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Roczny plan pracy z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś” 
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, 

historycy, legenda, baśń 

– rozróżnia przeszłość od 

współczesności 

– rozróżnia fikcję (np. 

baśń) od rzeczywistości 

historycznej 

– potrafi krótko 

scharakteryzować, 

czym zajmują się 

historycy 

– poprawnie posługuje się 

terminami: dzieje, 

archeologia, źródła pisane, 

źródła materialne 

– rozróżnia pracę 

historyków i archeologów 

– potrafi podać przykłady 

postaci legendarnych i 

historycznych 

– wyjaśnia, czym są 

przyczyny i skutki 

– dokonuje podstawowego 

podziału źródeł 

historycznych  

– porównuje pracę 

historyków i 

archeologów 

– wskazuje różne 

przykłady źródeł 

pisanych i niepisanych 

– wyjaśnia potrzebę 

edukacji historycznej 

– omawia rolę źródeł 

historycznych w 

procesie poznawania 

dziejów 

– wskazuje 

pozapodręcznikowe 

przykłady różnych kate-

gorii źródeł 

historycznych 

– przedstawia różne 

efekty pracy 

naukowców zajmują-

cych się przeszłością 

– potrafi zaproponować 

podział źródeł pisanych 

bądź niepisanych na 

podkategorie 

– przedstawia 

nowoczesne metody 

badania życia ludzi w 

przeszłości 

– ocenia wiarygodność 

różnego rodzaju źródeł 

pisanych 

2. Historia 

wokół nas  

 

drzewo genealogiczne – 

sposób przedstawienia 

historii rodziny 

– „wielka” i „mała” 

ojczyzna 

– patriotyzm jako miłość 

do ojczyzny 

– sposoby wyrażania 

patriotyzmu 

– „małe ojczyzny” i ich 

tradycje 

– znaczenie terminów: 

– przy pomocy nauczycie-

la poprawnie posługuje 

się terminami: ojczyzna, 

patriotyzm 

– podaje przykłady świąt 

rodzinnych 

– podaje przykłady 

pamiątek rodzinnych 

– poprawnie posługuje się 

terminami: tradycja, 

drzewo genealogiczne, 

„mała ojczyzna” 

– przygotowuje drzewo 

genealogiczne najbliższej 

rodziny 

– wyjaśnia, czym jest 

patriotyzm 

– podaje przykłady postaw i 

zachowań patriotycznych 

– wyjaśnia, czym jest 

genealogia 

– wskazuje na mapie 

Polski własną 

miejscowość, region, 

województwo i jego 

stolicę 

– podaje przykłady 

regionalnych tradycji 

– charakteryzuje własną 

„małą ojczyznę” na tle 

innych regionów 

– wskazuje lokalne 

przykłady instytucji 

dbających o regionalną 

kulturę i historię 

– tworzy przewodnik po 

własnej miejscowości i 

regionie 

– charakteryzuje inne 

regiony państwa 

polskiego 

– przedstawia 

historyczną genezę 

regionu 

– wskazuje wybitne 

postaci w dziejach 

regionu 

– ocenia, w jaki sposób 

różnorodność „małych 

ojczyzn” wpływa na 

bogactwo „wielkiej” 
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tradycja, drzewo 

genealogiczne, ojczyzna, 

„mała ojczyzna”, 

patriotyzm 

– wyjaśnia znaczenie 

dbałości o tradycję 

regionalną 

3. Mieszkamy 

w Polsce 
– państwo polskie i jego 

regiony 

– mój region częścią 

Polski 

– naród polski jako 

zbiorowość posługująca 

się tym samym języ-

kiem, mająca wspólną 

przeszłość i 

zamieszkująca to samo 

terytorium 

– dziedzictwo narodowe 

– polskie symbole 

narodowe  

– polskie święta 

państwowe  

– znaczenie terminów: 

państwo, region, naród, 

mniejszość narodowa, 

społeczeństwo, symbole 

narodowe, Polonia 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: państwo, 

region, naród 

– wskazuje na mapie 

państwo polskie i jego 

granice 

– zna poprawną nazwę 

państwa polskiego 

– poprawnie posługuje się 

terminami: społeczeństwo, 

symbole narodowe, Polonia 

– wymienia elementy 

współtworzące państwo 

– wymienia najważniejsze 

czynniki narodowotwórcze 

– przedstawia polskie 

symbole narodowe 

– przedstawia 

najważniejsze święta 

państwowe 

– wskazuje na mapie stolicę 

państwa 

– wskazuje Polskę na 

mapie świata 

– wskazuje na mapie 

główne krainy 

historyczno-geogra-

ficzne Polski oraz 

największe miasta 

– rozróżnia pojęcia 

naród i społeczeństwo 

– przedstawia genezę 

najważniejszych świąt 

państwowych 

– wskazuje przykłady 

instytucji dbających o 

dziedzictwo narodowe 

– opisuje właściwy 

sposób zachowania 

względem symboli 

narodowych 

– wskazuje na mapie 

świata największe 

zbiorowości Polonii  

– wyjaśnia, dlaczego 

należy szanować inne 

tradycje narodowe 

– przedstawia 

konsekwencje 

przynależności Polski 

do UE 

– omawia genezę 

polskich symboli 

narodowych 

– wyjaśnia pojęcia: 

emigracja, uchodźcy  

– podaje przykłady 

mniejszości narodowych 

żyjących w Polsce 

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)  

– przy pomocy 

nauczyciela używa 

terminów chronolo-

gicznych (data, 

tysiąclecie, wiek) 

– umieszcza daty na osi 

czasu 

– poprawnie posługuje się 

terminami: chronologia, 

okres p.n.e. i n.e 

– zamienia cyfry arabskie 

na rzymskie 

– wyjaśnia, czym jest epoka 

historyczna 

– podaje cezury 

czasowe epok 

historycznych 

– charakteryzuje główne 

epoki historyczne 

– podaje przykłady 

innych rachub mierzenia 

czasu 

– wyjaśnia okoliczności 

ustanowienia roku 1 i 

podziału na dwie ery 

– wyjaśnia różnicę 

między kalendarzem 

juliańskim i 

gregoriańskim 
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– cyfry rzymskie oraz 

ich arabskie 

odpowiedniki 

– epoki historyczne: 

starożytność, 

średniowiecze, 

nowożytność, 

współczesność oraz ich 

daty graniczne 

– porządkuje fakty i epoki 

historyczne oraz umieszcza 

je w czasie (era, stulecie) 

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 

– poprawnie wskazuje 

wydarzenie wcześniejsze 

w czasach p.n.e. 

– oblicza upływ czasu 

między wydarzeniami w 

ramach jednej ery 

– samodzielnie 

przyporządkowuje 

wydarzenia stuleciom 

– oblicza upływ czasu 

między wydarzeniami, w 

tym na przełomie obu er 

– przy określeniu datacji 

wydarzenia posługuje 

się sformułowaniami: 

początek, środek, koniec 

stulecia; półwiecze; 

przełom wieków 

– przyporządkowuje 

wydarzenia do epok 

historycznych 

– przy określeniu datacji 

wydarzenia posługuje 

się sformułowaniami: 

początek, środek, koniec 

stulecia; półwiecze; 

przełom wieków 

– przyporządkowuje 

wydarzenia do epok 

historycznych 

 

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, róża wiatrów 

– przygotowuje proste 

plany miejscowe 

– objaśnia symbole legendy 

mapy 

– odczytuje z mapy podsta-

wowe informacje 

– wyjaśnia, czym jest 

kartografia 

– wyjaśnia, czym jest 

skala mapy 

– rozróżnia mapę 

geograficzną, 

polityczną, historyczną 

– interpretuje i wyciąga 

wnioski z mapy  
– przedstawia elementy 

historii kartografii 

– wyjaśnia zasadę 

działania i rolę GPS-u 

we współczesnej 

lokalizacji przestrzennej 

Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów 
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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, 

Słowianie 

– wie, kto był pierwszym 

historycznym władcą 

Polski 

– poprawnie posługuje 

się terminem: Piastowie 

– przytacza przykłady 

legend o początkach 

państwa polskiego 

– wyjaśnia pochodzenie 

nazwy „Polska” 

– wskazuje na mapie 

rozmieszczenie plemion 

słowiańskich na 

ziemiach polskich  

– wyjaśnić okoliczności 

zawarcia małżeństwa z Do-

brawą oraz przyjęcia chrztu 

przez Mieszka 

– wymienia legendarnych 

protoplastów Mieszka 

– przedstawia 

najważniejsze 

konsekwencje przyjęcia 

chrztu 

– lokalizuje na mapie 

Gniezno, Poznań oraz inne 

główne grody w państwie 

Mieszka I 

– opisuje bitwę pod 

Cedynią 

– charakteryzuje 

znaczenie przyjęcia 

chrześcijaństwa dla 

państwa polskiego 

– przedstawia 

najważniejsze odkrycia 

archeologiczne na 

ziemiach polskich 

– określa, jakie 

informacje może zdobyć 

historyk dzięki 

zastosowaniu metody 

dendrochronologicznej 

– omawia dokument 

Dagome iudex 

2. Bolesław 

Chrobry – 

pierwszy król 

Polski  

 

– misja świętego 

Wojciecha w Prusach 

– zjazd gnieźnieński i 

pielgrzymka cesarza 

Ottona III  

– wojny Bolesława 

Chrobrego z sąsiadami i 

przyłączenie nowych 

ziem 

– koronacja Bolesława 

Chrobrego na króla 

Polski 

– znaczenie terminów: 

misja, relikwie, cesarz, 

arcybiskupstwo, 

koronacja, gród, 

wojowie 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: cesarz, 

arcybiskupstwo, 

koronacja, gród, wojowie 

– opisuje wygląd grodu 

średniowiecznego 

– wie, że Bolesław 

Chrobry był pierwszym 

królem Polski 

– poprawnie posługuje 

się terminami: misja, 

relikwie 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1000, 1025 

– charakteryzuje postać 

św. Wojciecha 

– opisuje wygląd i 

uzbrojenie woja z 

drużyny książęcej 

– zna wydarzenia związane 

z datami: 997, 1002–1018 

– opisuje przebieg misji św. 

Wojciecha do Prusów 

– przedstawia przyczyny i 

skutki zjazdu gnieźnień-

skiego 

– wskazuje na mapie 

terytoria podbite przez 

Bolesława Chrobrego 

– wyjaśnia znaczenie 

wizyty Ottona III w 

Gnieźnie dla państwa 

polskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

utworzenia 

samodzielnej metropolii 

kościelnej  

– wyjaśnia znaczenie 

koronacji Bolesława 

Chrobrego 

– ocenia skutki polityki 

wewnętrznej i 

zagranicznej Bolesława 

dla państwa polskiego 
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*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 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: 

duchowieństwo, zakon 

chrześcijański, mnich, 

klasztor 

– charakteryzuje wygląd 

mnichów 

– opisuje 

podstawowe zajęcia 

duchowieństwa 

zakonnego w 

średniowieczu 

– poprawnie posługuje 

się terminami: reguła 

zakonna, skryptorium, 

pergamin 

– podaje przykłady 

zakonów  

– opisuje życie 

wewnątrz klasztoru  

– wymienia najstarsze 

zakony na ziemiach 

polskich 

– wyjaśnia, jak należy rozu-

mieć zasadę obowiązującą 

benedyktynów módl się i 

pracuj  

– opisuje wygląd średnio-

wiecznych ksiąg 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

zakony przyczyniły się do 

rozwoju rolnictwa na 

ziemiach polskich 

– charakteryzuje wkład 

duchowieństwa w 

średniowieczną kulturę  

– wyjaśnia znaczenie 

ksiąg i książek dla 

rozwoju wiedzy i nauki 

– wskazuje przykłady 

lokalizacji najstarszych 

budowli zakonnych na 

ziemiach polskich 

– wyjaśnia, jakie są 

związki między 

działalnością zakonów a 

nauką historyczną 

3. Polska 

Kazimierza 

Wielkiego  

 

– Kazimierz Wielki 

ostatnim królem z 

dynastii Piastów 

– reformy Kazimierza 

Wielkiego 

– zjazd monarchów w 

Krakowie – uczta u 

Wierzynka 

– umocnienie granic 

państwa (Zastał Polskę 

drewnianą, a zostawił 

murowaną) 

– utworzenie Akademii 

Krakowskiej 

– znaczenie terminu: 

uniwersytet  

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminem: uniwersytet 

– wyjaśnia, dlaczego 

historycy nadali królowi 

Kazimierzowi przydomek 

„Wielki” 

– opisuje wygląd średnio-

wiecznego zamku 

– poprawnie posługuje 

się terminami: dynastia, 

uczta u Wierzynka 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1364, 1370 

– wyjaśnia powiedzenie: 

Zastał Polskę 

drewnianą, a zostawił 

murowaną 

– wymienia główne 

reformy Kazimierza 

Wielkiego 

– opisuje zjazd monarchów 

w Krakowie 

– wyjaśnia cele oraz 

znaczenie utworzenia 

Akademii Krakowskiej 

– wskazuje na mapie ziemie 

przyłączone do Polski za 

panowania Kazimierza 

Wielkiego 

– charakteryzuje oraz 

ocenia politykę 

wewnętrzną i 

zagraniczną prowadzoną 

przez Kazimierza 

Wielkiego 

– argumentuje, dlaczego 

Kazimierz Wielki stał 

się wzorem dobrego 

władcy 

– porównuje politykę 

prowadzoną przez 

Bolesława Chrobrego i 

Kazimierza Wielkiego 

– wyjaśnia znaczenia 

panowania Kazimierza 

Wielkiego dla państwa 

polskiego 

*Rycerze i 

zamki  

– średniowieczni rycerze 

i ich rola 

– funkcje i wygląd 

zamków 

– od pazia do rycerza 

– uzbrojenie rycerskie 

– turnieje rycerskie 

– kodeks rycerski 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: rycerz, zbroja, 

herb, zamek 

– opisuje wygląd średnio-

wiecznego rycerza 

– poprawnie posługuje 

się terminami: paź, 

giermek, pasowanie, 

kopia, dziedziniec, fosa, 

baszta, most zwodzony 

– wyjaśnia, kto i w jaki 

sposób mógł zostać 

rycerzem 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

utrzymywali się rycerze 

– przedstawia powinności 

rycerskie 

– charakteryzuje kodeks 

rycerski 

– podaje przykłady 

zachowanych zamków 

średniowiecznych w 

Polsce i w regionie 

– przedstawia przykłady 

wzorców rycerskich 

utrwalonych w 

literaturze i legendach 
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– opisuje wygląd 

średniowiecznego 

zamku 

– charakteryzuje 

turnieje rycerskie 

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 

– zagrożenie ze strony 

Krzyżaków 

– znaczenie terminów: 

unia, Jagiellonowie 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

Jagiellonowie  

– wie, kim był Władysław 

Jagiełło 

– wskazuje na mapie 

państwo polskie oraz 

obszar Wielkiego 

Księstwa Litewskiego 

– poprawnie posługuje 

się terminem: unia 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1385 

– przedstawia główne 

konsekwencje unii w 

Krewie 

– opisuje sytuację związaną 

z objęciem tronu polskiego 

po wygaśnięciu dynastii 

Piastów 

– przedstawia okoliczności 

zawiązania unii polsko-li-

tewskiej 

– wymienia postanowienia 

unii w Krewie 

– omawia zagrożenie ze 

strony zakonu 

krzyżackiego dla obu 

państw 

– przedstawia stosunek 

Litwinów do unii w 

Krewie 

– na podstawie mapy 

ocenia sytuację 

geopolityczną w 

Europie Środkowej po 

zawarciu unii 

5. Zawisza 

Czarny i bitwa 

pod 

Grunwaldem 

rycerz – cechy 

charakterystyczne 

– postać Zawiszy 

Czarnego 

– bitwa pod 

Grunwaldem i biorący w 

niej udział rycerze 

– znaczenie terminów: 

rycerz, miecz, kopia, 

herb, kodeks honorowy 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

rycerz, miecz, herb 

– opisuje wygląd i cechy 

rycerza 

– poprawnie posługuje 

się terminami: giermek, 

kopia, kodeks honorowy 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1410 

– charakteryzuje postać 

Zawiszy Czarnego 

– wyjaśnia powiedzenie: 

polegać jak na Zawiszy 

– charakteryzuje rycerski 

kodeks honorowy 

– przedstawia przyczyny 

wielkiej wojny z zakonem 

krzyżackim 

– opisuje przebieg bitwy 

pod Grunwaldem 

– wyjaśnia, czym 

zajmuje się heraldyka 

– wyjaśnia charakter 

obyczajowości i kultury 

rycerskiej 

– przedstawia 

postanowienie pokoju 

toruńskiego oraz skutki 

bitwy pod Grunwaldem 

– przedstawia genezę i 

charakteryzuje różne 

zakony rycerskie 

– podaje przykłady 

różnych herbów 



 

7 
 

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 terminami: 

astronom, obserwacje 

– wie, kim był Mikołaj 

Kopernik 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

astronomia, diecezje, 

ekonomia 

– wyjaśnia powiedzenie: 

wstrzymał Słońce i 

ruszył Ziemię 

– wie, gdzie urodził się 

Mikołaj Kopernik oraz 

gdzie znajduje się jego 

grobowiec 

– przedstawia poglądy na 

temat Ziemi i Układu Sło-

necznego przed odkryciem 

Kopernika 

– przedstawia inne 

dokonania i 

zainteresowania 

Mikołaja Kopernika 

– wyjaśnia, czym jest 

nauka i jakie cechy musi 

spełniać wiedza 

naukowa 

– opisuje, w jaki sposób 

zrekonstruowano 

wygląd Mikołaja 

Kopernika 

– poprawnie posługuje 

się terminem: układ 

heliocentryczny 

– wyjaśnia, dlaczego 

najważniejsze dzieło 

Kopernika zostało 

potępione przez Kościół 

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej 

1. Jan 

Zamoyski – 

druga osoba po 

królu 

– kariera polityczna Jana 

Zamoyskiego 

– kariera wojskowa Jana 

Zamoyskiego 

– Zamość – miasto 

renesansowe 

– Akademia Zamojska 

(Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie 

ich młodzieży chowanie) 

– znaczenie terminów: 

szlachta, kanclerz, 

hetman 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

szlachta 

– określa epokę, w której 

żył Jan Zamoyski 

– poprawnie posługuje 

się terminami: kanclerz, 

hetman, akademia 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Jana 

Zamoyskiego 

– zna królów Polski: 

Stefana Batorego i 

Zygmunta II Augusta 

– opisuje państwo polskie 

rządzone przez szlachtę w 

XVI w. 

