoznaje na 
ilustracji jaszczurki, 
krokodyle, węże i 
żółwie  
 

 określa środowiska 
życia gadów  
 podaje przyczyny 
zmniejszania się 
populacji gadów  

 omawia sposoby 
zdobywania pokarmu 
przez gady  
 wskazuje sposoby 
ochrony gadów  

 charakteryzuje gady 
występujące w Polsce  
 wyjaśnia przyczyny 
wymierania gadów i 
podaje sposoby 

 ocenia znaczenie 
gadów w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
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  zapobiegania 
zmniejszaniu się ich 
populacji  
 

multimedialną na 
temat gadów żyjących 
w Polsce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kręgowce 

stałocieplne 

19. Ptaki – 
kręgowce zdolne 
do lotu  
 

 wymienia 
różnorodne siedliska 
występowania 
ptaków  
 na żywym okazie 
lub na ilustracji 
wskazuje cechy 
budowy ptaków  
 

 rozpoznaje rodzaje 
piór  
 wymienia elementy 
budowy jaja  
 wskazuje ptaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 rozpoznaje ptaki 
wśród innych zwierząt, 
wskazując ich 
charakterystyczne 
cechy  
 

 omawia 
przystosowania 
ptaków do lotu  
 omawia budowę piór  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwój 
ptaków  
 

 analizuje budowę 
piór ptaków w związku 
z pełnioną przez nie 
funkcją  
 wykazuje związek 
istniejący między 
wymianą gazową a 
umiejętnością latania 
ptaków  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwoju 
ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
przebiegiem wymiany 
gazowej a 
przystosowaniem 
ptaków do lotu  
 na ilustracji lub 
podczas obserwacji w 
terenie rozpoznaje 
gatunki ptaków 
zamieszkujących 
najbliższą okolicę  
 

20. Przegląd  
i znaczenie ptaków  
 

 podaje przykłady 
ptaków żyjących w 
różnych 
środowiskach  
 

 wymienia pozytywne 
znaczenie ptaków w 
przyrodzie  
 

 omawia znaczenie 
ptaków w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wskazuje zagrożenia 
dla ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
wielkością i kształtem 
dziobów ptaków a 
rodzajem 
spożywanego przez nie 
pokarmu  
 omawia sposoby 
ochrony ptaków  
 

 wykazuje związek 
między 
stałocieplnością 
ptaków a 
środowiskiem i trybem 
ich życia  
 korzysta z klucza do 
oznaczania 
popularnych gatunków 
ptaków  
 

21. Ssaki – 
kręgowce, które 
karmią młode 
mlekiem  
 

 wskazuje 
środowiska 
występowania 
ssaków  
 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ssaków  

 

 wykazuje 
zróżnicowanie siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 określa ssaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 wymienia wytwory 
skóry ssaków  
 

 na ilustracji lub na 
żywym obiekcie 
wskazuje cechy 
charakterystyczne  
i wspólne dla ssaków  
 wyjaśnia, że budowa 
skóry ssaków ma 
związek z 
utrzymywaniem przez 

 opisuje 
przystosowania 
ssaków do różnych 
środowisk życia  
 charakteryzuje 
opiekę nad 
potomstwem u 
ssaków  
 identyfikuje wytwory 

 analizuje związek 
zachodzący między 
wymianą gazową 
ssaków a 
zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich 
życiową aktywnością  
 analizuje funkcje 
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nie stałocieplności  
 omawia proces 
rozmnażania i rozwój 
ssaków  
 

skóry ssaków  
 

skóry w aspekcie 
różnorodności siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 

22. Przegląd  
i znaczenie ssaków  
 

 wymienia 
przystosowania 
ssaków do 
zróżnicowanych 
środowisk ich 
bytowania  
 

 wykazuje zależność 
między budową 
morfologiczną ssaków 
a zajmowanym przez 
nie siedliskiem  
 nazywa wskazane 
zęby ssaków  
 

 rozpoznaje zęby 
ssaków i wyjaśnia ich 
funkcje  
 wyjaśnia znaczenie 
ssaków dla przyrody  
 

 omawia znaczenie 
ssaków dla człowieka  
 wymienia zagrożenia 
dla ssaków  
 

 analizuje zagrożenia 
ssaków i wskazuje 
sposoby ich ochrony  
 wykazuje 
przynależność 
człowieka do ssaków 
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Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6a szkoły podstawowej  

oparte na Programie nauczania biologii – Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 

 
Dział Temat Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Świat zwierząt 

 

1. W królestwie 
zwierząt 
 

Uczeń: 
 wymienia wspólne 
cechy zwierząt 
 wyjaśnia, czym 
różnią się zwierzęta 
kręgowe od 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 przedstawia poziomy 
organizacji ciała 
zwierząt 
 podaje przykłady 
zwierząt kręgowych i 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia 
komórka, tkanka, 
narząd, układ 
narządów, organizm 
 na podstawie 
podręcznika 
przyporządkowuje 
podane zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

Uczeń: 
 charakteryzuje 
bezkręgowce i 
kręgowce 
 charakteryzuje 
pokrycie ciała 
bezkręgowców i 
kręgowców 
 podaje przykłady 
szkieletów 
bezkręgowców 
 

Uczeń: 
 prezentuje 
stopniowo 
komplikującą się 
budowę ciała zwierząt 
 na podstawie opisu 
przyporządkowuje 
zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

2. Tkanki: 
nabłonkowa, 
mięśniowa i 
nerwowa 
 

 wyjaśnia, czym jest 
tkanka 
 wymienia 
podstawowe rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rysuje obrazy 
widziane pod 
mikroskopem 
 

 wymienia 
najważniejsze funkcje 
wskazanej tkanki 
zwierzęcej 
 opisuje budowę 
wskazanej tkanki 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 określa miejsca 
występowania w 
organizmie 
omawianych tkanek 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
pomocy nauczyciela 
rysuje obrazy widziane 
pod mikroskopem 
 

 charakteryzuje 
budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 
 rozpoznaje na 
ilustracji rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 omawia budowę i 
sposób 
funkcjonowania tkanki 
mięśniowej 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 na podstawie 
ilustracji analizuje 
budowę tkanek 
zwierzęcych 
 wykazuje związek 
istniejący między 
budową tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych 
 wykonuje z 
dowolnego materiału 
model wybranej tkanki 
zwierzęcej 
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3. Tkanka łączna 
 

 wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 
 wymienia składniki 
krwi 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
rozmieszczenie 
omawianych tkanek w 
organizmie  
 opisuje składniki krwi 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
zróżnicowanie w 
budowie tkanki łącznej  
 omawia funkcje 
składników krwi  
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 omawia właściwości 
i funkcje tkanki 
kostnej, chrzęstnej i 
tłuszczowej 
 charakteryzuje rolę 
poszczególnych 
składników 
morfotycznych krwi 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową elementów 
krwi a pełnionymi 
przez nie funkcjami 
 wykonuje mapę 
mentalną dotyczącą 
związku między 
budową 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje oraz 
opisuje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Parzydełkowce – 
najprostsze 
zwierzęta tkankowe 
 

 wskazuje miejsce 
występowania 
parzydełkowców 
 rozpoznaje na 
ilustracji 
parzydełkowca wśród 
innych zwierząt 
 

 wymienia cechy 
budowy 
parzydełkowców 
 wyjaśnia, na czym 
polega rola parzydełek 
 

 porównuje budowę 
oraz tryb życia polipa i 
meduzy 
 rozpoznaje wybrane 
gatunki 
parzydełkowców 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe 
parzydełkowców  
 ocenia znaczenie 
parzydełkowców w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową 
parzydełkowców a 
środowiskiem ich życia  
 przedstawia tabelę, 
w której porównuje 
polipa z meduzą  
 wykonuje model 
parzydełkowca 
 

5. Płazińce – 
zwierzęta, które 

 wskazuje miejsce 
występowania 

 wskazuje na ilustracji 
elementy budowy 

 omawia 
przystosowanie 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
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II. Od 
parzydełkowców 

do pierścienic 
 

mają nitkowate 
ciało 
 

płazińców 
 rozpoznaje na 
ilustracji tasiemca 
 

tasiemca 
 wskazuje drogi 
inwazji tasiemca do 
organizmu 
 wskazuje na 
schemacie cyklu 
rozwojowego tasiemca 
żywiciela pośredniego 
 

tasiemca do 
pasożytniczego trybu 
życia 
 charakteryzuje 
znaczenie płazińców 
 omawia rolę 
żywiciela pośredniego i 
ostatecznego w cyklu 
rozwojowym tasiemca 
 

życiowe płazińców 
 omawia sposoby 
zapobiegania 
zarażeniu się 
tasiemcem 
 

chorobami 
wywoływanymi przez 
płazińce 
 ocenia znaczenie 
płazińców w przyrodzie 
i dla człowieka 
 

6. Nicienie – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
nicieni 
 rozpoznaje na 
ilustracji nicienie 
wśród innych 
zwierząt 
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy nicieni 
 omawia budowę 
zewnętrzną nicieni 
 wymienia choroby 
wywołane przez 
nicienie 
 

 wskazuje drogi 
inwazji nicieni do 
organizmu 
 wyjaśnia, na czym 
polega „choroba 
brudnych rąk” 
 

 charakteryzuje 
objawy chorób 
wywołanych przez 
nicienie  
omawia znaczenie 
profilaktyki 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
nicienie  
 przygotowuje 
prezentację 
multimedialną na 
temat chorób 
wywoływanych przez 
nicienie  
 charakteryzuje 
znaczenie nicieni w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

7. Pierścienice – 
zwierzęta 
zbudowane z 
segmentów 
 

 rozpoznaje 
pierścienice wśród 
innych zwierząt 
 wskazuje 
środowisko życia 
pierścienic 
 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
budowy zewnętrznej 
pierścienic 
 wyjaśnia znaczenie 
szczecinek 
 

 omawia środowisko i 
tryb życia nereidy oraz 
pijawki 
 na żywym okazie 
dżdżownicy lub na 
ilustracji wskazuje 
siodełko i wyjaśnia 
jego rolę 
 

 wskazuje 
przystosowania 
pijawki do 
pasożytniczego trybu 
życia  
 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe pierścienic 
 

 zakłada hodowlę 
dżdżownic, wskazując, 
jak zwierzęta te 
przyczyniają się do 
poprawy struktury 
gleby 
 ocenia znaczenie 
pierścienic w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
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8. Cechy 
stawonogów  
 

 rozpoznaje 
stawonogi wśród 
innych zwierząt  
 wymienia 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki jako 
zwierzęta należące 
do stawonogów  
 wymienia główne 
części ciała 
poszczególnych grup 
stawonogów  
 

 wymienia miejsca 
bytowania 
stawonogów  
 rozróżnia wśród 
stawonogów 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 

 wykazuje 
różnorodność miejsc 
bytowania 
stawonogów  
 przedstawia kryteria 
podziału stawonogów 
na skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 opisuje funkcje 
odnóży stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oskórek  
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe stawonogów  
 omawia cechy 
umożliwiające 
rozpoznanie 
skorupiaków, owadów 
i pajęczaków  
 wymienia cechy 
adaptacyjne wskazanej 
grupy stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oko złożone  
 

 przedstawia 
różnorodność budowy 
ciała stawonogów oraz 
ich trybu życia, 
wykazując 
jednocześnie ich cechy 
wspólne  
 analizuje cechy 
adaptacyjne 
stawonogów, 
umożliwiające im 
opanowanie różnych 
środowisk  
 

9. Skorupiaki – 
stawonogi, które 
mają twardy 
pancerz  
 

 wymienia główne 
części ciała 
skorupiaków  
 wskazuje 
środowiska 
występowania 
skorupiaków  
 rozpoznaje 
skorupiaki wśród 
innych stawonogów  
 

 

 wymienia cztery 
grupy skorupiaków  
 

 nazywa poszczególne 
części ciała u raka 
stawowego  
 

 wykazuje związek 
między budową 
skorupiaków a 
środowiskiem ich życia  
 

 charakteryzuje 
znaczenie skorupiaków 
w przyrodzie i dla 
człowieka  
 

10. Owady – 
stawonogi zdolne 
do lotu  
 

 wymienia elementy 
budowy zewnętrznej 
owadów  
 wylicza środowiska 
życia owadów  
 rozpoznaje owady 
wśród innych 
stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
wybranych gatunków 
owadów  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 na kilku przykładach 
omawia różnice w 
budowie owadów oraz 
ich przystosowania do 
życia w różnych 
środowiskach  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową odnóży 
owadów a 
środowiskiem ich życia  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 

 analizuje budowę 
narządów gębowych 
owadów i wykazuje jej 
związek z pobieranym 
pokarmem  
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III. Stawonogi 
i mięczaki 

 

11. Pajęczaki – 
stawonogi, które 
mają cztery pary 
odnóży  
 

 wymienia 
środowiska 
występowania 
pajęczaków  
 rozpoznaje 
pajęczaki wśród 
innych stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
zewnętrznej 
pajęczaków  
 omawia sposób 
odżywiania się 
pajęczaków  
 

 na podstawie cech 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków 
przyporządkowuje 
konkretne okazy do 
odpowiednich 
gatunków  
 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
pajęczaków  
 

 omawia sposoby 
odżywiania się 
pajęczaków na 
przykładzie wybranych 
przedstawicieli  
 charakteryzuje 
odnóża pajęczaków  
 

 ocenia znaczenie 
pajęczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 analizuje elementy 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków i wykazuje 
ich przystosowania do 
środowiska życia 
 

12. Mięczaki – 
zwierzęta, które 
mają muszlę 
 

 wymienia miejsca 
występowania 
mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracji elementy 
budowy ślimaka 
 

 omawia budowę 
zewnętrzną mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracjach elementy 
budowy mięczaków 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
mięczaków 
 

 wykazuje różnice w 
budowie ślimaków, 
małży i głowonogów 
 omawia znaczenie 
mięczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji gatunki 
ślimaków  
 konstruuje tabelę, w 
której porównuje trzy 
grupy mięczaków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Ryby – 
kręgowce 
środowisk wodnych 
 

 wskazuje wodę 
jako środowisko życia 
ryb 
 rozpoznaje ryby 
wśród innych 
zwierząt kręgowych 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ryb 
 nazywa i wskazuje 
położenie płetw  
 opisuje proces 
wymiany gazowej u ryb 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe ryb 
 przyporządkowuje 
wskazany organizm do 
ryb na podstawie 
znajomości ich cech 
charakterystycznych 
 

 wyjaśnia, na czym 
polega 
zmiennocieplność ryb 
 omawia sposób 
rozmnażania ryb, 
wyjaśniając, czym jest 
tarło 
 

 omawia 
przystosowania ryb w 
budowie zewnętrznej i 
czynnościach 
życiowych do życia w 
wodzie 
 

14. Przegląd i 
znaczenie ryb 
 

 określa kształty 
ciała ryb w zależności 
od różnych miejsc ich 
występowania 

 podaje przykłady 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 wyjaśnia, czym jest 

 kilkoma przykładami 
ilustruje strategie 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 

 omawia znaczenie 
ryb w przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową ryb a 
miejscem ich 
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IV. Kręgowce 
zmiennocieplne 

 

 ławica i plankton 
 

 bytowania 
 

15. Płazy – 
kręgowce 
środowisk wodno-
lądowych 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
płazów 
 wymienia części 
ciała płazów 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
płaza 
 wymienia stadia 
rozwojowe żaby 
 

 charakteryzuje 
przystosowania płazów 
do życia w wodzie i na 
lądzie 
 omawia wybrane 
czynności życiowe 
płazów 
 

 omawia cykl 
rozwojowy żaby i 
wykazuje jego związek 
z życiem w wodzie i na 
lądzie 
 rozpoznaje 
przedstawicieli płazów 
wśród innych zwierząt, 
wskazując na ich 
charakterystyczne 
cechy 
 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób przebiega 
wymiana gazowa u 
płazów, wykazując 
związek z ich życiem w 
dwóch środowiskach 
 wykazuje związek 
istniejący między 
trybem życia płazów a 
ich zmiennocieplnością 
 

16. Przegląd i 
znaczenie płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, beznogie i 
bezogonowe 
 

 podaje przykłady 
płazów żyjących w 
Polsce 
 wymienia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 omawia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 charakteryzuje płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 wskazuje sposoby 
ochrony płazów 
 

 ocenia znaczenie 
płazów w przyrodzie i 
dla człowieka 
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat płazów żyjących 
w Polsce 
 

17. Gady – 
kręgowce, które 
opanowały ląd 
 

 wymienia 
środowiska życia 
gadów 
 omawia budowę 
zewnętrzną gadów 
 

 wyjaśnia związek 
istniejący między 
występowaniem 
gadów a ich 
zmiennocieplnością 
 rozpoznaje gady 
wśród innych zwierząt 
 

 opisuje 
przystosowania gadów 
do życia na lądzie 
 omawia tryb życia 
gadów 
 

 charakteryzuje 
rozmnażanie i rozwój 
gadów 
 analizuje przebieg 
wymiany gazowej u 
gadów 
 

 analizuje pokrycie 
ciała gadów w 
kontekście ochrony 
przed utratą wody 
 wykazuje związek 
między sposobem 
rozmnażania gadów a 
środowiskiem ich życia 
 

18. Przegląd i 
znaczenie gadów  
 

 rozpoznaje na 
ilustracji jaszczurki, 
krokodyle, węże i 
żółwie  
 

 określa środowiska 
życia gadów  
 podaje przyczyny 
zmniejszania się 
populacji gadów  

 omawia sposoby 
zdobywania pokarmu 
przez gady  
 wskazuje sposoby 
ochrony gadów  

 charakteryzuje gady 
występujące w Polsce  
 wyjaśnia przyczyny 
wymierania gadów i 
podaje sposoby 

 ocenia znaczenie 
gadów w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
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  zapobiegania 
zmniejszaniu się ich 
populacji  
 

multimedialną na 
temat gadów żyjących 
w Polsce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kręgowce 

stałocieplne 

19. Ptaki – 
kręgowce zdolne 
do lotu  
 

 wymienia 
różnorodne siedliska 
występowania 
ptaków  
 na żywym okazie 
lub na ilustracji 
wskazuje cechy 
budowy ptaków  
 

 rozpoznaje rodzaje 
piór  
 wymienia elementy 
budowy jaja  
 wskazuje ptaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 rozpoznaje ptaki 
wśród innych zwierząt, 
wskazując ich 
charakterystyczne 
cechy  
 

 omawia 
przystosowania 
ptaków do lotu  
 omawia budowę piór  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwój 
ptaków  
 

 analizuje budowę 
piór ptaków w związku 
z pełnioną przez nie 
funkcją  
 wykazuje związek 
istniejący między 
wymianą gazową a 
umiejętnością latania 
ptaków  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwoju 
ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
przebiegiem wymiany 
gazowej a 
przystosowaniem 
ptaków do lotu  
 na ilustracji lub 
podczas obserwacji w 
terenie rozpoznaje 
gatunki ptaków 
zamieszkujących 
najbliższą okolicę  
 

20. Przegląd  
i znaczenie ptaków  
 

 podaje przykłady 
ptaków żyjących w 
różnych 
środowiskach  
 

 wymienia pozytywne 
znaczenie ptaków w 
przyrodzie  
 

 omawia znaczenie 
ptaków w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wskazuje zagrożenia 
dla ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
wielkością i kształtem 
dziobów ptaków a 
rodzajem 
spożywanego przez nie 
pokarmu  
 omawia sposoby 
ochrony ptaków  
 

 wykazuje związek 
między 
stałocieplnością 
ptaków a 
środowiskiem i trybem 
ich życia  
 korzysta z klucza do 
oznaczania 
popularnych gatunków 
ptaków  
 

21. Ssaki – 
kręgowce, które 
karmią młode 
mlekiem  
 

 wskazuje 
środowiska 
występowania 
ssaków  
 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ssaków  

 

 wykazuje 
zróżnicowanie siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 określa ssaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 wymienia wytwory 
skóry ssaków  
 

 na ilustracji lub na 
żywym obiekcie 
wskazuje cechy 
charakterystyczne  
i wspólne dla ssaków  
 wyjaśnia, że budowa 
skóry ssaków ma 
związek z 
utrzymywaniem przez 

 opisuje 
przystosowania 
ssaków do różnych 
środowisk życia  
 charakteryzuje 
opiekę nad 
potomstwem u 
ssaków  
 identyfikuje wytwory 

 analizuje związek 
zachodzący między 
wymianą gazową 
ssaków a 
zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich 
życiową aktywnością  
 analizuje funkcje 
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nie stałocieplności  
 omawia proces 
rozmnażania i rozwój 
ssaków  
 

skóry ssaków  
 

skóry w aspekcie 
różnorodności siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 

22. Przegląd  
i znaczenie ssaków  
 

 wymienia 
przystosowania 
ssaków do 
zróżnicowanych 
środowisk ich 
bytowania  
 

 wykazuje zależność 
między budową 
morfologiczną ssaków 
a zajmowanym przez 
nie siedliskiem  
 nazywa wskazane 
zęby ssaków  
 

 rozpoznaje zęby 
ssaków i wyjaśnia ich 
funkcje  
 wyjaśnia znaczenie 
ssaków dla przyrody  
 

 omawia znaczenie 
ssaków dla człowieka  
 wymienia zagrożenia 
dla ssaków  
 

 analizuje zagrożenia 
ssaków i wskazuje 
sposoby ich ochrony  
 wykazuje 
przynależność 
człowieka do ssaków 
 

 

 



24 

 

 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8a szkoły podstawowej oparte  

na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
 

 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

I.
 G

en
e
ty

k
a
 

1. Czym jest genetyka? Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia 
cech 
 

Uczeń: 

• rozróżnia cechy 
dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 

i zmienność organizmów 
 

Uczeń: 

• wskazuje cechy 
indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów 

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii 
 

Uczeń: 

• uzasadnia występowanie 
zmienności genetycznej 
wśród ludzi 

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi 

a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym 
 

Uczeń: 

• dowodzi, że cechy organizmu 
kształtują się dzięki 
materiałowi genetycznemu 
oraz są wynikiem wpływu 
środowiska 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się 
zmienności organizmów 
 

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA 

 

• wskazuje miejsca 
występowania DNA 

• wymienia elementy 
budujące DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji 
genetycznej 

 

• przedstawia budowę 
nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę 
chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny 

w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych 

• graficznie przedstawia regułę 
komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 

• rozpoznaje DNA i RNA*  
na modelu lub ilustracji 

• porównuje budowę DNA 
z budową RNA* 

• omawia budowę i funkcję 
RNA* 

 

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA 

• wykazuje rolę replikacji 

w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 

 



 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 I.
 G

en
e
ty

k
a
 

 

3. Podziały komórkowe 

 

• wymienia nazwy 
podziałów komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych 
i płciowych człowieka 
 

• definiuje pojęcia: 
chromosomy homologiczne, 
komórki haploidalne  
i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce 
zachodzenia mitozy i mejozy 
w organizmie człowieka 
 

• omawia znaczenie 
mitozy i mejozy 

• oblicza liczbę 
chromosomów w komórce 
haploidalnej, znając liczbę 
chromosomów w komórce 
diploidalnej danego 
organizmu 
 

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet 

• wykazuje różnice 
między mitozą a mejozą 
 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 
 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

 

• definiuje pojęcia fenotyp 

i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane 
przy zapisywaniu 
krzyżówek genetycznych 

 

• omawia badania Gregora 
Mendla 

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  
i homozygoty recesywnej 
oraz heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie jednego genu 
 

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne 

• omawia prawo czystości 
gamet 

• na schemacie krzyżówki 

genetycznej rozpoznaje 

genotyp oraz określa fenotyp 

rodziców i pokolenia 

potomnego 
 

• przewiduje cechy 
osobników potomnych na 
podstawie prawa czystości 
gamet 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna 

 

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa 

• ocenia znaczenie prac 
Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki 

 

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka 

 

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
 

• wymienia cechy 
dominujące i recesywne  
u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 

 

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej 

• na podstawie 
krzyżówki genetycznej 
przewiduje wystąpienie 
cechu potomstwa 
 

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak 

i czynników środowiska 
• ustala prawdopodobieństwo 

występowania cechy  
u potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców 
 

• ocenia wpływ środowiska 
na kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  
i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami 
homozygota i heterozygota 
 



 

 

 

 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

I.
 G

en
e
ty

k
a
 

6. Dziedziczenie 
płci u człowieka 

 

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady 
chorób dziedzicznych 
sprzężonych z płcią 
 

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka 

• określa cechy chromosomów 
X i Y 

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci 

 

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 
kątem dziedziczenia 
płci 
 

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech 
recesywnych sprzężonych 
z płcią 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

• ocenia znaczenie 
poznania budowy 
ludzkiego DNA 

 

7. Dziedziczenie grup 
krwi 

 

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  
u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów 
oraz od środowiska 
 

• omawia sposób 
dziedziczenia grup krwi 

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ 
środowiska na rozwój cech 
osobniczych 
 

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną 
przedstawiającą 
dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu 
serologicznego 
 

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich 
rodziców 
 

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  
z wystąpieniem konfliktu 
serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest 
jednogenowe 

 

8. Mutacje 

 

• definiuje pojęcie mutacja 

• wymienia czynniki 
mutagenne 

• podaje przykłady chorób 
uwarunkowanych mutacjami 
genowymi  
i chromosomowymi 

 

• rozróżnia mutacje genowe  
i chromosomowe 

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia 
mukowiscydozy 

 

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe 

• omawia znaczenie 
poradnictwa genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby i zaburzenia 
genetyczne 

• wyjaśnia podłoże 
zespołu Downa 

 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych 

i chromosomowych 

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych 
 

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów 

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób i zaburzeń 
genetycznych 

 



 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

II
. 

E
w

o
lu

cj
a

 ż
y

c
ia

 

9. Źródła wiedzy o 

ewolucji 

 

• definiuje pojęcie ewolucja 

• wymienia dowody ewolucji 

• wskazuje przykłady 
narządów szczątkowych 
w organizmie człowieka 
 

• omawia dowody ewolucji 

• wymienia przykłady 
różnych rodzajów 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie żywa 

skamieniałość 

• wymienia przykłady reliktów 

 

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji 

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości 

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów 

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych  
i analogicznych 

 

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje formy pośrednie  

• wskazuje istnienie związku 
między rozmieszczeniem 
gatunków a ich 
pokrewieństwem 
 

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania 
organizmów 

• ocenia rolę struktur 
homologicznych 

i analogicznych jako 
dowodów ewolucji 

 

10. Mechanizmy 
ewolucji 

 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 
 

• wymienia przykłady  
endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 
 

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 

a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii 
ewolucji* 
 

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt 

jest formą doboru 

naturalnego 
• ocenia korzyści doboru 

naturalnego  
w przekazywaniu cech 
potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię ewolucji 

 

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego 

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące 

z zastosowania doboru 
sztucznego 

 

11. Pochodzenie 
człowieka 

 

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do nadrodziny 
człekokształtnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

 

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja człowieka 

• wymienia czynniki, 
które miały wpływ  
na ewolucję człowieka 

 

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem  
a innymi człekokształtnymi 
 

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
człekokształtnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych 
jednostek systematycznych 
 

• porównuje różne 
gatunki człowieka w 
przebiegu jego ewolucji  

• wykazuje, że 
człekokształtne  
to ewolucyjni krewni 
człowieka 
 



 

 

 

 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

II
I.

 E
k

o
lo

g
ia

 

12. Organizm 

a środowisko 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia 

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 
 w skali porostowej 

 

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa 
 

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną 

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali 
porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

 

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska 

a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  
w skali porostowej 
 

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową 
 

13. Cechy populacji 

 

• definiuje pojęcia populacja 

i gatunek 

• wylicza cechy populacji 

• wymienia typy 
rozmieszczenia osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie 

 

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady 
zwierząt żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 

• przedstawia, jakie dane 
można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji 

 

• wskazuje populacje 
różnych gatunków 

• określa wpływ migracji 
na liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 

 

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji 

i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  
a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach 

 

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 
wiekowej 
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14. Konkurencja 

 

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 
 

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja 

• wskazuje 
rodzaje 
konkurencji 
 

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, zaznacza, 
który gatunek odnosi 
korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową 

z konkurencją 
międzygatunkową 

 

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji 
międzygatunkowej 

i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 

a intensywnością 
konkurencji 

 

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru 
naturalnego 

 

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność 

 

• wymienia przykłady 
roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 
 

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym 
polega drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich 
ofiar 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność 

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 
zdobywania pokarmu 
 

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 
i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników 
w przyrodzie jako 

regulatorów liczebności  

ofiar 

• charakteryzuje sposoby 
obrony roślin przed 
zjadaniem 

 

• wykazuje zależności między 
liczebnością populacji 
drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 
drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 
roślinożerności 
 

16. Pasożytnictwo 

 

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 

 

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia 

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin 
 

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje 
przystosowania roślin  
do pasożytniczego trybu 
życia 
 

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji 
ofiar 
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17. Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami 

 

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe 

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność 
nieantagonistyczna 

 

• określa warunki współpracy 
między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

 

• omawia różnice między 
komensalizmem 

a mutualizmem 

• charakteryzuje role 
grzyba i glonu w plesze 
porostu 

 

• określa warunki 
występowania 
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami różnych 
gatunków 

• charakteryzuje relacje 
między rośliną motylkową 

 

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 
o mikoryzie 

 

18. Czym jest 
ekosystem? 

 

• wymienia 
przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki 
biotopu i biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
 

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu 

• omawia, do czego 
człowiek wykorzystuje 
ekosystemy 

• wymienia przemiany  
w ekosystemach 

 

• omawia różnice między 
ekosystemami 
naturalnymi a sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej* 

 

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną* 
 

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji 
wtórnej* 

 

19. Zależności 
pokarmowe 

 

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy 
poszczególnym ogniwom 
łańcucha pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  
w wybranych ekosystemach 

 

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  
a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 
 

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  
we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 
łańcucha pokarmowego 

 

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu 
 

• przewiduje skutki, jakie  
dla ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu 

 

20. Materia i energia 
w ekosystemie 

 

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 
ekologiczną 
 

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla  
w ekosystemie* 
 

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii 

 

• interpretuje zależności 
między poziomem 
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 
w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 
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21. Różnorodność 
biologiczna 

 

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 
ekosystemów 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej 

wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat skutków spadku 
różnorodności 

 

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 

różnorodności biologicznej 
 

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji* 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 
wymarcia gatunku 

 

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną 

 

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  
do spadku różnorodności 
biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 

 

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 
człowieka 
 

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin 

i zwierząt w ekosystemach 
naturalnych 
 

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

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 
gatunków  
na bioróżnorodność  
w Polsce 
 

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

 

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody 

 

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
 

• wymienia przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  
jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody 
na niewyczerpywalne 
i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody 
 

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 
 

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 
zasobów przyrody 
 

24. Sposoby ochrony 
przyrody 

 

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej 

 

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 
indywidualnej 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce 
 

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 

w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form ochrony 
przyrody dla zachowania 
gatunków i ekosystemów 
 

 
 * Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono gwiazdką 
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Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8b szkoły podstawowej oparte  

na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Czym jest genetyka? Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia 
cech 
 

Uczeń: 

• rozróżnia cechy 
dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 

i zmienność organizmów 
 

Uczeń: 

• wskazuje cechy 
indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów 

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii 
 

Uczeń: 

• uzasadnia występowanie 
zmienności genetycznej 
wśród ludzi 

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi 

a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym 
 

Uczeń: 

• dowodzi, że cechy organizmu 
kształtują się dzięki 
materiałowi genetycznemu 
oraz są wynikiem wpływu 
środowiska 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się 
zmienności organizmów 
 

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA 

 

• wskazuje miejsca 
występowania DNA 

• wymienia elementy 
budujące DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji 
genetycznej 

 

• przedstawia budowę 
nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę 
chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny 

w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych 

• graficznie przedstawia regułę 
komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 

• rozpoznaje DNA i RNA*  
na modelu lub ilustracji 

• porównuje budowę DNA 
z budową RNA* 

• omawia budowę i funkcję 
RNA* 

 

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA 

• wykazuje rolę replikacji 

w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 
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3. Podziały komórkowe 

 

• wymienia nazwy 
podziałów komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych 
i płciowych człowieka 
 

• definiuje pojęcia: 
chromosomy homologiczne, 
komórki haploidalne  
i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce 
zachodzenia mitozy i mejozy 
w organizmie człowieka 
 

• omawia znaczenie 
mitozy i mejozy 

• oblicza liczbę 
chromosomów w komórce 
haploidalnej, znając liczbę 
chromosomów w komórce 
diploidalnej danego 
organizmu 
 

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet 

• wykazuje różnice 
między mitozą a mejozą 
 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 
 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

 

• definiuje pojęcia fenotyp 

i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane 
przy zapisywaniu 
krzyżówek genetycznych 

 

• omawia badania Gregora 
Mendla 

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  
i homozygoty recesywnej 
oraz heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie jednego genu 
 

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne 

• omawia prawo czystości 
gamet 

• na schemacie krzyżówki 

genetycznej rozpoznaje 

genotyp oraz określa fenotyp 

rodziców i pokolenia 

potomnego 
 

• przewiduje cechy 
osobników potomnych na 
podstawie prawa czystości 
gamet 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna 

 

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa 

• ocenia znaczenie prac 
Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki 

 

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka 

 

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
 

• wymienia cechy 
dominujące i recesywne  
u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 

 

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej 

• na podstawie 
krzyżówki genetycznej 
przewiduje wystąpienie 
cechu potomstwa 
 

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak 

i czynników środowiska 
• ustala prawdopodobieństwo 

występowania cechy  
u potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców 
 

• ocenia wpływ środowiska 
na kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  
i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami 
homozygota i heterozygota 
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6. Dziedziczenie 
płci u człowieka 

 

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady 
chorób dziedzicznych 
sprzężonych z płcią 
 

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka 

• określa cechy chromosomów 
X i Y 

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci 

 

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 
kątem dziedziczenia 
płci 
 

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech 
recesywnych sprzężonych 
z płcią 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

• ocenia znaczenie 
poznania budowy 
ludzkiego DNA 

 

7. Dziedziczenie grup 
krwi 

 

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  
u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów 
oraz od środowiska 
 

• omawia sposób 
dziedziczenia grup krwi 

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ 
środowiska na rozwój cech 
osobniczych 
 

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną 
przedstawiającą 
dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu 
serologicznego 
 

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich 
rodziców 
 

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  
z wystąpieniem konfliktu 
serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest 
jednogenowe 

 

8. Mutacje 

 

• definiuje pojęcie mutacja 

• wymienia czynniki 
mutagenne 

• podaje przykłady chorób 
uwarunkowanych mutacjami 
genowymi  
i chromosomowymi 

 

• rozróżnia mutacje genowe  
i chromosomowe 

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia 
mukowiscydozy 

 

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe 

• omawia znaczenie 
poradnictwa genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby i zaburzenia 
genetyczne 

• wyjaśnia podłoże 
zespołu Downa 

 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych 

i chromosomowych 

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych 
 

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów 

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób i zaburzeń 
genetycznych 
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9. Źródła wiedzy o 

ewolucji 

 

• definiuje pojęcie ewolucja 

• wymienia dowody ewolucji 

• wskazuje przykłady 
narządów szczątkowych 
w organizmie człowieka 
 

• omawia dowody ewolucji 

• wymienia przykłady 
różnych rodzajów 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie żywa 

skamieniałość 

• wymienia przykłady reliktów 

 

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji 

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości 

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów 

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych  
i analogicznych 

 

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje formy pośrednie  

• wskazuje istnienie związku 
między rozmieszczeniem 
gatunków a ich 
pokrewieństwem 
 

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania 
organizmów 

• ocenia rolę struktur 
homologicznych 

i analogicznych jako 
dowodów ewolucji 

 

10. Mechanizmy 
ewolucji 

 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 
 

• wymienia przykłady  
endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 
 

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 

a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii 
ewolucji* 
 

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt 

jest formą doboru 

naturalnego 
• ocenia korzyści doboru 

naturalnego  
w przekazywaniu cech 
potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię ewolucji 

 

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego 

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące 

z zastosowania doboru 
sztucznego 

 

11. Pochodzenie 
człowieka 

 

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do nadrodziny 
człekokształtnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

 

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja człowieka 

• wymienia czynniki, 
które miały wpływ  
na ewolucję człowieka 

 

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem  
a innymi człekokształtnymi 
 

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
człekokształtnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych 
jednostek systematycznych 
 

• porównuje różne 
gatunki człowieka w 
przebiegu jego ewolucji  

• wykazuje, że 
człekokształtne  
to ewolucyjni krewni 
człowieka 
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12. Organizm 

a środowisko 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia 

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 
 w skali porostowej 

 

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa 
 

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną 

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali 
porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

 

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska 

a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  
w skali porostowej 
 

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową 
 

13. Cechy populacji 

 

• definiuje pojęcia populacja 

i gatunek 

• wylicza cechy populacji 

• wymienia typy 
rozmieszczenia osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie 

 

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady 
zwierząt żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 

• przedstawia, jakie dane 
można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji 

 

• wskazuje populacje 
różnych gatunków 

• określa wpływ migracji 
na liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 

 

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji 

i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  
a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach 

 

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 
wiekowej 
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14. Konkurencja 

 

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 
 

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja 

• wskazuje 
rodzaje 
konkurencji 
 

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, zaznacza, 
który gatunek odnosi 
korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową 

z konkurencją 
międzygatunkową 

 

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji 
międzygatunkowej 

i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 

a intensywnością 
konkurencji 

 

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru 
naturalnego 

 

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność 

 

• wymienia przykłady 
roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 
 

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym 
polega drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich 
ofiar 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność 

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 
zdobywania pokarmu 
 

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 
i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników 
w przyrodzie jako 

regulatorów liczebności  

ofiar 

• charakteryzuje sposoby 
obrony roślin przed 
zjadaniem 

 

• wykazuje zależności między 
liczebnością populacji 
drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 
drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 
roślinożerności 
 

16. Pasożytnictwo 

 

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 

 

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia 

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin 
 

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje 
przystosowania roślin  
do pasożytniczego trybu 
życia 
 

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji 
ofiar 
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17. Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami 

 

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe 

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność 
nieantagonistyczna 

 

• określa warunki współpracy 
między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

 

• omawia różnice między 
komensalizmem 

a mutualizmem 

• charakteryzuje role 
grzyba i glonu w plesze 
porostu 

 

• określa warunki 
występowania 
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami różnych 
gatunków 

• charakteryzuje relacje 
między rośliną motylkową 

 

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 
o mikoryzie 

 

18. Czym jest 
ekosystem? 

 

• wymienia 
przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki 
biotopu i biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
 

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu 

• omawia, do czego 
człowiek wykorzystuje 
ekosystemy 

• wymienia przemiany  
w ekosystemach 

 

• omawia różnice między 
ekosystemami 
naturalnymi a sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej* 

 

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną* 
 

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji 
wtórnej* 

 

19. Zależności 
pokarmowe 

 

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy 
poszczególnym ogniwom 
łańcucha pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  
w wybranych ekosystemach 

 

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  
a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 
 

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  
we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 
łańcucha pokarmowego 

 

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu 
 

• przewiduje skutki, jakie  
dla ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu 

 

20. Materia i energia 
w ekosystemie 

 

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 
ekologiczną 
 

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla  
w ekosystemie* 
 

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii 

 

• interpretuje zależności 
między poziomem 
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 
w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 
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21. Różnorodność 
biologiczna 

 

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 
ekosystemów 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej 

wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat skutków spadku 
różnorodności 

 

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 

różnorodności biologicznej 
 

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji* 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 
wymarcia gatunku 

 

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną 

 

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  
do spadku różnorodności 
biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 

 

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 
człowieka 
 

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin 

i zwierząt w ekosystemach 
naturalnych 
 

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

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 
gatunków  
na bioróżnorodność  
w Polsce 
 

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

 

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody 

 

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
 

• wymienia przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  
jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody 
na niewyczerpywalne 
i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody 
 

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 
 

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 
zasobów przyrody 
 

24. Sposoby ochrony 
przyrody 

 

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej 

 

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 
indywidualnej 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce 
 

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 

w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form ochrony 
przyrody dla zachowania 
gatunków i ekosystemów 
 

 
 * Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono gwiazdką 
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Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8c szkoły podstawowej oparte  

na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Czym jest genetyka? Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia 
cech 
 

Uczeń: 

• rozróżnia cechy 
dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 

i zmienność organizmów 
 

Uczeń: 

• wskazuje cechy 
indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów 

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii 
 

Uczeń: 

• uzasadnia występowanie 
zmienności genetycznej 
wśród ludzi 

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi 

a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym 
 

Uczeń: 

• dowodzi, że cechy organizmu 
kształtują się dzięki 
materiałowi genetycznemu 
oraz są wynikiem wpływu 
środowiska 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się 
zmienności organizmów 
 

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA 

 

• wskazuje miejsca 
występowania DNA 

• wymienia elementy 
budujące DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji 
genetycznej 

 

• przedstawia budowę 
nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę 
chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny 

w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych 

• graficznie przedstawia regułę 
komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 

• rozpoznaje DNA i RNA*  
na modelu lub ilustracji 

• porównuje budowę DNA 
z budową RNA* 

• omawia budowę i funkcję 
RNA* 

 

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA 

• wykazuje rolę replikacji 

w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 
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3. Podziały komórkowe 

 

• wymienia nazwy 
podziałów komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych 
i płciowych człowieka 
 

• definiuje pojęcia: 
chromosomy homologiczne, 
komórki haploidalne  
i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce 
zachodzenia mitozy i mejozy 
w organizmie człowieka 
 

• omawia znaczenie 
mitozy i mejozy 

• oblicza liczbę 
chromosomów w komórce 
haploidalnej, znając liczbę 
chromosomów w komórce 
diploidalnej danego 
organizmu 
 

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet 

• wykazuje różnice 
między mitozą a mejozą 
 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 
 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

 

• definiuje pojęcia fenotyp 

i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane 
przy zapisywaniu 
krzyżówek genetycznych 

 

• omawia badania Gregora 
Mendla 

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  
i homozygoty recesywnej 
oraz heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie jednego genu 
 

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne 

• omawia prawo czystości 
gamet 

• na schemacie krzyżówki 

genetycznej rozpoznaje 

genotyp oraz określa fenotyp 

rodziców i pokolenia 

potomnego 
 

• przewiduje cechy 
osobników potomnych na 
podstawie prawa czystości 
gamet 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna 

 

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa 

• ocenia znaczenie prac 
Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki 

 

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka 

 

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
 

• wymienia cechy 
dominujące i recesywne  
u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 

 

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej 

• na podstawie 
krzyżówki genetycznej 
przewiduje wystąpienie 
cechu potomstwa 
 

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak 

i czynników środowiska 
• ustala prawdopodobieństwo 

występowania cechy  
u potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców 
 

• ocenia wpływ środowiska 
na kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  
i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami 
homozygota i heterozygota 
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6. Dziedziczenie 
płci u człowieka 

 

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady 
chorób dziedzicznych 
sprzężonych z płcią 
 

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka 

• określa cechy chromosomów 
X i Y 

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci 

 

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 
kątem dziedziczenia 
płci 
 

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech 
recesywnych sprzężonych 
z płcią 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

• ocenia znaczenie 
poznania budowy 
ludzkiego DNA 

 

7. Dziedziczenie grup 
krwi 

 

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  
u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów 
oraz od środowiska 
 

• omawia sposób 
dziedziczenia grup krwi 

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ 
środowiska na rozwój cech 
osobniczych 
 

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną 
przedstawiającą 
dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu 
serologicznego 
 

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich 
rodziców 
 

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  
z wystąpieniem konfliktu 
serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest 
jednogenowe 

 

8. Mutacje 

 

• definiuje pojęcie mutacja 

• wymienia czynniki 
mutagenne 

• podaje przykłady chorób 
uwarunkowanych mutacjami 
genowymi  
i chromosomowymi 

 

• rozróżnia mutacje genowe  
i chromosomowe 

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia 
mukowiscydozy 

 

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe 

• omawia znaczenie 
poradnictwa genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby i zaburzenia 
genetyczne 

• wyjaśnia podłoże 
zespołu Downa 

 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych 

i chromosomowych 

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych 
 

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów 

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób i zaburzeń 
genetycznych 
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9. Źródła wiedzy o 

ewolucji 

 

• definiuje pojęcie ewolucja 

• wymienia dowody ewolucji 

• wskazuje przykłady 
narządów szczątkowych 
w organizmie człowieka 
 

• omawia dowody ewolucji 

• wymienia przykłady 
różnych rodzajów 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie żywa 

skamieniałość 

• wymienia przykłady reliktów 

 

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji 

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości 

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów 

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych  
i analogicznych 

 

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje formy pośrednie  

• wskazuje istnienie związku 
między rozmieszczeniem 
gatunków a ich 
pokrewieństwem 
 

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania 
organizmów 

• ocenia rolę struktur 
homologicznych 

i analogicznych jako 
dowodów ewolucji 

 

10. Mechanizmy 
ewolucji 

 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 
 

• wymienia przykłady  
endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 
 

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 

a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii 
ewolucji* 
 

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt 

jest formą doboru 

naturalnego 
• ocenia korzyści doboru 

naturalnego  
w przekazywaniu cech 
potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię ewolucji 

 

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego 

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące 

z zastosowania doboru 
sztucznego 

 

11. Pochodzenie 
człowieka 

 

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do nadrodziny 
człekokształtnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

 

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja człowieka 

• wymienia czynniki, 
które miały wpływ  
na ewolucję człowieka 

 

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem  
a innymi człekokształtnymi 
 

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
człekokształtnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych 
jednostek systematycznych 
 

• porównuje różne 
gatunki człowieka w 
przebiegu jego ewolucji  

• wykazuje, że 
człekokształtne  
to ewolucyjni krewni 
człowieka 
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12. Organizm 

a środowisko 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia 

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 
 w skali porostowej 

 

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa 
 

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną 

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali 
porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

 

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska 

a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  
w skali porostowej 
 

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową 
 

13. Cechy populacji 

 

• definiuje pojęcia populacja 

i gatunek 

• wylicza cechy populacji 

• wymienia typy 
rozmieszczenia osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie 

 

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady 
zwierząt żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 

• przedstawia, jakie dane 
można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji 

 

• wskazuje populacje 
różnych gatunków 

• określa wpływ migracji 
na liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 

 

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji 

i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  
a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach 

 

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 
wiekowej 
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14. Konkurencja 

 

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 
 

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja 

• wskazuje 
rodzaje 
konkurencji 
 

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, zaznacza, 
który gatunek odnosi 
korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową 

z konkurencją 
międzygatunkową 

 

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji 
międzygatunkowej 

i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 

a intensywnością 
konkurencji 

 

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru 
naturalnego 

 

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność 

 

• wymienia przykłady 
roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 
 

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym 
polega drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich 
ofiar 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność 

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 
zdobywania pokarmu 
 

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 
i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników 
w przyrodzie jako 

regulatorów liczebności  

ofiar 

• charakteryzuje sposoby 
obrony roślin przed 
zjadaniem 

 

• wykazuje zależności między 
liczebnością populacji 
drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 
drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 
roślinożerności 
 

16. Pasożytnictwo 

 

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 

 

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia 

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin 
 

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje 
przystosowania roślin  
do pasożytniczego trybu 
życia 
 

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji 
ofiar 
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17. Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami 

 

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe 

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność 
nieantagonistyczna 

 

• określa warunki współpracy 
między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

 

• omawia różnice między 
komensalizmem 

a mutualizmem 

• charakteryzuje role 
grzyba i glonu w plesze 
porostu 

 

• określa warunki 
występowania 
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami różnych 
gatunków 

• charakteryzuje relacje 
między rośliną motylkową 

 

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 
o mikoryzie 

 

18. Czym jest 
ekosystem? 

 

• wymienia 
przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki 
biotopu i biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
 

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu 

• omawia, do czego 
człowiek wykorzystuje 
ekosystemy 

• wymienia przemiany  
w ekosystemach 

 

• omawia różnice między 
ekosystemami 
naturalnymi a sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej* 

 

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną* 
 

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji 
wtórnej* 

 

19. Zależności 
pokarmowe 

 

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy 
poszczególnym ogniwom 
łańcucha pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  
w wybranych ekosystemach 

 

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  
a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 
 

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  
we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 
łańcucha pokarmowego 

 

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu 
 

• przewiduje skutki, jakie  
dla ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu 

 

20. Materia i energia 
w ekosystemie 

 

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 
ekologiczną 
 

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla  
w ekosystemie* 
 

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii 

 

• interpretuje zależności 
między poziomem 
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 
w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 
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21. Różnorodność 
biologiczna 

 

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 
ekosystemów 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej 

wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat skutków spadku 
różnorodności 

 

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 

różnorodności biologicznej 
 

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji* 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 
wymarcia gatunku 

 

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną 

 

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  
do spadku różnorodności 
biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 

 

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 
człowieka 
 

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin 

i zwierząt w ekosystemach 
naturalnych 
 

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

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 
gatunków  
na bioróżnorodność  
w Polsce 
 

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

 

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody 

 

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
 

• wymienia przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  
jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody 
na niewyczerpywalne 
i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody 
 

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 
 

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 
zasobów przyrody 
 

24. Sposoby ochrony 
przyrody 

 

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej 

 

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 
indywidualnej 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce 
 

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 

w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form ochrony 
przyrody dla zachowania 
gatunków i ekosystemów 
 

 
 * Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono gwiazdką 
 
 
 



Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5a szkoły podstawowej  
oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Biologia jako nauka 

 

Uczeń: 
• wskazuje biologię jako 

naukę o organizmach 
• wymienia czynności życiowe 

organizmów 
• podaje przykłady 

dziedzin biologii 

Uczeń: 
• określa przedmiot 

badań biologii jako 
nauki 

• opisuje wskazane 
cechy organizmów 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
wskazana dziedzina 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje cechy 

wspólne organizmów 
• opisuje czynności życiowe 

organizmów 
 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

wszystkie czynności 
życiowe organizmów 

• wymienia hierarchicznie 
poziomy budowy 
organizmu roślinnego  
i organizmu zwierzęcego 

• charakteryzuje 
wybrane dziedziny 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje jedność 

budowy organizmów 
• porównuje poziomy 

organizacji 
organizmów u roślin  
i zwierząt 

• wymienia inne niż 
podane w podręczniku 
dziedziny biologii 

2. Jak poznawać 
biologię? 

 