– charakteryzuje zabudowę 

i układ Zamościa 

– wyjaśnia słowa 

Zamoyskiego: Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich 

młodzieży chowanie 

– wyjaśnia różnice 

między monarchią 

dynastyczną a elekcyjną 

– przedstawia 

zagrożenia dla państwa 

polskiego wynikające z 

systemu wolnej elekcji 

– wskazuje na mapie 

Zamość 

– wyjaśnia, jakie cechy 

powinien mieć mąż 

stanu 

– charakteryzuje 

Zamość, jako przykład 

miasta renesansowego 

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 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

potop szwedzki, husaria, 

Jasna Góra 

– opisuje wygląd i 

uzbrojenie husarii 

– poprawnie posługuje 

się terminami: potop 

szwedzki, wielki wezyr, 

odsiecz 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1655–1660, 1683 

– wskazuje na mapie 

granice 

– przedstawia przebieg 

potopu szwedzkiego i 

przełomowej obrony Jasnej 

Góry  

– wskazuje na mapie: 

Szwecję, Jasną Górę, 

Turcję, Chocim, Wiedeń 

– wyjaśnia powiedzenie: 

Polska przedmurzem chrze-

ścijaństwa 

– wyjaśnia, jakie były 

przyczyny klęski 

Polaków w pierwszej 

fazie potopu 

szwedzkiego 

 

– wyjaśnia, dlaczego 

wojny XVII wieku 

przyczyniły się do 

osłabienia Rzeczypo-

spolitej 
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– znaczenie terminów: 

potop szwedzki, husaria, 

wielki wezyr, odsiecz 

Rzeczypospolitej oraz 

jej sąsiadów 

– zna postaci: Augustyn 

Kordecki, Stefan 

Czarniecki, Jan III 

Sobieski, oraz ich 

dokonania  

*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 2. 

poł. XVIII w. 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: encyklopedia, 

edukacja, reformy 

– wyjaśnia, w jakim celu 

wprowadzane są reformy 

państwa 

– poprawnie posługuje 

się terminami: Szkoła 

Rycerska, kadet, 

mecenas, obiady 

czwartkowe 

– wymienia zasługi 

króla Stanisława 

Augusta Ponia-

towskiego 

– wyjaśnia, dlaczego 

Dzień Edukacji 

Narodowej jest 

współcześnie 

obchodzony 14 

października  

– charakteryzuje sytuację 

państwa polskiego w cza-

sach panowania Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

– przedstawia najwybit-

niejszych twórców doby 

stanisławowskiej oraz ich 

dokonania 

– wskazuje przykłady 

zabytków doby 

oświecenia w kraju i w 

regionie 

– wyjaśnia, dlaczego 

oświecenie było 

nazywane „wiekiem 

rozumu” 

– wyjaśnia znaczenie 

powołania Komisji 

Edukacji Narodowej dla 

państwa polskiego 

– wyjaśnia kontrowersje 

w ocenie panowania 

króla Stanisława 

Augusta Ponia-

towskiego  

– proponuje własne 

reformy w państwie 

oraz edukacji i wyjaśnia 

ich celowość 

3. Tadeusz 

Kościuszko na 

czele powstania  

– sytuacja 

Rzeczypospolitej w 

XVIII w. 

– Konstytucja 3 maja 

– rozbiory 

Rzeczypospolitej 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 

– przy pomocy nauczycie-

la poprawnie posługuje 

się terminami: rozbiory, 

powstanie 

– wymienia państwa, 

które dokonały rozbiorów 

– przedstawia cel 

powstania 

kościuszkowskiego 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

konstytucja, kosynierzy 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 3 

maja 1791 r., 1794, 

1795 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Tadeusza 

Kościuszki 

– charakteryzuje postać i 

dokonania króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

– przedstawia znaczenie 

uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

– opisuje przebieg 

powstania 

kościuszkowskiego 

– wyjaśnia, dlaczego 

rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

została ogłoszona 

świętem narodowym  

– charakteryzuje 

program polityczno-

społeczny Tadeusza 

Kościuszki 

– wyjaśnia przyczyny 

klęski powstania 

kościuszkowskiego 

– wyjaśnia przyczyny 

kryzysu 

Rzeczypospolitej 

szlacheckiej 

– podaje przykłady i 

ocenia różne postawy 

Polaków w okresie 

rozbiorów (w tym  
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– znaczenie terminów: 

rozbiory, konstytucja, 

powstanie, kosynierzy 

4. Józef 

Wybicki i hymn 

Polski 

– losy Polaków po 

upadku Rzeczypospolitej 

– Legiony Polskie we 

Włoszech i panujące w 

nich zasady 

– generał Jan Henryk 

Dąbrowski i jego rola w 

utworzeniu Legionów 

Polskich 

– Józef Wybicki – autor 

Mazurka Dąbrowskiego 

– znaczenie słów 

Mazurka Dąbrowskiego 

– Mazurek 

Dąbrowskiego hymnem 

Polski 

– znaczenie terminów: 

emigracja, legiony, 

hymn państwowy 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

hymn państwowy 

– zna nazwisko autora 

hymnu państwowego 

– potrafi objaśnić 

pierwszą zwrotkę i refren 

hymnu 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

emigracja, legiony 

– zna wydarzenia 

związane z datą: 1797 

– charakteryzuje postaci 

oraz dokonania gen. 

Jana Henryka 

Dąbrowskiego i Józefa 

Wybickiego 

– przedstawia sytuację 

narodu polskiego po III 

rozbiorze 

– opisuje Legiony Polskie 

we Włoszech oraz panujące 

w nich zasady 

– wie, kiedy Mazurek Dą-

browskiego został polskim 

hymnem narodowym 

– przedstawia dalsze 

losy Legionów Polskich 

we Włoszech 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy zaczęli tworzyć 

legiony polskie u boku 

Napoleona 

– charakteryzuje postać 

Napoleona Bonaparte 

– ocenia, czy Napoleon 

spełnił pokładane w nim 

przez Polaków nadzieje  

5. Romuald 

Traugutt i 

powstanie 

styczniowe 

– Romuald Traugutt – 

życie przed wybuchem 

powstania styczniowego 

– branka i wybuch 

powstania styczniowego 

– wojna partyzancka 

– funkcjonowanie 

państwa powstańczego 

– Romuald Traugutt 

dyktatorem powstania 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

zabory, zabór rosyjski, 

wojna partyzancka 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy zorganizowali 

powstanie 

– charakteryzuje taktykę 

walki partyzanckiej 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

działalność kon-

spiracyjna, branka, 

dyktator, zesłanie 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1863–1864 

– pokazuje na mapie 

zasięg zaboru 

rosyjskiego 

– charakteryzuje sytuację 

narodu polskiego w zaborze 

rosyjskim 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy 

prowadzili działalność 

konspiracyjną 

– opisuje charakter i 

przebieg powstania 

styczniowego 

– przedstawia skutki po-

wstania 

– opisuje 

funkcjonowanie 

państwa powstańczego 

– wyjaśnia, dlaczego 

powstanie styczniowe 

upadło 

– ocenia postawę 

Polaków pod zaborem 

rosyjskim 

– porównuje powstanie 

styczniowe z innymi 

powstaniami 

– przedstawia różne 

metody walki o 

polskość 
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– represje po upadku 

powstania styczniowego 

– znaczenie terminów: 

zabór rosyjski, 

działalność 

konspiracyjna, branka, 

wojna partyzancka, 

dyktator, zesłanie 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Romualda 

Traugutta 

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, 

Nagroda Nobla 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy nie mogli odbywać 

edukacji w języku 

polskim 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

Uniwersytet Latający  

– charakteryzuje, na 

czym polegało tajne 

nauczanie 

– charakteryzuje postać 

Marii Skłodowskiej-

Curie 

– wymienia, za jakie 

dokonania Maria 

Skłodowska-Curie 

otrzymała Nagrodę 

Nobla  

– porównuje szkolnictwo 

XIX-wieczne i współczesne 

– wyjaśnia, jak 

funkcjonował Uniwersytet 

Latający  

– wyjaśnia, dlaczego M. 

Skłodowska-Curie musiała 

wyjechać do Francji 

– przedstawia dokonania M. 

Skłodowskiej-Curie i 

wyjaśnia, za co została 

uhonorowana Nagrodą 

Nobla  

– wymienia innych 

polskich laureatów 

Nagrody Nobla 

– opisuje swoją 

ulubioną dziedzinę 

naukową i jej wybitnego 

przedstawiciela 

– wyjaśnia rolę nauki w 

rozwoju cywilizacyjnym 

– opisuje działalność 

Marii Skłodowskiej-

Curie podczas I wojny 

światowej 

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce 

1. Józef 

Piłsudski i 

niepodległa 

Polska 

– działalność Józefa 

Piłsudskiego przed I 

wojną światową 

– udział Legionów 

Polskich i Józefa 

Piłsudskiego w 

działaniach zbrojnych 

podczas I wojny 

światowej 

– odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: II 

Rzeczpospolita 

– wskazuje na mapie 

obszar II RP 

– wie, kiedy i z jakiej 

okazji obchodzimy święto 

państwowe w dniu 11 

listopada 

– poprawnie posługuje 

się terminami: I wojna 

światowa, Naczelnik 

Państwa 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1914–1918; 11 listopada 

1918 r., 15 sierpnia 

1920 r. 

– charakteryzuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

– charakteryzuje 

działalność Józefa 

Piłsudskiego przed I wojną 

światową 

– wyjaśnia sytuację państw 

zaborczych po wybuchu I 

wojny światowej 

– przedstawia udział Legio-

nów Polskich w działaniach 

zbrojnych podczas I wojny 

światowej 

– opisuje trudności 

polityczne w odbudowie 

państwa polskiego 

– ocenia znaczenie 

Bitwy Warszawskiej 

– wyjaśnia, dlaczego w 

rocznicę Bitwy 

Warszawskiej Wojsko 

Polskie obchodzi swoje 

święto 

– omawia wydarzenia, 

które miały wpływ na 

– wyjaśnia sytuację 

geopolityczną w 

Europie powstałą w 

wyniku I wojny 

światowej 
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– walki o ustalenie 

granic II Rzeczy-

pospolitej i Bitwa 

Warszawska 

– Józef Piłsudski 

Naczelnikiem Państwa 

– Narodowe Święto 

Niepodległości 

– znaczenie terminów: II 

Rzeczpospolita, 

Naczelnik Państwa 

– wyjaśnia, dlaczego dzień 

11 listopada został ogłoszo-

ny świętem państwowym 

– wyjaśnia rolę Józefa 

Piłsudskiego w odzyskaniu 

niepodległości i budowie 

państwa polskiego 

kształtowanie się granic 

II Rzeczypospolitej 

*Bitwa 

Warszawska 

– Rosja Sowiecka i 

komunizm 

– wojna polsko-

bolszewicka 

– Bitwa Warszawska i 

jej legenda 

– 15 sierpnia – Święto 

Wojska Polskiego  

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: II RP, ułani 

– przedstawia głównodo-

wodzącego wojsk 

polskich w bitwie pod 

Warszawą 

– odpowiada, jaki był 

wynik Bitwy 

Warszawskiej 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

komunizm, bolszewicy, 

cud nad Wisłą 

– zna wydarzenie 

związane z datą: 15 

sierpnia 1920 r. 

– wyjaśnia, dlaczego 15 

sierpnia obchodzone jest 

Święto Wojska 

Polskiego 

– wyjaśnia genezę wojny o 

wschodnią granicę II RP 

– omawia przebieg wojny 

polsko-bolszewickiej 

– ocenia postawę ludności 

polskiej wobec sowieckiego 

zagrożenia 

– charakteryzuje mit „cudu 

nad Wisłą” 

– wyjaśnia, jakie 

czynniki złożyły się na 

sukces wojsk polskich w 

wojnie z Rosją 

Sowiecką 

– wyjaśnij, kiedy i w 

jaki sposób bolszewicy 

przejęli władzę w Rosji 

– podaje przykłady 

współcześnie 

istniejących krajów ko-

munistycznych oraz 

opisuje życie ich 

mieszkańców 

2. Eugeniusz 

Kwiatkowski i 

budowa Gdyni 

– problemy odrodzonej 

Polski 

– zaślubiny Polski z 

morzem 

– zasługi Eugeniusza 

Kwiatkowskiego na polu 

gospodarczym – budowa 

portu w Gdyni, 

Centralny Okręg 

Przemysłowy 

– Gdynia polskim 

„oknem na świat” 

– znaczenie terminów: 

eksport, okręg 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

port, przemysł, minister, 

bezrobocie 

– wskazuje na mapie 

Polski Gdynię 

– wyjaśnia, dlaczego 

Gdynia stała się polskim 

„oknem na świat” 

– poprawnie posługuje 

się terminami: eksport, 

import, okręg 

przemysłowy 

– charakteryzuje postać 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

– wskazuje na mapie 

obszar Centralnego 

Okręgu Przemysłowego 

– opisuje trudności 

gospodarcze i ustrojowe w 

odbudowie państwa 

polskiego 

– przedstawia dokonania 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób rozwój 

gospodarczy wpływa na 

sytuację obywateli 

– wyjaśnia rolę 

potencjału 

gospodarczego państwa 

we współczesnym 

świecie 

– wymienia 

najważniejsze ośrodki 

przemysłowe 

współczesnej Polski 
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przemysłowy 

3. Zośka, Alek i 

Rudy – 

bohaterscy 

harcerze 

– sytuacja społeczeństwa 

polskiego pod niemiecką 

okupacją 

– Szare Szeregi (Zośka, 

Alek, Rudy)  

– akcja pod Arsenałem 

– batalion „Zośka” w 

powstaniu warszawskim 

– powstanie 

warszawskie jako wyraz 

patriotyzmu młodego 

pokolenia 

– znaczenie terminów: 

okupacja, łapanki, 

Armia Krajowa, Szare 

Szeregi 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

okupacja 

– wie, kiedy i gdzie 

wybuchła II wojna 

światowa 

– opisuje sytuację narodu 

polskiego pod niemiecką 

okupacją  

– poprawnie posługuje 

się terminami: łapanki, 

Armia Krajowa, Szare 

Szeregi 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1 

września 1939 r., 1 

sierpnia 1944 r.  

– charakteryzuje postaci 

Zośki, Alka i Rudego 

– opisuje najważniejsze 

akcje Szarych Szeregów, w 

tym akcję pod Arsenałem 

– ocenia postawę młodzieży 

polskiej pod okupacją 

– charakteryzuje 

działalność Polskiego 

Państwa Podziemnego 

– przedstawia politykę 

okupantów wobec 

Polaków (mord 

katyński) 

– podaje przykłady 

udziału żołnierzy 

polskich na frontach II 

wojny światowej 

– przedstawia przebieg 

powstania 

warszawskiego 

4. Pilecki i Inka 

– „żołnierze 

niezłomni” 

– polityka Niemiec 

wobec ludności 

żydowskiej 

– obozy koncentracyjne 

– raporty Witolda 

Pileckiego 

– represje komunistów i 

śmierć Witolda 

Pileckiego 

– polityka komunistów 

wobec polskiego 

podziemia 

– postawa Danuty 

Siedzikówny, ps. Inka  

– znaczenie terminów: 

obozy koncentracyjne, 

„żołnierze niezłomni” 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

obozy koncentracyjne 

– opisuje politykę 

Niemiec wobec ludności 

żydowskiej 

– wyjaśnia, kto objął 

rządy w państwie polskim 

po zakończeniu II wojny 

światowej 

– poprawnie posługuje 

się terminem: „żołnierze 

niezłomni” 

– zna zbrodnie 

niemieckie popełnione 

na Żydach 

– charakteryzuje postaci 

Witolda Pileckiego, 

Danuty Siedzikówny 

– wyjaśnia, dlaczego dla 

wielu Polaków wojna 

się nie zakończyła 

– wyjaśnia pojęcie: 

„żołnierze niezłomni” 

– charakteryzuje postać i 

działalność Witolda 

Pileckiego 

– opisuje represje komuni-

stów wobec zwolenników 

prawowitych władz 

polskich 

– ocenia postawę Danuty 

Siedzikówny, ps. Inka  

– wyjaśnia, dlaczego 

państwo polskie 

znalazło się po II wojnie 

światowej w sowieckiej 

strefie wpływów 

– charakteryzuje 

działalność partyzantki 

antykomunistycznej 

– wyjaśnia dramatyzm 

wyboru postaw przez 

obywateli wobec 

państwa polskiego po II 

wojnie światowej 

– wyjaśnia pojęcie: 

„suwerenność” 

– wyjaśnia pojęcie: 

„żelazna kurtyna” oraz 

jego genezę 

– charakteryzuje postać 

i działalność Ireny 

Sendlerowej  

– wymienia największe 

niemieckie obozy 

koncentracyjne 
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5. Jan Paweł II 

– papież 

pielgrzym 

– 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 

Polaków protestujących 

przeciw rządom 

komunistów  

– Jan Paweł II jako 

papież pielgrzym 

– znaczenie terminów: 

papież, konklawe, 

kardynał, 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: 

konklawe, kardynał, 

pontyfikat 

– charakteryzuje rolę 

papieża jako przywódcy 

Kościoła katolickiego 

oraz jako autorytetu 

moralnego dla wiernych 

– wyjaśnia, dlaczego 

Jan Paweł II był 

darzony wielkim 

szacunkiem 

– opisuje sytuację 

społeczeństwa polskiego w 

czasach PRL 

– charakteryzuje rolę 

Kościoła katolickiego w 

czasach komunizmu 

– wyjaśnia znaczenie 

pierwszej pielgrzymki 

Jana Pawła II do kraju 

dla społeczeństwa 

polskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

słów Jana Pawła II: 

Niech zstąpi Duch Twój 

i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi! 