• wskazuje obserwacje 
i doświadczenia jako źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia źródła 
wiedzy biologicznej 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

 

• porównuje obserwację  
z doświadczeniem jako 
źródła wiedzy biologicznej 

• korzysta ze źródeł wiedzy 
wskazanych przez 
nauczyciela 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

• rozróżnia próbę kontrolną 
i próbę badawczą 

• opisuje źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia cechy 
dobrego badacza 

• wykazuje zalety 
metody naukowej 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy 
biologicznej  
do rozwiązywania 
wskazanych problemów 

• charakteryzuje 
cechy dobrego 
badacza 

• planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• krytycznie analizuje 
informacje pochodzące 
z różnych źródeł wiedzy 
biologicznej 

• analizuje swoją 
postawę w odniesieniu 
do cech dobrego 
badacza 

 

3. Obserwacje 
mikroskopowe 

 

• z pomocą nauczyciela 
podaje nazwy części 
mikroskopu optycznego 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparaty 
przygotowane przez 
nauczyciela 

• podaje nazwy 
wskazanych przez 
nauczyciela części 
mikroskopu optycznego 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste 
preparaty mikroskopowe 

• oblicza powiększenie 
mikroskopu optycznego 

• samodzielnie opisuje 
budowę mikroskopu 
optycznego 

• samodzielnie wykonuje 
preparaty mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela nastawia 
ostrość mikroskopu  
i wyszukuje obserwowane 
elementy 

 

• charakteryzuje funkcje 
wskazywanych części 
mikroskopu optycznego 
w kolejności tworzenia 
się obrazu obiektu 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, nastawia 
ostrość mikroskopu, 
rysuje obraz widziany 
pod mikroskopem 
optycznym 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem optycznym, 
samodzielnie wykonuje 
preparaty, rysuje 
dokładny obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• wskazuje zalety 
mikroskopu 
elektronowego* 
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4. Składniki chemiczne 

organizmów 

 

 

• wymienia trzy 
najważniejsze pierwiastki 
budujące organizm 

• wymienia wodę i sole 
mineralne jako 
elementy wchodzące  
w skład organizmu 

• wskazuje białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu 

 

• wymienia sześć 
najważniejszych 
pierwiastków budujących 
organizm 

• wymienia produkty 
spożywcze, w których 
występują białka, cukry  
i tłuszcze 

 

• wymienia wszystkie 
najważniejsze 
pierwiastki budujące 
organizm oraz magnez  
i wapń 

• wyjaśnia, że woda i sole 
mineralne są związkami 
chemicznymi występującymi                             
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia role 
dwóch z nich 

• wyjaśnia role wody i soli 
mineralnych  
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia ich 
role 

 

• wykazuje, że związki 
chemiczne są 
zbudowane z kilku 
pierwiastków 

• omawia funkcje białek, 
cukrów, tłuszczów i kwasów 
nukleinowych w organizmie 
i wskazuje produkty 
spożywcze, w których one 
występują 

 

5. Budowa komórki 
zwierzęcej 

 

• wskazuje komórkę jako 
podstawową jednostkę 
życia 

• podaje przykłady 
organizmów jedno- 
i wielokomórkowych 

• obserwuje preparat 
nabłonka przygotowany 
przez nauczyciela 

 

• wyjaśnia, dlaczego 
komórkę nazywamy 
podstawową jednostką 
organizmu 

• wymienia organelle 
komórki zwierzęcej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
nabłonka 

 

• opisuje kształty 
komórek zwierzęcych 

• opisuje budowę komórki 
zwierzęcej na podstawie 
ilustracji 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
preparat nabłonka 

 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy komórki 
zwierzęcej i omawia ich 
funkcje 

• wykonuje preparat nabłonka 
• rozpoznaje organelle 

komórki zwierzęcej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• z dowolnego materiału 
tworzy model komórki, 
zachowując cechy 
organelli 

• sprawnie posługuje 
się mikroskopem 

• samodzielnie wykonuje 
preparat nabłonka i rysuje 
dokładny obraz widziany 
pod mikroskopem, 
z zaznaczeniem widocznych 
elementów komórki 

6. Komórka roślinna. 
Inne rodzaje 
komórek 

 

• na podstawie obserwacji 
preparatów, ilustracji  
i schematów wnioskuje  
o komórkowej budowie 
organizmów 

• wymienia elementy 
budowy komórki roślinnej, 
zwierzęcej, bakteryjnej  
i grzybowej 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparat 
moczarki kanadyjskiej 
przygotowany przez 
nauczyciela 

• pod opieką nauczyciela 
rysuje obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej 

• wymienia funkcje 
elementów komórki 
roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej i grzybowej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• obserwuje pod 
mikroskopem organelle 
wskazane przez 
nauczyciela 
 

• wyjaśnia, czym są komórki 
jądrowe i bezjądrowe oraz 
podaje ich przykłady 

• samodzielnie 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• odróżnia pod mikroskopem 
elementy budowy komórki 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych 
elementów komórki 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 
obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 
 

• omawia elementy  
i funkcje budowy komórki 

• na podstawie ilustracji 
analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 
komórek, wskazuje cechy 
umożliwiające 
rozróżnienie komórek 

• samodzielnie wykonuje 
preparat moczarki 
kanadyjskiej, rozpoznaje 
elementy budowy 
komórki roślinnej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• analizuje różnice 
między poszczególnymi 
typami komórek  
i wykazuje ich związek  
z pełnionymi funkcjami 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem, samodzielnie 
wykonuje preparat 
nabłonka i rysuje dokładny 
obraz widziany pod 
mikroskopem 
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7. Samożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest odżywianie się 

• wyjaśnia, czym 
jest samożywność 

• podaje przykłady 
organizmów 
samożywnych 

 

• wskazuje fotosyntezę 
jako sposób  
odżywiania się 

• wskazuje substancje 
biorące udział w 
fotosyntezie 
i wymienia produkty 
fotosyntezy 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
przebiegu fotosyntezy 

 

• wymienia czynniki 
niezbędne do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• wskazuje substraty 
i produkty fotosyntezy 

• omawia sposoby 
wykorzystania przez 
roślinę produktów 
fotosyntezy 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla na 
intensywność fotosyntezy 

• wyjaśnia, na czym 
polega fotosynteza 

• omawia zależność przebiegu 
fotosyntezy od obecności 
wody, dwutlenku węgla  
i światła 

• schematycznie 
zapisuje i omawia 
przebieg fotosyntezy 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla 

na intensywność fotosyntezy 

• analizuje przystosowanie 
roślin do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
fotosyntezy 

• na podstawie zdobytej 
wcześniej wiedzy wskazuje  
w różnych warzywach  
i owocach materiały 
zapasowe jako produkty 
fotosyntezy 

8. Cudzożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest cudzożywność 

• podaje przykłady 
organizmów cudzożywnych 

• wymienia rodzaje 
cudzożywności 

 

• krótko opisuje różne 
sposoby odżywiania się 
zwierząt 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
wskazany organizm 
cudzożywny pobiera 
pokarm 

 

• omawia wybrane 
sposoby cudzożywności 

• podaje przykłady 
organizmów należących  
do różnych grup 
organizmów cudzożywnych 

 

• charakteryzuje rodzaje 
cudzożywności 
występujące u różnych 
grup organizmów 

• wykazuje przystosowania 
do pobierania pokarmów 
występujące u różnych 
grup organizmów 
cudzożywnych 

 

• wyjaśnia znaczenie 
organizmów 
odżywiających się martwą 
substancją organiczną 

• wyjaśnia, na czym polega 
cudzożywność roślin 
pasożytniczych  
i półpasożytniczych 

9. Sposoby 
oddychania 
organizmów 

 

• określa, czym jest 
oddychanie 

• wymienia sposoby 
oddychania 

• wskazuje drożdże jako 
organizmy 
przeprowadzające 
fermentację 

• wyróżnia oddychanie 
tlenowe i fermentację 

• wskazuje organizmy 
uzyskujące energię  
z oddychania tlenowego  
i fermentacji 

• wyjaśnia, że produktem 
fermentacji drożdży jest 
dwutlenek węgla 

• wskazuje mitochondrium 
jako miejsce, w którym 
zachodzi utlenianie 

• wyjaśnia znaczenie 
oddychania komórkowego 

• wskazuje różnice w miejscu 
przebiegu utleniania  
i fermentacji w komórce 

• wymienia narządy 
wymiany gazowej zwierząt 
lądowych i wodnych 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• schematycznie zapisuje 
przebieg oddychania 

• określa warunki przebiegu 
oddychania i fermentacji 

• charakteryzuje wymianę 
gazową u roślin i zwierząt 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• porównuje zapis przebiegu 
oddychania tlenowego  
z zapisem przebiegu 
fermentacji 

• analizuje związek budowy 
narządów wymiany 
gazowej ze środowiskiem 
życia organizmów 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wydzielanie dwutlenku 
węgla przez drożdże 
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10. Klasyfikacja 
organizmów 
 

• wymienia jednostki 
klasyfikacji 
biologicznej 

• wymienia nazwy 
królestw organizmów 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje 
się systematyka 

• podaje definicję gatunku 
• wymienia nazwy 

królestw i podaje 
przykłady organizmów 
należących do danego 
królestwa 

 

• wykazuje hierarchiczną 
strukturę jednostek 
klasyfikacji biologicznej 

• charakteryzuje 
wskazane królestwo 

• na podstawie ilustracji 
przyporządkowuje organizm 
do królestwa 

 

• porównuje wcześniejsze 
i współczesne zasady 
klasyfikacji organizmów 

• wyjaśnia zasady nadawania 
nazw gatunkom 

• przedstawia cechy 
organizmów,  
na podstawie których 
można je zaklasyfikować 
do danego królestwa 

• uzasadnia konieczność 
klasyfikacji organizmów 

• porównuje jednostki 
klasyfikacji zwierząt 
z jednostkami 
klasyfikacji roślin 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z różnych kluczy 
do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

11. Wirusy i bakterie 

 

• krótko wyjaśnia, dlaczego 
wirusy nie są organizmami 

• wymienia miejsca 
występowania wirusów  
i bakterii 

• wymienia formy 
morfologiczne bakterii 
 

• omawia różnorodność form 
morfologicznych bakterii 

• opisuje cechy 
budowy wirusów  
i bakterii 

• wymienia cechy, 
którymi wirusy różnią 
się od organizmów 

• podaje przykłady 
wirusów i bakterii 

 

• wykazuje, dlaczego wirusy 
nie są organizmami 

• rozpoznaje formy 
morfologiczne bakterii 
widoczne w preparacie 
mikroskopowym 
lub na ilustracji 

• omawia wybrane czynności 
życiowe bakterii 

• omawia wpływ bakterii 
na organizm człowieka 

• wskazuje drogi wnikania 
wirusów i bakterii  
do organizmu 

• prezentuje wszystkie 
czynności życiowe bakterii 

• ocenia znaczenie 
wirusów i bakterii  
w przyrodzie  
i dla człowieka 

• przeprowadza 
doświadczenie  
z samodzielnym 
otrzymywaniem jogurtu 

• omawia choroby wirusowe  
i bakteryjne, wskazuje drogi 
ich przenoszenia oraz zasady 
zapobiegania tym chorobom 

 

 

12. Różnorodność 
protistów 

 

• wymienia formy protistów 
• wskazuje miejsca 

występowania protistów 
• wymienia grupy organizmów 

należących do protistów 
• z pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty 
w preparacie   
obserwowanym  
pod mikroskopem 

• wykazuje różnorodność 
protistów 

• wymienia 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
protistów 

• wymienia czynności 
życiowe wskazanych grup 
protistów 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

• charakteryzuje 
wskazane grupy 
protistów 

• wykazuje chorobotwórcze 
znaczenie protistów 

• opisuje czynności życiowe 
protistów – oddychanie, 
odżywianie, rozmnażanie się 

• zakłada hodowlę protistów 
• z niewielką pomocą 

nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

 

• porównuje czynności 
życiowe poszczególnych 
grup protistów 

• wymienia choroby 
wywoływane przez protisty 

• zakłada hodowlę 
protistów, rozpoznaje 
protisty pod mikroskopem, 
rysuje 
i z pomocą nauczyciela 
opisuje budowę protistów 

• wskazuje zagrożenia 
epidemiologiczne 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty 

• wskazuje drogi zakażenia 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty oraz zasady 
zapobiegania tym 
chorobom 

• zakłada hodowlę 
protistów, wyszukuje 
protisty 
w obrazie mikroskopowym, 
rysuje i opisuje budowę 
protistów 
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y 13. Budowa 
i różnorodność 
grzybów. Porosty 

 

• wymienia środowiska 
życia grzybów i porostów 

• podaje przykłady 
grzybów i porostów 

• na podstawie okazu 
naturalnego lub 
ilustracji opisuje 
budowę grzybów 

• wymienia sposoby 
rozmnażania się grzybów 

• rozpoznaje porosty wśród 
innych organizmów 

• wymienia cechy 
pozwalające zaklasyfikować 
organizm do grzybów 

• omawia wskazaną 
czynność życiową grzybów 

• podaje przykłady 
znaczenia grzybów w 
przyrodzie i dla człowieka 
 

• wykazuje znaczenie grzybów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• analizuje różnorodność 
budowy grzybów 

• wyjaśnia sposoby 
oddychania i odżywiania się 
grzybów 

• wykazuje, że porosty są 
zbudowane z grzybni i glonu 

• określa znaczenie 
poszczególnych 
komponentów w budowie 
plechy porostu 

• rozpoznaje różne formy 
morfologiczne porostów 
i podaje ich nazwy 

• opisuje czynności życiowe 
grzybów – odżywianie, 
oddychanie i rozmnażanie 
się 

 

• analizuje znaczenie 
grzybów w przyrodzie  
i dla człowieka 

• proponuje sposób  
badania czystości 
powietrza na podstawie 
informacji o wrażliwości 
porostów  
na zanieczyszczenia 

• wyjaśnia, dlaczego 
porosty określa się 
mianem organizmów 
pionierskich 
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14. Tkanki roślinne 

 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek 
roślinnych 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje na ilustracji 
tkanki roślinne 

 

• określa najważniejsze 
funkcje wskazanych 
tkanek roślinnych 

• opisuje 
rozmieszczenie 
wskazanych tkanek 
w organizmie roślinnym 

• rozpoznaje na ilustracji 
rodzaje tkanek 
roślinnych 

 

• wskazuje cechy adaptacyjne 
tkanek roślinnych  
do pełnienia określonych 
funkcji 

• na podstawie opisu 
rozpoznaje wskazane tkanki 
roślinne 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych 
pod mikroskopem 

• rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych 
obserwowanych pod 
mikroskopem 

• przyporządkowuje tkanki 
do organów i wskazuje na 
hierarchiczną budowę 
organizmu roślinnego 

 

• analizuje związek między 
budową a funkcją 
poszczególnych tkanek 
roślinnych, wykazuje 
przystosowania tkanek  
do pełnionych funkcji 
 

15. Korzeń – organ 
podziemny 
rośliny 

 

• wymienia 
podstawowe funkcje 
korzenia 

• rozpoznaje systemy 
korzeniowe 

 

• rozpoznaje na ilustracjach 
modyfikacje korzeni 

• omawia budowę 
zewnętrzną korzenia  
i jego podział 
na poszczególne strefy 

• wykazuje związek 
modyfikacji korzenia 
z adaptacją do środowiska 
zajmowanego przez roślinę 

• opisuje przyrost korzenia  
na długość 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśnienia 
sposobu pobierania wody 
przez roślinę 

• na podstawie ilustracji lub 
materiału roślinnego 
klasyfikuje przekształcone 
korzenie 

• projektuje doświadczenie 
świadczące o przewodzeniu 
wody z korzenia w górę 
rośliny 
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16. Pęd. Budowa 
i funkcje łodygi 

 

• wymienia nazwy 
elementów budowy 
zewnętrznej pędu 

• wymienia funkcje łodygi 
 

• wyjaśnia różnicę 
między pędem a łodygą 

• wskazuje części łodygi 
roślin zielnych 

 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów pędu 

• na okazie roślinnym  
lub ilustracji wskazuje  
i omawia części łodygi 

• na podstawie okazu 
roślinnego żywego, 
zielnikowego lub ilustracji 
wykazuje modyfikacje 
łodygi ze względu na 
środowisko, w którym żyje 
roślina 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji łodygi 

 

17. Liść – wytwórnia 
pokarmu 

 

• wymienia funkcje liści 
• rozpoznaje elementy 

budowy liścia 
• rozpoznaje liście 

pojedyncze i liście złożone 

• na materiale zielnikowym 
lub ilustracji wykazuje 
związek budowy liścia 
z pełnionymi przez niego 
funkcjami 

• na podstawie materiału 
zielnikowego lub ilustracji 
rozpoznaje różne 
modyfikacje liści 

• rozróżnia typy ulistnienia 
łodygi 

• analizuje modyfikacje liści 
ze względu na środowisko 
zajmowane przez roślinę 
 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji liści 
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18. Mchy 
 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje mchy wśród 
innych roślin 

• wymienia miejsca 
występowania 
mchów 

• podaje nazwy elementów 
budowy mchów 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje elementy 
budowy mchów 
i wyjaśnia ich funkcje 

• analizuje cykl 
rozwojowy mchów 

• omawia znaczenie mchów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• wyjaśnia, dlaczego mchy 
uważane są za najprostsze 
rośliny lądowe 

• według opisu przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania wody 
przez mchy 

• samodzielnie planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• na podstawie informacji 
o budowie mchów wykazuje 
ich rolę w przyrodzie 

 

19. Paprotniki 

 

• wymienia miejsca 
występowania paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje paprotniki 
wśród innych roślin 

 

• podaje nazwy 
organów paproci 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych organów 
paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, trzy 
gatunki rodzimych 
paprotników 

• wyjaśnia znaczenie 
paprotników w przyrodzie 
i dla człowieka 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, pięć 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• analizuje cykl rozwojowy 
paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów wykazuje 
różnorodność organizmów 
zaliczanych do paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, osiem 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• porównuje budowę 
poszczególnych organów 
u paprotników 

• wykonuje portfolio 
dotyczące różnorodności 
paprotników 
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20. Nagonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
nagonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny nagonasienne 
wśród innych roślin 

• wyjaśnia funkcje 
kwiatów i nasion 

• omawia budowę rośliny 
nagonasiennej  
na przykładzie sosny 

 

• analizuje cykl rozwojowy 
sosny 

• wymienia przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do warunków życia 

 

• wykazuje przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do środowiska 

• omawia znaczenie roślin 
nagonasiennych  
w przyrodzie i dla człowieka 
 

• rozpoznaje rodzime gatunki 
roślin nagonasiennych 

• określa, z jakiego gatunku 
drzewa lub krzewu 
pochodzi wskazana szyszka 

21. Okrytonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
okrytonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny okrytonasienne 
wśród innych roślin 

• na ilustracji lub żywym 
okazie rozpoznaje 
organy roślinne  
i wymienia ich funkcje 

• na podstawie ilustracji, 
żywego lub zielnikowego 
okazu roślinnego wykazuje 
różnorodność form roślin 
okrytonasiennych 

• podaje nazwy 
elementów budowy 
kwiatu odróżnia kwiat  
od kwiatostanu 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów kwiatu 

• rozpoznaje formy roślin 
okrytonasiennych 

• wymienia sposoby 
zapylania kwiatów 

 
 

• omawia cykl rozwojowy 
roślin okrytonasiennych 

• wyjaśnia, dlaczego 
kwiatostany ułatwiają 
zapylanie 
 

• wykazuje związek budowy 
kwiatu ze sposobem 
zapylania 
 

22. Rozprzestrzenianie 
się roślin 
okrytonasiennych 

 
 

• wymienia rodzaje owoców 
• przedstawia sposoby 

rozprzestrzeniania się 
owoców 

• wymienia elementy łodyg 
służące do rozmnażania 
wegetatywnego 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
omawia budowę owoców 

• wymienia rodzaje owoców 
• wymienia etapy 

kiełkowania nasion 
• rozpoznaje fragmenty 

pędów służące 
do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje zmiany 
zachodzące w kwiecie 
po zapyleniu 

• określa rolę owocni 
w klasyfikacji owoców 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
elementów nasienia 

• rozpoznaje na pędzie 
fragmenty, które mogą 
posłużyć do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje adaptacje 
budowy owoców  
do sposobów ich 
rozprzestrzeniania się 

• na podstawie ilustracji  
lub okazu naturalnego 
omawia budowę nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 

• wyjaśnia wpływ różnych 
czynników na kiełkowanie 
nasion 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wody na kiełkowanie 
nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 
i obserwuje ją 

23. Znaczenie 
i przegląd roślin 
okrytonasiennych 

 

• wymienia znaczenie roślin 
okrytonasiennych  
w przyrodzie 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• podaje przykłady znaczenia 
roślin okrytonasiennych 
dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela korzysta  
z klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
w przyrodzie 

• rozpoznaje na ilustracji pięć 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• korzysta z prostego klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
dla człowieka 

• rozpoznaje na ilustracji 
dziesięć gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• sprawnie korzysta z prostego 
klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

• rozpoznaje na 
ilustracjach dwanaście 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• na dowolnych przykładach 
wykazuje różnorodność 
roślin okrytonasiennych  
i ich znaczenie żywego 
okazu 

 

* Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono kursywą. 



Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5b szkoły podstawowej  
oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Biologia jako nauka 

 

Uczeń: 
• wskazuje biologię jako 

naukę o organizmach 
• wymienia czynności życiowe 

organizmów 
• podaje przykłady 

dziedzin biologii 

Uczeń: 
• określa przedmiot 

badań biologii jako 
nauki 

• opisuje wskazane 
cechy organizmów 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
wskazana dziedzina 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje cechy 

wspólne organizmów 
• opisuje czynności życiowe 

organizmów 
 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

wszystkie czynności 
życiowe organizmów 

• wymienia hierarchicznie 
poziomy budowy 
organizmu roślinnego  
i organizmu zwierzęcego 

• charakteryzuje 
wybrane dziedziny 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje jedność 

budowy organizmów 
• porównuje poziomy 

organizacji 
organizmów u roślin  
i zwierząt 

• wymienia inne niż 
podane w podręczniku 
dziedziny biologii 

2. Jak poznawać 
biologię? 

 

• wskazuje obserwacje 
i doświadczenia jako źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia źródła 
wiedzy biologicznej 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

 

• porównuje obserwację  
z doświadczeniem jako 
źródła wiedzy biologicznej 

• korzysta ze źródeł wiedzy 
wskazanych przez 
nauczyciela 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

• rozróżnia próbę kontrolną 
i próbę badawczą 

• opisuje źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia cechy 
dobrego badacza 

• wykazuje zalety 
metody naukowej 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy 
biologicznej  
do rozwiązywania 
wskazanych problemów 

• charakteryzuje 
cechy dobrego 
badacza 

• planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• krytycznie analizuje 
informacje pochodzące 
z różnych źródeł wiedzy 
biologicznej 

• analizuje swoją 
postawę w odniesieniu 
do cech dobrego 
badacza 

 

3. Obserwacje 
mikroskopowe 

 

• z pomocą nauczyciela 
podaje nazwy części 
mikroskopu optycznego 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparaty 
przygotowane przez 
nauczyciela 

• podaje nazwy 
wskazanych przez 
nauczyciela części 
mikroskopu optycznego 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste 
preparaty mikroskopowe 

• oblicza powiększenie 
mikroskopu optycznego 

• samodzielnie opisuje 
budowę mikroskopu 
optycznego 

• samodzielnie wykonuje 
preparaty mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela nastawia 
ostrość mikroskopu  
i wyszukuje obserwowane 
elementy 

 

• charakteryzuje funkcje 
wskazywanych części 
mikroskopu optycznego 
w kolejności tworzenia 
się obrazu obiektu 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, nastawia 
ostrość mikroskopu, 
rysuje obraz widziany 
pod mikroskopem 
optycznym 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem optycznym, 
samodzielnie wykonuje 
preparaty, rysuje 
dokładny obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• wskazuje zalety 
mikroskopu 
elektronowego* 
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4. Składniki chemiczne 

organizmów 

 

 

• wymienia trzy 
najważniejsze pierwiastki 
budujące organizm 

• wymienia wodę i sole 
mineralne jako 
elementy wchodzące  
w skład organizmu 

• wskazuje białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu 

 

• wymienia sześć 
najważniejszych 
pierwiastków budujących 
organizm 

• wymienia produkty 
spożywcze, w których 
występują białka, cukry  
i tłuszcze 

 

• wymienia wszystkie 
najważniejsze 
pierwiastki budujące 
organizm oraz magnez  
i wapń 

• wyjaśnia, że woda i sole 
mineralne są związkami 
chemicznymi występującymi                             
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia role 
dwóch z nich 

• wyjaśnia role wody i soli 
mineralnych  
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia ich 
role 

 

• wykazuje, że związki 
chemiczne są 
zbudowane z kilku 
pierwiastków 

• omawia funkcje białek, 
cukrów, tłuszczów i kwasów 
nukleinowych w organizmie 
i wskazuje produkty 
spożywcze, w których one 
występują 

 

5. Budowa komórki 
zwierzęcej 

 

• wskazuje komórkę jako 
podstawową jednostkę 
życia 

• podaje przykłady 
organizmów jedno- 
i wielokomórkowych 

• obserwuje preparat 
nabłonka przygotowany 
przez nauczyciela 

 

• wyjaśnia, dlaczego 
komórkę nazywamy 
podstawową jednostką 
organizmu 

• wymienia organelle 
komórki zwierzęcej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
nabłonka 

 

• opisuje kształty 
komórek zwierzęcych 

• opisuje budowę komórki 
zwierzęcej na podstawie 
ilustracji 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
preparat nabłonka 

 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy komórki 
zwierzęcej i omawia ich 
funkcje 

• wykonuje preparat nabłonka 
• rozpoznaje organelle 

komórki zwierzęcej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• z dowolnego materiału 
tworzy model komórki, 
zachowując cechy 
organelli 

• sprawnie posługuje 
się mikroskopem 

• samodzielnie wykonuje 
preparat nabłonka i rysuje 
dokładny obraz widziany 
pod mikroskopem, 
z zaznaczeniem widocznych 
elementów komórki 

6. Komórka roślinna. 
Inne rodzaje 
komórek 

 

• na podstawie obserwacji 
preparatów, ilustracji  
i schematów wnioskuje  
o komórkowej budowie 
organizmów 

• wymienia elementy 
budowy komórki roślinnej, 
zwierzęcej, bakteryjnej  
i grzybowej 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparat 
moczarki kanadyjskiej 
przygotowany przez 
nauczyciela 

• pod opieką nauczyciela 
rysuje obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej 

• wymienia funkcje 
elementów komórki 
roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej i grzybowej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• obserwuje pod 
mikroskopem organelle 
wskazane przez 
nauczyciela 
 

• wyjaśnia, czym są komórki 
jądrowe i bezjądrowe oraz 
podaje ich przykłady 

• samodzielnie 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• odróżnia pod mikroskopem 
elementy budowy komórki 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych 
elementów komórki 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 
obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 
 

• omawia elementy  
i funkcje budowy komórki 

• na podstawie ilustracji 
analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 
komórek, wskazuje cechy 
umożliwiające 
rozróżnienie komórek 

• samodzielnie wykonuje 
preparat moczarki 
kanadyjskiej, rozpoznaje 
elementy budowy 
komórki roślinnej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• analizuje różnice 
między poszczególnymi 
typami komórek  
i wykazuje ich związek  
z pełnionymi funkcjami 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem, samodzielnie 
wykonuje preparat 
nabłonka i rysuje dokładny 
obraz widziany pod 
mikroskopem 
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7. Samożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest odżywianie się 

• wyjaśnia, czym 
jest samożywność 

• podaje przykłady 
organizmów 
samożywnych 

 

• wskazuje fotosyntezę 
jako sposób  
odżywiania się 

• wskazuje substancje 
biorące udział w 
fotosyntezie 
i wymienia produkty 
fotosyntezy 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
przebiegu fotosyntezy 

 

• wymienia czynniki 
niezbędne do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• wskazuje substraty 
i produkty fotosyntezy 

• omawia sposoby 
wykorzystania przez 
roślinę produktów 
fotosyntezy 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla na 
intensywność fotosyntezy 

• wyjaśnia, na czym 
polega fotosynteza 

• omawia zależność przebiegu 
fotosyntezy od obecności 
wody, dwutlenku węgla  
i światła 

• schematycznie 
zapisuje i omawia 
przebieg fotosyntezy 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla 

na intensywność fotosyntezy 

• analizuje przystosowanie 
roślin do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
fotosyntezy 

• na podstawie zdobytej 
wcześniej wiedzy wskazuje  
w różnych warzywach  
i owocach materiały 
zapasowe jako produkty 
fotosyntezy 

8. Cudzożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest cudzożywność 

• podaje przykłady 
organizmów cudzożywnych 

• wymienia rodzaje 
cudzożywności 

 

• krótko opisuje różne 
sposoby odżywiania się 
zwierząt 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
wskazany organizm 
cudzożywny pobiera 
pokarm 

 

• omawia wybrane 
sposoby cudzożywności 

• podaje przykłady 
organizmów należących  
do różnych grup 
organizmów cudzożywnych 

 

• charakteryzuje rodzaje 
cudzożywności 
występujące u różnych 
grup organizmów 

• wykazuje przystosowania 
do pobierania pokarmów 
występujące u różnych 
grup organizmów 
cudzożywnych 

 

• wyjaśnia znaczenie 
organizmów 
odżywiających się martwą 
substancją organiczną 

• wyjaśnia, na czym polega 
cudzożywność roślin 
pasożytniczych  
i półpasożytniczych 

9. Sposoby 
oddychania 
organizmów 

 

• określa, czym jest 
oddychanie 

• wymienia sposoby 
oddychania 

• wskazuje drożdże jako 
organizmy 
przeprowadzające 
fermentację 

• wyróżnia oddychanie 
tlenowe i fermentację 

• wskazuje organizmy 
uzyskujące energię  
z oddychania tlenowego  
i fermentacji 

• wyjaśnia, że produktem 
fermentacji drożdży jest 
dwutlenek węgla 

• wskazuje mitochondrium 
jako miejsce, w którym 
zachodzi utlenianie 

• wyjaśnia znaczenie 
oddychania komórkowego 

• wskazuje różnice w miejscu 
przebiegu utleniania  
i fermentacji w komórce 

• wymienia narządy 
wymiany gazowej zwierząt 
lądowych i wodnych 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• schematycznie zapisuje 
przebieg oddychania 

• określa warunki przebiegu 
oddychania i fermentacji 

• charakteryzuje wymianę 
gazową u roślin i zwierząt 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• porównuje zapis przebiegu 
oddychania tlenowego  
z zapisem przebiegu 
fermentacji 

• analizuje związek budowy 
narządów wymiany 
gazowej ze środowiskiem 
życia organizmów 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wydzielanie dwutlenku 
węgla przez drożdże 
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10. Klasyfikacja 
organizmów 
 

• wymienia jednostki 
klasyfikacji 
biologicznej 

• wymienia nazwy 
królestw organizmów 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje 
się systematyka 

• podaje definicję gatunku 
• wymienia nazwy 

królestw i podaje 
przykłady organizmów 
należących do danego 
królestwa 

 

• wykazuje hierarchiczną 
strukturę jednostek 
klasyfikacji biologicznej 

• charakteryzuje 
wskazane królestwo 

• na podstawie ilustracji 
przyporządkowuje organizm 
do królestwa 

 

• porównuje wcześniejsze 
i współczesne zasady 
klasyfikacji organizmów 

• wyjaśnia zasady nadawania 
nazw gatunkom 

• przedstawia cechy 
organizmów,  
na podstawie których 
można je zaklasyfikować 
do danego królestwa 

• uzasadnia konieczność 
klasyfikacji organizmów 

• porównuje jednostki 
klasyfikacji zwierząt 
z jednostkami 
klasyfikacji roślin 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z różnych kluczy 
do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

11. Wirusy i bakterie 

 

• krótko wyjaśnia, dlaczego 
wirusy nie są organizmami 

• wymienia miejsca 
występowania wirusów  
i bakterii 

• wymienia formy 
morfologiczne bakterii 
 

• omawia różnorodność form 
morfologicznych bakterii 

• opisuje cechy 
budowy wirusów  
i bakterii 

• wymienia cechy, 
którymi wirusy różnią 
się od organizmów 

• podaje przykłady 
wirusów i bakterii 

 

• wykazuje, dlaczego wirusy 
nie są organizmami 

• rozpoznaje formy 
morfologiczne bakterii 
widoczne w preparacie 
mikroskopowym 
lub na ilustracji 

• omawia wybrane czynności 
życiowe bakterii 

• omawia wpływ bakterii 
na organizm człowieka 

• wskazuje drogi wnikania 
wirusów i bakterii  
do organizmu 

• prezentuje wszystkie 
czynności życiowe bakterii 

• ocenia znaczenie 
wirusów i bakterii  
w przyrodzie  
i dla człowieka 

• przeprowadza 
doświadczenie  
z samodzielnym 
otrzymywaniem jogurtu 

• omawia choroby wirusowe  
i bakteryjne, wskazuje drogi 
ich przenoszenia oraz zasady 
zapobiegania tym chorobom 

 

 

12. Różnorodność 
protistów 

 

• wymienia formy protistów 
• wskazuje miejsca 

występowania protistów 
• wymienia grupy organizmów 

należących do protistów 
• z pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty 
w preparacie   
obserwowanym  
pod mikroskopem 

• wykazuje różnorodność 
protistów 

• wymienia 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
protistów 

• wymienia czynności 
życiowe wskazanych grup 
protistów 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

• charakteryzuje 
wskazane grupy 
protistów 

• wykazuje chorobotwórcze 
znaczenie protistów 

• opisuje czynności życiowe 
protistów – oddychanie, 
odżywianie, rozmnażanie się 

• zakłada hodowlę protistów 
• z niewielką pomocą 

nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

 

• porównuje czynności 
życiowe poszczególnych 
grup protistów 

• wymienia choroby 
wywoływane przez protisty 

• zakłada hodowlę 
protistów, rozpoznaje 
protisty pod mikroskopem, 
rysuje 
i z pomocą nauczyciela 
opisuje budowę protistów 

• wskazuje zagrożenia 
epidemiologiczne 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty 

• wskazuje drogi zakażenia 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty oraz zasady 
zapobiegania tym 
chorobom 

• zakłada hodowlę 
protistów, wyszukuje 
protisty 
w obrazie mikroskopowym, 
rysuje i opisuje budowę 
protistów 
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y 13. Budowa 
i różnorodność 
grzybów. Porosty 

 

• wymienia środowiska 
życia grzybów i porostów 

• podaje przykłady 
grzybów i porostów 

• na podstawie okazu 
naturalnego lub 
ilustracji opisuje 
budowę grzybów 

• wymienia sposoby 
rozmnażania się grzybów 

• rozpoznaje porosty wśród 
innych organizmów 

• wymienia cechy 
pozwalające zaklasyfikować 
organizm do grzybów 

• omawia wskazaną 
czynność życiową grzybów 

• podaje przykłady 
znaczenia grzybów w 
przyrodzie i dla człowieka 
 

• wykazuje znaczenie grzybów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• analizuje różnorodność 
budowy grzybów 

• wyjaśnia sposoby 
oddychania i odżywiania się 
grzybów 

• wykazuje, że porosty są 
zbudowane z grzybni i glonu 

• określa znaczenie 
poszczególnych 
komponentów w budowie 
plechy porostu 

• rozpoznaje różne formy 
morfologiczne porostów 
i podaje ich nazwy 

• opisuje czynności życiowe 
grzybów – odżywianie, 
oddychanie i rozmnażanie 
się 

 

• analizuje znaczenie 
grzybów w przyrodzie  
i dla człowieka 

• proponuje sposób  
badania czystości 
powietrza na podstawie 
informacji o wrażliwości 
porostów  
na zanieczyszczenia 

• wyjaśnia, dlaczego 
porosty określa się 
mianem organizmów 
pionierskich 
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14. Tkanki roślinne 

 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek 
roślinnych 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje na ilustracji 
tkanki roślinne 

 

• określa najważniejsze 
funkcje wskazanych 
tkanek roślinnych 

• opisuje 
rozmieszczenie 
wskazanych tkanek 
w organizmie roślinnym 

• rozpoznaje na ilustracji 
rodzaje tkanek 
roślinnych 

 

• wskazuje cechy adaptacyjne 
tkanek roślinnych  
do pełnienia określonych 
funkcji 

• na podstawie opisu 
rozpoznaje wskazane tkanki 
roślinne 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych 
pod mikroskopem 

• rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych 
obserwowanych pod 
mikroskopem 

• przyporządkowuje tkanki 
do organów i wskazuje na 
hierarchiczną budowę 
organizmu roślinnego 

 

• analizuje związek między 
budową a funkcją 
poszczególnych tkanek 
roślinnych, wykazuje 
przystosowania tkanek  
do pełnionych funkcji 
 

15. Korzeń – organ 
podziemny 
rośliny 

 

• wymienia 
podstawowe funkcje 
korzenia 

• rozpoznaje systemy 
korzeniowe 

 

• rozpoznaje na ilustracjach 
modyfikacje korzeni 

• omawia budowę 
zewnętrzną korzenia  
i jego podział 
na poszczególne strefy 

• wykazuje związek 
modyfikacji korzenia 
z adaptacją do środowiska 
zajmowanego przez roślinę 

• opisuje przyrost korzenia  
na długość 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśnienia 
sposobu pobierania wody 
przez roślinę 

• na podstawie ilustracji lub 
materiału roślinnego 
klasyfikuje przekształcone 
korzenie 

• projektuje doświadczenie 
świadczące o przewodzeniu 
wody z korzenia w górę 
rośliny 
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16. Pęd. Budowa 
i funkcje łodygi 

 

• wymienia nazwy 
elementów budowy 
zewnętrznej pędu 

• wymienia funkcje łodygi 
 

• wyjaśnia różnicę 
między pędem a łodygą 

• wskazuje części łodygi 
roślin zielnych 

 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów pędu 

• na okazie roślinnym  
lub ilustracji wskazuje  
i omawia części łodygi 

• na podstawie okazu 
roślinnego żywego, 
zielnikowego lub ilustracji 
wykazuje modyfikacje 
łodygi ze względu na 
środowisko, w którym żyje 
roślina 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji łodygi 

 

17. Liść – wytwórnia 
pokarmu 

 

• wymienia funkcje liści 
• rozpoznaje elementy 

budowy liścia 
• rozpoznaje liście 

pojedyncze i liście złożone 

• na materiale zielnikowym 
lub ilustracji wykazuje 
związek budowy liścia 
z pełnionymi przez niego 
funkcjami 

• na podstawie materiału 
zielnikowego lub ilustracji 
rozpoznaje różne 
modyfikacje liści 

• rozróżnia typy ulistnienia 
łodygi 

• analizuje modyfikacje liści 
ze względu na środowisko 
zajmowane przez roślinę 
 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji liści 
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18. Mchy 
 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje mchy wśród 
innych roślin 

• wymienia miejsca 
występowania 
mchów 

• podaje nazwy elementów 
budowy mchów 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje elementy 
budowy mchów 
i wyjaśnia ich funkcje 

• analizuje cykl 
rozwojowy mchów 

• omawia znaczenie mchów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• wyjaśnia, dlaczego mchy 
uważane są za najprostsze 
rośliny lądowe 

• według opisu przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania wody 
przez mchy 

• samodzielnie planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• na podstawie informacji 
o budowie mchów wykazuje 
ich rolę w przyrodzie 

 

19. Paprotniki 

 

• wymienia miejsca 
występowania paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje paprotniki 
wśród innych roślin 

 

• podaje nazwy 
organów paproci 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych organów 
paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, trzy 
gatunki rodzimych 
paprotników 

• wyjaśnia znaczenie 
paprotników w przyrodzie 
i dla człowieka 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, pięć 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• analizuje cykl rozwojowy 
paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów wykazuje 
różnorodność organizmów 
zaliczanych do paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, osiem 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• porównuje budowę 
poszczególnych organów 
u paprotników 

• wykonuje portfolio 
dotyczące różnorodności 
paprotników 
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20. Nagonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
nagonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny nagonasienne 
wśród innych roślin 

• wyjaśnia funkcje 
kwiatów i nasion 

• omawia budowę rośliny 
nagonasiennej  
na przykładzie sosny 

 

• analizuje cykl rozwojowy 
sosny 

• wymienia przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do warunków życia 

 

• wykazuje przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do środowiska 

• omawia znaczenie roślin 
nagonasiennych  
w przyrodzie i dla człowieka 
 

• rozpoznaje rodzime gatunki 
roślin nagonasiennych 

• określa, z jakiego gatunku 
drzewa lub krzewu 
pochodzi wskazana szyszka 

21. Okrytonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
okrytonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny okrytonasienne 
wśród innych roślin 

• na ilustracji lub żywym 
okazie rozpoznaje 
organy roślinne  
i wymienia ich funkcje 

• na podstawie ilustracji, 
żywego lub zielnikowego 
okazu roślinnego wykazuje 
różnorodność form roślin 
okrytonasiennych 

• podaje nazwy 
elementów budowy 
kwiatu odróżnia kwiat  
od kwiatostanu 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów kwiatu 

• rozpoznaje formy roślin 
okrytonasiennych 

• wymienia sposoby 
zapylania kwiatów 

 
 

• omawia cykl rozwojowy 
roślin okrytonasiennych 

• wyjaśnia, dlaczego 
kwiatostany ułatwiają 
zapylanie 
 

• wykazuje związek budowy 
kwiatu ze sposobem 
zapylania 
 

22. Rozprzestrzenianie 
się roślin 
okrytonasiennych 

 
 

• wymienia rodzaje owoców 
• przedstawia sposoby 

rozprzestrzeniania się 
owoców 

• wymienia elementy łodyg 
służące do rozmnażania 
wegetatywnego 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
omawia budowę owoców 

• wymienia rodzaje owoców 
• wymienia etapy 

kiełkowania nasion 
• rozpoznaje fragmenty 

pędów służące 
do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje zmiany 
zachodzące w kwiecie 
po zapyleniu 

• określa rolę owocni 
w klasyfikacji owoców 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
elementów nasienia 

• rozpoznaje na pędzie 
fragmenty, które mogą 
posłużyć do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje adaptacje 
budowy owoców  
do sposobów ich 
rozprzestrzeniania się 

• na podstawie ilustracji  
lub okazu naturalnego 
omawia budowę nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 

• wyjaśnia wpływ różnych 
czynników na kiełkowanie 
nasion 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wody na kiełkowanie 
nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 
i obserwuje ją 

23. Znaczenie 
i przegląd roślin 
okrytonasiennych 

 

• wymienia znaczenie roślin 
okrytonasiennych  
w przyrodzie 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• podaje przykłady znaczenia 
roślin okrytonasiennych 
dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela korzysta  
z klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
w przyrodzie 

• rozpoznaje na ilustracji pięć 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• korzysta z prostego klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
dla człowieka 

• rozpoznaje na ilustracji 
dziesięć gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• sprawnie korzysta z prostego 
klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

• rozpoznaje na 
ilustracjach dwanaście 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• na dowolnych przykładach 
wykazuje różnorodność 
roślin okrytonasiennych  
i ich znaczenie żywego 
okazu 

 

* Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono kursywą. 



Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5c szkoły podstawowej  
oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej 
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1. Biologia jako nauka 

 

Uczeń: 
• wskazuje biologię jako 

naukę o organizmach 
• wymienia czynności życiowe 

organizmów 
• podaje przykłady 

dziedzin biologii 

Uczeń: 
• określa przedmiot 

badań biologii jako 
nauki 

• opisuje wskazane 
cechy organizmów 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
wskazana dziedzina 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje cechy 

wspólne organizmów 
• opisuje czynności życiowe 

organizmów 
 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

wszystkie czynności 
życiowe organizmów 

• wymienia hierarchicznie 
poziomy budowy 
organizmu roślinnego  
i organizmu zwierzęcego 

• charakteryzuje 
wybrane dziedziny 
biologii 

Uczeń: 
• wykazuje jedność 

budowy organizmów 
• porównuje poziomy 

organizacji 
organizmów u roślin  
i zwierząt 

• wymienia inne niż 
podane w podręczniku 
dziedziny biologii 

2. Jak poznawać 
biologię? 

 

• wskazuje obserwacje 
i doświadczenia jako źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia źródła 
wiedzy biologicznej 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

 

• porównuje obserwację  
z doświadczeniem jako 
źródła wiedzy biologicznej 

• korzysta ze źródeł wiedzy 
wskazanych przez 
nauczyciela 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
metodą naukową 

• rozróżnia próbę kontrolną 
i próbę badawczą 

• opisuje źródła 
wiedzy biologicznej 

• wymienia cechy 
dobrego badacza 

• wykazuje zalety 
metody naukowej 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy 
biologicznej  
do rozwiązywania 
wskazanych problemów 

• charakteryzuje 
cechy dobrego 
badacza 

• planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• krytycznie analizuje 
informacje pochodzące 
z różnych źródeł wiedzy 
biologicznej 

• analizuje swoją 
postawę w odniesieniu 
do cech dobrego 
badacza 

 

3. Obserwacje 
mikroskopowe 

 

• z pomocą nauczyciela 
podaje nazwy części 
mikroskopu optycznego 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparaty 
przygotowane przez 
nauczyciela 

• podaje nazwy 
wskazanych przez 
nauczyciela części 
mikroskopu optycznego 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste 
preparaty mikroskopowe 

• oblicza powiększenie 
mikroskopu optycznego 

• samodzielnie opisuje 
budowę mikroskopu 
optycznego 

• samodzielnie wykonuje 
preparaty mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela nastawia 
ostrość mikroskopu  
i wyszukuje obserwowane 
elementy 

 

• charakteryzuje funkcje 
wskazywanych części 
mikroskopu optycznego 
w kolejności tworzenia 
się obrazu obiektu 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, nastawia 
ostrość mikroskopu, 
rysuje obraz widziany 
pod mikroskopem 
optycznym 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem optycznym, 
samodzielnie wykonuje 
preparaty, rysuje 
dokładny obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• wskazuje zalety 
mikroskopu 
elektronowego* 
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4. Składniki chemiczne 

organizmów 

 

 

• wymienia trzy 
najważniejsze pierwiastki 
budujące organizm 

• wymienia wodę i sole 
mineralne jako 
elementy wchodzące  
w skład organizmu 

• wskazuje białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu 

 

• wymienia sześć 
najważniejszych 
pierwiastków budujących 
organizm 

• wymienia produkty 
spożywcze, w których 
występują białka, cukry  
i tłuszcze 

 

• wymienia wszystkie 
najważniejsze 
pierwiastki budujące 
organizm oraz magnez  
i wapń 

• wyjaśnia, że woda i sole 
mineralne są związkami 
chemicznymi występującymi                             
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia role 
dwóch z nich 

• wyjaśnia role wody i soli 
mineralnych  
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy 
nukleinowe jako składniki 
organizmu i omawia ich 
role 

 

• wykazuje, że związki 
chemiczne są 
zbudowane z kilku 
pierwiastków 

• omawia funkcje białek, 
cukrów, tłuszczów i kwasów 
nukleinowych w organizmie 
i wskazuje produkty 
spożywcze, w których one 
występują 

 

5. Budowa komórki 
zwierzęcej 

 

• wskazuje komórkę jako 
podstawową jednostkę 
życia 

• podaje przykłady 
organizmów jedno- 
i wielokomórkowych 

• obserwuje preparat 
nabłonka przygotowany 
przez nauczyciela 

 

• wyjaśnia, dlaczego 
komórkę nazywamy 
podstawową jednostką 
organizmu 

• wymienia organelle 
komórki zwierzęcej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
nabłonka 

 

• opisuje kształty 
komórek zwierzęcych 

• opisuje budowę komórki 
zwierzęcej na podstawie 
ilustracji 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
preparat nabłonka 

 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy komórki 
zwierzęcej i omawia ich 
funkcje 

• wykonuje preparat nabłonka 
• rozpoznaje organelle 

komórki zwierzęcej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• z dowolnego materiału 
tworzy model komórki, 
zachowując cechy 
organelli 

• sprawnie posługuje 
się mikroskopem 

• samodzielnie wykonuje 
preparat nabłonka i rysuje 
dokładny obraz widziany 
pod mikroskopem, 
z zaznaczeniem widocznych 
elementów komórki 

6. Komórka roślinna. 
Inne rodzaje 
komórek 

 

• na podstawie obserwacji 
preparatów, ilustracji  
i schematów wnioskuje  
o komórkowej budowie 
organizmów 

• wymienia elementy 
budowy komórki roślinnej, 
zwierzęcej, bakteryjnej  
i grzybowej 

• obserwuje pod 
mikroskopem preparat 
moczarki kanadyjskiej 
przygotowany przez 
nauczyciela 

• pod opieką nauczyciela 
rysuje obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej 

• wymienia funkcje 
elementów komórki 
roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej i grzybowej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• obserwuje pod 
mikroskopem organelle 
wskazane przez 
nauczyciela 
 

• wyjaśnia, czym są komórki 
jądrowe i bezjądrowe oraz 
podaje ich przykłady 

• samodzielnie 
wykonuje preparat 
moczarki kanadyjskiej 

• odróżnia pod mikroskopem 
elementy budowy komórki 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych 
elementów komórki 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 
obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 
 

• omawia elementy  
i funkcje budowy komórki 

• na podstawie ilustracji 
analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 
komórek, wskazuje cechy 
umożliwiające 
rozróżnienie komórek 

• samodzielnie wykonuje 
preparat moczarki 
kanadyjskiej, rozpoznaje 
elementy budowy 
komórki roślinnej i rysuje 
jej obraz mikroskopowy 

 

• analizuje różnice 
między poszczególnymi 
typami komórek  
i wykazuje ich związek  
z pełnionymi funkcjami 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem, samodzielnie 
wykonuje preparat 
nabłonka i rysuje dokładny 
obraz widziany pod 
mikroskopem 
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7. Samożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest odżywianie się 

• wyjaśnia, czym 
jest samożywność 

• podaje przykłady 
organizmów 
samożywnych 

 

• wskazuje fotosyntezę 
jako sposób  
odżywiania się 

• wskazuje substancje 
biorące udział w 
fotosyntezie 
i wymienia produkty 
fotosyntezy 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
przebiegu fotosyntezy 

 

• wymienia czynniki 
niezbędne do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• wskazuje substraty 
i produkty fotosyntezy 

• omawia sposoby 
wykorzystania przez 
roślinę produktów 
fotosyntezy 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla na 
intensywność fotosyntezy 

• wyjaśnia, na czym 
polega fotosynteza 

• omawia zależność przebiegu 
fotosyntezy od obecności 
wody, dwutlenku węgla  
i światła 