6. 

„Solidarność” i 

jej bohaterowie 

– kryzys PRL w latach 

70. XX w. 

– działalność 

opozycyjna 

– strajki robotnicze i 

powstanie NSZZ 

„Solidarność” 

– bohaterowie 

„Solidarności” – Lech 

Wałęsa, Anna 

Walentynowicz, Andrzej 

Gwiazda, Jerzy 

Popiełuszko 

– wprowadzenie stanu 

wojennego i represje 

przeciwko opozycji 

– przełom 1989 r. i 

upadek komunizmu 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

demokracja, strajk 

– wie, jak się nazywał 

pierwszy przywódca 

związku zawodowego 

„Solidarność” i 

późniejszy prezydent 

– poprawnie posługuje 

się terminami: związek 

zawodowy, 

„Solidarność”, stan 

wojenny, Okrągły Stół 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

sierpień 1980, l989 

– wyjaśnia, dlaczego w 

1980 r. doszło do 

masowych strajków 

robotniczych 

– zna głównych 

bohaterów 

„Solidarności” – Lecha 

Wałęsę, Annę 

Walentynowicz, 

– opisuje okoliczności 

zawiązania związku 

zawodowego „Solidarność” 

– przedstawia główne 

postulaty „Solidarności” 

– wymienia ograniczenia, z 

jakimi wiązało się wprowa-

dzenie stanu wojennego 

– wyjaśnia symbolikę Okrą-

głego Stołu 

– wskazuje różnice 

polityczne między 

czasami komunizmu a 

wolną Polską 

– podaje przykłady 

protestów Polaków 

przeciwko władzom 

komunistycznym 

– wyjaśnia, jaką rolę 

odegrał stan wojenny 

– opowiada o 

rywalizacji między 

Związkiem Sowieckim 

a Zachodem  

– wyjaśnia znaczenie i 

skutki rozmów 

Okrągłego Stołu 
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– znaczenie terminów: 

strajk, związek 

zawodowy, 

„Solidarność”, stan 

wojenny, Okrągły Stół 

Andrzeja Gwiazdę, 

Jerzego Popiełuszkę 
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Tytuł w 

podręczniku 

Numer i temat 

lekcji 

ocena 

dopuszczająca 

Uczeń: 

ocena 

dostateczna 

Uczeń: 

ocena dobra 

Uczeń: 

ocena 

 bardzo dobra 

Uczeń: 

ocena celująca 

Uczeń: 

Dział 1. Trzy, dwa, jeden… start! Nieco wieści z krainy komputerów 

1.1. Nauka 

jazdy. Co można 

robić w 

pracowni? 

1. Nauka jazdy. 

Co można robić 

w pracowni? 

• wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej 

• stosuje poznane zasady bezpieczeństwa w pracowni oraz podczas pracy na komputerze 

• określa, za co może uzyskać daną ocenę; wymienia możliwości poprawy oceny niedostatecznej oraz 

zasady pracy na zajęciach komputerowych 

1.2. Od 

abakusa… 

krótko o historii 

komputera 

2. Od abakusa… 

krótko o historii 

komputera 

• wskazuje okres, 

w którym powstał 

pierwszy 

komputer  

• wyjaśnia, do 

czego był 

używany 

pierwszy 

komputer 

 

• wymienia 

najważniejsze 

wydarzenia 

z historii 

komputerów 

 

• określa 

przedziały 

czasowe, 

w których 

powstawały 

maszyny liczące 

i komputery  

• wymienia nazwy 

pierwszych 

modeli 

komputerów  

• charakteryzuje 

nośniki danych 

i wypowiada się 

na temat ich 

pojemności 

• wymienia etapy 

rozwoju maszyny 

liczącej 

i komputera 

 

• przedstawia 

historię 

powstawania 

maszyn liczących 

na tle rozwoju 

cywilizacyjnego  

• omawia wkład 

polskich 

matematyków 

w odczytanie 

kodu maszyny 

szyfrującej 

Enigma  

• omawia historię 

rozwoju 

smartfona 

1.3. Nie tylko 

procesor. O tym, 

co w środku 

komputera i na 

zewnątrz 

3. Nie tylko 

procesor. O tym, 

co w środku 

komputera i na 

zewnątrz 

• wyjaśnia, czym 

jest komputer  

• wymienia 

elementy 

wchodzące 

w skład zestawu 

• wymienia trzy 

spośród 

elementów, 

z których jest 

zbudowany 

komputer  

• wyjaśnia 

przeznaczenie 

trzech spośród 

elementów, 

z których jest 

zbudowany 

• wyjaśnia 

zastosowanie 

pięciu spośród 

elementów, 

z których jest 

zbudowany 

• podaje 

przykłady 

zawodów (inne 

niż 

w podręczniku), 

które wymagają 
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komputerowego  

• podaje 

przykłady 

urządzeń, które 

można podłączyć 

do komputera 

 

• wyjaśnia 

pojęcia: 

urządzenie 

wejścia 

i urządzenie 

wyjścia  

• wymienia po 

jednym 

urządzeniu 

wejścia i wyjścia 

• podaje 

przykłady 

zawodów, 

w których 

potrzebna jest 

umiejętność pracy 

na komputerze 

 

komputer  

• wymienia po 

trzy urządzenia 

wejścia i wyjścia 

 

komputer  

• klasyfikuje 

urządzenia na 

wprowadzające 

dane do komputera 

lub 

wyprowadzające 

dane z komputera 

 

używania 

programów 

komputerowych, 

ocenia 

przydatność 

komputera 

w wykonywaniu 

tych zawodów 

 

 

 

 

1.4. Systemowe 

operacje i 

szczotka. O 

systemach, 

programach i 

plikach. 

4. Systemowe 

operacje i 

szczotka. O 

systemach, 

programach i 

plikach. 

• określa, jaki 

system 

operacyjny jest 

zainstalowany na 

szkolnym 

i domowym 

komputerze  

• odróżnia plik od 

folderu 

 

• wyjaśnia 

pojęcia: program 

komputerowy 

i system 

operacyjny  

• rozróżnia 

elementy 

wchodzące 

w skład nazwy 

pliku  

• z pomocą 

nauczyciela 

tworzy folder 

i porządkuje jego 

• wymienia nazwy 

przynajmniej 

trzech systemów 

operacyjnych  

• wskazuje 

różnice 

w zasadach 

użytkowania 

programów 

komercyjnych 

i niekomercyjnych  

• wyjaśnia różnice 

między plikiem 

i folderem 

• wskazuje 

przynajmniej trzy 

płatne programy 

używane podczas 

pracy na 

komputerze i ich 

darmowe 

odpowiedniki  

 

• przedstawia we 

wskazanej formie 

historię systemu 

operacyjnego 

Windows lub 

Linux 
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zawartość 

 

• rozpoznaje 

znane typy plików 

na podstawie ich 

rozszerzeń  

• samodzielnie 

porządkuje 

zawartość folderu 

Dział 2. Malowanie na ekranie. Nie tylko proste rysunki w programie MS Paint 

2.1. Wiatr w 

żagle. 
Zwielokrotnianie 

obiektów 

1. Wiatr w żagle. 

Zwielokrotnianie 

obiektów 

• ustawia 

wielkość obrazu  

• tworzy prosty 

rysunek statku 

bez 

wykorzystania 

kształtu Krzywa 

 

• używa klawisza 

Shift podczas 

rysowania 

pionowych 

i poziomych linii 

• tworzy kopię 

obiektu z użyciem 

klawisza Ctrl 

 

• tworzy rysunek 

statku 

z wielokrotnym 

wykorzystaniem 

kształtu Krzywa 

 

 

 

• tworzy rysunek 

statku 

ze szczególną 

starannością 

i dbałością 

o szczegóły 

 

• przygotowuje 

w grupie 

prezentację 

poświęconą 

okrętom z XV–

XVIII wieku 

 

2.2. W 

poszukiwaniu 

nowych lądów. 
Praca w dwóch 

oknach 

2. W 

poszukiwaniu 

nowych lądów. 

Praca w dwóch 

oknach 

• tworzy proste tło 

obrazu  

• z pomocą 

nauczyciela 

wkleja statki na 

obraz i zmienia 

ich wielkość 

 

• rysuje obiekty 

z wykorzystaniem 

Kształtów, 

dobierając kolory 

oraz wygląd 

konturu 

i wypełnienia  

• używa klawisza 

Shift podczas 

rysowania koła  

• pracuje 

w dwóch oknach 

programu Paint 

 

• tworzy na 

obrazie efekt 

zachodzącego 

słońca 

• sprawnie 

przełącza się 

między otwartymi 

oknami  

• wkleja na obraz 

obiekty 

skopiowane 

z innych plików  

• dopasowuje 

wielkość 

wstawionych 

• wykonuje grafikę 

ze starannością 

i dbałością o detale  

• tworzy 

dodatkowe obiekty 

i umieszcza je na 

obrazie 

marynistycznym 

• przygotowuje 

w grupie 

prezentację na 

temat wielkich 

odkryć 

geograficznych 

XV i XVI wieku  
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obiektów do 

tworzonej 

kompozycji  

• stosuje opcje 

obracania obiektu  

 

2.3. Ptasie trele. 
Wklejanie zdjęć i 

praca z 

narzędziem Tekst 

3. Ptasie trele. 

Wklejanie zdjęć i 

praca z 

narzędziem Tekst 

• dodaje tytuł 

plakatu • wkleja 

zdjęcia do obrazu 

z wykorzystaniem 

narzędzia Wklej z 

 

• dopasowuje 

wielkość zdjęć do 

wielkości obrazu  

• rozmieszcza 

elementy na 

plakacie  

• wstawia podpisy 

do zdjęć, 

dobierając krój, 

rozmiar i kolor 

czcionk 

 

• usuwa zdjęcia 

i tekst z obrazu  

• stosuje narzędzie 

Selektor kolorów 
 

 

 

 

• dodaje do tytułu 

efekt cienia liter 

 

• tworzy 

zaproszenie na 

uroczystość 

szkolną 

 

2.4. Nie tylko 

pędzlem. Pisanie 

i ilustrowanie 

tekstu – zadania 

projektowe 

4. Nie tylko 

pędzlem. Pisanie i 

ilustrowanie 

tekstu – zadania 

projektowe 

 

 

• w grupie tworzy ilustracje dotyczące wiersza własnego bądź podanego w podręczniku 

 

Dział 3. Żeglowanie po oceanie informacji. Bezpieczne korzystanie z internetu 

3.1. W sieci. 
Wstęp do 

Internetu 

1. W sieci. Wstęp 

do Internetu 

• wyjaśnia, czym 

jest internet 

 

• wymienia 

zastosowania 

internetu 

 

• wymienia 

najważniejsze 

wydarzenia 

z historii internetu 

 

• omawia kolejne 

wydarzenia 

z historii internetu 

 

• tworzy w grupie 

plakat 

przedstawiający 

rozwój internetu 

w Polsce 
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3.2. Nie daj się 

wciągnąć w sieć. 
O 

bezpieczeństwie 

w Internecie 

2. Nie daj się 

wciągnąć w sieć. 

O 

bezpieczeństwie 

w Internecie 

• wymienia 

zagrożenia 

czyhające na 

użytkowników 

sieci  

• podaje zasady 

bezpiecznego 

korzystania 

z internetu 

• wymienia osoby 

i instytucje, do 

których może 

zwrócić się 

o pomoc 

w przypadku 

poczucia 

zagrożenia 

 

• stosuje zasady 

bezpiecznego 

korzystania 

z internetu 

 

• omawia korzyści 

i zagrożenia 

związane 

z poszczególnymi 

sposobami 

wykorzystania 

internetu 

 

• dba 

o zabezpieczenie 

swojego 

komputera przed 

zagrożeniami 

internetowymi 

 

• wykonuje 

w grupie plakat 

promujący 

bezpieczne 

zachowania 

w internecie 

z wykorzystaniem 

dowolnej techniki 

plastyczne 

 

3.3. Szukać 

każdy może. O 

wyszukiwaniu 

informacji w 

Internecie i 

korzystaniu z 

nich 

3. Szukać każdy 

może. O 

wyszukiwaniu 

informacji w 

Internecie i 

korzystaniu z 

nich 

• wyjaśnia, do 

czego służą 

przeglądarka 

internetowa 

i wyszukiwarka 

internetowa  

• podaje przykład 

wyszukiwarki 

i przykład 

przeglądarki 

internetowej 

 

• odróżnia 

przeglądarkę od 

wyszukiwarki 

internetowej  

• wyszukuje 

znaczenia 

prostych haseł na 

stronach 

internetowych 

wskazanych 

w podręczniku  

• wyjaśnia, czym 

są prawa 

autorskie  

• wymienia nazwy 

przynajmniej 

dwóch 

przeglądarek 

i dwóch 

wyszukiwarek 

internetowych  

• formułuje 

odpowiednie 

zapytania 

w wyszukiwarce 

internetowej oraz 

wybiera treści 

z otrzymanych 

• wyszukuje 

informacje 

w internecie, 

korzystając 

z zaawansowanych 

funkcji 

wyszukiwarek 

 

• rozumie pojęcie 

licencji typu 

Creative 

Commons  

• tworzy 

prezentację na 

wybrany temat 

wykorzystując 

materiały 

znalezione 

w internecie 
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• przestrzega 

zasad 

wykorzystywania 

materiałów 

znalezionych 

w internecie 

 

wyników 

• korzysta 

z internetowego 

tłumacza  

• kopiuje 

ilustrację ze 

strony 

internetowej, 

a następnie wkleja 

ją do dokumentu 

 

Dział 4. Z kotem za pan brat. Programujemy w Scratchu 

4.1. Pierwsze 

koty za płoty. 
Wprowadzenie do 

programu Scratch 

1. Pierwsze koty 

za płoty. 

Wprowadzenie do 

programu Scratch 

• buduje prosty 

skrypt określający 

ruch duszka po 

scenie  

• uruchamia 

skrypty 

zbudowane 

w programie oraz 

zatrzymuje ich 

działanie  

 

• zmienia tło 

sceny  

• zmienia wygląd 

i nazwę postaci 

• stosuje blok 

powodujący 

powtarzanie 

poleceń  

• określa za 

pomocą bloku 

z napisem „jeżeli” 

wykonanie części 

skryptu po 

spełnieniu danego 

warunku  

• stosuje bloki 

powodujące obrót 

duszka 

 

• dodaje nowe 

duszki do projektu  

 

• tworzy nowe 

duszki w edytorze 

programu i buduje 

skrypty 

określające ich 

zachowanie na 

scenie 

 

4.2.Małpie figle. 
O sterowaniu 

postacią 

2. Małpie figle. O 

sterowaniu 

postacią 

• buduje prosty 

skrypt określający 

sterowanie 

duszkiem za 

pomocą 

• zmienia 

wielkość duszków 

• dostosowuje tło 

sceny do tematyki 

gry 

• stosuje blok, na 

którym można 

ustawić określoną 

liczbę powtórzeń 

wykonania 

• używa bloków 

określających styl 

obrotu duszka 

 

• tworzy grę 

o zadanej 

tematyce, 

uwzględniając 

w niej własne 
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klawiatury  

• usuwa duszki 

z projektu  

 

 poleceń 

umieszczonych 

w jego wnętrzu  

• określa za 

pomocą bloku 

z napisem „jeżeli” 

wykonanie części 

skryptu po 

spełnieniu danego 

warunku  

• stosuje bloki 

powodujące 

ukrycie 

i pokazanie 

duszka  

• ustawia 

w skrypcie 

wykonanie przez 

duszka kroków 

wstecz 

 

 

pomysły 

 

4.3. Niech wygra 

najlepszy. Jak 

policzyć punkty 

w programie 

Scratch?  

3. Niech wygra 

najlepszy. Jak 

policzyć punkty 

w programie 

Scratch?  

• buduje prosty 

skrypt 

powodujący 

wykonanie 

mnożenia dwóch 

liczb  

 

• używa narzędzia 

Tekst do 

wykonania tła 

z instrukcją gry  

• tworzy zmienne 

i ustawia ich 

wartości 

 

• określa 

w skrypcie 

losowanie 

wartości 

zmiennych  

• określa 

w skrypcie 

wyświetlenie 

działania 

z wartościami 

• łączy wiele 

bloków 

określających 

wyświetlenie 

komunikatu 

o dowolnej treści  

• objaśnia 

poszczególne 

etapy tworzenia 

skryptu 

• tworzy projekt 

prostego 

kalkulatora 

wykonującego 

dodawanie, 

odejmowanie, 

mnożenie 

i dzielenie dwóch 

liczb podanych 

przez 
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zmiennych oraz 

pola do wpisania 

odpowiedzi  

• stosuje blok 

określający 

instrukcję 

warunkową oraz 

blok powodujący 

powtarzanie 

poleceń 

 

 użytkownika 

 

Dział 5. Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w programie MS Word 

5.1. Na skróty. O 

skrótach 

klawiszowych w 

programie MS 

Word 

1. Na skróty. O 

skrótach 

klawiszowych w 

programie MS 

Word 

• używa skrótów 

klawiszowych: 

kopiuj, wklej 

i zapisz  

• stosuje podczas 

pracy 

z dokumentem 

skróty 

klawiszowe 

podane w tabeli 

w karcie pracy 

 

• wymienia 

i stosuje 

podstawowe 

skróty 

klawiszowe 

używane do 

formatowania 

tekstu 

 

• wymienia 

i stosuje skróty 

klawiszowe 

dotyczące 

zaznaczania 

i usuwania tekstu 

 

• sprawnie stosuje 

różne skróty 

klawiszowe 

używane podczas 

pracy 

z dokumentem 

 

• przygotowuje 

planszę 

prezentującą co 

najmniej 12 

skrótów 

klawiszowych  

 

5.2. Idziemy do 

kina. Jak 

poprawnie 

przygotować 

notatkę o filmie? 