• schematycznie 
zapisuje i omawia 
przebieg fotosyntezy 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla 

na intensywność fotosyntezy 

• analizuje przystosowanie 
roślin do 
przeprowadzania 
fotosyntezy 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla 
na intensywność 
fotosyntezy 

• na podstawie zdobytej 
wcześniej wiedzy wskazuje  
w różnych warzywach  
i owocach materiały 
zapasowe jako produkty 
fotosyntezy 

8. Cudzożywność 

 

• wyjaśnia, czym 
jest cudzożywność 

• podaje przykłady 
organizmów cudzożywnych 

• wymienia rodzaje 
cudzożywności 

 

• krótko opisuje różne 
sposoby odżywiania się 
zwierząt 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
wskazany organizm 
cudzożywny pobiera 
pokarm 

 

• omawia wybrane 
sposoby cudzożywności 

• podaje przykłady 
organizmów należących  
do różnych grup 
organizmów cudzożywnych 

 

• charakteryzuje rodzaje 
cudzożywności 
występujące u różnych 
grup organizmów 

• wykazuje przystosowania 
do pobierania pokarmów 
występujące u różnych 
grup organizmów 
cudzożywnych 

 

• wyjaśnia znaczenie 
organizmów 
odżywiających się martwą 
substancją organiczną 

• wyjaśnia, na czym polega 
cudzożywność roślin 
pasożytniczych  
i półpasożytniczych 

9. Sposoby 
oddychania 
organizmów 

 

• określa, czym jest 
oddychanie 

• wymienia sposoby 
oddychania 

• wskazuje drożdże jako 
organizmy 
przeprowadzające 
fermentację 

• wyróżnia oddychanie 
tlenowe i fermentację 

• wskazuje organizmy 
uzyskujące energię  
z oddychania tlenowego  
i fermentacji 

• wyjaśnia, że produktem 
fermentacji drożdży jest 
dwutlenek węgla 

• wskazuje mitochondrium 
jako miejsce, w którym 
zachodzi utlenianie 

• wyjaśnia znaczenie 
oddychania komórkowego 

• wskazuje różnice w miejscu 
przebiegu utleniania  
i fermentacji w komórce 

• wymienia narządy 
wymiany gazowej zwierząt 
lądowych i wodnych 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• schematycznie zapisuje 
przebieg oddychania 

• określa warunki przebiegu 
oddychania i fermentacji 

• charakteryzuje wymianę 
gazową u roślin i zwierząt 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• porównuje zapis przebiegu 
oddychania tlenowego  
z zapisem przebiegu 
fermentacji 

• analizuje związek budowy 
narządów wymiany 
gazowej ze środowiskiem 
życia organizmów 

• samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wydzielanie dwutlenku 
węgla przez drożdże 
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10. Klasyfikacja 
organizmów 
 

• wymienia jednostki 
klasyfikacji 
biologicznej 

• wymienia nazwy 
królestw organizmów 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje 
się systematyka 

• podaje definicję gatunku 
• wymienia nazwy 

królestw i podaje 
przykłady organizmów 
należących do danego 
królestwa 

 

• wykazuje hierarchiczną 
strukturę jednostek 
klasyfikacji biologicznej 

• charakteryzuje 
wskazane królestwo 

• na podstawie ilustracji 
przyporządkowuje organizm 
do królestwa 

 

• porównuje wcześniejsze 
i współczesne zasady 
klasyfikacji organizmów 

• wyjaśnia zasady nadawania 
nazw gatunkom 

• przedstawia cechy 
organizmów,  
na podstawie których 
można je zaklasyfikować 
do danego królestwa 

• uzasadnia konieczność 
klasyfikacji organizmów 

• porównuje jednostki 
klasyfikacji zwierząt 
z jednostkami 
klasyfikacji roślin 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z różnych kluczy 
do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

11. Wirusy i bakterie 

 

• krótko wyjaśnia, dlaczego 
wirusy nie są organizmami 

• wymienia miejsca 
występowania wirusów  
i bakterii 

• wymienia formy 
morfologiczne bakterii 
 

• omawia różnorodność form 
morfologicznych bakterii 

• opisuje cechy 
budowy wirusów  
i bakterii 

• wymienia cechy, 
którymi wirusy różnią 
się od organizmów 

• podaje przykłady 
wirusów i bakterii 

 

• wykazuje, dlaczego wirusy 
nie są organizmami 

• rozpoznaje formy 
morfologiczne bakterii 
widoczne w preparacie 
mikroskopowym 
lub na ilustracji 

• omawia wybrane czynności 
życiowe bakterii 

• omawia wpływ bakterii 
na organizm człowieka 

• wskazuje drogi wnikania 
wirusów i bakterii  
do organizmu 

• prezentuje wszystkie 
czynności życiowe bakterii 

• ocenia znaczenie 
wirusów i bakterii  
w przyrodzie  
i dla człowieka 

• przeprowadza 
doświadczenie  
z samodzielnym 
otrzymywaniem jogurtu 

• omawia choroby wirusowe  
i bakteryjne, wskazuje drogi 
ich przenoszenia oraz zasady 
zapobiegania tym chorobom 

 

 

12. Różnorodność 
protistów 

 

• wymienia formy protistów 
• wskazuje miejsca 

występowania protistów 
• wymienia grupy organizmów 

należących do protistów 
• z pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty 
w preparacie   
obserwowanym  
pod mikroskopem 

• wykazuje różnorodność 
protistów 

• wymienia 
przedstawicieli 
poszczególnych grup 
protistów 

• wymienia czynności 
życiowe wskazanych grup 
protistów 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

• charakteryzuje 
wskazane grupy 
protistów 

• wykazuje chorobotwórcze 
znaczenie protistów 

• opisuje czynności życiowe 
protistów – oddychanie, 
odżywianie, rozmnażanie się 

• zakłada hodowlę protistów 
• z niewielką pomocą 

nauczyciela wyszukuje 
protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

 

• porównuje czynności 
życiowe poszczególnych 
grup protistów 

• wymienia choroby 
wywoływane przez protisty 

• zakłada hodowlę 
protistów, rozpoznaje 
protisty pod mikroskopem, 
rysuje 
i z pomocą nauczyciela 
opisuje budowę protistów 

• wskazuje zagrożenia 
epidemiologiczne 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty 

• wskazuje drogi zakażenia 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty oraz zasady 
zapobiegania tym 
chorobom 

• zakłada hodowlę 
protistów, wyszukuje 
protisty 
w obrazie mikroskopowym, 
rysuje i opisuje budowę 
protistów 
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i różnorodność 
grzybów. Porosty 

 

• wymienia środowiska 
życia grzybów i porostów 

• podaje przykłady 
grzybów i porostów 

• na podstawie okazu 
naturalnego lub 
ilustracji opisuje 
budowę grzybów 

• wymienia sposoby 
rozmnażania się grzybów 

• rozpoznaje porosty wśród 
innych organizmów 

• wymienia cechy 
pozwalające zaklasyfikować 
organizm do grzybów 

• omawia wskazaną 
czynność życiową grzybów 

• podaje przykłady 
znaczenia grzybów w 
przyrodzie i dla człowieka 
 

• wykazuje znaczenie grzybów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• analizuje różnorodność 
budowy grzybów 

• wyjaśnia sposoby 
oddychania i odżywiania się 
grzybów 

• wykazuje, że porosty są 
zbudowane z grzybni i glonu 

• określa znaczenie 
poszczególnych 
komponentów w budowie 
plechy porostu 

• rozpoznaje różne formy 
morfologiczne porostów 
i podaje ich nazwy 

• opisuje czynności życiowe 
grzybów – odżywianie, 
oddychanie i rozmnażanie 
się 

 

• analizuje znaczenie 
grzybów w przyrodzie  
i dla człowieka 

• proponuje sposób  
badania czystości 
powietrza na podstawie 
informacji o wrażliwości 
porostów  
na zanieczyszczenia 

• wyjaśnia, dlaczego 
porosty określa się 
mianem organizmów 
pionierskich 
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14. Tkanki roślinne 

 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek 
roślinnych 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje na ilustracji 
tkanki roślinne 

 

• określa najważniejsze 
funkcje wskazanych 
tkanek roślinnych 

• opisuje 
rozmieszczenie 
wskazanych tkanek 
w organizmie roślinnym 

• rozpoznaje na ilustracji 
rodzaje tkanek 
roślinnych 

 

• wskazuje cechy adaptacyjne 
tkanek roślinnych  
do pełnienia określonych 
funkcji 

• na podstawie opisu 
rozpoznaje wskazane tkanki 
roślinne 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych 
pod mikroskopem 

• rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych 
obserwowanych pod 
mikroskopem 

• przyporządkowuje tkanki 
do organów i wskazuje na 
hierarchiczną budowę 
organizmu roślinnego 

 

• analizuje związek między 
budową a funkcją 
poszczególnych tkanek 
roślinnych, wykazuje 
przystosowania tkanek  
do pełnionych funkcji 
 

15. Korzeń – organ 
podziemny 
rośliny 

 

• wymienia 
podstawowe funkcje 
korzenia 

• rozpoznaje systemy 
korzeniowe 

 

• rozpoznaje na ilustracjach 
modyfikacje korzeni 

• omawia budowę 
zewnętrzną korzenia  
i jego podział 
na poszczególne strefy 

• wykazuje związek 
modyfikacji korzenia 
z adaptacją do środowiska 
zajmowanego przez roślinę 

• opisuje przyrost korzenia  
na długość 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśnienia 
sposobu pobierania wody 
przez roślinę 

• na podstawie ilustracji lub 
materiału roślinnego 
klasyfikuje przekształcone 
korzenie 

• projektuje doświadczenie 
świadczące o przewodzeniu 
wody z korzenia w górę 
rośliny 
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16. Pęd. Budowa 
i funkcje łodygi 

 

• wymienia nazwy 
elementów budowy 
zewnętrznej pędu 

• wymienia funkcje łodygi 
 

• wyjaśnia różnicę 
między pędem a łodygą 

• wskazuje części łodygi 
roślin zielnych 

 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów pędu 

• na okazie roślinnym  
lub ilustracji wskazuje  
i omawia części łodygi 

• na podstawie okazu 
roślinnego żywego, 
zielnikowego lub ilustracji 
wykazuje modyfikacje 
łodygi ze względu na 
środowisko, w którym żyje 
roślina 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji łodygi 

 

17. Liść – wytwórnia 
pokarmu 

 

• wymienia funkcje liści 
• rozpoznaje elementy 

budowy liścia 
• rozpoznaje liście 

pojedyncze i liście złożone 

• na materiale zielnikowym 
lub ilustracji wykazuje 
związek budowy liścia 
z pełnionymi przez niego 
funkcjami 

• na podstawie materiału 
zielnikowego lub ilustracji 
rozpoznaje różne 
modyfikacje liści 

• rozróżnia typy ulistnienia 
łodygi 

• analizuje modyfikacje liści 
ze względu na środowisko 
zajmowane przez roślinę 
 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji liści 
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18. Mchy 
 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje mchy wśród 
innych roślin 

• wymienia miejsca 
występowania 
mchów 

• podaje nazwy elementów 
budowy mchów 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje elementy 
budowy mchów 
i wyjaśnia ich funkcje 

• analizuje cykl 
rozwojowy mchów 

• omawia znaczenie mchów 
w przyrodzie i dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• wyjaśnia, dlaczego mchy 
uważane są za najprostsze 
rośliny lądowe 

• według opisu przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania wody 
przez mchy 

• samodzielnie planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• na podstawie informacji 
o budowie mchów wykazuje 
ich rolę w przyrodzie 

 

19. Paprotniki 

 

• wymienia miejsca 
występowania paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje paprotniki 
wśród innych roślin 

 

• podaje nazwy 
organów paproci 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych organów 
paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, trzy 
gatunki rodzimych 
paprotników 

• wyjaśnia znaczenie 
paprotników w przyrodzie 
i dla człowieka 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, pięć 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• analizuje cykl rozwojowy 
paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów wykazuje 
różnorodność organizmów 
zaliczanych do paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, osiem 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• porównuje budowę 
poszczególnych organów 
u paprotników 

• wykonuje portfolio 
dotyczące różnorodności 
paprotników 
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20. Nagonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
nagonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny nagonasienne 
wśród innych roślin 

• wyjaśnia funkcje 
kwiatów i nasion 

• omawia budowę rośliny 
nagonasiennej  
na przykładzie sosny 

 

• analizuje cykl rozwojowy 
sosny 

• wymienia przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do warunków życia 

 

• wykazuje przystosowania 
roślin nagonasiennych 
do środowiska 

• omawia znaczenie roślin 
nagonasiennych  
w przyrodzie i dla człowieka 
 

• rozpoznaje rodzime gatunki 
roślin nagonasiennych 

• określa, z jakiego gatunku 
drzewa lub krzewu 
pochodzi wskazana szyszka 

21. Okrytonasienne 

 

• wymienia miejsca 
występowania roślin 
okrytonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub 
żywych okazów rozpoznaje 
rośliny okrytonasienne 
wśród innych roślin 

• na ilustracji lub żywym 
okazie rozpoznaje 
organy roślinne  
i wymienia ich funkcje 

• na podstawie ilustracji, 
żywego lub zielnikowego 
okazu roślinnego wykazuje 
różnorodność form roślin 
okrytonasiennych 

• podaje nazwy 
elementów budowy 
kwiatu odróżnia kwiat  
od kwiatostanu 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
elementów kwiatu 

• rozpoznaje formy roślin 
okrytonasiennych 

• wymienia sposoby 
zapylania kwiatów 

 
 

• omawia cykl rozwojowy 
roślin okrytonasiennych 

• wyjaśnia, dlaczego 
kwiatostany ułatwiają 
zapylanie 
 

• wykazuje związek budowy 
kwiatu ze sposobem 
zapylania 
 

22. Rozprzestrzenianie 
się roślin 
okrytonasiennych 

 
 

• wymienia rodzaje owoców 
• przedstawia sposoby 

rozprzestrzeniania się 
owoców 

• wymienia elementy łodyg 
służące do rozmnażania 
wegetatywnego 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
omawia budowę owoców 

• wymienia rodzaje owoców 
• wymienia etapy 

kiełkowania nasion 
• rozpoznaje fragmenty 

pędów służące 
do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje zmiany 
zachodzące w kwiecie 
po zapyleniu 

• określa rolę owocni 
w klasyfikacji owoców 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
elementów nasienia 

• rozpoznaje na pędzie 
fragmenty, które mogą 
posłużyć do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje adaptacje 
budowy owoców  
do sposobów ich 
rozprzestrzeniania się 

• na podstawie ilustracji  
lub okazu naturalnego 
omawia budowę nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 

• wyjaśnia wpływ różnych 
czynników na kiełkowanie 
nasion 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wody na kiełkowanie 
nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 
i obserwuje ją 

23. Znaczenie 
i przegląd roślin 
okrytonasiennych 

 

• wymienia znaczenie roślin 
okrytonasiennych  
w przyrodzie 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• podaje przykłady znaczenia 
roślin okrytonasiennych 
dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela korzysta  
z klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
w przyrodzie 

• rozpoznaje na ilustracji pięć 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• korzysta z prostego klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
dla człowieka 

• rozpoznaje na ilustracji 
dziesięć gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• sprawnie korzysta z prostego 
klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

• rozpoznaje na 
ilustracjach dwanaście 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• na dowolnych przykładach 
wykazuje różnorodność 
roślin okrytonasiennych  
i ich znaczenie żywego 
okazu 

 

* Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono kursywą. 



Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5
oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic

Wymagania na poszczególne oceny

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna) 

rozszerzające
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

1. Mapa Polski

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

mapa, skala, legenda mapy
 wymienia elementy mapy
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

wysokość bezwzględna, wysokość 
względna

 odczytuje wysokość bezwzględną 
obiektów na mapie poziomicowej

 podaje nazwy barw stosowanych 
na mapach hipsometrycznych

 wymienia różne rodzaje map
 odczytuje informacje z planu miasta

Uczeń: 
• odczytuje za pomocą legendy znaki 

kartograficzne na mapie
 stosuje legendę mapy do odczytania

informacji
• odczytuje skalę mapy
• rozróżnia rodzaje skali
• oblicza wysokość względną na 

podstawie wysokości bezwzględnej 
odczytanej z mapy 
• odczytuje informacje z mapy 

poziomicowej i mapy 
hipsometrycznej
• wyszukuje w atlasie przykłady map:

ogólnogeograficznej, 
krajobrazowej, turystycznej i planu 
miasta

Uczeń: 
 rozróżnia na mapie znaki 

punktowe, liniowe i 
powierzchniowe

 rysuje podziałkę liniową
wyjaśnia, dlaczego każda mapa ma 

skalę
 oblicza odległość na mapie wzdłuż 

linii prostej za pomocą skali 
liczbowej

wyjaśnia, jak powstaje mapa 
poziomicowa

wyjaśnia różnicę między obszarem 
nizinnym, wyżynnym a obszarem 
górskim

wyjaśnia różnicę między mapą 
ogólnogeograficzną a mapą 
krajobrazową

 przedstawia sposoby orientowania 
mapy w terenie

Uczeń: 
 dobiera odpowiednią mapę w celu 

uzyskania określonych informacji 
geograficznych

 przekształca skalę liczbową na 
mianowaną i podziałkę liniową

 oblicza odległość w terenie za 
pomocą skali liczbowej
• oblicza odległość w terenie za 

pomocą podziałki liniowej
 oblicza długość trasy złożonej z 

odcinków za pomocą skali liczbowej
 rozpoznaje przedstawione na 

mapach poziomicowych formy 
terenu

 rozpoznaje formy ukształtowania 
powierzchni na mapie 
hipsometrycznej

 omawia zastosowanie map 
cyfrowych
 podaje różnice między mapą 

turystyczną a planem miasta

Uczeń: 
• posługuje się planem miasta w 

terenie
• podaje przykłady wykorzystania 

map o różnej treści
• analizuje treść map 

przedstawiających ukształtowanie 
powierzchni Polski
• czyta treść mapy lub planu 

najbliższego otoczenia szkoły, 
odnosząc je do obserwowanych w 
terenie elementów środowiska 
geograficznego 
• projektuje i opisuje trasę wycieczki 

na podstawie mapy turystycznej 
lub planu miasta 

2. Krajobrazy Polski

Uczeń: 
•wyjaśnia znaczenie terminu 
krajobraz
•wymienia składniki krajobrazu

Uczeń:
 podaje różnicę między 
krajobrazem naturalnym a 
krajobrazem kulturowym

Uczeń:
 charakteryzuje pasy rzeźby 
terenu w Polsce
 opisuje krajobraz najbliższej 

Uczeń:
 dokonuje oceny krajobrazu 

najbliższego otoczenia szkoły pod 
względem jego piękna oraz ładu i 

Uczeń:
 proponuje zmiany w 

zagospodarowaniu terenu 
najbliższej okolicy
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•wymienia elementy krajobrazu 
najbliższej okolicy
•wymienia pasy rzeźby terenu Polski
•wskazuje na mapie Wybrzeże 
Słowińskie
•wymienia elementy krajobrazu 
nadmorskiego
•wymienia główne miasta leżące na 
Wybrzeżu Słowińskim
•wymienia po jednym przykładzie 
rośliny i zwierzęcia 
charakterystycznych dla Wybrzeża 
Słowińskiego
•wskazuje na mapie Pojezierze 
Mazurskie
•odczytuje z mapy nazwy 
największych jezior na Pojezierzu 
Mazurskim
•wskazuje na mapie pas Nizin
Środkowopolskich oraz Nizinę 
Mazowiecką
•wskazuje na mapie największe rzeki 
przecinające Nizinę Mazowiecką
•wskazuje na mapie największe 
miasta Niziny Mazowieckiej
• podaje nazwę parku narodowego 
leżącego w pobliżu Warszawy
•określa położenie Warszawy na 
mapie Polski
•wymienia najważniejsze obiekty 
turystyczne Warszawy
•wskazuje na mapie pas Wyżyn 
Polskich i Wyżynę Śląską
•wskazuje na mapie największe 
miasta na Wyżynie Śląskiej

 określa położenie najbliższej
okolicy na mapie Polski
 przedstawia główne cechy 
krajobrazu nadmorskiego na 
podstawie ilustracji
 omawia cechy krajobrazu 
Pojezierza Mazurskiego
 wymienia atrakcje 
turystyczne Pojezierza Mazurskiego
 przedstawia cechy 
krajobrazu Niziny Mazowieckiej
 wymienia atrakcje 
turystyczne Niziny Mazowieckiej
 opisuje cechy krajobrazu 
wielkomiejskiego
 wymienia główne cechy 
krajobrazu miejsko-przemysłowego 
Wyżyny Śląskiej
 przedstawia cechy 
krajobrazu rolniczego Wyżyny 
Lubelskiej
 omawia cechy krajobrazu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
na podstawie ilustracji
 wymienia dwa przykłady 
roślin charakterystycznych dla 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

wskazuje na mapie najwyższe szczyty
Tatr
 wymienia cechy krajobrazu 
wysokogórskiego
 omawia cechy pogody w 
górach
 wymienia atrakcje 
turystyczne Tatr 

okolicy w odniesieniu do pasów 
rzeźby terenu
 opisuje wpływ wody i wiatru
na nadmorski krajobraz
 przedstawia sposoby 
gospodarowania w krajobrazie 
nadmorskim
 opisuje zajęcia mieszkańców
regionu nadmorskiego
 przedstawia wpływ lądolodu
na krajobraz pojezierzy
 omawia cechy krajobrazu 
przekształconego przez człowieka na
Nizinie Mazowieckiej
 przedstawia najważniejsze 
obiekty dziedzictwa kulturowego w 
stolicy 
 omawia znaczenie węgla 
kamiennego na Wyżynie Śląskiej
 charakteryzuje życie i 
zwyczaje mieszkańców Wyżyny 
Śląskiej
 omawia na podstawie 
ilustracji powstawanie wąwozów 
lessowych
 charakteryzuje czynniki 
wpływające na krajobraz rolniczy 
Wyżyny Lubelskiej
 charakteryzuje na podstawie
ilustracji rzeźbę krasową i formy 
krasowe Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej
 opisuje na podstawie 
ilustracji piętra roślinności w Tatrach
 opisuje zajęcia i zwyczaje 

estetyki zagospodarowania
 porównuje na podstawie 
mapy Polski i ilustracji rzeźbę terenu
w poszczególnych pasach 
 wyjaśnia na podstawie 
ilustracji, jak powstaje jezioro 
przybrzeżne
 wymienia obiekty 
dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego Wybrzeża Słowińskiego
oraz wskazuje je na mapie
 wyjaśnia znaczenie turystyki
na Wybrzeżu Słowińskim
 charakteryzuje 
najważniejsze obiekty dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego na 
Nizinie Mazowieckiej
 opisuje zabudowę i sieć 
komunikacyjną Warszawy
 omawia atrakcje turystyczne
na Szlaku Zabytków Techniki 
  opisuje za pomocą 
przykładów rolnictwo na Wyżynie 
Lubelskiej
 opisuje najważniejsze 
obiekty dziedzictwa kulturowego 
Wyżyny Lubelskiej
 charakteryzuje na podstawie
mapy atrakcje turystyczne Szlaku 
Orlich Gniazd 
 przedstawia argumenty 
potwierdzające różnicę w 
krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr 
Zachodnich
 opisuje dziedzictwo 

 prezentuje projekt planu 
zagospodarowania terenu wokół
szkoły

 przygotowuje prezentację 
multimedialną na temat 
Wybrzeża Słowińskiego z 
uwzględnieniem elementów 
krajobrazu naturalnego i 
kulturowego

 przedstawia zróżnicowanie 
krajobrazu krain geograficznych 
w pasie pojezierzy na podstawie 
mapy

 analizuje na podstawie 
dodatkowych źródeł informacji 
oraz map tematycznych warunki 
rozwoju rolnictwa na Nizinie 
Mazowieckiej 

 planuje na podstawie planu 
miasta wycieczkę po Warszawie 

 przedstawia pozytywne i 
negatywne zmiany w krajobrazie
Wyżyny Śląskiej wynikające z 
działalności człowieka

 analizuje na podstawie 
dodatkowych źródeł informacji 
oraz map tematycznych warunki 
sprzyjające rozwojowi rolnictwa 
na Wyżynie Lubelskiej 

 przedstawia historię zamków 
znajdujących się na Szlaku Orlich
Gniazd

 wyjaśnia negatywny wpływ 
turystyki na środowisko Tatr
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•wskazuje na mapie Polski Wyżynę 
Lubelską
•wymienia gleby i główne uprawy 
Wyżyny Lubelskiej
•określa na podstawie mapy Polski 
położenie Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej
•podaje nazwę parku narodowego 
leżącego na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej
•podaje nazwy zwierząt żyjących w 
jaskiniach na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej
•określa na podstawie mapy 
położenie Tatr
•wskazuje na mapie Tatry Wysokie i 
Tatry Zachodnie

mieszkańców Podhala przyrodnicze Tatr

3. Lądy i oceany

Uczeń:
 wskazuje na globusie i 
mapie świata bieguny, równik, 
południk zerowy i 180o, półkule, 
zwrotniki i koła podbiegunowe
 wymienia nazwy 
kontynentów i oceanów oraz 
wskazuje ich położenie na globusie i 
mapie
 wymienia największych 
podróżników biorących udział w 
odkryciach geograficznych

Uczeń: 
 wyjaśnia, co to są siatka 
geograficzna i siatka kartograficzna
 wskazuje główne kierunki 
geograficzne na globusie
 porównuje powierzchnię 
kontynentów i oceanów na 
podstawie diagramów
 wskazuje akweny morskie 
na trasach pierwszych wypraw 
geograficznych

Uczeń:
 podaje przyczyny odkryć 
geograficznych
•wskazuje na mapie wielkie formy 
ukształtowania powierzchni Ziemi i 
akweny morskie na trasie wyprawy 
geograficznej Marca Polo
•opisuje na podstawie mapy szlaki 
wypraw Ferdynanda Magellana i 
Krzysztofa Kolumba

Uczeń:
 określa na globusie i mapie 

położenie punktów, kontynentów i 
oceanów na kuli ziemskiej 

 opisuje podróże odkrywcze w 
okresie od XVII w. do XX w. 

Uczeń:
 oblicza różnicę wysokości między 

najwyższym szczytem na Ziemi a 
największą głębią w oceanach

 przedstawia znaczenie odkryć 
geograficznych

4. Krajobrazy świata

Uczeń:
 wyjaśnia znaczenie terminu 
pogoda

Uczeń:
 wyjaśnia różnicę między pogodą a 

klimatem

Uczeń:
• wskazuje na mapie klimatycznej

obszary o najwyższej oraz

Uczeń:
•oblicza średnią roczną temperaturę 
powietrza

Uczeń:
•przedstawia zróżnicowanie 
temperatury powietrza i opadów 
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 wymienia składniki pogody
 wyjaśnia znaczenie terminu 
klimat
 wymienia na podstawie 
mapy tematycznej strefy 
klimatyczne Ziemi
 wymienia na podstawie 
ilustracji strefy krajobrazowe Ziemi
 wskazuje na mapie strefy 
wilgotnych lasów równikowych oraz 
lasów liściastych i mieszanych strefy 
umiarkowanej 
 podaje nazwy warstw 
wilgotnego lasu równikowego i 
wskazuje te warstwy na ilustracji 
 rozpoznaje rośliny i 
zwierzęta typowe dla lasów 
równikowych oraz lasów liściastych i
mieszanych 
 wyjaśnia znaczenie 
terminów: sawanna, step 
 wskazuje na mapie strefy 
sawann i stepów
 wymienia gatunki roślin i 
zwierząt charakterystyczne dla 
sawann i stepów
 wyjaśnia znaczenie terminu 
pustynia
 wskazuje na mapie obszary 
występowania pustyń gorących i 
pustyń lodowych
 rozpoznaje rośliny i 
zwierzęta charakterystyczne dla 
pustyń gorących i pustyń lodowych
 wskazuje na mapie 

  odczytuje z klimatogramu 
temperaturę powietrza i wielkość 
opadów atmosferycznych w danym 
miesiącu
 wymienia typy klimatów w 
strefie umiarkowanej 
•omawia na podstawie mapy stref 
klimatycznych i klimatogramów 
klimat strefy wilgotnych lasów 
równikowych oraz klimat strefy 
lasów liściastych i mieszanych 
•omawia na podstawie ilustracji 
warstwową budowę lasów strefy 
umiarkowanej 
 wyjaśnia znaczenie 
terminów: preria, pampa
 omawia charakterystyczne 
cechy klimatu stref sawann i stepów
•opisuje na podstawie ilustracji świat 
roślin i zwierząt pustyń gorących i 
pustyń lodowych
 wymienia cechy 
charakterystyczne klimatu 
śródziemnomorskiego
 wymienia obiekty 
turystyczne w basenie Morza 
Śródziemnego
 wymienia charakterystyczne
cechy klimatu stref tajgi i tundry
 wskazuje na mapie 
położenie najwyższych łańcuchów 
górskich innych niż Himalaje
  charakteryzuje krajobraz 
wysokogórski w Himalajach
 opisuje świat roślin i 

najniższej średniej rocznej
temperaturze powietrza
• wskazuje na mapie klimatycznej

obszary o największej
i najmniejszej rocznej sumie
opadów

• porównuje temperaturę 
powietrza i opady atmosferyczne 
w klimacie morskim i 
kontynentalnym 

 wymienia kryteria wydzielania 
stref krajobrazowych

• przedstawia na podstawie 
ilustracji układ stref 
krajobrazowych na półkuli 
północnej 

• charakteryzuje warstwy 
wilgotnego lasu równikowego 

• charakteryzuje na podstawie 
ilustracji krajobrazy sawann i 
stepów 

• omawia klimat stref pustyń 
gorących i pustyń lodowych 

• omawia rzeźbę terenu pustyń 
gorących

• omawia cechy krajobrazu 
śródziemnomorskiego

• charakteryzuje cechy krajobrazu 
tajgi i tundry

• charakteryzuje na podstawie 
ilustracji piętra roślinne w 
Himalajach 

•oblicza różnicę między średnią 
temperatura powietrza w 
najcieplejszym miesiącu i 
najzimniejszym miesiącu roku
•oblicza roczną sumę opadów
•prezentuje przykłady budownictwa, 
sposoby gospodarowania i zajęcia 
mieszkańców stref wilgotnych lasów
równikowych oraz lasów liściastych i
mieszanych 
•porównuje cechy krajobrazu sawann
i stepów
•omawia przykłady budownictwa i 
sposoby gospodarowania w strefach
pustyń gorących i pustyń lodowych
•prezentuje przykłady budownictwa i
sposoby gospodarowania w strefie 
śródziemnomorskiej 
•porównuje budownictwo i życie 
mieszkańców stref tajgi i tundry
•analizuje zmienność warunków 
klimatycznych w Himalajach i jej 
wpływ na życie ludności 

atmosferycznych na Ziemi na 
podstawie map tematycznych 
•omawia wpływ człowieka na 
krajobrazy Ziemi
•porównuje wilgotne lasy równikowe
z lasami liściastymi i mieszanymi 
strefy umiarkowanej pod względem 
klimatu, roślinności i świata zwierząt
•analizuje strefy sawann i stepów 
pod względem położenia, warunków
klimatycznych i głównych cech 
krajobrazu
•przedstawia podobieństwa i różnice 
między krajobrazami pustyń 
gorących i pustyń lodowych
•opisuje na podstawie dodatkowych 
źródeł informacji zróżnicowanie 
przyrodnicze i kulturowe strefy 
śródziemnomorskiej 
•porównuje rozmieszczenie stref 
krajobrazowych na Ziemi i pięter 
roślinności w górach
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położenie strefy krajobrazów 
śródziemnomorskich
 wymienia na podstawie 
mapy państwa leżące nad Morzem 
Śródziemnym
 rozpoznaje rośliny i 
zwierzęta charakterystyczne dla 
strefy śródziemnomorskiej
 wymienia gatunki upraw 
charakterystycznych dla strefy 
śródziemnomorskiej
 wyjaśnia znaczenie 
terminów: tajga, tundra, 
wieloletnia zmarzlina
 wskazuje na mapie 
położenie stref tajgi i tundry
 rozpoznaje gatunki roślin i 
zwierząt charakterystyczne dla tajgi i
tundry
 wskazuje na mapie Himalaje
 wymienia charakterystyczne
dla Himalajów gatunki roślin i 
zwierząt 

zwierząt w Himalajach 
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Planeta Nowa 6

Wymagania na poszczególne oceny
konieczne

(ocena dopuszczająca)
podstawowe

(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

2 3 4 5 6

1. Współrzędne geograficzne

Uczeń:
• wskazuje na mapie lub na globusie 

równik, południki 0° i 180° oraz 
półkule: południową, północną, 
wschodnią i zachodnią

• podaje symbole oznaczające kierunki 
geograficzne

• wyjaśnia, do czego służą 
współrzędne geograficzne

Uczeń:
• wymienia cechy południków 

i równoleżników
• podaje wartości południków 

i równoleżników w miarach kątowych
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

długość geograficzna, szerokość 
geograficzna

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
rozciągłość południkowa, rozciągłość 
równoleżnikowa

Uczeń:
• odczytuje szerokość geograficzną 

i długość geograficzną wybranych 
punktów na globusie i mapie

• odszukuje obiekty na mapie na 
podstawie podanych współrzędnych 
geograficznych

Uczeń:
• określa położenie 

matematycznogeograficzne punktów 
i obszarów na mapie świata i mapie 
Europy

• wyznacza współrzędne geograficzne 
na podstawie mapy drogowej

• oblicza rozciągłość południkową 
i rozciągłość równoleżnikową 
wybranych obszarów na Ziemi

• wyznacza współrzędne geograficzne 
punktu, w którym się znajduje, za 
pomocą aplikacji obsługującej mapy 
w smartfonie  lub komputerze

Uczeń:
• wyznacza w terenie współrzędne 

geograficzne dowolnych punktów za 
pomocą mapy i odbiornika GPS

2. Ruchy Ziemi

Uczeń:
• wymienia rodzaje ciał niebieskich 

znajdujących się w Układzie 
Słonecznym

• wymienia planety Układu 
Słonecznego w kolejności od 
znajdującej się najbliżej Słońca do tej,
która jest położona najdalej 

• wyjaśnia, na czym polega ruch 
obrotowy Ziemi

• wyjaśnia znaczenie terminu 
górowanie Słońca

• określa czas trwania ruchu 
obrotowego

• demonstruje ruch obrotowy Ziemi 
przy użyciu modeli

• wyjaśnia, na czym polega ruch 
obiegowy Ziemi

• demonstruje ruch obiegowy Ziemi 
przy użyciu modeli

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

gwiazda, planeta, planetoida, 
meteor, meteoryt, kometa

• podaje różnicę między gwiazdą 
a planetą

• wymienia cechy ruchu obrotowego 
Ziemi

• omawia występowanie dnia i nocy 
jako głównego następstwo ruchu

obrotowego
• podaje cechy ruchu obiegowego 

Ziemi
• wymienia strefy oświetlenia Ziemi 

i wskazuje ich granice na mapie lub 
globusie

Uczeń:
• rozpoznaje rodzaje ciał niebieskich 

przedstawionych na ilustracji
• opisuje dzienną wędrówkę Słońca po 

niebie, posługując się ilustracją lub 
planszą

• omawia wędrówkę Słońca po niebie 
w różnych porach roku na podstawie 
ilustracji

• omawia przebieg linii zmiany daty
• przedstawia zmiany w oświetleniu 

Ziemi w pierwszych dniach 
astronomicznych pór roku na 
podstawie ilustracji

• wymienia następstwa ruchu 
obiegowego Ziemi

• wyjaśnia, na jakiej podstawie 
wyróżnia się strefy oświetlenia Ziemi

Uczeń:
• opisuje budowę Układu Słonecznego
• wyjaśnia zależność między kątem 

padania promieni słonecznych 
a długością cienia gnomonu lub 
drzewa na podstawie ilustracji

• określa różnicę między czasem 
strefowym a czasem słonecznym na 
kuli ziemskiej

• wyjaśnia przyczyny występowania 
dnia polarnego i nocy polarnej

• charakteryzuje strefy oświetlenia  
Ziemi z uwzględnieniem kąta padania
promieni słonecznych, czasu trwania 
dnia i nocy oraz występowania pór 
roku

Uczeń:
• wyjaśnia związek między ruchem 

obrotowym Ziemi a takimi zjawiskami
jak pozorna wędrówka Słońca po 
niebie, górowanie Słońca, 
występowanie dnia i nocy, dobowy 
rytm życia człowieka i przyrody, 
występowanie stref czasowych

• określa czas strefowy na podstawie 
mapy stref czasowych

• wykazuje związek między położeniem
geograficznym obszaru a wysokością 
górowania Słońca

• wykazuje związek między ruchem 
obiegowym Ziemi a strefami jej 
oświetlenia oraz strefowym 
zróżnicowaniem klimatów 
i krajobrazów na Ziemi



• wymienia daty rozpoczęcia 
astronomicznych pór roku

• wskazuje na globusie i mapie strefy 
oświetlenia Ziemi

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Uczeń:
• określa położenie Europy na mapie 

świata
• wymienia nazwy większych mórz, 

zatok, cieśnin i wysp Europy 
i wskazuje je na mapie

• wskazuje przebieg umownej granicy 
między Europą a Azją

• wymienia elementy krajobrazu 
Islandii na podstawie fotografii

• wymienia strefy klimatyczne 
w Europie na podstawie mapy 
klimatycznej

• wskazuje na mapie obszary w 
Europie o cechach klimatu morskiego
i kontynentalnego

• podaje liczbę państw Europy
• wskazuje na mapie politycznej 

największe i najmniejsze państwa 
Europy

• wymienia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności Europy

• wyjaśnia znaczenie terminu gęstość 
zaludnienia

• wskazuje na mapie rozmieszczenia 
ludności obszary o dużej i małej 
gęstości zaludnienia

• wymienia starzejące się kraje Europy
• wymienia grupy ludów 

zamieszkujących Europę na 
podstawie mapy tematycznej

• wymienia główne języki i religie 
występujące w Europie

• wskazuje Paryż i Londyn na mapie 
Europy

Uczeń:
• omawia przebieg umownej granicy 

między Europą a Azją
• wymienia czynniki decydujące 

o długości linii brzegowej Europy
• wymienia największe krainy 

geograficzne Europy i wskazuje je na 
mapie

• opisuje położenie geograficzne 
Islandii na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
wulkan, magma, erupcja, lawa, 
bazalt

• przedstawia kryterium wyróżniania 
stref klimatycznych

• omawia cechy wybranych typów 
i odmian klimatu Europy na 
podstawie klimatogramów

• wymienia i wskazuje na mapie 
politycznej Europy państwa powstałe 
na przełomie lat 80. i 90. XX w.

• omawia rozmieszczenie ludności w 
Europie na podstawie mapy 
rozmieszczenia ludności

• przedstawia liczbę ludności Europy 
na tle liczby ludności pozostałych 
kontynentów na podstawie 
wykresów

• charakteryzuje zróżnicowanie 
językowe ludności Europy na 
podstawie mapy tematycznej

• wymienia przyczyny migracji 
Ludności

• wymienia kraje imigracyjne i kraje 
emigracyjne w Europie

• wymienia cechy krajobrazu 
wielkomiejskiego

• wymienia i wskazuje na mapie 

Uczeń:
• opisuje ukształtowanie powierzchni 

Europy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej

• opisuje położenie Islandii względem 
płyt litosfery na podstawie mapy 
geologicznej  

• wymienia przykłady obszarów 
występowania trzęsień ziemi 
i wybuchów wulkanów na świecie na 
podstawie mapy geologicznej i mapy 
ogólnogeograficznej

• omawia czynniki wpływające na 
zróżnicowanie klimatyczne Europy na
podstawie map klimatycznych

• podaje różnice między strefami 
klimatycznymi, które znajdują się 
w Europie

• charakteryzuje zmiany liczby ludności
Europy

• analizuje strukturę wieku i płci 
ludności na podstawie piramid wieku 
i płci ludności wybranych krajów 
Europy

• przedstawia przyczyny zróżnicowania
narodowościowego i językowego 
ludności w Europie 

• omawia zróżnicowanie kulturowe 
i religijne w Europie

• przedstawia zalety i wady życia 
w wielkim mieście

• omawia położenie i układ 
przestrzenny Londynu i Paryża na 
podstawie map

Uczeń:
• porównuje ukształtowanie 

powierzchni wschodniej i zachodniej 
oraz północnej i południowej części 
Europy

• wyjaśnia przyczyny występowania 
gejzerów na Islandii

• omawia strefy klimatyczne w Europie
i charakterystyczną dla nich 
roślinność na podstawie 
klimatogramów i fotografii

• omawia wpływ prądów morskich na 
temperaturę powietrza w Europie

• omawia wpływ ukształtowania 
powierzchni na klimat Europy 

• porównuje piramidy wieku i płci 
społeczeństw: młodego 
i starzejącego się

• przedstawia skutki zróżnicowania  
kulturowego ludności Europy

• przedstawia korzyści i zagrożenia 
związane z migracjami ludności

• porównuje Paryż i Londyn pod 
względem ich znaczenia na świecie

Uczeń:
• wyjaśnia wpływ działalności lądolodu

na ukształtowanie północnej części 
Europy na podstawie mapy 
i dodatkowych źródeł informacji

• wyjaśnia wpływ położenia na granicy 
płyt litosfery na występowanie 
wulkanów i trzęsień ziemi na Islandii

• wyjaśnia, dlaczego w Europie na tej 
samej szerokości geograficznej 
występują różne typy i odmiany 
klimatu

• podaje zależności między strefami 
oświetlenia Ziemi a strefami 
klimatycznymi na podstawie ilustracji 
oraz map klimatycznych

• przedstawia rolę Unii Europejskiej 
w przemianach społecznych i 
gospodarczych Europy

• analizuje przyczyny i skutki starzenia 
się społeczeństw Europy

• opisuje działania, które można 
podjąć, aby zmniejszyć tempo 
starzenia się społeczeństwa Europy

• omawia przyczyny nielegalnej 
imigracji do Europy

• ocenia skutki migracji ludności 
między państwami Europy oraz 
imigracji ludności z innych 
kontynentów

• ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu
jako wielkich metropolii



największe miasta Europy i świata
• porównuje miasta Europy z miastami 

świata na podstawie wykresów

4. Gospodarka Europy

Uczeń:
• wymienia zadania i funkcje rolnictwa
• wyjaśnia znaczenie terminu plony
• wymienia główne cechy środowiska 

przyrodniczego Danii i Węgier na 
podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy

• wymienia rośliny uprawne i zwierzęta
hodowlane o największym znaczeniu 
dla rolnictwa Danii i Węgier

• wymienia zadania i funkcje 
przemysłu

• wymienia znane i cenione na świecie 
francuskie wyroby przemysłowe

• podaje przykłady odnawialnych 
i nieodnawialnych źródeł energii na 
podstawie schematu

• rozpoznaje typy elektrowni na 
podstawie fotografii

• wymienia walory przyrodnicze 
Europy Południowej na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej

• wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii

Uczeń:
• przedstawia główne cechy 

środowiska przyrodniczego Danii 
i Węgier sprzyjające rozwojowi 
rolnictwa na podstawie map 
ogólnogeograficznych i tematycznych

• wymienia czynniki rozwoju przemysłu
we Francji

• podaje przykłady działów 
nowoczesnego przemysłu we Francji

• wymienia czynniki wpływające na 
strukturę produkcji energii w Europie

• podaje główne zalety i wady różnych 
typów elektrowni

• omawia walory kulturowe Europy 
Południowej na podstawie fotografii

• wymienia elementy infrastruktury 
turystycznej na podstawie fotografii 
oraz tekstów źródłowych

Uczeń:
• omawia warunki przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa 
w Europie

• omawia rozmieszczenie 
najważniejszych upraw i hodowli 
w Danii i na Węgrzech na podstawie 
map rolnictwa tych krajów

• wyjaśnia, czym się charakteryzuje 
nowoczesny przemysł we Francji

• omawia zmiany w wykorzystaniu 
źródeł energii w Europie w XX i XXI w.
na podstawie wykresu 

• omawia znaczenie turystyki 
w krajach Europy Południowej na 
podstawie wykresów dotyczących 
liczby turystów i wpływów z turystyki

Uczeń:
• porównuje wydajność rolnictwa 

Danii i Węgier na podstawie 
wykresów

• wyjaśnia znaczenie nowoczesnych 
usług we Francji na podstawie 
diagramów przedstawiających 
strukturę zatrudnienia według 
sektorów oraz strukturę wytwarzania 
PKB we Francji

• charakteryzuje usługi turystyczne 
i transportowe we Francji

• przedstawia zalety i wady  elektrowni
jądrowych

• omawia wpływ rozwoju turystyki na 
infrastrukturę turystyczną oraz 
strukturę zatrudnienia w krajach 
Europy Południowej

Uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego w Europie 

występują korzystne warunki 
przyrodnicze do rozwoju rolnictwa

• przedstawia pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa w Europie

• omawia rolę i znaczenie 
nowoczesnego przemysłu i usług we 
Francji

• analizuje wpływ warunków 
środowiska przyrodniczego 
w wybranych krajach Europy na 
wykorzystanie różnych źródeł energii

5. Sąsiedzi Polski

Uczeń:
• wymienia główne działy 

przetwórstwa przemysłowego w 
Niemczech na podstawie diagramu 
kołowego

• wskazuje na mapie Nadrenię 
Północną-Westfalię

• wymienia walory przyrodnicze 
i kulturowe Czech i Słowacji

• wymienia atrakcje turystyczne 
w Czechach i na Słowacji

Uczeń:
• omawia znaczenie przemysłu 

w niemieckiej gospodarce
• wymienia znane i cenione na świecie 

niemieckie wyroby przemysłowe
• rozpoznaje obiekty z Listy 

światowego dziedzictwa UNESCO 
w Czechach i na Słowacji na 
ilustracjach

• przedstawia atrakcje turystyczne 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 

Uczeń:
• omawia przyczyny zmian 

zapoczątkowanych w przemyśle 
w Niemczech w latach 60. XX w.

• analizuje strukturę zatrudnienia 
w przemyśle w Niemczech na 
podstawie diagramu kołowego

• charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze Czech i Słowacji na 
podstawie mapy ogólnogeograficznej

• omawia znaczenie turystyki aktywnej

Uczeń:
• przedstawia główne kierunki zmian 

przemysłu w Nadrenii Północnej-
-Westfalii na podstawie mapy 
i fotografii

• charakteryzuje nowoczesne 
przetwórstwo przemysłowe 
w Nadrenii Północnej-Westfalii na 
podstawie mapy

• porównuje cechy środowiska 
przyrodniczego Czech i Słowacji

Uczeń:
• omawia wpływ sektora kreatywnego 

na gospodarkę Nadrenii Północnej-
-Westfalii

• udowadnia, że Niemcy są światową 
potęgą gospodarczą na podstawie 
danych statystycznych oraz map 
gospodarczych

• udowadnia, że Czechy i Słowacja to 
kraje atrakcyjne pod względem 
turystycznym



• wymienia walory przyrodnicze Litwy 
i Białorusi

• przedstawia główne atrakcje 
turystyczne Litwy i Białorusi

• omawia położenie geograficzne 
Ukrainy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej

• wymienia surowce mineralne 
Ukrainy na podstawie mapy 
gospodarczej

• wskazuje na mapie największe krainy 
geograficzne Rosji

• wymienia surowce mineralne Rosji 
na podstawie mapy gospodarczej

• wymienia i lokalizuje na mapie Rosji 
główne obszary upraw

• wskazuje na mapie sąsiadów Polski
• wymienia przykłady współpracy 

Polski z sąsiednimi krajami

tematycznej i fotografii
• wymienia na podstawie mapy cechy 

środowiska przyrodniczego Ukrainy 
sprzyjające rozwojowi gospodarki

• wskazuje na mapie obszary, nad 
którymi Ukraina utraciła kontrolę 

• wymienia główne gałęzie przemysłu 
Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej

• wymienia najważniejsze rośliny 
uprawne w Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej

• podaje nazwy euroregionów na 
podstawie mapy

na Słowacji
• omawia środowisko przyrodnicze 

Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej

• podaje czynniki wpływające na 
atrakcyjność turystyczną Litwy 
i Białorusi

• podaje przyczyny zmniejszania się 
liczby ludności Ukrainy na podstawie 
wykresu i schematu

• omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Rosji na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej

• wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na 
stan gospodarki Rosji

• omawia znaczenie usług w Rosji
• charakteryzuje relacje Polski z Rosją 

podstawie dodatkowych źródeł

• opisuje przykłady atrakcji 
turystycznych i rekreacyjno-
-sportowych Czech i Słowacji na 
podstawie fotografii

• porównuje walory przyrodnicze Litwy
i Białorusi na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i fotografii

• podaje przyczyny konfliktów na 
Ukrainie

• omawia czynniki lokalizacji głównych 
okręgów przemysłowych Rosji

• wyjaśnia znaczenie przemysłu 
w gospodarce Rosji

• opisuje stosunki Polski z sąsiadami na
podstawie dodatkowych źródeł

• projektuje wycieczkę na Litwę 
i Białoruś, posługując się różnymi 
mapami

• analizuje konsekwencje gospodarcze 
konfliktów na Ukrainie

• charakteryzuje atrakcje turystyczne 
Ukrainy na podstawie dodatkowych 
źródeł oraz fotografii

• omawia wpływ konfliktu z Ukrainą na
Rosję

• uzasadnia potrzebę utrzymywania 
dobrych relacji z sąsiadami Polski

• przygotowuje pracę (np. album, 
plakat, prezentację multimedialną) na
temat inicjatyw zrealizowanych 
w najbliższym euroregionie na 
podstawie dodatkowych źródeł 
informacji



Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej, 
spójne z Programem nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic 
 

Wymagania na poszczególne oceny1 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