2. Idziemy do 

kina. Jak 

poprawnie 

przygotować 

notatkę o filmie? 

• stosuje 

podstawowe 

opcje 

formatowania 

tekstu dostępne 

w kartach 

 

• wyjaśnia 

pojęcia: akapit, 

interlinia, 

formatowanie 

tekstu, miękki 

enter, twarda 

spacja  

• pisze krótką 

• wymienia 

podstawowe 

zasady 

formatowania 

tekstu i stosuje je 

podczas 

sporządzania 

dokumentów 

• tworzy 

poprawnie 

sformatowane 

teksty  

• ustawia odstępy 

między akapitami 

i interlinię 

 

• opracowuje 

w grupie planszę 

przedstawiającą 

podstawowe 

reguły pisania 

w edytorze tekstu 
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notatkę 

i formatuje ją, 

używając 

podstawowych 

opcji edytora 

tekstu 

 

• stosuje opcję 

Pokaż wszystko, 

aby sprawdzić 

poprawność 

formatowania 

 

5.3. Zapraszamy 

na przyjęcie. O 

formatowaniu 

tekstu 

3. Zapraszamy na 

przyjęcie. O 

formatowaniu 

tekstu 

• zapisuje menu 

w dokumencie 

tekstowym 

 

• wymienia 

i stosuje opcje 

wyrównywania 

tekstu względem 

marginesów  

• wstawia obiekt 

WordArt 
 

• formatuje obiekt 

WordArt 
 

• tworzy menu 

z zastosowaniem 

różnych opcji 

formatowania 

tekstu  

 

• opracowuje plan 

przygotowań do 

podróży 

 

5.4. Kolejno 

odlicz! Style i 

numerowanie 

4. Kolejno odlicz! 

Style i 

numerowanie 

• tworzy listy 

jednopoziomowe, 

wykorzystując 

narzędzie 

Numerowanie 
 

• używa 

gotowych stylów 

do formatowania 

tekstu 

w dokumencie  

• stosuje listy 

wielopoziomowe 

dostępne 

w edytorze tekstu 

• tworzy nowy 

styl do 

formatowania 

tekstu  

• modyfikuje 

istniejący styl  

• definiuje listy 

wielopoziomowe 

 

• dobiera rodzaj 

listy do 

tworzonego 

dokumentu 

 

• przygotowuje 

kronikę dotyczącą 

8–10 

wynalazków, 

wykorzystując 

różne narzędzia 

dostępne 

w edytorze tekstu 

 

5.5. Nasze pasje. 
Tworzenie 

albumu – zadania 

projektowe 

5. Nasze pasje. 

Tworzenie 

albumu – zadania 

projektowe 

• w grupie tworzy karty do albumu na temat zainteresowań 
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Brainy klasa 4.                              
 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

   

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej                

i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen   

2‒6, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej). Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do 

własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje. 

 

 

WELCOME UNIT  
 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje dane 

personalne, nazwy 

części ciała człowieka, 

nazwy zwierząt i 

nazwy kolorów. 

 Z trudem i popełniając 

błędy podaje nazwy 

dni tygodnia. 

 Słabo zna i z trudem 

podaje podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi. 

 Częściowo zna i podaje 

dane personalne, 

nazwy części ciała 

człowieka, nazwy 

zwierząt i nazwy 

kolorów. 

 Czasem popełniając 

błędy, podaje nazwy 

dni tygodnia. 

 Popełniając dość liczne 

błędy, podaje 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

 W większości zna i na 

ogół poprawnie podaje 

dane personalne, 

nazwy części ciała 

człowieka, nazwy 

zwierząt i nazwy 

kolorów. 

 Na ogół poprawnie 

podaje nazwy dni 

tygodnia. 

 Popełniając drobne 

błędy, podaje 

podstawowe 

 Zna i poprawnie podaje 

dane personalne, 

nazwy części ciała 

człowieka, nazwy 

zwierząt i nazwy 

kolorów. 

 Zna i poprawnie podaje 

nazwy dni tygodnia. 

 Swobodnie podaje 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi. 

 Podaje i poprawnie 

 Doskonale zna i 

poprawnie podaje dane 

personalne, nazwy 

części ciała człowieka, 

nazwy zwierząt i 

nazwy kolorów. 

 Doskonale zna i 

poprawnie podaje 

nazwy dni tygodnia. 

 Swobodnie podaje 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi. 

2 3 4 5 6 

Ocena 
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 Słabo zna i z trudem 

podaje czasowniki i 

wyrażenia związane z 

nauką języka. 

 Nieudolnie tworzy 

liczbę mnogą 

rzeczowników. 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nieregularną 

formę liczby mnogiej. 

 Ma trudności z 

poprawnym 

tworzeniem trybu 

rozkazującego. 

 Nieudolnie posługuje 

się konstrukcją Let’s 

(do). 

 

ludzi. 

 Z pewnym trudem 

podaje czasowniki i 

wyrażenia związane z 

nauką języka. 

 Tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

 Częściowo zna i podaje 

nieregularną formę 

liczby mnogiej. 

 Ma pewne trudności z 

poprawnym 

tworzeniem trybu 

rozkazującego. 

 Czasem popełniając 

błędy, posługuje się 

konstrukcją Let’s (do). 

przymiotniki opisujące 

ludzi. 

 Podaje czasowniki i 

wyrażenia związane z 

nauką języka, 

popełniając drobne 

błędy.  

 Tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

 Zna i przeważnie 

poprawnie podaje 

nieregularną formę 

liczby mnogiej. 

 Tworzy tryb 

rozkazujący i na ogół 

poprawnie się nim 

posługuje. 

 Popełniając drobne 

błędy, posługuje się 

konstrukcją Let’s (do). 

 

stosuje czasowniki i 

wyrażenia związane z 

nauką języka. 

 Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie tworzy 

liczbę mnogą 

rzeczowników.  

 Zna i poprawnie podaje 

nieregularną formę 

liczby mnogiej. 

 Tworzy tryb 

rozkazujący i bez trudu 

się nim posługuje. 

 Bez trudu posługuje się 

konstrukcją Let’s (do). 

 

 Podaje i poprawnie 

stosuje czasowniki i 

wyrażenia związane z 

nauką języka. 

 Bezbłędnie tworzy 

liczbę mnogą 

rzeczowników.  

 Zna doskonale  i 

poprawnie podaje 

nieregularną formę 

liczby mnogiej. 

 Tworzy tryb 

rozkazujący i bez trudu 

się nim posługuje. 

 Doskonale posługuje 

się konstrukcją Let’s 

(do 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem poleceń 

nauczyciela 

dotyczących sytuacji w 

klasie, nieudolnie na 

nie reaguje. 

 Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu wypowiedzi. 

 Często popełnia błędy 

w wyszukiwaniu 

prostych informacji w 

 Na ogół reaguje 

poprawnie na 

polecenia nauczyciela 

dotyczące sytuacji w 

klasie. 

 Rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, czasem 

popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 

 Reaguje poprawnie na 

polecenia nauczyciela 

dotyczące sytuacji w 

klasie. 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych 

wypowiedzi. 

 Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 

 Reaguje bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie na 

polecenia nauczyciela 

dotyczące sytuacji w 

klasie. 

 Bez problemu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi. 

 Reaguje bezbłędnie na 

polecenia nauczyciela 

dotyczące sytuacji w 

klasie. 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi. 

 Doskonale znajduje w 
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wypowiedzi 

 Z dużą trudnością 

znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

 Bez trudu znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych 

tekstów. 
 Z trudnością znajduje 

w tekście określone 

informacje. 

 

 Najczęściej rozumie 

sens prostych tekstów. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

 Rozumie sens prostych 

tekstów. 

 Bez większego trudu 

znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

Mówienie  Popełniając liczne 

błędy, nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje 

ludzi, podając nazwy 

części ciała i 

posługując się 

podstawowymi 

przymiotnikami. 

 

 Czasami popełniając 

błędy, tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając 

ich kolory, opisuje 

ludzi; podając nazwy 

części ciała i 

posługując się 

podstawowymi 

przymiotnikami. 

 

 Popełniając nieliczne 

błędy, tworzy proste i 

bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje 

ludzi, podając nazwy 

części ciała i 

posługując się 

podstawowymi 

przymiotnikami. 

 

 Tworzy proste i 

bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje 

ludzi, podając nazwy 

części ciała i 

posługując się 

podstawowymi 

przymiotnikami. 

 

 Tworzy proste i 

bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje 

ludzi, podając nazwy 

części ciała i 

posługując się 

podstawowymi 

przymiotnikami. 

 

Pisanie  Popełniając liczne 

błędy, tworzy z 

pomocą nauczyciela 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje 

postacie/osoby/zwierzę

ta, przedstawia 

 Popełniając dość liczne 

błędy, tworzy, sam lub 

z pomocą nauczyciela, 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje 

postacie/osoby/zwierzę

ta, przedstawia 

 Popełniając nieliczne 

błędy, samodzielnie 

tworzy proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje 

postacie/osoby/zwierzę

ta, przedstawia 

tygodniowy plan zajęć. 

 Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje 

postacie/osoby/zwierzę

ta, przedstawia 

tygodniowy plan zajęć. 

 Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje 

postacie/osoby/zwierzę

ta, przedstawia 

tygodniowy plan zajęć. 
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tygodniowy plan zajęć. 

 
tygodniowy plan zajęć. 

 
   

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

wyglądu zwierząt i 

ludzi, popełniając 

liczne błędy. 

 Popełniając liczne 

błędy, nakazuje, 

zakazuje i instruuje w 

sytuacjach szkolnych 

oraz reaguje na nakazy 

i zakazy. 

 Popełniając liczne 

błędy, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

uczenia się. 

 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

wyglądu zwierząt i 

ludzi, czasem 

popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie 

nakazuje, zakazuje i 

instruuje w sytuacjach 

szkolnych oraz reaguje 

na nakazy i zakazy. 

 Nie zawsze poprawnie 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje 

dotyczące uczenia się. 

 Bez większego 

problemu reaguje 

zarówno w prostych, 

jak i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do wyglądu 

zwierząt i ludzi. 

 Popełniając nieliczne 

błędy, nakazuje, 

zakazuje, instruuje w 

sytuacjach szkolnych 

oraz reaguje na nakazy 

i zakazy. 

 Popełniając drobne 

błędy, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

uczenia się. 

 

 Bez problemu reaguje 

zarówno w prostych, 

jak i złożonych 

sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do wyglądu 

zwierząt i ludzi. 

 Nakazuje, zakazuje, 

instruuje w sytuacjach 

szkolnych, bezbłędnie 

lub niemal bezbłędnie 

reaguje na nakazy i 

zakazy. 

 Prawidłowo proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

uczenia się. 

 

 Doskonale reaguje 

zarówno w prostych, 

jak i złożonych 

sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do wyglądu 

zwierząt i ludzi. 

 Nakazuje, zakazuje, 

instruuje w sytuacjach 

szkolnych, bezbłędnie 

reaguje na nakazy i 

zakazy. 

 Prawidłowo proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

uczenia się. 

 

Przetwarzanie 

tekstu 
 Nieudolnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

 

 Bez większego trudu 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

. 

 Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 Doskonale przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 
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UNIT 1 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i popełnia 

liczne błędy, 

posługując się 

liczebnikami 1-100. 

 Słabo zna i 

nieudolnie recytuje 

alfabet. 

 Słabo zna i z trudem 

podaje dane 

personalne, nazwy 

przyborów szkolnych. 

 Słabo zna zaimki 

osobowe i często 

niepoprawnie używa 

ich w zdaniach. 

 Popełniając liczne 

błędy, buduje zdania 

twierdzące z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple. 

 Słabo zna i, 

popełniając liczne 

błędy, podaje formy 

pełne i skrócone 

czasownika „być”(to 

be) w czasie Present 

Simple. 

 Słabo zna i często 

niepoprawnie stosuje 

przedimki 

nieokreślone a/an 

przed rzeczownikami 

 Częściowo zna i 

popełniając dość 

liczne błędy, 

posługuje się 

liczebnikami 1-100. 

 Częściowo zna i 

recytuje alfabet, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 Popełniając dość 

liczne błędy, podaje 

dane personalne oraz 

nazwy przyborów 

szkolnych. 

 Częściowo zna 

zaimki osobowe i 

używa ich w 

zdaniach, popełniając 

dość liczne błędy. 

 Buduje zdania 

twierdzące z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 Nie zawsze 

poprawnie podaje 

formy pełne i 

skrócone czasownika 

„być”(to be) w czasie 

Present Simple. 

 Popełniając dość 

 Na ogół poprawnie 

posługuje się 

liczebnikami 1-100. 

 Zna i recytuje alfabet, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

 Na ogół poprawnie 

podaje dane personalne 

oraz nazwy przyborów 

szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i 

na ogół prawidłowo 

używa ich w zdaniach. 

 Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

buduje zdania 

twierdzące z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple. 

 Na ogół poprawnie 

podaje formy pełne i 

skrócone czasownika 

„być” (to be) w czasie 

Present Simple. 

 Popełniając drobne 

błędy, stosuje 

przedimki nieokreślone 

a/an przed 

rzeczownikami lub 

wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + 

rzeczownik. 

 Z łatwością i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie posługuje 

się liczebnikami 1-100. 

 Zna i bezbłędnie lub 

prawie bezbłędnie 

recytuje alfabet. 

 Z łatwością i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie podaje dane 

personalne oraz nazwy 

przyborów szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i 

zawsze prawidłowo 

używa ich w zdaniach. 

 Z łatwością i 

poprawnie buduje 

zdania twierdzące z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple. 

 Zawsze poprawnie 

podaje formy pełne i 

skrócone czasownika 

„być” (to be) w czasie 

Present Simple. 

 Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie stosuje 

przedimki nieokreślone 

a/an przed 

rzeczownikami lub 

wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + 

 Z łatwością i 

bezbłędnie posługuje 

się liczebnikami 1-100. 

 Zna i bezbłędnie 

recytuje alfabet. 

 Z łatwością i 

bezbłędnie podaje dane 

personalne oraz nazwy 

przyborów szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i 

zawsze prawidłowo 

używa ich w zdaniach. 

 Z łatwością i 

poprawnie buduje 

zdania twierdzące z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple. 

 Zawsze poprawnie 

podaje formy pełne i 

skrócone czasownika 

„być” (to be) w czasie 

Present Simple. 

 Bezbłędnie stosuje 

przedimki nieokreślone 

a/an przed 

rzeczownikami lub 

wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + 

rzeczownik. 
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lub wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + 

rzeczownik. 

liczne błędy, stosuje 

przedimki 

nieokreślone a/an 

przed rzeczownikami 

lub wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + 

rzeczownik. 

 

 rzeczownik. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 

sens prostych 

wypowiedzi.  

 Mimo pomocy, z 

trudem znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia dość liczne 

błędy. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi.  

 Na ogół znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Z łatwością rozumie 

ogólny sens zarówno 

prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi proste i 

złożone informacje. 

 Z łatwością rozumie 

ogólny sens zarówno 

prostych, jak i 

złożonych 

wypowiedzi. 

 Doskonale 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi proste i 

złożone informacje. 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Z trudnością znajduje 

w prostym tekście 

określone informacje. 

 

 Przeważnie rozumie 

ogólny sens prostych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

 Rozumie sens prostych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Bez większego trudu 

znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

złożonych tekstów oraz 

fragmentów tekstu. 

 Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

złożonych tekstów oraz 

fragmentów tekstu. 

 Doskonale znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

Mówienie  Nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, popełniając 

błędy zaburzające 

komunikację: opisuje 

ludzi i przybory 

szkolne, stosując 

 Z pewnym trudem 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

błędy czasem 

zaburzają 

komunikację: opisuje 

ludzi i przybory 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy nie 

zaburzające 

komunikacji: opisuje 

ludzi i przybory 

szkolne, stosując 

 Swobodnie tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

ustne, ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji: 

opisuje ludzi i przybory 

 Swobodnie tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje ludzi i 

przybory szkolne, 

stosując podstawowe 

przymiotniki oraz 
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podstawowe 

przymiotniki oraz 

określając liczbę i 

kolor; podaje dane 

personalne swoje i 

innych osób. 

 Z trudem literuje 

imiona, nazwiska i 

inne wyrazy, 

popełniając liczne 

błędy. 

 Z trudem recytuje 

alfabet, popełniając 

liczne błędy. 

szkolne, stosując 

podstawowe 

przymiotniki oraz 

określając liczbę i 

kolor; podaje dane 

personalne swoje i 

innych osób. 

 Literuje imiona, 

nazwiska i inne 

wyrazy, popełniając 

dość liczne błędy. 

 Recytuje alfabet, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

podstawowe 

przymiotniki oraz 

określając liczbę i 

kolor; podaje dane 

personalne swoje i 

innych osób. 

 Literuje imiona, 

nazwiska i inne 

wyrazy, popełniając 

nieliczne błędy. 

 Recytuje alfabet, 

popełniając drobne 

błędy. 

 

szkolne, stosując 

podstawowe 

przymiotniki oraz 

określając liczbę i 

kolor; podaje dane 

personalne swoje i 

innych osób. 

 Płynnie literuje imiona, 

nazwiska i inne 

wyrazy. 

 Płynnie recytuje 

alfabet. 

 

określając liczbę i 

kolor; podaje dane 

personalne swoje i 

innych osób. 

 Płynnie literuje imiona, 

nazwiska i inne 

wyrazy. 

 Płynnie recytuje 

alfabet. 

 

Pisanie  Popełniając liczne 

błędy zakłócające 

komunikację, tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi i 

przybory szkolne, 

przedstawia siebie, 

swoich przyjaciół i 

swoje zwierzęta 

domowe. 

 

 Popełniając dość 

liczne, częściowo 

zaburzające 

komunikację, błędy, 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi i 

przybory szkolne, 

przedstawia siebie, 

swoich przyjaciół i 

swoje zwierzęta 

domowe. 

 

 Popełniając drobne 

błędy niezaburzające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje ludzi i 

przybory szkolne, 

przedstawia siebie, 

swoich przyjaciół i 

swoje zwierzęta 

domowe. 

 

 Samodzielnie i stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi i przybory 

szkolne, przedstawia 

siebie, swoich 

przyjaciół i swoje 

zwierzęta domowe; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

 Samodzielnie i stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi i 

przybory szkolne, 

przedstawia siebie, 

swoich przyjaciół i 

swoje zwierzęta 

domowe. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając błędy 

zakłócające 

komunikację: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje 

i przekazuje 

informacje odnośnie 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje i 

przekazuje informacje 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do danych 

 Biegle reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do danych 
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i przekazuje 

informacje odnośnie 

do danych 

personalnych, wieku, 

liczby i wyglądu 

przyborów 

szkolnych. 
 

do danych 

personalnych, wieku, 

liczby i wyglądu 

przyborów 

szkolnych. 

 

odnośnie do danych 

personalnych, wieku, 

liczby i wyglądu 

przyborów szkolnych. 

personalnych, wieku, 

liczby i wyglądu 

przyborów szkolnych. 

 

personalnych, wieku, 

liczby i wyglądu 

przyborów szkolnych. 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie 

przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

 Zazwyczaj poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

. 

 Bez trudu poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

 

 Doskonale przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 

 

 

UNIT 2 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje dane 

personalne, cechy 

charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, 

nazwy krajów, liczby 

(1‒100). 
 Nieudolnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające z 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

 Częściowo zna i 

umie podać dane 

personalne, cechy 

charakteru, nazwy 

przyborów 

szkolnych, nazwy 

krajów, liczby 

(1‒100). 
 Czasem popełniając 

błędy. tworzy zdania 

twierdzące, przeczące 

i pytające z 

 Na ogół zna i umie 

podać dane 

personalne, cechy 

charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, 

nazwy krajów, liczby 

(1‒100). 
 Zazwyczaj poprawnie 

tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i 

pytające z 

czasownikiem „być” 

 Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie podaje 

dane personalne, cechy 

charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, 

nazwy krajów, liczby 

(1‒100). 
 Swobodnie i 

poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem 

 Bezbłędnie podaje 

dane personalne, 

cechy charakteru, 

nazwy przyborów 

szkolnych, nazwy 

krajów, liczby 

(1‒100). 
 Doskonale tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem 

„być” (to be) w 



9 

 

© Macmillan Polska 2017 

 

Present Simple oraz 

krótkie odpowiedzi. 

 Słabo zna zaimki 

pytające Who, What, 

Where, How much 

oraz zasady tworzenia 

pytań szczegółowych 

z czasownikiem to be 

w czasie Present 

Simple. 

 Tworząc pytania 

szczegółowe, 

popełnia liczne błędy. 

czasownikiem „być” 

(to be) w czasie 

Present Simple oraz 

krótkie odpowiedzi 

 Częściowo zna 

zaimki pytające Who, 

What, Where, How 

much oraz zasady 

tworzenia pytań 

szczegółowych z 

czasownikiem to be 

w czasie Present 

Simple. 

 Popełnia sporo 

błędów, tworząc 

pytania szczegółowe. 

 

(to be) w czasie 

Present Simple oraz 

krótkie odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające 

Who, What, Where, 

How much oraz zasady 

tworzenia pytań 

szczegółowych z 

czasownikiem to be w 

czasie Present Simple, 

na ogół poprawnie je 

stosuje. 

 Zazwyczaj poprawnie 

tworzy pytania 

szczegółowe. 

„być” (to be) w 

czasie Present 

Simple oraz krótkie 

odpowiedzi. 
 Zna zaimki pytające 

Who, What, Where, 

How much oraz 

zasady tworzenia 

pytań szczegółowych 

z czasownikiem to be 

w czasie Present 

Simple, stosuje je z 

łatwością i 

poprawnie. 
 Swobodnie tworzy 

poprawne pytania 

szczegółowe. 

czasie Present 

Simple oraz krótkie 

odpowiedzi. 
 Zna zaimki pytające 

Who, What, Where, 

How much oraz 

zasady tworzenia 

pytań szczegółowych 

z czasownikiem to be 

w czasie Present 

Simple, stosuje je z 

łatwością i 

poprawnie. 

 Swobodnie tworzy 

poprawne pytania 

szczegółowe. 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia dość liczne 

błędy. 

 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Doskonale 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu 

 Z łatwością 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu 

 Z łatwością 
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trudem znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

czasem popełnia 

błędy. 

 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

Mówienie  Nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne: opisuje 

przybory szkolne i 

podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając 

ich wiek i cechy 

charakteru; liczne 

błędy zaburzają 

komunikację. 

 

 Z pewnym trudem 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przybory 

szkolne i podaje ich 

cenę, opisuje ludzi, 

podając ich wiek i 

cechy charakteru; 

błędy czasem 

zaburzają 

komunikację 

 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy nie 

zaburzające 

komunikacji: opisuje 

przybory szkolne i 

podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając 

ich wiek i cechy 

charakteru. 

 Swobodnie tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

ustne, ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają 

komunikacji: opisuje 

przybory szkolne i 

podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając 

ich wiek i cechy 

charakteru. 

 Swobodnie tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje 

przybory szkolne i 

podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając 

ich wiek i cechy 

charakteru. 

Pisanie  Mimo pomocy 

popełniając liczne 

błędy zakłócające 

komunikację, tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje siebie i 

swoich kolegów, 

opisuje flagi 

wybranych krajów, 

zapisuje ceny 

słowami. 

 

 Tworzy, sam lub z 

pomocą nauczyciela, 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje siebie i 

swoich kolegów, 

opisuje flagi 

wybranych krajów, 

zapisuje ceny 

słowami; popełnia 

dość liczne błędy. 

 

 Popełniając nieliczne 

błędy , tworzy 

samodzielnie krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje siebie i swoich 

kolegów, opisuje flagi 

wybranych krajów, 

zapisuje ceny słowami. 

 

 Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne 

(opisuje siebie i swoich 

kolegów, opisuje flagi 

wybranych krajów, 

zapisuje ceny słowami; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji 

 

 Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne 

(opisuje siebie i swoich 

kolegów, opisuje flagi 

wybranych krajów, 

zapisuje ceny słowami. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając błędy 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i złożonych 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: przedstawia 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: 
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zakłócające 

komunikację: 

przedstawia siebie i 

inne osoby; wyraża 

opinie; uzyskuje i 

przekazuje 

informacje odnośnie 

do cen i kolorów 

przyborów szkolnych 

oraz danych 

personalnych (imię, 

wiek, kraj 

pochodzenia).  

 

przedstawia siebie i 

inne osoby; wyraża 

opinie; uzyskuje i 

przekazuje 

informacje odnośnie 

do cen i kolorów 

przyborów szkolnych 

oraz danych 

personalnych (imię, 

wiek, kraj 

pochodzenia).  

 

sytuacjach: przedstawia 

siebie i inne osoby; 

wyraża opinie; 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

cen i kolorów 

przyborów szkolnych 

oraz danych 

personalnych (imię, 

wiek, kraj 

pochodzenia).  

 

siebie i inne osoby; 

wyraża opinie; 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

cen i kolorów 

przyborów szkolnych 

oraz danych 

personalnych (imię, 

wiek, kraj 

pochodzenia). 

 

przedstawia siebie i 

inne osoby; wyraża 

opinie; uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do cen i 

kolorów przyborów 

szkolnych oraz danych 

personalnych (imię, 

wiek, kraj 

pochodzenia). 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie 

przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy. 

 Z trudnością 

przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

 Bez większego trudu, 

popełniając nieliczne 

błędy, przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

. 

 Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 

w języku polskim 

informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

 Doskonale przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 

w języku polskim 

informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 
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UNIT 3 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

przedmiotów 

codziennego użytku 

oraz ubrań. 
 Słabo zna i z trudem 

podaje wymagane 

podstawowe 

przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące 

przedmioty 

codziennego użytku 

oraz ubrania. 
 Słabo zna i 

popełniając liczne 

błędy używa 

przymiotników 

dzierżawczych. 

 Słabo zna zasady 

tworzenia i popełnia 

liczne błędy stosując 

dopełniacz 

saksoński. 

 Często popełniając 

błędy, stosuje 

zaimek pytający 

Whose. 

 Popełnia liczne 

błędy, stosując 

zaimki wskazujące: 

this, that, these, 

those. 

 

 Częściowo zna i 

podaje nazwy 

przedmiotów 

codziennego użytku 

oraz ubrań, czasem 

popełniając błędy 
 Częściowo zna 

wymagane 

podstawowe 

przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące 

przedmioty 

codziennego użytku 

oraz ubrania; 

stosując je, czasem 

popełnia błędy. 
 Częściowo zna i nie 

zawsze poprawnie 

używa 

przymiotników 

dzierżawczych. 

 Częściowo zna 

zasady tworzenia i 

stosuje dopełniacz 

saksoński, czasem 

popełniając błędy. 

 Czasem popełniając 

błędy stosuje zaimek 

pytający Whose. 

 Popełnia dość liczne 

błędy stosując 

zaimki wskazujące: 

this, that, these, 

 W większości zna i 

poprawnie stosuje 

nazwy przedmiotów 

codziennego użytku 

oraz ubrań. 
 Zna i stosuje 

większość 

wymaganych 

podstawowych 

przymiotników (w 

tym kolorów) 

opisujących 

przedmioty 

codziennego użytku 

oraz ubrania. 
 Zna i przeważnie 

poprawnie używa 

przymiotników 

dzierżawczych. 

 Zna zasady tworzenia 

i najczęściej 

poprawnie stosuje 

dopełniacz saksoński. 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

zaimek pytający 

Whose. 

 Zna, rozróżnia i 

zazwyczaj 

prawidłowo stosuje 

zaimki wskazujące: 

this, that, these, those. 

 

 Zna i poprawnie 

stosuje nazwy 

przedmiotów 

codziennego użytku 

oraz ubrań 
 Zna i poprawnie 

stosuje wymagane 

podstawowe 

przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące 

przedmioty 

codziennego użytku 

oraz ubrania. 
 Zna i zawsze 

poprawnie używa 

przymiotników 

dzierżawczych. 

 Zna zasady tworzenia 

i zawsze poprawnie 

stosuje dopełniacz 

saksoński. 

 Zna i poprawnie 

stosuje w zdaniach 

zaimek pytający 

Whose. 

 Zna, rozróżnia i 

prawidłowo stosuje 

zaimki wskazujące: 

this, that, these, those. 

 

 Doskonale zna i 

poprawnie stosuje 

nazwy przedmiotów 

codziennego użytku 

oraz ubrań 
 Doskonale zna i 

poprawnie stosuje 

wymagane 

podstawowe 

przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące 

przedmioty 

codziennego użytku 

oraz ubrania. 
 Doskonale zna i 

zawsze poprawnie 

używa przymiotników 

dzierżawczych. 

 Doskonale zna zasady 

tworzenia i zawsze 

poprawnie stosuje 

dopełniacz saksoński. 

 Doskonale zna i 

poprawnie stosuje w 

zdaniach zaimek 

pytający Whose. 

 Doskonale zna, 

rozróżnia i 

prawidłowo stosuje 

zaimki wskazujące: 

this, that, these, those. 
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those. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia dość liczne 

błędy. 

 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych 

wypowiedzi. 

 Doskonale 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z 

trudem znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

czasem popełnia 

błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

Mówienie  Nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne: opisuje 

przedmioty 

codziennego użytku i 

ubrania, określa 

przynależność, podaje 

ceny; liczne błędy 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy zaburzające 

komunikację: opisuje 

przedmioty 

codziennego użytku i 

ubrania, określa 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy 

niezaburzające 

komunikacji: opisuje 

przybory szkolne i 

podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając 

 Bez trudu tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty 

codziennego użytku 

i ubrania, określa 

przynależność, 

podaje ceny; 

 Doskonale tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje przedmioty 

codziennego użytku 

i ubrania, określa 

przynależność, 

podaje ceny. 
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zaburzają 

komunikację. 

 

przynależność, podaje 

ceny. 

 

ich wiek i cechy 

charakteru. 
ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

błędy, nieudolnie 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje swoje 

ulubione ubrania i 

inne przedmioty; 

opisuje tradycyjne 

stroje różnych 

narodów. 

 

 Popełniając dość 

liczne błędy, tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje swoje 

ulubione ubrania i 

inne przedmioty; 

opisuje tradycyjne 

stroje różnych 

narodów. 

 

 Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje swoje 

ulubione ubrania i inne 

przedmioty; opisuje 

tradycyjne stroje 

różnych narodów. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje swoje 

ulubione ubrania i inne 

przedmioty; opisuje 

tradycyjne stroje 

różnych narodów; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje swoje 

ulubione ubrania i inne 

przedmioty; opisuje 

tradycyjne stroje 

różnych narodów. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne 

błędy: pyta o opinie i 

wyraża opinie na 

temat ubrań; uzyskuje 

i przekazuje 

informacje odnośnie 

do cen i kolorów 

przedmiotów 

codziennego użytku i 

ubrań oraz 

przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, z 

trudem przeprowadza 

prosty dialog w 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

pyta o opinie i wyraża 

opinie na temat 

ubrań; uzyskuje i 

przekazuje 

informacje odnośnie 

do cen i kolorów 

przedmiotów 

codziennego użytku i 

ubrań oraz 

przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

przeprowadza prosty 

dialog w sklepie z 

 Popełniając nieliczne 

błędy reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

pyta o opinie i wyraża 

opinie na temat ubrań; 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

cen i kolorów 

przedmiotów 

codziennego użytku i 

ubrań oraz 

przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe 

przeprowadza prosty 

dialog w sklepie z 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: pyta o 

opinie i wyraża opinie 

na temat ubrań; 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

cen i kolorów 

przedmiotów 

codziennego użytku i 

ubrań oraz 

przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

swobodnie 

przeprowadza prosty 

dialog w sklepie z 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: pyta o 

opinie i wyraża opinie 

na temat ubrań; 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

cen i kolorów 

przedmiotów 

codziennego użytku i 

ubrań oraz 

przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

swobodnie 

przeprowadza prosty 

dialog w sklepie z 
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sklepie z ubraniami; 

popełnia liczne błędy. 

 

ubraniami; popełnia 

dość liczne błędy. 

 

ubraniami; nieliczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

ubraniami. 

 
ubraniami. 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie 

przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy 

 Z trudnością 

przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy 

 Przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

 Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych 

 Na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

 Bez trudu i poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych  

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku polskim 

informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

 Bez trudu i poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych  

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku polskim 

informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

 

UNIT 4 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

członków rodziny, 

popełniając liczne 

błędy. 
 Słabo zna i z trudem 

stosuje wymagane 

podstawowe 

przymiotniki, 

opisujące wygląd 

zewnętrzny (włosy). 
 Słabo zna i popełnia 

dużo błędów, stosując 

 Częściowo zna i 

podaje nazwy 

członków rodziny, 

czasem popełniając 

błędy. 
 Częściowo zna 

wymagane 

podstawowe 

przymiotniki, 

opisujące wygląd 

zewnętrzny (włosy); 

stosując je czasem 

popełnia błędy. 

 Zna i na ogół 

poprawnie podaje 

nazwy członków 

rodziny. 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

wymagane 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

wygląd zewnętrzny 

(włosy). 

 Zna i zazwyczaj 

poprawnie stosuje 

 Zna i zawsze 

poprawnie podaje 

nazwy członków 

rodziny. 

 Zna i zawsze 

poprawnie stosuje 

wymagane 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

wygląd zewnętrzny 

(włosy). 

 Zna i zawsze 

poprawnie stosuje 

 Doskonale zna i 

zawsze poprawnie 

podaje nazwy 

członków rodziny. 

 Doskonale zna i 

zawsze poprawnie 

stosuje wymagane 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

wygląd zewnętrzny 

(włosy). 

 Doskonale zna i 

zawsze poprawnie 
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dopełniacz saksoński i 

przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Słabo zna zasady 

tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących i 

pytających z 

czasownikiem have 

got; popełnia liczne 

błędy posługując się 

nimi. 

 

 Częściowo zna i nie 

zawsze poprawnie 

stosuje dopełniacz 

saksoński i 

przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Częściowo zna 

zasady tworzenia 

zdań twierdzących, 

przeczących i 

pytających z 

czasownikiem have 

got; posługuje się 

nimi czasem 

popełniając błędy. 

 

dopełniacz saksoński i 

przymiotniki 

dzierżawcze, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

 Zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, 

przeczących i 

pytających z 

czasownikiem have got 

i zazwyczaj poprawnie 

się nimi posługuje. 

 

dopełniacz saksoński i 

przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, 

przeczących i 

pytających z 

czasownikiem have got 

i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie się nimi 

posługuje. 

 

stosuje dopełniacz 

saksoński i 

przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Doskonale zna zasady 

tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących i 

pytających z 

czasownikiem have got 

i bezbłędnie się nimi 

posługuje. 

 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi; przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi; przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia dość liczne 

błędy. 