1. Środowisko przyrodnicze Polski 

Uczeń:  
 podaje cechy położenia Polski w Europie 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej  

 podaje całkowitą powierzchnię Polski  
• wymienia kraje sąsiadujące z Polską  
i wskazuje je na mapie  
• wymienia najważniejsze wydarzenia  
z przeszłości geologicznej Polski  
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
plejstocen, holocen  
• wyjaśnia znaczenie terminu rzeźba 
polodowcowa (glacjalna)  
• wymienia formy terenu utworzone  
na obszarze Polski przez lądolód 
skandynawski  
• wymienia pasy rzeźby terenu Polski  
i wskazuje je na mapie  
• wymienia główne rodzaje skał  
• wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie 
atmosferyczne, niż baryczny, wyż 
baryczny  
• wymienia cechy klimatu morskiego  
i klimatu kontynentalnego  
• podaje nazwy mas powietrza 
napływających nad terytorium Polski 
• wymienia elementy klimatu  
• wyjaśnia znaczenie terminu średnia 
dobowa temperatura powietrza  
• wymienia czynniki, które warunkują 
zróżnicowanie temperatury powietrza  
i wielkość opadów w Polsce  
• określa przeważający kierunek wiatrów 
w Polsce 

 wyjaśnia znaczenie terminu przepływ 

Uczeń: 
 omawia cechy położenia Europy i Polski 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 

 opisuje granicę między Europą a Azją  
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy  

 odczytuje szerokość geograficzną  
i długość geograficzną wybranych 
punktów na mapie Polski i Europy 
• wskazuje na mapie przebieg granic 
Polski  
• omawia proces powstawania gór  
• wymienia ruchy górotwórcze, które 
zachodziły w Europie i w Polsce  
• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej góry fałdowe, 
zrębowe oraz wulkaniczne w Europie  
i w Polsce  
• omawia zlodowacenia na obszarze 
Polski  
• opisuje nizinne i górskie formy 
polodowcowe  
• porównuje krzywą hipsograficzną Polski 
i Europy  
• dokonuje podziału surowców 
mineralnych  
• podaje cechy klimatu Polski  
• podaje zróżnicowanie długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  
• opisuje wody powierzchniowe Europy 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej  
• rozpoznaje typy ujść rzecznych  
• opisuje zjawisko powodzi  

Uczeń: 
 oblicza rozciągłość południkową  
oraz rozciągłość równoleżnikową Europy 
i Polski 

 opisuje dzieje Ziemi 
 wyjaśnia, jak powstał węgiel kamienny 
 charakteryzuje na podstawie map 
geologicznych obszar Polski na tle 
struktur geologicznych Europy  

 opisuje cechy różnych typów 
genetycznych gór  

 przedstawia współczesne obszary 
występowania lodowców na Ziemi  
i wskazuje je na mapie 
ogólnogeograficznej świata  

 charakteryzuje działalność 
rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców 
górskich na obszarze Polski  

 omawia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej cechy 
ukształtowania powierzchni Europy  
i Polski  

 opisuje rozmieszczenie surowców 
mineralnych w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  

 omawia warunki klimatyczne w Europie  
 charakteryzuje czynniki kształtujące 
klimat w Polsce  

 omawia wpływ głównych mas powietrza 
na klimat i pogodę w Polsce 

 odczytuje wartości temperatury 
powietrza i wielkość opadów 
atmosferycznych z klimatogramów 

 wyjaśnia, jak powstają najważniejsze 
wiatry lokalne w Polsce  

Uczeń: 
 rozróżnia konsekwencje położenia 
geograficznego oraz politycznego Polski 
• charakteryzuje jednostki geologiczne 
Polski 
• wskazuje na mapach Europy i Polski 
obszary, na których występowały ruchy 
górotwórcze 
• przedstawia proces powstawania 
lodowców 
• wykazuje pasowość rzeźby terenu Polski  
• przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę 
powierzchni Polski  
• rozpoznaje główne skały występujące  
na terenie Polski  
• podaje przykłady gospodarczego 
wykorzystania surowców mineralnych  
w Polsce  
• opisuje pogodę kształtowaną przez 
główne masy powietrza napływające 
nad teren Polski  
• opisuje na podstawie map 
tematycznych rozkład temperatury 
powietrza oraz opadów 
atmosferycznych w Polsce  
• omawia ważniejsze typy jezior w Polsce 
• analizuje konsekwencje stosowania 
różnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej  

 omawia największe powodzie w Polsce  
i ich skutki  
• omawia niszczącą i budującą działalność 
Bałtyku  
• omawia procesy i czynniki glebotwórcze  
• opisuje typy lasów w Polsce  

Uczeń: 
 wykazuje konsekwencje rozciągłości 
południkowej i rozciągłości 
równoleżnikowej Polski i Europy 

 wykazuje zależność między 
występowaniem ruchów górotwórczych 
w Europie a współczesnym 
ukształtowaniem powierzchni Polski  
• wykazuje zależność między 
występowaniem zlodowaceń w Europie 
a współczesnym ukształtowaniem 
powierzchni Polski  
• opisuje wpływ wydobycia surowców 
mineralnych na środowisko 
przyrodnicze  
• wykazuje wpływ zmienności pogody  
w Polsce na rolnictwo, transport  
i turystykę  
• ocenia znaczenie gospodarcze rzek  
i jezior w Polsce  
• omawia na wybranych przykładach 
wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji 
koryt rzecznych, stanu wałów 
przeciwpowodziowych, zabudowy 
obszarów zalewowych i sztucznych 
zbiorników wodnych na wezbrania oraz 
występowanie i skutki powodzi w Polsce  
• wymienia główne źródła zanieczyszczeń 
Morza Bałtyckiego  
• ocenia przydatność przyrodniczą  
i gospodarczą lasów w Polsce  
• podaje argumenty przemawiające  
za koniecznością zachowania walorów 
dziedzictwa przyrodniczego  

                                                 
1 Szarym kolorem oznaczono dodatkowe wymagania edukacyjne. 



 wyjaśnia znaczenie terminów: źródło, 
rzeka główna, dopływ, system rzeczny, 
dorzecze, zlewisko, ujście deltowe, ujście 
lejkowate 
• wskazuje na mapie główne rzeki Europy 
i Polski  
• wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, 
dolina rzeczna, koryto rzeczne, obszar 
zalewowy, sztuczny zbiornik wodny, 
retencja naturalna  
• wymienia przyczyny powodzi w Polsce  
 określa na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej położenie Morza 
Bałtyckiego  

 wskazuje na mapie Morza Bałtyckiego 
jego największe zatoki, wyspy i cieśniny 

 omawia linię brzegową Bałtyku 
• podaje główne cechy fizyczne Bałtyku  
• wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, 
czynniki glebotwórcze, poziomy glebowe  
• wymienia typy gleb w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminu lesistość  
• wymienia różne rodzaje lasów w Polsce  
• wymienia formy ochrony przyrody  
w Polsce  
• wskazuje parki narodowe na mapie 
Polski 

 wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski obszary zagrożone powodzią  

 wskazuje na mapie Polski 
rozmieszczenie największych sztucznych 
zbiorników wodnych  

 omawia wielkość i głębokość Bałtyku 
• charakteryzuje temperaturę wód oraz 
zasolenie Bałtyku na tle innych mórz 
świata  
• opisuje świat roślin i zwierząt Bałtyku 
 opisuje wybrane typy gleb w Polsce 
• przedstawia na podstawie mapy 
tematycznej rozmieszczenie gleb  
na obszarze Polski  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych wskaźnik lesistości Polski  
• omawia strukturę gatunkową lasów  
w Polsce  
• podaje przykłady rezerwatów przyrody, 
parków krajobrazowych i pomników 
przyrody na obszarze wybranego 
regionu  

 charakteryzuje wybrane parki narodowe 
w Polsce 

 wyjaśnia, na czym polega asymetria 
dorzeczy Wisły i Odry  

 opisuje na podstawie mapy cechy oraz 
walory Wisły i Odry  
• wymienia czynniki sprzyjające 
powodziom w Polsce  

 określa rolę przeciwpowodziową 
sztucznych zbiorników  

 charakteryzuje i rozpoznaje typy 
wybrzeży Bałtyku  

 omawia powstawanie gleby 
 wyróżnia najważniejsze cechy 
wybranych typów gleb na podstawie 
profili glebowych  

 omawia funkcje lasów  
 omawia na podstawie mapy Polski 
przestrzenne zróżnicowanie lesistości  
w Polsce 

 ocenia rolę parków narodowych  
i innych form ochrony przyrody  
w zachowaniu naturalnych walorów 
środowiska przyrodniczego 

• opisuje unikalne na skalę światową 
obiekty przyrodnicze objęte ochroną  
na terenie Polski  
 

 planuje wycieczkę do parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody 

 
 
 
 

2. Ludność i urbanizacja w Polsce 

Uczeń: 
 wymienia nazwy państw sąsiadujących  
z Polską 

 wskazuje na mapie administracyjnej 
Polski poszczególne województwa i ich 
stolice  

 wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost 
naturalny, współczynnik przyrostu 
naturalnego, wyż demograficzny, niż 
demograficzny  

 wymienia na podstawie danych 
statystycznych państwa o różnym 
współczynniku przyrostu naturalnego  
w Europie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: piramida 
płci i wieku, średnia długość trwania 
życia 

Uczeń:  
 wymienia przykłady terytoriów zależnych 
należących do państw europejskich 
• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych zmiany liczby ludności 
Europy i Polski po II wojnie światowej  
• omawia na podstawie wykresu przyrost 
naturalny w Polsce w latach 1946–2018  
• omawia przestrzenne zróżnicowanie 
współczynnika przyrostu naturalnego  
w Polsce  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych średnią długość trwania 
życia Polaków na tle europejskich 
społeczeństw 
• wyjaśnia, czym są ekonomiczne grupy 
wieku 

Uczeń: 
 omawia zmiany na mapie politycznej 
Europy w drugiej połowie XX w.  
• oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego  
• podaje przyczyny zróżnicowania 
przyrostu naturalnego w Europie  
i w Polsce  
• omawia czynniki wpływające na liczbę 
urodzeń w Polsce  
• porównuje udział poszczególnych grup 
wiekowych ludności w Polsce na 
podstawie danych statystycznych  
• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia 
Polski  
• opisuje na podstawie mapy cechy 
rozmieszczenia ludności w Polsce 

Uczeń: 
 omawia podział administracyjny Polski 
• omawia na podstawie danych 
statystycznych uwarunkowania 
przyrostu naturalnego w Polsce na tle 
Europy  
• omawia strukturę płci i strukturę wieku 
ludności Polski na tle tych struktur w 
wybranych państwach europejskich na 
podstawie piramidy płci i wieku 
• omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 
czynniki wpływające na rozmieszczenie 
ludności w wybranych państwach 
Europy i Polski 

 oblicza przyrost rzeczywisty i 
współczynnik przyrostu rzeczywistego w 
Polsce  

Uczeń: 
 analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł ekonomiczne skutki 
utrzymywania się niskich lub ujemnych 
wartości współczynnika przyrostu 
naturalnego w krajach Europy i Polski  
• analizuje konsekwencje starzenia się 
społeczeństwa europejskiego  
• analizuje skutki nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności w Polsce  
• ocenia skutki migracji zagranicznych  
w Polsce i w Europie  

 ukazuje na wybranych przykładach 
wpływ procesów migracyjnych  
na strukturę wieku i zmiany zaludnienia 
obszarów wiejskich  



 odczytuje dane dotyczące struktury płci 
i wieku oraz średniej długości trwania 
życia w Polsce na podstawie danych 
statystycznych  

 wyjaśnia znaczenie terminu gęstość 
zaludnienia  

 wymienia czynniki wpływające  
na rozmieszczenie ludności w Polsce  

 wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, 
emigracja, imigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty, współczynnik 
przyrostu rzeczywistego  

 wyjaśnia znaczenie terminu migracje 
wewnętrzne  

 wymienia przyczyny migracji 
wewnętrznych  

 odczytuje dane dotyczące wielkości  
i kierunków emigracji z Polski  

 wymienia główne skupiska Polonii  
 wymienia mniejszości narodowe  

w Polsce  
 wskazuje na mapie Polski regiony 

zamieszkiwane przez mniejszości 
narodowe  

 wyjaśnia znaczenie terminów: struktura 
zatrudnienia, bezrobocie, stopa 
bezrobocia, ludność aktywna zawodowo  

 odczytuje z danych statystycznych 
wielkość zatrudnienia w poszczególnych 
sektorach gospodarki  

 odczytuje z mapy zróżnicowanie 
przestrzenne bezrobocia w Polsce  
i w Europie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, 
wskaźnik urbanizacji, aglomeracja 
monocentryczna, aglomeracja 
policentryczna (konurbacja)  

 wymienia największe miasta Polski  
i wskazuje je na mapie 

 wymienia funkcje miast 
 odczytuje z danych statystycznych 

wskaźnik urbanizacji w Polsce  
i w wybranych krajach Europy 

 wymienia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  

 wymienia przyczyny wyludniania się wsi 
oddalonych od dużych miast 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
gęstości zaludnienia w Polsce  

 omawia na podstawie mapy 
tematycznej przestrzenne 
zróżnicowanie gęstości zaludnienia  
w Polsce  

 podaje najważniejsze cechy migracji 
wewnętrznych w Polsce  

 wymienia główne przyczyny migracji 
zagranicznych w Polsce  

 określa kierunki napływu imigrantów  
do Polski  

 wskazuje na mapie województw 
podlaskiego i zachodniopomorskiego 
obszary o dużym wzroście liczby 
ludności  

 charakteryzuje mniejszości narodowe, 
mniejszości etniczne i społeczności 
etniczne w Polsce  

 podaje przyczyny bezrobocia w Polsce  
 porównuje wielkość bezrobocia  
w Polsce i innych krajach europejskich 
na podstawie danych statystycznych  

 podaje przyczyny rozwoju największych 
miast w Polsce  

 podaje przykłady miast o różnych 
funkcjach w Polsce 

 wymienia typy zespołów miejskich  
w Polsce i podaje ich przykłady  

 wskazuje różnice między aglomeracją 
monocentryczną a aglomeracją 
policentryczną  

 omawia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  
 

 opisuje skutki migracji zagranicznych  
w Polsce  
• porównuje przyrost rzeczywisty ludności 
w Polsce i w wybranych państwach 
Europy  
• omawia przyczyny migracji 
wewnętrznych w Polsce  

 wskazuje na mapie województw 
podlaskiego i zachodniopomorskiego 
gminy o dużym spadku liczby ludności  

 analizuje współczynnik salda migracji  
na przykładzie województw 
zachodniopomorskiego i podlaskiego  
• porównuje strukturę narodowościową 
ludności Polski ze strukturą 
narodowościową ludności w wybranych 
państwach europejskich  
• określa na podstawie danych 
statystycznych różnice między strukturą 
zatrudnienia ludności w poszczególnych 
województwach  
• porównuje stopę bezrobocia  
w wybranych krajach europejskich 
• charakteryzuje funkcje wybranych miast 
w Polsce  
• omawia przyczyny rozwoju miast  
w Polsce  
• porównuje wskaźnik urbanizacji  
w Polsce i wybranych krajach Europy  
• analizuje rozmieszczenie oraz wielkość 
miast w Polsce  

 omawia na podstawie map 
tematycznych zmiany liczby ludności  
w strefach podmiejskich Krakowa  
i Warszawy  

 
 

• charakteryzuje skutki migracji 
wewnętrznych w Polsce 

 wyjaśnia wpływ migracji na strukturę 
wieku ludności obszarów wiejskich  
• omawia przyczyny rozmieszczenia 
mniejszości narodowych w Polsce  
• przedstawia strukturę wyznaniową 
Polaków na tle innych państw Europy  
• omawia strukturę zatrudnienia wg 
działów gospodarki w poszczególnych 
województwach  
• analizuje wielkość miast w Polsce i ich 
rozmieszczenie wg grup wielkościowych  
• omawia pozytywne i negatywne skutki 
urbanizacji  

 omawia wpływ migracji do stref 
podmiejskich na przekształcenie 
struktury demograficznej okolic 
Krakowa i Warszawy  

 określa zmiany w użytkowaniu  
i zagospodarowaniu stref podmiejskich 
na przykładzie Krakowa i Warszawy  
 
 

 

• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł problemy mniejszości 
narodowych w Europie i w Polsce 

 analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł skutki bezrobocia w Polsce  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące w procesie 
urbanizacji w Polsce po II wojnie 
światowej 

 identyfikuje na wybranych przykładach 
związki między rozwojem dużych miast 
a zmianami w użytkowaniu  
i zagospodarowaniu terenu, w stylu 
zabudowy oraz w strukturze 
demograficznej w strefach podmiejskich  

 
 



3. Rolnictwo i przemysł Polski 

Uczeń: 
 wymienia funkcje rolnictwa  
• wymienia przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju 
rolnictwa w Polsce  
• wymienia na podstawie map 
tematycznych regiony rolnicze w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminów: plon, 
zbiór, areał  
• wymienia główne uprawy w Polsce  
• wskazuje na mapie główne obszary 
upraw w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminów: chów, 
pogłowie  
• wymienia główne zwierzęta 
gospodarskie w Polsce  
• wskazuje na mapie obszary chowu 
zwierząt gospodarskich  
• dokonuje podziału przemysłu na sekcje  
i działy  
• wymienia funkcje przemysłu 
 wymienia podstawowe cechy 
gospodarki centralnie sterowanej  
i gospodarki rynkowej  
• wymienia źródła energii  
• wymienia typy elektrowni  
• wskazuje na mapie największe 
elektrownie w Polsce 

 wymienia główne źródła energii  
w województwach pomorskim i łódzkim 
• wymienia największe porty morskie  
w Polsce i wskazuje je na mapie 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
środowiska przyrodniczego 

 podaje przyczyny kwaśnych opadów 

Uczeń: 
 opisuje warunki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Polsce  

 prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę wielkościową 
gospodarstw rolnych w Polsce  

 przedstawia znaczenie gospodarcze 
głównych upraw w Polsce  

 prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę upraw w 
Polsce  

 wymienia główne rejony warzywnictwa  
i sadownictwa w Polsce  

 przedstawia znaczenie gospodarcze 
produkcji zwierzęcej w Polsce  

 wymienia czynniki lokalizacji chowu 
bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce  

 omawia cechy polskiego przemysłu  
 wymienia przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu Polski  

 omawia cechy gospodarki Polski przed 
1989 rokiem i po nim  

 lokalizuje na mapie Polski elektrownie 
cieplne, wodne i niekonwencjonalne  

 opisuje wielkość produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

 podaje przyczyny rozwoju energetyki 
wiatrowej i słonecznej  
w województwach pomorskim i łódzkim  

 opisuje na podstawie danych 
statystycznych wielkość przeładunków 
w polskich portach morskich  

 omawia rodzaje zanieczyszczeń i ich 
źródła 
 

Uczeń: 
 przedstawia rolnictwo jako sektor 
gospodarki oraz jego rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  
• charakteryzuje regiony rolnicze  
o najkorzystniejszych warunkach  
do produkcji rolnej w Polsce  
• przedstawia strukturę użytkowania 
ziemi w Polsce na tle innych krajów 
Europy  
• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę chowu zwierząt 
gospodarskich w Polsce  
• przedstawia przemysł jako sektor 
gospodarki i jego rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  
• opisuje rozmieszczenie przemysłu  
w Polsce  

 omawia strukturę zatrudnienia  
w konurbacji katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej przed 1989 rokiem  
• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce na tle 
wybranych krajów Europy 

 wyjaśnia wpływ warunków 
pozaprzyrodniczych na wykorzystanie 
OZE w województwach pomorskim  
i łódzkim  
• opisuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę przeładunków 
w polskich portach morskich  
• opisuje strukturę połowów ryb w Polsce 
 charakteryzuje wpływ poszczególnych 
sektorów gospodarki na stan 
środowiska 
• wymienia źródła zanieczyszczeń 
komunalnych 

Uczeń: 
 omawia poziom mechanizacji  
i chemizacji rolnictwa w Polsce  
• charakteryzuje czynniki wpływające  
na rozmieszczenie upraw w Polsce  
• porównuje produkcję roślinną w Polsce 
na tle produkcji w innych krajach Europy  
• porównuje produkcję zwierzęcą  
w Polsce na tle produkcji w innych 
krajach Europy  
• omawia rozwój przemysłu w Polsce  
po II wojnie światowej  
• analizuje przyczyny i skutki 
restrukturyzacji polskiego przemysłu 

 opisuje zmiany, które zaszły  
w strukturze produkcji po 1989 roku  
w konurbacji katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące współcześnie 
w polskiej energetyce  

 wymienia korzyści płynące  
z wykorzystania źródeł odnawialnych  
do produkcji energii  

 analizuje dane statystyczne dotyczące 
liczby farm wiatrowych w Łódzkiem  
i Pomorskiem  
• określa na podstawie dostępnych źródeł 
uwarunkowania rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce  
• omawia rozwój przemysłu stoczniowego 
w Polsce 

 analizuje na podstawie danych 
statystycznych stopień zanieczyszczenia 
wód śródlądowych  
• omawia skutki zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego 

Uczeń: 
 przedstawia korzyści dla polskiego 
rolnictwa wynikające z członkostwa 
naszego kraju w Unii Europejskiej  
• dokonuje na podstawie danych 
statystycznych analizy zmian pogłowia 
wybranych zwierząt gospodarskich  
w Polsce po 2000 roku i wyjaśnia ich 
przyczyny  

 wykazuje na podstawie dostępnych 
źródeł wpływ przemian politycznych  
i gospodarczych w Polsce po 1998 roku 
na zmiany struktury zatrudnienia  
w wybranych regionach kraju 

 analizuje na wybranych przykładach 
warunki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych  
i nieodnawialnych lub ograniczające tę 
produkcję oraz określa ich wpływ  
na rozwój energetyki  
• przedstawia perspektywy rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce 

 ustala na podstawie dostępnych źródeł, 
w których regionach w Polsce występuje 
największe zanieczyszczenie środowiska 
przyrodniczego  
 

4. Usługi w Polsce 

Uczeń: 
 podaje przykłady różnych rodzajów 
usług w Polsce  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
komunikacja  

 Uczeń: 
 omawia zróżnicowanie usług w Polsce  
• omawia rodzaje transportu lądowego  
w Polsce  

Uczeń: 
 przedstawia usługi jako sektor 
gospodarki oraz ich rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  

Uczeń: 
 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci 
transportowej w Polsce  
• określa znaczenie transportu w rozwoju 
gospodarczym Polski  

Uczeń: 
 identyfikuje związki między przebiegiem 
autostrad a lokalizacją przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz centrów 



 wyróżnia rodzaje transportu w Polsce  
 wskazuje na mapie Polski porty morskie 
oraz lotnicze  

 wyróżnia rodzaje łączności  
 wyjaśnia znaczenie terminów: centra 
logistyczne, spedycja 

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, 
import, bilans handlu zagranicznego  

 wymienia państwa będące głównymi 
partnerami handlowymi Polski  

 wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, 
walory turystyczne, infrastruktura 
turystyczna  

 wymienia regiony turystyczne Polski  
i wskazuje je na mapie 

 wymienia główne atrakcje turystyczne 
wybrzeża Bałtyku i Małopolski 
 

• omawia na podstawie map 
tematycznych gęstość dróg kołowych  
w Polsce  
• omawia na podstawie mapy 
tematycznej gęstość sieci kolejowej  
w Polsce  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych stan morskiej floty 
transportowej w Polsce  

 omawia na podstawie mapy sieć 
autostrad i dróg ekspresowych 
• wymienia towary, które dominują  
w polskim handlu zagranicznym 

 wymienia rodzaje usług, które rozwijają 
się dzięki wzrostowi ruchu 
turystycznego  
• omawia czynniki rozwoju turystyki  
• wymienia polskie obiekty znajdujące się 
na Liście światowego dziedzictwa 
UNESCO i wskazuje je na mapie 
 

• charakteryzuje udział poszczególnych 
rodzajów transportu w przewozach 
pasażerów i ładunków  
• omawia ruch pasażerski w portach 
lotniczych Polski  
• podaje przyczyny nierównomiernego 
dostępu do środków łączności  
na terenie Polski 

 wymienia główne inwestycje 
przemysłowe we Wrocławiu i w jego 
okolicach  

 wskazuje na mapie tematycznej 
przykłady miejsc, w których przebieg 
autostrad i dróg ekspresowych sprzyja 
powstawaniu centrów logistycznych  
• przedstawia przyczyny niskiego salda 
bilansu handlu zagranicznego w Polsce 
• charakteryzuje polskie obiekty 
znajdujące się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO  
• charakteryzuje na przykładach walory 
turystyczne Polski  

 wskazuje na mapie położenie głównych 
atrakcji wybrzeża Bałtyku i Małopolski  

• prezentuje na podstawie dostępnych 
źródeł problemy polskiego transportu 
wodnego i lotniczego  
• określa znaczenie łączności w rozwoju 
gospodarczym Polski  

 omawia rolę transportu morskiego  
w rozwoju innych działów gospodarki 
• ocenia znaczenie handlu zagranicznego 
dla polskiej gospodarki  
• analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł wpływy z turystyki w Polsce  
i w wybranych krajach Europy  
• ocenia na podstawie dostępnych źródeł 
atrakcyjność turystyczną wybranego 
regionu Polski  

 analizuje dane statystyczne dotyczące 
ruchu turystycznego nad Morzem 
Bałtyckim i w Krakowie  

 określa wpływ walorów przyrodniczych 
wybrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa 
kulturowego Małopolski na rozwój 
turystyki na tych obszarach  

logistycznych i handlowych  
na wybranym obszarze kraju 

 identyfikuje związki między transportem 
morskim a lokalizacją inwestycji 
przemysłowych i usługowych  
na przykładzie Trójmiasta 
• podaje przykłady sukcesów polskich 
firm na arenie międzynarodowej  

 ocenia na podstawie dostępnych źródeł 
poziom rozwoju turystyki zagranicznej  
w Polsce na tle innych krajów Europy  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany, które zaszły  
w geograficznych kierunkach wymiany 
międzynarodowej Polski  
 

 
 

5. Mój region i moja mała ojczyzna 

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu region  
• wskazuje położenie swojego regionu  
na mapie ogólnogeograficznej Polski  
• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej sąsiednie regiony  
• wymienia najważniejsze walory 
przyrodnicze regionu  
• wyjaśnia znaczenie terminu mała 
ojczyzna  
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski, na mapie topograficznej lub  
na planie miasta obszar małej ojczyzny  
• przedstawia źródła informacji o małej 
ojczyźnie  
• wymienia walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny 