 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem 

ogólnego sensu 

prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z 

trudem znajduje w 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

tekście określone 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 
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tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

czasem popełnia 

błędy. 

 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

Mówienie   Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, popełniając 

liczne błędy: opisuje 

swoją rodzinę, opisuje 

przedmioty i wygląd 

zewnętrzny ludzi 

(włosy). 

 Z pewną pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy: opisuje swoją 

rodzinę, opisuje 

przedmioty i wygląd 

zewnętrzny ludzi 

(włosy). 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

błędy: opisuje swoją 

rodzinę, opisuje 

przedmioty i wygląd 

zewnętrzny ludzi 

(włosy). 

 Bez trudu tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje swoją rodzinę, 

opisuje przedmioty i 

wygląd zewnętrzny 

ludzi (włosy). 

 Bez trudu tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje swoją rodzinę, 

opisuje przedmioty i 

wygląd zewnętrzny 

ludzi (włosy). 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

błędy, nieudolnie 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje rodzinę i 

wygląd zewnętrzny 

ludzi oraz zwierząt; 

przedstawia zawartość 

swojego plecaka; 

opisuje wygląd i 

funkcje robota. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje rodzinę i 

wygląd zewnętrzny 

ludzi oraz zwierząt; 

przedstawia 

zawartość swojego 

plecaka; opisuje 

wygląd i funkcje 

robota; dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócają 

komunikację. 

 

 Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

rodzinę i wygląd 

zewnętrzny ludzi oraz 

zwierząt; przedstawia 

zawartość swojego 

plecaka; opisuje 

wygląd i funkcje 

robota. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

rodzinę i wygląd 

zewnętrzny ludzi oraz 

zwierząt; przedstawia 

zawartość swojego 

plecaka; opisuje 

wygląd i funkcje 

robota; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

rodzinę i wygląd 

zewnętrzny ludzi oraz 

zwierząt; przedstawia 

zawartość swojego 

plecaka; opisuje 

wygląd i funkcje 

robota. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne 

błędy: uzyskuje i 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

 Popełniając nieliczne 

błędy reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 
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przekazuje informacje 

odnośnie do rodziny, 

wyglądu 

zewnętrznego ludzi i 

zwierząt, stanu 

posiadania i 

przynależności. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, z 

trudem przeprowadza 

prosty dialog 

pomiędzy 

gospodarzem i 

zaproszonym 

gościem; popełnia 

liczne błędy 

zakłócające 

komunikację. 

 

informacje odnośnie 

do rodziny, wyglądu 

zewnętrznego ludzi i 

zwierząt, stanu 

posiadania i 

przynależności. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

przeprowadza prosty 

dialog pomiędzy 

gospodarzem i 

zaproszonym 

gościem; czasem 

popełnia błędy 

zakłócające 

komunikację. 

 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

rodziny, wyglądu 

zewnętrznego ludzi i 

zwierząt, stanu 

posiadania i 

przynależności. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

przeprowadza prosty 

dialog pomiędzy 

gospodarzem i 

zaproszonym gościem; 

popełnia błędy; 

nieliczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 
 

odnośnie do rodziny, 

wyglądu zewnętrznego 

ludzi i zwierząt, stanu 

posiadania i 

przynależności. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

swobodnie 

przeprowadza prosty 

dialog pomiędzy 

gospodarzem i 

zaproszonym gościem; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

odnośnie do rodziny, 

wyglądu zewnętrznego 

ludzi i zwierząt, stanu 

posiadania i 

przynależności. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

swobodnie 

przeprowadza prosty 

dialog pomiędzy 

gospodarzem i 

zaproszonym gościem. 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

 

 Bez większego trudu 

na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

 

 Bez trudu i poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

 

 Doskonale przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 

UNIT 5 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

czynności dnia 

codziennego oraz 

czynności 

 Częściowo zna i 

podaje nazwy 

czynności dnia 

codziennego oraz 

czynności 

 Zna i podaje 

większość 

wymaganych nazw 

czynności dnia 

codziennego oraz 

 Zna i z łatwością 

podaje wymagane 

nazwy czynności dnia 

codziennego oraz 

czynności 

 Doskonale zna i z 

łatwością podaje 

wymagane nazwy 

czynności dnia 

codziennego oraz 
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wykonywanych w 

czasie wolnym, w tym 

nazwy dyscyplin 

sportowych. 
 Słabo zna zasady 

tworzenia i z trudem 

tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i 

pytające z 

czasownikiem can 

popełniając liczne 

błędy. 

 Popełniając liczne 

błędy, posługuje się 

przysłówkami sposobu 

z czasownikiem 

modalnym can. 

 Popełniając liczne 

błędy, z trudem 

posługuje się 

czasownikiem can w 

odniesieniu do 

umiejętności oraz 

wyrażając możliwość, 

pytanie o pozwolenie, 

udzielanie lub odmowę 

pozwolenia. 

 

wykonywanych w 

czasie wolnym, w 

tym nazwy 

dyscyplin 

sportowych. 
 Częściowo zna 

zasady tworzenia i 

tworzy zdania 

twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem 

can, czasem 

popełniając błędy. 

 Nie zawsze 

poprawnie 

posługuje się 

przysłówkami 

sposobu z 

czasownikiem 

modalnym can. 

 Popełniając dość 

liczne błędy, 

posługuje się 

czasownikiem can 

w odniesieniu do 

umiejętności oraz 

wyrażając, 

możliwość, pytanie 

o pozwolenie, 

udzielanie lub 

odmowę 

pozwolenia. 

 

czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym, w tym 

nazw dyscyplin 

sportowych. 
 Zna zasady tworzenia 

i zazwyczaj 

poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające z 

czasownikiem can. 
 Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się 

przysłówkami 

sposobu z 

czasownikiem 

modalnym can. 
 Na ogół poprawnie 

posługuje się 

czasownikiem can w 

odniesieniu do 

umiejętności oraz 

wyrażając możliwość, 

pytanie o pozwolenie, 

udzielanie lub 

odmowę pozwolenia. 

wykonywanych w 

czasie wolnym, w tym 

nazwy dyscyplin 

sportowych. 
 Zna zasady 

tworzenia i 

bezbłędnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem can.  
 Poprawnie posługuje 

się przysłówkami 

sposobu z 

czasownikiem 

modalnym can. 
 Z łatwością i 

poprawnie posługuje 

się czasownikiem 

can w odniesieniu do 

umiejętności oraz 

wyrażając 

możliwość, pytanie o 

pozwolenie, 

udzielanie lub 

odmowę pozwolenia. 

 

czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym, w tym 

nazwy dyscyplin 

sportowych. 
 Doskonale zna 

zasady tworzenia i 

bezbłędnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem can.  
 Poprawnie posługuje 

się przysłówkami 

sposobu z 

czasownikiem 

modalnym can. 
 Z łatwością i 

poprawnie posługuje 

się czasownikiem 

can w odniesieniu do 

umiejętności oraz 

wyrażając 

możliwość, pytanie o 

pozwolenie, 

udzielanie lub 

odmowę 

pozwolenia. 

 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 
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sensu prostych 

wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji popełnia 

dość liczne błędy. 

 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając nieliczne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

złożonych 

wypowiedzi. 

 Doskonale 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z 

trudem znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych tekstów 

lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji czasem 

popełnia błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, popełniając 

liczne błędy: opowiada 

o umiejętnościach i 

braku umiejętności. 

 Z niewielką 

pomocą tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, czasem 

popełniając błędy: 

opowiada o 

umiejętnościach i 

braku umiejętności. 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

błędy: opowiada o 

umiejętnościach i ich 

braku. 

 Tworzy proste i 

złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o 

umiejętnościach i ich 

braku: ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

 Tworzy proste i 

złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o 

umiejętnościach i ich 

braku. 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

 Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 
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błędy, nieudolnie 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje umiejętności 

swoje i innych osób 

oraz zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie 

wolno robić; 

przedstawia fakty 

dotyczące parków 

narodowych. 

bardzo proste 

wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

umiejętności swoje 

i innych osób oraz 

zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie 

wolno robić; 

przedstawia fakty 

dotyczące parków 

narodowych; dość 

liczne błędy 

częściowo 

zakłócają 

komunikację. 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

umiejętności swoje i 

innych osób oraz 

zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie 

wolno robić; 

przedstawia fakty 

dotyczące parków 

narodowych. 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

umiejętności swoje i 

innych osób oraz 

zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie 

wolno robić; 

przedstawia fakty 

dotyczące parków 

narodowych; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

umiejętności swoje i 

innych osób oraz 

zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie 

wolno robić; 

przedstawia fakty 

dotyczące parków 

narodowych. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne 

błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do 

umiejętności, prosi o 

pozwolenie, udziela lub 

odmawia pozwolenia, 

dziękuje lub wyraża 

rozczarowanie. 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje 

odnośnie do 

umiejętności, prosi 

o pozwolenie, 

udziela lub 

odmawia 

pozwolenia, 

dziękuje lub wyraża 

rozczarowanie. 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

do umiejętności, prosi 

o pozwolenie, udziela 

lub odmawia 

pozwolenia, dziękuje 

lub wyraża 

rozczarowanie. 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do 

umiejętności, prosi o 

pozwolenie, udziela 

lub odmawia 

pozwolenia, dziękuje 

lub wyraża 

rozczarowanie. 

 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do 

umiejętności, prosi o 

pozwolenie, udziela 

lub odmawia 

pozwolenia, dziękuje 

lub wyraża 

rozczarowanie. 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

 Przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte 

w materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

 Bez większego trudu 

zazwyczaj poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

 Bez trudu i poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

 

 Doskonale przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 
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błędy. 

 
  

 

UNIT 6 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

produktów 

spożywczych. 

 Popełniając liczne 

błędy, posługuje się 

rzeczownikami 

policzalnymi w 

liczbie pojedynczej i 

mnogiej oraz 

niepoliczalnymi. 
 Słabo zna zasady 

stosowania wyrażeń 

some, any, a lot of; 

popełnia dość liczne 

błędy w ich użyciu. 
 Popełnia liczne 

błędy, tworząc 

zdania twierdzące i 

przeczące z 

wyrażeniami there 

is/there are. 
 

 Częściowo zna i 

podaje nazwy 

produktów 

spożywczych. 

 Nie zawsze 

poprawnie 

posługuje się 

rzeczownikami 

policzalnymi w 

liczbie 

pojedynczej i 

mnogiej oraz 

niepoliczalnymi. 
 Częściowo zna 

zasady 

stosowania 

wyrażeń some, 

any, a lot of, 

popełnia dość 

liczne błędy w ich 

użyciu. 
 Popełnia dość 

liczne błędy, 

tworząc zdania 

twierdzące i 

przeczące z 

wyrażeniami 

there is/there are. 
 

 Zna i podaje 

większość 

wymaganych nazw 

produktów 

spożywczych. 

 Zazwyczaj 

poprawnie posługuje 

się rzeczownikami 

policzalnymi w 

liczbie pojedynczej i 

mnogiej oraz 

niepoliczalnymi. 
 Zna zasady 

stosowania wyrażeń 

some, any, a lot of i 

zazwyczaj 

poprawnie się nimi 

posługuje. 
 Zazwyczaj 

poprawnie buduje 

zdania twierdzące i 

przeczące z 

wyrażeniami there 

is/there are. 

 

 Zna i z łatwością 

podaje wymagane 

nazwy produktów 

spożywczych. 

 Poprawnie posługuje 

się rzeczownikami 

policzalnymi w 

liczbie pojedynczej i 

mnogiej oraz 

niepoliczalnymi. 
 Zna zasady 

stosowania wyrażeń 

some, any, a lot of i 

poprawnie się nimi 

posługuje. 
 Z łatwością i 

poprawnie buduje 

zdania twierdzące i 

przeczące z 

wyrażeniami there 

is/there are. 

 

 Doskonale zna i z 

łatwością podaje 

wymagane nazwy 

produktów 

spożywczych. 

 Poprawnie posługuje 

się rzeczownikami 

policzalnymi w 

liczbie pojedynczej i 

mnogiej oraz 

niepoliczalnymi. 
 Doskonale zna 

zasady stosowania 

wyrażeń some, any, 

a lot of i poprawnie 

się nimi posługuje. 
 Z łatwością i 

poprawnie buduje 

zdania twierdzące i 

przeczące z 

wyrażeniami there 

is/there are. 
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Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych 

wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji popełnia 

dość liczne błędy. 

 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając nieliczne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z 

trudem znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych tekstów 

lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką pomocą 

na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji popełnia 

dość liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, popełniając 

liczne błędy 

zaburzające 

komunikację: opisuje 

zawartość koszyka z 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne: opisuje 

zawartość koszyka 

z zakupami oraz 

składniki koktajlu, 

popełniając dość 

 Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy: 

opisuje zawartość 

koszyka z  zakupami 

oraz składniki koktajlu. 

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje zawartość 

koszyka z zakupami 

oraz składniki koktajlu; 

ewentualne drobne 

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje zawartość 

koszyka z zakupami 

oraz składniki koktajlu. 
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zakupami oraz 

składniki koktajlu. 
liczne błędy, 

częściowo 

zakłócające 

komunikację.  

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

błędy, nieudolnie 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

odnosząc się do 

artykułów 

spożywczych, opisuje, 

co jest, a czego nie ma 

w danym miejscu; 

opisuje kanapkę; 

opisuje danie popularne 

w Polsce lub innym 

kraju. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi 

pisemne: odnosząc 

się do artykułów 

spożywczych, 

opisuje, co jest, a 

czego nie ma w 

danym miejscu; 

opisuje kanapkę; 

opisuje danie 

popularne w Polsce 

lub innym kraju.; 

dość liczne błędy 

częściowo 

zakłócają 

komunikację. 

 Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się 

do artykułów 

spożywczych, opisuje, 

co jest, a czego nie ma 

w danym miejscu; 

opisuje kanapkę; 

opisuje danie 

popularne w Polsce 

lub innym kraju. 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się 

do artykułów 

spożywczych, opisuje, 

co jest, a czego nie ma 

w danym miejscu; 

opisuje kanapkę; 

opisuje danie 

popularne w Polsce 

lub innym kraju; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się 

do artykułów 

spożywczych, opisuje, 

co jest, a czego nie ma 

w danym miejscu; 

opisuje kanapkę; 

opisuje danie 

popularne w Polsce 

lub innym kraju. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne 

błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

dotyczące artykułów 

spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań, 

proponuje 

przygotowanie 

określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Z trudem i popełniając 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje 

dotyczące 

artykułów 

spożywczych; 

wyraża opinie na 

temat dań, 

proponuje 

przygotowanie 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące 

artykułów 

spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań, 

proponuje 

przygotowanie 

określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

dotyczące artykułów 

spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań; 

proponuje 

przygotowanie 

określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

 Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

dotyczące artykułów 

spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań; 

proponuje 

przygotowanie 

określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 
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liczne błędy 

zakłócające 

komunikację, prowadzi 

prosty dialog w barze 

sałatkowym. 

określonych dań, 

reaguje na 

propozycje. 

 Prowadzi prosty 

dialog w barze 

sałatkowym, 

stosując zwroty 

grzecznościowe i 

czasem popełniając 

błędy, które mogą 

zaburzać 

komunikację. 

 

 Stosując zwroty 

grzecznościowe, 

prowadzi prosty dialog 

w barze sałatkowym; 

nieliczne błędy na ogół 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

swobodnie i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie, prowadzi 

prosty dialog w barze 

sałatkowym. 

 

swobodnie i 

bezbłędnie prowadzi 

prosty dialog w barze 

sałatkowym. 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając liczne 

błędy. 

 

 Przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte 

w materiałach 

wizualnych, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

 Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

. 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 

UNIT 7 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje wymagane nazwy 

dyscyplin sportowych, 

form spędzania czasu 

wolnego oraz 

codziennych czynności; 

popełnia liczne błędy. 
 Słabo zna i z trudem 

nazywa pory dnia oraz 

podaje godziny, 

popełniając dość liczne 

 Częściowo zna i 

podaje wymagane 

nazwy dyscyplin 

sportowych, form 

spędzania czasu 

wolnego oraz 

codziennych 

czynności; czasem 

popełnia błędy. 
 Częściowo zna i 

nazywa pory dnia 

 Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

dyscyplin sportowych, 

form spędzania czasu 

wolnego oraz 

codziennych czynności. 
 Zna i nazywa pory dnia 

oraz podaje godziny, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

 Zna zasady tworzenia 

 Zna i z łatwością 

podaje wymagane 

nazwy dyscyplin 

sportowych, form 

spędzania czasu 

wolnego oraz 

codziennych czynności. 
 Zna i z łatwością 

nazywa pory dnia oraz 

podaje godziny. 

 Dobrze zna zasady 

 Doskonale zna i z 

łatwością podaje 

wymagane nazwy 

dyscyplin sportowych, 

form spędzania czasu 

wolnego oraz 

codziennych czynności. 
 Doskonale zna i z 

łatwością nazywa pory 

dnia oraz podaje 

godziny. 
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błędy. 

 Słabo zna zasady 

tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących i pytających 

oraz krótkich odpowiedzi 

w czasie Present Simple. 

 Popełniając liczne błędy, 

posługuje się zdaniami w 

czasie Present Simple. 

 

oraz podaje 

godziny, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 Częściowo zna 

zasady tworzenia 

zdań 

twierdzących, 

przeczących i 

pytających oraz 

krótkich 

odpowiedzi w 

czasie Present 

Simple. 

 Popełniając dość 

liczne błędy, 

posługuje się 

zdaniami w czasie 

Present Simple. 

 

zdań twierdzących, 

przeczących i 

pytających oraz 

krótkich odpowiedzi w 

czasie Present Simple. 