 

Uczeń: 
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
regionu oraz określa jego główne cechy 
na podstawie map tematycznych  
• rozpoznaje skały występujące  
w regionie miejsca zamieszkania  
• wyróżnia najważniejsze cechy 
gospodarki regionu na podstawie 
danych statystycznych i map 
tematycznych  
• określa obszar utożsamiany z własną 
małą ojczyzną jako symboliczną 
przestrzenią w wymiarze lokalnym  
• rozpoznaje w terenie obiekty 
charakterystyczne dla małej ojczyzny  
i decydujące o jej atrakcyjności 

 

Uczeń: 
 wyjaśnia uwarunkowania zróżnicowania 
środowiska przyrodniczego w swoim 
regionie  
• analizuje genezę rzeźby terenu swojego 
regionu  
• prezentuje główne cechy struktury 
demograficznej ludności regionu  
• prezentuje główne cechy gospodarki 
regionu  
• opisuje walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny  
• omawia historię małej ojczyzny  
na podstawie dostępnych źródeł 
 

Uczeń: 
 przedstawia w dowolnej formie (np. 
prezentacji multimedialnej, plakatu, 
wystawy fotograficznej) przyrodnicze  
i kulturowe walory swojego regionu  
• prezentuje na podstawie informacji 
wyszukanych w różnych źródłach  
i w dowolnej formie (np. prezentacji 
multimedialnej, plakatu, wystawy 
fotograficznej) atrakcyjność osadniczą 
oraz gospodarczą małej ojczyzny jako 
miejsca zamieszkania i rozwoju 
określonej działalności gospodarczej 
 

Uczeń: 
• projektuje na podstawie wyszukanych 
informacji trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie  
• wykazuje na podstawie obserwacji 
terenowych przeprowadzonych  
w wybranym miejscu własnego regionu 
zależności między elementami 
środowiska geograficznego  
• planuje wycieczkę po swojej małej 
ojczyźnie  
• projektuje na podstawie własnych 
obserwacji terenowych działania służące 
zachowaniu walorów środowiska 
geograficznego (przyrodniczego i 
kulturowego) oraz poprawie warunków 
życia lokalnej społeczności 

 podaje przykłady osiągnięć Polaków  
w różnych dziedzinach życia społeczno- 
-gospodarczego na arenie 
międzynarodowej  
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

I. Azja 

Uczeń:  
 wskazuje na mapie położenie 

geograficzne Azji  
 wymienia formy ukształtowania 

powierzchni Azji 
 wymienia strefy klimatyczne Azji  

na podstawie mapy klimatycznej  
 wymienia największe rzeki Azji 
 wymienia strefy aktywności sejsmicznej 

w Azji na podstawie mapy geologicznej  
 wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm 
 odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji  
 wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku  
 wymienia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozwój rolnictwa w Azji 
 wymienia główne uprawy w Azji  

na podstawie mapy gospodarczej  
 określa cechy położenia Japonii na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego Japonii 
 wymienia główne uprawy w Japonii 
 określa cechy położenia Chin na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  
w Chinach 

 wymienia główne uprawy w Chinach  
i opisuje ich rozmieszczenie na 
podstawie mapy gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Indii 
 porównuje liczbę ludności Chin i Indii 

oraz odczytuje z wykresu ich prognozę 
 wymienia największe aglomeracje Indii 

i wskazuje je na mapie 
 wyjaśnia znaczenie terminu slamsy 

Uczeń:  

 opisuje linię brzegową Azji na 
podstawie mapy świata  

 charakteryzuje zróżnicowanie 
środowiska geograficznego Azji 

 przedstawia kontrasty  
w ukształtowaniu powierzchni terenu 
Azji 

 omawia czynniki klimatyczne 
kształtujące klimat Azji 

 omawia strefy roślinne Azji 

 omawia budowę wulkanu  
na podstawie ilustracji 

 wymienia typy wulkanów i podaje  
ich główne cechy 

 wskazuje na mapie obszary Azji  
o korzystnych i niekorzystnych 
warunkach do rozwoju rolnictwa  

 wymienia czołówkę państw azjatyckich 
w światowych zbiorach roślin 
uprawnych na podstawie infografiki  

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Japonii 

 omawia strukturę zatrudnienia  
w Japonii na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 omawia warunki przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa w Japonii 

 przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

 określa różnorodność cech środowiska 
geograficznego Chin na podstawie 
mapy tematycznej  

 omawia czynniki przyrodnicze 
sprzyjające osadnictwu w Chinach 

 przedstawia nierównomierne 
rozmieszczenie ludności Chin na 
podstawie mapy gęstości zaludnienia  

Uczeń:  
 omawia budowę geologiczną Azji  

na podstawie mapy tematycznej  
 omawia cyrkulację monsunową i jej 

wpływ na klimat Azji 
 charakteryzuje kontrasty klimatyczne  

i roślinne w Azji na podstawie mapy 
tematycznej  

 omawia czynniki wpływające na układ 
sieci rzecznej w Azji 

 omawia płytową budowę litosfery  
na podstawie map tematycznych  

 wyjaśnia przyczyny występowania 
trzęsień ziemi i tsunami w Azji 

 opisuje przebieg trzęsienia ziemi 
 omawia warunki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Azji 

 opisuje ekstremalne zjawiska 
klimatyczne i ich skutki w Japonii 
opisuje skutki występowania tajfunów 
na obszarze Japonii 

 omawia bariery utrudniające rozwój 
gospodarki Japonii 

 omawia znaczenie i rolę transportu  
w gospodarce Japonii 

 omawia cechy gospodarki Chin 
 analizuje wielkości PKB w Chinach na 

tle innych krajów świata na podstawie 
danych statystycznych  

 charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  
i warunki rozwoju rolnictwa Chin 

 przedstawia problemy demograficzne 
Indii 

 omawia system kastowy w Indiach 
 przedstawia zróżnicowanie indyjskiej 

edukacji 

Uczeń:  
 analizuje azjatyckie rekordy dotyczące 

rzeźby terenu, linii brzegowej  
i hydrosfery na podstawie infografiki  

 omawia powstawanie Himalajów  
i rowów oceanicznych 

 przedstawia sposoby zabezpieczania 
ludzi przed skutkami trzęsień ziemi 

 omawia warunki klimatyczne w Azji 
wpływające na rytm uprawy ryżu 

 omawia znaczenie uprawy ryżu dla 
krajów Azji Południowo-Wschodniej  

 wykazuje związek między budową 
geologiczną a występowaniem 
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami  
w Japonii 

 analizuje źródła gospodarczego 
rozwoju Japonii 

 charakteryzuje cechy nowoczesnej 
gospodarki Japonii oraz rodzaje 
produkcji przemysłowej 

 uzasadnia, że gospodarka Japonii należy 
do najnowocześniejszych na świecie 

 przedstawia problemy demograficzne  
i społeczne Chin z uwzględnieniem 
przyrostu naturalnego na podstawie 
analizy danych statystycznych  

 omawia znaczenie nowoczesnych kolei 
w rozwoju gospodarczym Chin 

 omawia kontrasty etniczne, językowe  
i religijne w Indiach 

 charakteryzuje cechy gospodarki Indii  
i możliwości ich rozwoju 

 omawia znaczenie ropy naftowej  
w rozwoju ekonomicznym państw 
Bliskiego Wschodu 

 omawia źródła konfliktów zbrojnych  
i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 

Uczeń:  
• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich 

wybrzeżach Azji występuje wiele 
wulkanów 

• udowadnia słuszność stwierdzenia,  
że Azja to kontynent kontrastów 
geograficznych 

• omawia wpływ budowy geologicznej  
na występowanie rowów 
tektonicznych, wulkanów, trzęsień 
ziemi i tsunami 

• ocenia skutki trzęsień ziemi dla 
obszarów gęsto zaludnionych 

• wyjaśnia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i analizy danych 
statystycznych, dlaczego grunty orne 
mają niewielki udział w strukturze 
użytkowania ziemi w Azji  

• wykazuje związki między cechami 
klimatu monsunowego a rytmem 
upraw i „kulturą ryżu” w Azji 
Południowo-Wschodniej 

• ocenia znaczenie warunków 
przyrodniczych i czynników społeczno-
kulturowych w tworzeniu nowoczesnej 
gospodarki Japonii 

• omawia wpływ gospodarki Chin na 
gospodarkę światową 

• opisuje główne problemy indyjskiego 
społeczeństwa oraz przedstawia ich 
przyczyny 

• analizuje skutki występowania 
konfliktów zbrojnych na Bliskim 
Wschodzie 



 wymienia główne rośliny uprawne  
w Indiach i wskazuje na mapie 
tematycznej regiony ich występowania  

 wymienia surowce mineralne w Indiach 
i wskazuje na mapie regiony ich 
występowania  

 określa położenie geograficzne 
Bliskiego Wschodu 

 wymienia państwa leżące na Bliskim 
Wschodzie na podstawie mapy 
politycznej  

 wskazuje na mapie miejsca konfliktów 
zbrojnych na Bliskim Wschodzie  

 omawia główne kierunki produkcji 
rolnej w Chinach 

 omawia cechy środowiska 
geograficznego Półwyspu Indyjskiego 

 podaje przyczyny powstawania 
slamsów w Indiach 

 omawia warunki uprawy roślin  
w Indiach na podstawie mapy 
tematycznej  

 charakteryzuje indyjską Dolinę 
Krzemową 

 omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Bliskiego Wschodu 

 omawia wielkość zasobów ropy 
naftowej na świecie i na Bliskim 
Wschodzie na podstawie wykresu  
i mapy tematycznej  

 przedstawia cele organizacji OPEC 

 analizuje strukturę zatrudnienia  
i strukturę PKB Indii na podstawie 
wykresu  

 charakteryzuje przetwórstwo 
przemysłowe Indii 

 omawia zróżnicowanie religijne na 
Bliskim Wschodzie 

 omawia wpływ religii na życie 
muzułmanów 

 przedstawia znaczenie produkcji 
wyrobów z ropy naftowej w krajach 
Bliskiego Wschodu 

II. Afryka 

Uczeń:  
• określa położenie matematyczno- 
-geograficzne Afryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  
• wymienia strefy klimatyczne Afryki 
• wymienia największe rzeki i jeziora 
Afryki 
• wymienia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozwój rolnictwa  
w Afryce 
• wymienia główne uprawy w Afryce 
• wymienia surowce mineralne Afryki  
na podstawie mapy gospodarczej  
• wskazuje obszary występowania 
surowców mineralnych na terenie Afryki 
• wymienia atrakcyjne turystycznie 
państwa Afryki 
• określa położenie geograficzne Etiopii  
• wyjaśnia różnicę między głodem  
a niedożywieniem 
• wymienia państwa w Afryce dotknięte 
głodem i niedożywieniem  
• określa położenie geograficzne Kenii 
• wymienia obiekty turystyczne na 
terenie Kenii 

Uczeń: 
 omawia cechy ukształtowania 
powierzchni Afryki 

 wymienia cechy różnych typów klimatu 
w Afryce na podstawie klimatogramów  

 charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora 
Afryki 

 omawia czynniki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Afryce 

 charakteryzuje znaczenie chowu 
zwierząt w krajach Afryki 

 przedstawia zróżnicowanie PKB  
w różnych państwach Afryki na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

 omawia przemysł wydobywczy w Afryce 
 wskazuje państwa w Afryce dotknięte 
problemem głodu i niedożywienia na 
podstawie mapy tematycznej  

 analizuje niedożywienie ludności  
w Afryce na podstawie wykresu  

 przedstawia ruch turystyczny Kenii na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

Uczeń: 
 omawia wpływ czynników 
klimatotwórczych na klimat Afryki 

 omawia rozmieszczenie opadów 
atmosferycznych w Afryce na podstawie 
mapy klimatycznej  

 omawia udział rolnictwa w strukturze 
zatrudnienia w wybranych państwach 
Afryki na podstawie wykresu  

 omawia gospodarkę w strefie Sahelu 
 omawia cechy gospodarki krajów Afryki 
na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 przedstawia nowoczesne działy 
gospodarki Afryki 

 omawia rozwój i znaczenie usług  
w Afryce 

 omawia przyczyny niedożywienia 
ludności w Etiopii 

 opisuje zmiany w poziomie 
niedożywienia ludności Etiopii 

 wymienia obiekty w Kenii wpisane na 
listę dziedzictwa UNESCO  

 opisuje walory kulturowe Kenii na 
podstawie wybranych źródeł informacji  

Uczeń: 
 omawia związek budowy geologicznej 
Afryki z powstawaniem rowów 
tektonicznych 

 wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej 

 omawia przyczyny procesu pustynnienia 
w strefie Sahelu 

 omawia typy rolnictwa w Afryce 
 przedstawia czynniki ograniczające 
rozwój gospodarki w Afryce 

 omawia skutki niedożywienia ludności  
w Etiopii 

 omawia bariery ograniczające rozwój 
turystyki w Afryce 

 omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki 

Uczeń: 

 wyjaśnia istnienie strefowości 
klimatyczno-roślinno-glebowej  
w Afryce 

 wyjaśnia związki między warunkami 
przyrodniczymi a możliwościami 
gospodarowania w strefie Sahelu 

 ocenia skutki stosowania rolnictwa 
żarowo-odłogowego i plantacyjnego  
w Afryce Zachodniej 

 przedstawia rolę chińskich inwestycji 
na kontynencie afrykańskim 

 przedstawia sposoby walki z głodem 
ludności Afryki na przykładzie Etiopii 

 określa związki między warunkami 
przyrodniczymi i kulturowymi  
a rozwojem turystyki na przykładzie 
Kenii 

 przedstawia argumenty pomagające 
przełamywać stereotypy na temat 
Afryki 



III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne Ameryki 
 wymienia nazwy mórz i oceanów 
oblewających Amerykę Północną  
i Amerykę Południową 

 wymienia największe rzeki Ameryki  
i wskazuje je na mapie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny 

 wskazuje na mapie Aleję Tornad 
 wymienia nazwy wybranych cyklonów 

tropikalnych w XXI wieku 
 określa położenie geograficzne 

Amazonii 
 omawia florę i faunę lasów 

równikowych 
 podaje liczbę ludności Ameryki 

Północnej i Ameryki Południowej  
na podstawie wykresu  

 wymienia główne odmiany człowieka 
zamieszkujące Amerykę 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, 
aglomeracja, megalopolis 

 wymienia obszary słabo i gęsto 
zaludnione w Ameryce Północnej  
i Ameryce Południowej i wskazuje je na 
mapie 

 wymienia największe miasta  
i aglomeracje Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej i wskazuje  
na mapie 

 przedstawia położenie geograficzne 
Kanady na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

 wymienia główne uprawy na terenie 
Kanady  

 wskazuje zasięg występowania 
głównych upraw w Kanadzie na mapie 
gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Stanów 
Zjednoczonych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 
światowy brutto, technopolia 

Uczeń:  
 wymienia nazwy państw leżących  
w Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej 

 podaje główne cechy ukształtowania 
powierzchni Ameryki 

 wymienia strefy klimatyczne Ameryki 
 omawia przyczyny powstawania tornad 
i cyklonów tropikalnych 

 podaje główne rejony występowania 
cyklonów tropikalnych i kierunki ich 
przemieszczania się 

 podaje cechy środowiska 
geograficznego Amazonii 

 omawia cechy klimatu Amazonii 
 podaje przyczyny zróżnicowania 
etnicznego i kulturowego Ameryki 

 przedstawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w Ameryce 
Północnej i Ameryce Południowej 

 analizuje liczbę ludności miejskiej  
w ogólnej liczbie ludności państw 
Ameryki na podstawie mapy 
tematycznej  

 przedstawia cechy położenia 
geograficznego Kanady na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej  

 omawia ukształtowanie powierzchni 
Kanady 

 przedstawia czynniki wpływające na 
klimat Kanady 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Kanadzie na podstawie wykresu  

 opisuje cechy położenia geograficznego 
Stanów Zjednoczonych 

 wymienia czynniki wpływające na 
rozwój Doliny Krzemowej 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Stanach Zjednoczonych na podstawie 
wykresu  

Uczeń: 
• charakteryzuje budowę geologiczną 
Ameryki 
• omawia czynniki klimatyczne 
wpływające na klimat Ameryki 
• porównuje strefy klimatyczne ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 
• charakteryzuje wody powierzchniowe 
Ameryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  
• omawia mechanizm powstawania 
tornad i cyklonów tropikalnych 
• podaje przyczyny wysokich rocznych 
sum opadów atmosferycznych  
w Amazonii 
• opisuje piętrowość wilgotnych lasów 
równikowych w Amazonii 
• omawia wielkie migracje w historii 
zasiedlania Ameryki 
• omawia zmiany liczby ludności  
w Ameryce na przestrzeni lat  
na podstawie wykresu 
• omawia rozwój miast Ameryki  
na podstawie wybranych źródeł  
• podaje przykłady megalopolis  
w Ameryce i wskazuje je na mapie  
• podaje przyczyny powstawania slamsów 
w wielkich miastach na przykładzie 
Ameryki Południowej 
• przedstawia zasięg występowania lasów 
w Kanadzie na podstawie mapy 
tematycznej  
• przedstawia miejsce Kanady  
w światowym eksporcie wybranych 
płodów rolnych na podstawie wykresu  
• omawia znaczenie przemysłu i jego 
kluczowe działy w Stanach 
Zjednoczonych 
• omawia cechy rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych 

Uczeń: 
 wykazuje związek ukształtowania 

powierzchni z budową geologiczną  
w Ameryce 

 omawia związek stref klimatycznych ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 

 przedstawia skutki występowania 
tornad i cyklonów tropikalnych  
w Ameryce 

 omawia ekologiczne następstwa 
wylesiania Amazonii 

• podaje kierunki gospodarczego 
wykorzystania Amazonii 

 przedstawia sytuację rdzennej ludności 
w Ameryce 

 przedstawia negatywne skutki 
urbanizacji w Ameryce 

 określa cechy megalopolis w Ameryce 
Północnej 

 omawia czynniki wpływające na 
przebieg północnej granicy upraw  
i lasów w Kanadzie 

 opisuje cechy gospodarstw 
wielkoobszarowych na terenie Kanady 

 charakteryzuje wybrane wskaźniki 
rozwoju gospodarczego Stanów 
Zjednoczonych 

 omawia znaczenie usług 
wyspecjalizowanych w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych 

 omawia przyczyny marnowania 
żywności na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych 

Uczeń: 

 ustala prawidłowości w ukształtowaniu 
powierzchni Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej na podstawie 
map tematycznych  

 przedstawia sposoby ochrony przed 
nadchodzącym cyklonem na podstawie 
wybranych źródeł informacji  

 przedstawia działania człowieka mające 
na celu ochronę walorów 
przyrodniczych Amazonii 

 omawia skutki zanikania kultur 
pierwotnych na przykładzie Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej 

 opisuje problemy ludności 
mieszkających w slamsach na 
podstawie materiałów źródłowych  

 wykazuje zależność między 
ukształtowaniem powierzchni, 
cyrkulacją powietrza, odległością  
od morza, prądami morskimi  
a przebiegiem północnej granicy upraw 
i lasów w Kanadzie  

 omawia cechy charakterystyczne 
gospodarki Kanady z uwzględnieniem 
surowców mineralnych, rozwoju 
przemysłu i handlu 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii na rozwój 
gospodarki Stanów Zjednoczonych 

 ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  
w gospodarce światowej na podstawie 
analizy danych statystycznych  



 wymienia główne działy przemysłu  
w Stanach Zjednoczonych 

 wymienia rodzaje usług 
wyspecjalizowanych w Stanach 
Zjednoczonych 

IV. Australia i Oceania 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne Australii 

i Oceanii 
 wymienia największe pustynie Australii 

na podstawie mapy  
 wyjaśnia znaczenie terminu basen 

artezyjski 
• wymienia endemity w Australii oraz na 
wyspach Oceanii  
• przedstawia liczbę ludności i gęstość 
zaludnienia w Australii na podstawie 
mapy tematycznej i analizy danych 
statystycznych  
• wymienia największe miasta Australii 
oraz wskazuje je na mapie 

Uczeń: 
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
Australii i Oceanii 

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Australii 

 wymienia strefy klimatyczne w Australii 
 charakteryzuje wody powierzchniowe 
Australii 

 omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie ludności 
w Australii 

 omawia występowanie surowców 
mineralnych w Australii na podstawie 
mapy tematycznej  

Uczeń: 
 wymienia cechy charakterystyczne 

poszczególnych typów klimatu  
w Australii na podstawie 
klimatogramów  

• omawia strefowość roślinną w Australii 
na podstawie mapy tematycznej  
• omawia bariery utrudniające 
zamieszkanie Australii 
• charakteryzuje rdzennych mieszkańców 
Australii 
• omawia cechy rolnictwa Australii na tle 
warunków przyrodniczych 
• przedstawia znaczenie turystyki  
w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii 

Uczeń: 
• wyjaśnia wpływ położenia Australii  

na klimat 
• omawia zasoby wód artezyjskich i ich 
rolę w gospodarce Australii 
• wyjaśnia, dlaczego Australia jest 
atrakcyjna dla imigrantów 
• omawia znaczenie przetwórstwa 
przemysłowego i przemysłu 
zaawansowanych technologii w rozwoju 
Australii 

Uczeń: 
• wykazuje zależność między klimatem  

a zasobami wód powierzchniowych  
w Australii 

• wykazuje zależność pomiędzy 
rozmieszczeniem ludności a warunkami 
naturalnymi występującymi w Australii 

• określa główne cechy gospodarki 
Australii na tle warunków 
przyrodniczych 

V. Obszary okołobiegunowe 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne 

obszarów okołobiegunowych 
 wyjaśnia znaczenie terminów: góra 

lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 
szelfowe, nunataki 

 wymienia gatunki roślin i zwierząt  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wymienia surowce mineralne  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wskazuje na mapie Antarktydy 
położenie polskiej stacji badawczej 
Henryka Arctowskiego 

Uczeń: 
 wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego obszarów 
okołobiegunowych 

 charakteryzuje klimat Arktyki  
i Antarktyki 

 wymienia zagrożenia środowiska 
przyrodniczego obszarów polarnych 

Uczeń: 
• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach 
okołobiegunowych 

• charakteryzuje ludy zamieszkujące 
Arktykę oraz warunki ich życia 

• opisuje warunki życia w polarnej stacji 
badawczej 

Uczeń: 
• porównuje środowisko przyrodnicze 

Arktyki i Antarktyki  
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest 

największą pustynią lodową 
• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy 

obszarów okołobiegunowych 
• wyjaśnia status prawny Antarktydy 

Uczeń: 
• omawia zmiany w środowisku 

przyrodniczym obszarów polarnych 
• charakteryzuje cele oraz zakres badań 

prowadzonych w Arktyce  
i w Antarktyce na podstawie na 
podstawie dostępnych źródeł  

• omawia wkład Polaków w badania 
obszarów polarnych na podstawie 
dostępnych źródeł  

 



 

 

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA 

POLSKIEGO DLA KLASY 4B I 4C 

 

CELE EDUKACYJNE 

1. Cele ogólne: 

 uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji; 

 bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami; 

 kształtowanie sprawności komunikacyjnych; 

 wyrabianie nawyków samokształceniowych; 

 rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego 

posługiwania się językiem polskim. 

 

2. Cele szczegółowe: 

 przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności 

stosowania ich w praktyce; 

 uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego; 

 kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi oraz 

świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi; 

 bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych 

typów wypowiedzi pisemnej; 

 wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników języka polskiego i 

wyrazów obcych oraz poradników językowych; 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, 

niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu; 

 utrwalenie i uzupełnienie pojęć z zakresu teorii literatury niezbędnych w 

 interpretacji dzieł literackich i odbiorze tekstów kultury. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. W zajęciach uczestniczą chętni, świadomi swoich braków uczniowie. 

2. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone 

do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady. 

3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają 

świadomie posługiwać się językiem. 

4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną 

przydatność. 

 

 

 



REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 

 

1. Organizacja zajęć: 

 

 odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut, 

 praca jest systematyczna i planowa. 

 

2. Pomoce naukowe: 

 

 przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami 

ćwiczeń ortograficznych i językowych, 

 wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań 

otwartych i zamkniętych. 

 

3. Procedury osiągania celów: 

 

 praca ze słownikami i poradnikami językowymi, 

 ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne, 

 zabawy dydaktyczne, 

 analiza tekstów kultury. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

1. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej. 

2. Znają wartość słów i umieją się nimi świadomie posługiwać. 

3. Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki 

funkcjonalne dla celu wypowiedzi. 

4, Samodzielnie tworzą dłuższe formy literackie. 

5. Znają zasady ortograficzne i interpunkcyjne, a także potrafią się nimi posługiwać. 

4. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać. 

5. Rozumieją czytane teksty, umieją o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i 

wyrażając subiektywne opinie. 

6. Rozpoznają w tekstach środki wyrazu artystycznego i określają ich funkcję. 

7. Mają nawyk korzystania ze słowników i poradników językowych oraz potrzebę 

samokontroli i stosowania poprawnej polszczyzny. 

8. Wiedzą gdzie znaleźć odpowiedź na pytanie o poprawność konstruowanych 

wypowiedzi czy stosowania form językowych. 

 

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW 



Nauczyciel powinien motywować uczniów oraz systematycznie oceniać ich pracę; może 

to być ocena słowna wspierająca ucznia. 

Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby 

zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary 

we własne siły. 

 