 Na ogół poprawnie 

tworzy zdania i 

posługuje się zdaniami 

w czasie Present 

Simple. 

tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących i 

pytających oraz 

krótkich odpowiedzi w 

czasie Present Simple. 

 Poprawnie tworzy i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie posługuje 

się zdaniami w czasie 

Present Simple. 

 Bardzo dobrze zna 

zasady tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących i 

pytających oraz 

krótkich odpowiedzi w 

czasie Present Simple. 

 Poprawnie tworzy i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie posługuje 

się zdaniami w czasie 

Present Simple. 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych 

wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji popełnia 

liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką 

pomocą znajduje 

proste informacje 

w wypowiedzi, 

przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji 

popełnia dość 

liczne błędy. 

 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 
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Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 

znajduje w tekście 

określone informacje, 

przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 Ma trudności z 

ułożeniem informacji w 

określonym porządku 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych tekstów 

lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką 

pomocą na ogół 

znajduje w tekście 

określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji czasem 

popełnia błędy. 

 Z pewnym trudem 

układa informacje 

w określonym 

porządku. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Układa informacje w 

określonym porządku, 

popełniając drobne 

błędy. 
 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 Bez trudu układa 

informacje w 

określonym porządku. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 Bez trudu układa 

informacje w 

określonym porządku. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające 

komunikację: opowiada 

o codziennych 

czynnościach oraz 

zajęciach w czasie 

wolnym wykonywanych 

w różne dni tygodnia i o 

różnych godzinach; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając dość 

liczne błędy 

częściowo 

zaburzające 

komunikację: 

opowiada o 

codziennych 

czynnościach oraz 

zajęciach w czasie 

wolnym 

wykonywanych w 

różne dni tygodnia 

 Popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

codziennych 

czynnościach oraz 

zajęciach w czasie 

wolnym 

wykonywanych w 

różne dni tygodnia i o 

różnych godzinach; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły.  

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

codziennych 

czynnościach oraz 

zajęciach w czasie 

wolnym 

wykonywanych w 

różne dni tygodnia i o 

różnych godzinach; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły.  

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

codziennych 

czynnościach oraz 

zajęciach w czasie 

wolnym 

wykonywanych w 

różne dni tygodnia i o 

różnych godzinach; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły. 
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i o różnych 

godzinach; opisuje 

niezwykłą podróż 

do szkoły. 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

codzienne czynności 

oraz formy spędzania 

czasu wolnego, 

określając dni tygodnia, 

pory dnia i godziny; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela 

tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

codzienne 

czynności oraz 

formy spędzania 

czasu wolnego, 

określając dni 

tygodnia, pory 

dnia i godziny; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły; 

dość liczne błędy 

częściowo 

zakłócają 

komunikację. 

 

 Popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

codzienne czynności 

oraz formy spędzania 

czasu wolnego, 

określając dni tygodnia, 

pory dnia i godziny; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły.  

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

codzienne czynności 

oraz formy spędzania 

czasu wolnego, 

określając dni tygodnia, 

pory dnia i godziny; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

codzienne czynności 

oraz formy spędzania 

czasu wolnego, 

określając dni tygodnia, 

pory dnia i godziny; 

opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

codziennych czynności 

oraz form spędzania 

czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do 

szkoły; pyta o godzinę, 

podaje godzinę. 

 

 Reaguje w 

prostych 

sytuacjach, 

czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje 

odnośnie do 

codziennych 

czynności oraz 

form spędzania 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

codziennych czynności 

oraz form spędzania 

czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do 

szkoły; pyta o godzinę, 

podaje godzinę. 

 Swobodnie i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do 

codziennych czynności 

oraz form spędzania 

czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do 

szkoły; pyta o godzinę, 

 Swobodnie i 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie do 

codziennych czynności 

oraz form spędzania 

czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do 

szkoły; pyta o godzinę, 

podaje godzinę. 
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czasu wolnego, a 

także odnośnie do 

drogi do szkoły; 

pyta o godzinę, 

podaje godzinę. 

 

 podaje godzinę. 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, 

popełniając liczne błędy. 

 

 Przekazuje w 

języku angielskim 

informacje 

zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

czasem 

popełniając błędy. 

 

 Bez większego trudu i 

popełniając nieliczne 

błędy, przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 

 

UNIT 8 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy czynności 

wykonywanych w czasie 

wolnym i związanych z 

wizytą w parku 

tematycznym, a także 

nazwy budynków i 

innych miejsc w mieście; 

popełnia liczne błędy. 
 Słabo zna i, popełniając 

liczne błędy, podaje 

instrukcje stosowane 

przy wskazywaniu drogi. 
 Słabo zna zasady 

tworzenia i popełniając 

liczne błędy, buduje 

 Częściowo zna i 

podaje wymagane 

nazwy czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym i 

związanych z 

wizytą w parku 

tematycznym, a 

także nazwy 

budynków i 

innych miejsc w 

mieście; popełnia 

dość liczne błędy. 
 Częściowo zna i, 

popełniając dość 

liczne błędy, 

 Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym i 

związanych z wizytą w 

parku tematycznym, a 

także nazw budynków i 

innych miejsc w 

mieście. 
 Zna i podaje większość 

wymaganych instrukcji 

stosowanych przy 

wskazywaniu drogi. 
 Zna zasady tworzenia i 

na ogół poprawnie 

 Zna i z łatwością 

podaje wymagane 

nazwy czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym i 

związanych z wizytą w 

parku tematycznym, a 

także nazwy budynków 

i innych miejsc w 

mieście. 
 Zna i z łatwością 

podaje wymagane 

instrukcje stosowane 

przy wskazywaniu 

drogi. 
 Zna dobrze zasady 

 Doskonale zna i z 

łatwością podaje 

wymagane nazwy 

czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym i 

związanych z wizytą w 

parku tematycznym, a 

także nazwy budynków 

i innych miejsc w 

mieście. 
 Doskonale zna i z 

łatwością podaje 

wymagane instrukcje 

stosowane przy 

wskazywaniu drogi. 
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zdania twierdzące, 

przeczące i pytające oraz 

krótkie odpowiedzi w 

czasie Present 

Continuous. 
 Popełniając liczne błędy, 

posługuje się zdaniami w 

czasie Present 

Continuous. 
 Popełnia liczne błędy, 

posługując się trybem 

rozkazującym. 
 

podaje instrukcje 

stosowane przy 

wskazywaniu 

drogi. 
 Częściowo zna 

zasady tworzenia i 

popełniając błędy, 

buduje zdania 

twierdzące, 

przeczące i 

pytające oraz 

krótkie 

odpowiedzi w 

czasie Present 

Continuous. 
 Nie zawsze 

poprawnie 

posługuje się 

zdaniami w czasie 

Present 

Continuous. 
 Popełnia dość 

liczne błędy, 

posługując się 

trybem 

rozkazującym. 

buduje zdania 

twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie 

Present Continuous. 
 Na ogół poprawnie 

posługuje się zdaniami 

w czasie Present 

Continuous. 
 Zna i przeważnie 

poprawnie stosuje tryb 

rozkazujący. 
 

tworzenia i z łatwością 

buduje zdania 

twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie 

Present Continuous. 
 Z łatwością i 

poprawnie posługuje 

się zdaniami w czasie 

Present Continuous. 
 Zna i zawsze 

poprawnie stosuje tryb 

rozkazujący. 

 

 Doskonale zna zasady 

tworzenia i z łatwością 

buduje zdania 

twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie 

Present Continuous. 
 Z łatwością i 

poprawnie posługuje 

się zdaniami w czasie 

Present Continuous. 
 Doskonale zna i zawsze 

poprawnie stosuje tryb 

rozkazujący. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych 

wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z 

trudnością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych 

wypowiedzi. 

 Z niewielką 

pomocą znajduje 

proste informacje 

w wypowiedzi, 

przy 

 Zazwyczaj rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi 

 Popełniając nieliczne 

błędy, znajduje w 

wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 

 

 Doskonale rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 Bez problemu 

samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone 

informacje. 
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informacji popełnia 

liczne błędy. 

 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji 

popełnia dość 

liczne błędy. 

 

  

Czytanie  Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 

znajduje w tekście 

określone informacje, 

przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

popełnia liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens 

prostych tekstów 

lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką 

pomocą na ogół 

znajduje w tekście 

określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

informacji 

popełnia dość 

liczne błędy. 

 

 Na ogół rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje, przy 

wyszukiwaniu 

złożonych informacji 

zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

 Bez trudu rozumie 

ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów 

tekstu. 

 Z łatwością 

samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe 

oraz złożone 

informacje. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające 

komunikację: opowiada 

o czynnościach 

wykonywanych w danej 

chwili, opisuje miasto. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając dość 

liczne błędy 

częściowo 

zaburzające 

komunikację: 

opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

danej chwili, 

 Popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

danej chwili, opisuje 

miasto. 

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

danej chwili, opisuje 

miasto; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

 Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

danej chwili, opisuje 

miasto. 
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opisuje miasto. 

Pisanie  Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w parku 

tematycznym, pisze e-

mail z zaproszeniem i 

wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje 

czynności wykonywane 

w danej chwili, opisuje 

słynny plac w Polsce lub 

innym kraju. 

 Sam lub z pomocą 

nauczyciela 

tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: 

opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

parku 

tematycznym, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem i 

wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, 

opisuje czynności 

wykonywane w 

danej chwili, 

opisuje słynny 

plac w Polsce lub 

innym kraju; dość 

liczne błędy 

częściowo 

zakłócają 

komunikację. 
 

 Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

parku tematycznym, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem i 

wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje 

czynności wykonywane 

w danej chwili, opisuje 

słynny plac w Polsce 

lub innym kraju. 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

parku tematycznym, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem i 

wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje 

czynności wykonywane 

w danej chwili, opisuje 

słynny plac w Polsce 

lub innym kraju; 

ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach 

wykonywanych w 

parku tematycznym, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem i 

wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje 

czynności wykonywane 

w danej chwili, opisuje 

słynny plac w Polsce 

lub innym kraju. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

czynności 

wykonywanych w danej 

chwili, prosi o 

 Reaguje w 

prostych 

sytuacjach, często 

popełniając błędy: 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje 

odnośnie do 

 Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie do 

czynności 

wykonywanych w 

 Swobodnie i 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie czynności 

wykonywanych w 

 Swobodnie i 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie czynności 

wykonywanych w 

danej chwili, prosi o 
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wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć 

w dane miejsce, wyraża 

opinie, intencje i 

życzenia odnośnie do 

gier. 

 

czynności 

wykonywanych w 

danej chwili, prosi 

o wskazówki i 

udziela 

wskazówek, jak 

dotrzeć w dane 

miejsce, wyraża 

opinie, intencje i 

życzenia odnośnie 

do gier. 

 

danej chwili, prosi o 

wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć 

w dane miejsce, wyraża 

opinie, intencje i 

życzenia odnośnie do 

gier. 

 

danej chwili, prosi o 

wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć 

w dane miejsce, wyraża 

opinie, intencje i 

życzenia odnośnie do 

gier. 

 

wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć 

w dane miejsce, wyraża 

opinie, intencje i 

życzenia odnośnie do 

gier. 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, 

popełniając liczne błędy. 

 

 Przekazuje w 

języku angielskim 

informacje 

zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając dość 

liczne błędy. 

 

 Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

. 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 Z łatwością i 

poprawnie przekazuje 

w języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

 

 



 

 

 

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie IV. 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). 

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. 
 

 

 

Dział 

programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       

WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 

 

 

KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 

KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 

 

 

KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby i działania • pojęcie składnika  

i sumy, 

• pojęcie odjemnej, 

odjemnika                           

i różnicy, 

• pojęcie czynnika   

i iloczynu, 

• pojęcie dzielnej, 

dzielnika  

i ilorazu, 

• niewykonalność 

dzielenia przez 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pojęcie reszty  

z dzielenia , 

• zapis potęgi , 

• kolejność 

wykonywania 

działań, gdy nie 

występują nawiasy , 

• pojęcie osi 

liczbowej. 

 

• prawo przemienności 

dodawania  

• rolę liczb 0 i 1 w 

poznanych działaniach, 

• prawo przemienności 

mnożenia, 

• potrzebę dostosowania 

jednostki osi liczbowej 

do zaznaczanych liczb  

 

• pamięciowo dodawać liczby              

w zakresie 200 bez przekraczani 

progu dziesiątkowego i z jego 

przekraczaniem, 

• pamięciowo odejmować liczby                 

w zakresie 200 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego i z jego 

przekraczaniem, 

• powiększać lub pomniejszać liczby 

o daną liczbę naturalną , 

• obliczać, o ile większa (mniejsza) 

jest jedna liczba od drugiej, 

• tabliczkę mnożenia , 

• pamięciowo dzielić liczby 

dwucyfrowe przez jednocyfrowe w 

zakresie tabliczki mnożenia, 

• mnożyć liczby przez 0, 

• posługiwać się liczbą 1                       

w mnożeniu i dzieleniu , 

• pamięciowo mnożyć liczby 

jednocyfrowe przez dwucyfrowe                

w zakresie 200 , 

• pamięciowo dzielić liczby 

dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub 

dwucyfrowe w zakresie 100, 

• pomniejszać lub powiększać liczbę 

n razy, 

• obliczać, ile razy większa 

(mniejsza) jest jedna liczba od 

drugiej, 

• obliczać wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych zapisanych bez 

użycia nawiasów , 

• obliczać wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych zapisanych                           

z użyciem nawiasów, 

• przedstawiać liczby naturalne na osi 

liczbowej, 

• odczytywać współrzędne punktów 

na osi liczbowej . 

 



 

 

II. Systemy 

zapisywania liczb  

 

• dziesiątkowy 

system pozycyjny, 

• pojęcie cyfry, 

• znaki nierówności 

< i > 

• algorytm 

dodawania  

i odejmowania 

dziesiątkami, 

setkami, tysiącami, 

• zależność 

pomiędzy złotym            

a groszem, 

• nominały monet  

i banknotów 

używanych  

w Polsce, 

• zależności 

pomiędzy 

podstawowymi 

jednostkami 

długości, 

• zależności 

pomiędzy 

podstawowymi 

jednostkami masy, 

• cyfry rzymskie 

pozwalające zapisać 

liczby 

- niewiększe niż 30 , 

• podział roku na 

kwartały, miesiące  

i dni, 

• nazwy dni 

tygodnia, 

• dziesiątkowy system 

pozycyjny, 

• różnicę między cyfrą  

a liczbą  

• zapisywać liczbę za pomocą cyfr, 

• czytać liczby zapisane cyframi, 

• zapisywać liczby słowami, 

• porównywać liczby, 

• dodawać i odejmować liczby                        

z zerami na końcu: 

- o jednakowej liczbie zer , 

• mnożyć i dzielić przez 10,100,1000, 

• zamieniać złote na grosze                           

i odwrotnie , 

• porównywać  

i porządkować kwoty podane: 

- w tych samych jednostkach , 

• zamieniać długości wyrażane                      

w różnych jednostkach , 

• zamieniać masy wyrażane                      

w różnych jednostkach, 

• przedstawiać za pomocą znaków 

rzymskich liczby: 

- niewiększe niż 30 , 

- niewiększe niż 30 , 

• zapisywać daty , 

• zastosować liczby rzymskie do 30 

do zapisywania dat, 

• posługiwać się zegarami 

wskazówkowymi  

i elektronicznymi , 

• zapisywać cyframi podane słownie 

godziny, 

• wyrażać upływ czasu w różnych 

jednostkach . 

 

III. Działania  

pisemne 

• algorytm 

dodawania 

pisemnego, 

• algorytm 

odejmowania 

pisemnego, 

• algorytm 

mnożenia 

pisemnego przez 

liczby 

jednocyfrowe, 

• algorytm dzielenia 

pisemnego przez 

liczby jednocyfrowe 

 • dodawać pisemnie liczby bez 

przekraczania progu dziesiątkowego  

i z przekraczaniem jednego progu 

dziesiątkowego, 

• odejmować pisemnie liczby bez 

przekraczania progu dziesiątkowego   

i z przekraczaniem jednego progu 

dziesiątkowego, 

• mnożyć pisemnie liczby 

dwucyfrowe przez jednocyfrowe, 

• powiększać liczby n razy, 

• dzielić pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez jednocyfrowe, 

• pomniejszać liczbę n razy . 

 

IV. Figury 

geometryczne 

 

• podstawowe 

figury 

geometryczne , 

• jednostki długości, 

• zależności 

pomiędzy 

jednostkami 

długości, 

• pojęcie kąta, 

• rodzaje kątów: 

– prosty, ostry, 

rozwarty , 

• jednostkę miary 

kąta, 

• pojęcie wielokąta , 

• elementy 

wielokątów oraz ich 

nazwy, 

• pojęcia: prostokąt, 

kwadrat, 

• własności 

prostokąta  

i kwadratu, 

• pojęcia: prosta, 

półprosta, odcinek, 

• pojęcie prostych 

prostopadłych , 

• pojęcie prostych 

równoległych , 

• możliwość stosowania 

różnorodnych jednostek 

długości, 

 

• rozpoznawać podstawowe figury 

geometryczne, 

• kreślić podstawowe figury 

geometryczne, 

• rozpoznawać proste prostopadłe 

oraz proste równoległe, 

• kreślić proste prostopadłe oraz 

proste równoległe: 

– na papierze w kratkę, 

• rozpoznawać odcinki prostopadłe 

oraz odcinki równoległe, 

• zamieniać jednostki długości, 

• mierzyć długości odcinków, 

• kreślić odcinki danej długości, 

• klasyfikować kąty, 

• kreślić poszczególne rodzaje kątów, 

• mierzyć kąty, 

• nazwać wielokąt na podstawie jego 

cech, 

• kreślić prostokąt, kwadrat o danych 

wymiarach lub przystający do 

danego: 

– na papierze w kratkę, 

 



 

 

• sposób obliczania 

obwodów 

prostokątów  

i kwadratów, 

• pojęcia koła                       

i okręgu, 

• elementy koła                  

i okręgu. 

• wyróżniać spośród czworokątów 

prostokąty i kwadraty, 

• obliczać obwody prostokąta i 

kwadratu, 

• wyróżniać spośród figur płaskich 

koła i okręgi, 

• kreślić koło i okrąg o danym 

promieniu , 

V. Ułamki zwykłe 

 

 

 

• pojęcie ułamka 

jako części całości, 

• zapis ułamka 

zwykłego, 

 

• pojęcie ułamka jako 

części całości  

 

 

 

• zapisywać słownie ułamek zwykły, 

 • zaznaczać część: 

- figury określoną ułamkiem , 

• zapisywać słownie ułamek 

zwykły i liczbę mieszaną, 

• porównywać ułamki zwykłe                        

o równych mianownikach. 

 

VI. Ułamki 

dziesiętne 

 

• dwie postaci 

ułamka 

dziesiętnego, 

 

 • zapisywać i odczytywać ułamki 

dziesiętne, 

• porównywać dwa ułamki dziesiętne 

o tej samej liczbie cyfr po przecinku. 

 

VII. Pola figur • pojęcie kwadratu 

jednostkowego, 

• jednostki pola, 

• algorytm 

obliczania pola 

prostokąta                       

i kwadratu. 

• pojęcie pola jako 

liczby kwadratów 

jednostkowych. 

 

• mierzyć pola figur: 

- kwadratami jednostkowymi, 

• obliczać pola prostokątów                     

i kwadratów. 

 

 

 

VIII. 

Prostopadłościany 

i sześciany 

 

• pojęcie 

prostopadłościanu  

 • wyróżniać prostopadłościany 

spośród figur przestrzennych. 

 

 

 

Wymagania  na ocenę dostateczną (3) 

obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest 

możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą): 

 

 

Dział 

programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 

 

 

KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 

KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 

 

 

KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby                 

i działania 

• prawo 

przemienności 

dodawania, 

• prawo 

przemienności 

mnożenia, 

• pojęcie potęgi, 

• uporządkować 

podane  

w zadaniu 

informacje, 

• zapisać 

rozwiązanie zadania 

tekstowego, 

• kolejność 

wykonywania 

działań, gdy 

występują nawiasy 

 

• porównywanie 

różnicowe, 

• porównywanie 

ilorazowe, 

• że reszta jest mniejsza 

od dzielnika, 

• potrzebę 

porządkowania 

podanych informacji 

 

• dopełniać składniki do określonej wartości, 

• obliczać odjemną (lub odjemnik), znając 

różnicę  

i odjemnik (lub odjemną)  

• powiększać lub pomniejszać liczby              

o daną liczbę naturalną, 

• obliczać, o ile większa (mniejsza) jest jedna 

liczba od drugie, 

• obliczać liczbę wiedząc, o ile jest większa 

(mniejsza) od danej, 

• rozwiązywać jednodziałaniowe zadania 

tekstowe , 

• pamięciowo mnożyć liczby przez pełne 

dziesiątki, setki, 

• obliczać jeden z czynników, mając iloczyn  

i drugi czynnik, 

• rozwiązywać jednodziałaniowe zadania 

tekstowe, 

• sprawdzać poprawność wykonania 

działania , 

• rozwiązywać jednodziałaniowe zadania 

tekstowe, 

• pomniejszać lub powiększać liczbę n razy, 

• obliczać liczbę, wiedząc, ile razy jest ona 

większa (mniejsza) od danej, 

• obliczać, ile razy większa (mniejsza) jest 

jedna liczba od drugiej, 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

 



 

 

jednodziałaniowe, 

• wykonywać dzielenie z resztą, 

• obliczać dzielną, mając iloraz, dzielnik oraz 

resztę z dzielenia, 

- rozwiązywać jednodziałaniowe zadania 

tekstowe, 

• czytać ze zrozumieniem zadania tekstowe, 

• odpowiadać na pytania zawarte w prostym 

zadaniu tekstowym, 

• czytać tekst ze zrozumieniem, 

• odpowiadać na pytania zawarte w tekście, 

• układać pytania do podanych informacji, 

• ustalać na podstawie podanych informacji, 

na które pytania nie można odpowiedzieć, 

• rozwiązywać wielodziałaniowe zadania 

tekstowe, 

• obliczać wartości wielodziałaniowych 

wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem 

kolejności działań, nawiasów i potęg, 

• odczytywać współrzędne punktów na osi 

liczbowej 

II. Systemy 

zapisywania liczb  

 

 

• znaki nierówności 

< i >, 

• algorytm 

mnożenia  

i dzielenia liczb                

z zerami na końcu, 

• podział roku na: 

• liczby dni                              

w miesiącach, 

• pojęcie wieku, 

• pojęcie roku 

zwykłego, roku 

przestępnego oraz 

różnice między 

nimi,  

• zależności 

pomiędzy 

jednostkami czasu 

 

• znaczenie położenia 

cyfry w liczbie, 

• związek pomiędzy 

liczbą cyfr,                             

a wielkością liczby, 

• korzyści płynące  

z umiejętności 

pamięciowego 

wykonywania działań 

na dużych liczbach, 

• możliwość stosowania 

monet i banknotów  

o różnych nominałach 

do uzyskania 

jednakowych kwot, 

• możliwość stosowania 

różnorodnych jednostek 

długości, 

• możliwość stosowania 

różnorodnych jednostek 

masy, 

• rzymski system 

zapisywania liczb, 

• różne sposoby 

zapisywania dat, 

• różne sposoby 

przedstawiania upływu 

czasu 

• porządkować liczby w skończonym 

zbiorze, 

• dodawać i odejmować liczby z zerami na 

końcu: 

o różnej liczbie zer, 

• mnożyć i dzielić przez liczby z zerami na 

końcu, 

• porównywać sumy i różnice, nie wykonując 

działań, 

• zamieniać grosze na złote i grosze, 

• porównywać i porządkować kwoty podane: 

- w różnych jednostkach, 

• obliczać, ile złotych wynosi kwota złożona 

z kilku monet lub banknotów o jednakowych 

nominałach, 

• obliczać koszt kilku kilogramów lub 

połowy kilograma produktu o podanej, 

• obliczać łączny koszt kilu produktów                      

o różnych cenach, 

• obliczać resztę, 

• porównywać odległości wyrażane                        

w różnych jednostkach, 

• zapisywać wyrażenia dwumianowane przy 

pomocy jednej jednostki, 

• obliczać sumy i różnice odległości 

zapisanych  

w postaci wyrażeń dwumianowanych, 

• rozwiązywać zadania tekstowe związane  

z jednostkami długości, 

• porównywać masy produktów wyrażane              

w różnych jednostkach, 

• rozwiązywać zadania tekstowe powiązane            

z masą, 

 

• obliczać upływu czasu związany                           

z kalendarzem, 

- zapisywać daty po upływie określonego 

czasu, 

• obliczać upływu czasu związany z zegarem 

 

III. Działania  

pisemne 

 

• algorytm 

mnożenia 

pisemnego przez 

liczby zakończone 

zerami. 

 

• porównywanie 

różnicowe, 

• porównywanie 

ilorazowe, 

 

• odejmować pisemnie liczby                                       

z przekraczaniem kolejnych progów 

dziesiątkowych, 

• sprawdzać poprawność odejmowania 

pisemnego, 

• obliczać różnice liczb opisanych słownie, 

• obliczać odjemnik, mając dane różnicę                  

i odjemną, 

• obliczać jeden ze składników, mając dane 

sumę  

i drugi składnik, 

• rozwiązywać zadania tekstowe                                         

 



 

 

z zastosowaniem odejmowania pisemnego, 

• rozwiązywać zadania tekstowe                                                      

z zastosowaniem mnożenia pisemnego, 

• sprawdzać poprawność dzielenia 

pisemnego, 

• wykonywać dzielenie z resztą. 

IV. Figury 

geometryczne 

 

• zapis symboliczny 

prostych 

prostopadłych  

i prostych 

równoległych, 

• definicje 

odcinków 

prostopadłych                     

i odcinków 

równoległych, 

• elementy kąta, 

• symbol kąta 

prostego, 

• zależność między 

długością promienia 

i średnicy, 

• pojęcie skali. 

 

 

• różnice pomiędzy 

dowolnym prostokątem  

a kwadratem, 

• różnicę między kołem  

i okręgiem, 
• pojęcie skali. 

 

• rozpoznawać proste prostopadłe oraz proste 

równoległe 

– na papierze gładkim, 

• kreślić proste prostopadłe oraz proste 

równoległe przechodzące prze dany punkt, 

• określać wzajemne położenia prostych na 

płaszczyźnie, 

• kreślić odcinki, których długość spełnia 

określone warunki, 

• rozwiązywać zadania tekstowe związane  

z mierzeniem odcinków, 

• rysować wielokąt o określonych kątach, 

• kreślić kąty o danej mierze, 

• określać miarę poszczególnych rodzajów 

kątów, 

• rysować wielokąt o określonych cechach, 

• na podstawie rysunku określać punkty 

należące i nienależące do wielokąta, 

• kreślić prostokąt, kwadrat o danych 

wymiarach lub przystający do danego: 

– na papierze gładkim, 

• obliczać długość boku kwadratu przy 

danym obwodzie, 

• kreślić promienie, cięciwy i średnice 

okręgów lub kół. 

 

V. Ułamki zwykłe 

 

• pojęcie liczby 

mieszanej, jako 

sumy części 

całkowitej  

i ułamkowej, 

• sposób 

porównywania 

ułamków o równych 

licznikach lub 

mianownikach, 

• pojęcie ułamka 

nieskracalnego, 

• algorytm skracania  

i algorytm 

rozszerzania 

ułamków zwykłych, 

• pojęcie ułamków 

właściwych  

i niewłaściwych, 

• ułamek, jak każdą 

liczbę można 

przedstawić na osi 

liczbowej, 

• ułamek można zapisać 

na wiele sposobów. 

 

• za pomocą ułamka opisywać część figury 

lub część zbioru skończonego, 

- część zbioru skończonego opisanego 

ułamkiem, 

• rozwiązywać zadania tekstowe, w których 

do opisu części skończonego zbioru 

zastosowano ułamki, 

• za pomocą liczb mieszanych opisywać 

liczebność zbioru skończonego, 

• obliczać upływ czasu podany przy pomocy 

ułamka lub liczby mieszanej, 

• zamieniać długości oraz masy wyrażone 

częścią innej jednostki, 

• przedstawiać ułamek zwykły na osi, 

• zaznaczać liczby mieszane na osi, 

• odczytywać współrzędne ułamków i liczb 

mieszanych na osi liczbowej, 

• porównywać ułamki zwykłe o równych 

licznikach, 

• odróżniać ułamki właściwe od 

niewłaściwych, 

• zamieniać całości na ułamki niewłaściwe. 

 



 

 

VI. Ułamki 

dziesiętne 

 

• nazwy rzędów po 

przecinku, 

• pojęcie wyrażenia 

jednomianowanego 

i dwumianowanego, 

• zależności 

pomiędzy 

jednostkami 

długości, 

• zależności 

pomiędzy 

jednostkami masy, 

• różne sposoby 

zapisu tych samych 

liczb, 

• algorytm 

porównywania 

ułamków 

dziesiętnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dziesiątkowy układ 

pozycyjny  

z rozszerzeniem na 

części ułamkowe, 

• możliwość 

przedstawiania długości 

w różny sposób, 

• możliwość 

przedstawiania masy w 

różny sposób, 

• że dopisywanie zer na 

końcu ułamka 

dziesiętnego ułatwia 

zamianę jednostek i nie 

zmienia wartości liczby. 

 

 

• przedstawiać ułamki dziesiętne na osi 

liczbowej, 

• zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe, 

• zapisywać podane kwoty w postaci 

ułamków dziesiętnych, 

• zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania 

długości w różnych jednostkach, 

• zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania 

masy  

w różnych jednostkach, 

• zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem 

końcowych zer, 

• wyrażać długość i masę w różnych 

jednostkach, 

• zamieniać wyrażenia dwumianowane na 

jednomianowane i odwrotnie. 

 

VII. Pola figur   • mierzyć pola figur: 

- trójkątami jednostkowymi itp,, 

• budować figury z kwadratów 

jednostkowych 

 

 

VIII. 

Prostopadłościany 

i sześciany 

 

• elementy budowy 

prostopadłościanu, 

• pojęcie siatki 

prostopadłościanu. 

 

 • wyróżniać sześciany spośród figur 

przestrzennych, 

• wskazywać elementy budowy 

prostopadłościanu, 

• wskazywać w prostopadłościanie ściany 

prostopadłe i równoległe oraz krawędzie 

prostopadłe i równoległe: 

- na modelu, 

• obliczać sumę długości krawędzi                               

i sześcianu, 

• rysować siatki prostopadłościanów                         

i sześcianów, 

• projektować siatki prostopadłościanów 

i sześcianów, 

• sklejać modele z zaprojektowanych siatek, 

• podawać wymiary prostopadłościanów na 

podstawie siatek. 

 

 

 
 

 Wymagania  na ocenę dobrą (4). 

obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych 
poziomach kształcenia. 

 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca i dostateczną): 

 

 

Dział 

programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       

WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 

KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 

 

 

KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 

 



 

 

I. Liczby i działania • kolejność 

wykonywania 

działań, gdy 

występują nawiasy  

i potęgi 

 

 

 

 

 

 

 

• związek potęgi  

z iloczynem 

• obliczać dzielną (lub dzielnik), 

mając iloraz i dzielnik (lub dzielną), 

• rozwiązywać zadania tekstowe                           

z zastosowaniem dzielenia z resztą, 

• obliczać kwadraty i sześciany liczb, 

• tworzyć wyrażenia arytmetyczne na 

podstawie opisu i obliczać ich 

wartości, 

• ustalać jednostkę osi liczbowej na 

podstawie danych o współrzędnych 

punktów. 

 

II. Systemy 

zapisywania liczb  

 

• pojęcia: masa 

brutto, netto, tara 

 

 • obliczać łączną masę produktów 

wyrażoną w różnych jednostkach, 

• zapisywać wyrażenia 

dwumianowane przy pomocy jednej 

jednostki, 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

związane pojęciami masa brutto, 

netto i tara, 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

związane z upływem czasu 

 

III. Działania  

pisemne 

 

 

 

 • rozwiązywać zadania tekstowe                            

z zastosowaniem dzielenia pisemnego 

 

IV. Figury 

geometryczne 

 

• rodzaje kątów: 

– pełny, półpełny,  

 

• pojęcia: łamana • rozwiązywać zadania tekstowe 

związane z kątami, 

• obliczać długość boku prostokąta 

przy danym obwodzie i długości 

drugiego boku, 

• kreślić promienie, cięciwy i średnice 

okręgów lub kół spełniające podane 

warunki, 

• obliczać długości odcinków w skali 

lub  w rzeczywistości, 

• obliczać rzeczywiste wymiary 

obiektów narysowanych w skali.  

 

V. Ułamki zwykłe 

 

• algorytm zamiany 

liczb mieszanych na 

ułamki niewłaściwe. 

 

 

 

 

 

 

 

• ustalać jednostkę na osi liczbowej 

na podstawie danych o 

współrzędnych punktów, 

• rozwiązywać zadania tekstowe                            

z zastosowaniem porównywania 

ułamków zwykłych, 

• zapisywać ułamki zwykłe w postaci 

nieskracalnej, 

• zamieniać liczby mieszane na 

ułamki niewłaściwe, 

• rozwiązywać zadania tekstowe                            

z zastosowaniem zamiany ułamków 

zwykłych. 

 

VI. Ułamki 

dziesiętne 

 

  

 

• porządkować ułamki dziesiętne, 

• porównywać dowolne ułamki 

dziesiętne, 

• porównywać wielkości podane                  

w różnych jednostkach. 

 

VII. Pola figur   

 

 

• obliczać długość boku kwadratu, 

znając jego pole, 

• obliczać długość boku prostokąta, 

znając jego pole i długość drugiego 

boku, 

• obliczać pola figur złożonych                                 

z jednakowych modułów  

i ich części 

 



 

 

VIII. 

Prostopadłościany 

i sześciany 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• wskazywać w prostopadłościanie 

ściany prostopadłe i równoległe oraz 

krawędzie prostopadłe i równoległe 

- na rysunku, 

• rysować prostopadłościan w rzucie 

równoległym, 

• obliczać sumę długości krawędzi 

prostopadłościanu,  

i sześcianu, 

• obliczać długość krawędzi 

sześcianu, znając sumę wszystkich 

jego krawędzi, 

• projektować siatki 

prostopadłościanów 

i sześcianów w skali.  

 

 

 

Wymagania  na ocenę bardzo dobrą (5) 

obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do 
rozwiązywania zadań problemowych. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca, dostateczną, dobrą): 

 

 

Dział 

programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       

WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 

KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 

 

 

KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby i działania   • zapisywać liczby w postaci potęg, 

• rozwiązywać zadania tekstowe  

z zastosowaniem potęg 

• dostrzegać zasady zapisu 

ciągu liczb naturalnych, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania dotyczące własności 

liczb, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

II. Systemy 

zapisywania liczb  

 

• cyfry rzymskie 

pozwalające zapisać 

liczby: 

- większe niż 30 

 • przedstawiać za pomocą znaków 

rzymskich liczby: 

- większe niż 30, 

• odczytywać liczby zapisane za 

pomocą znaków rzymskich: 

- większe niż 30 

 

III. Działania  

pisemne 

 

 

 

  • rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 

dodawania pisemnego, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 

odejmowania pisemnego, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 

mnożenia pisemnego, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

dzielenia pisemnego 

IV. Figury 

geometryczne 

 

• rodzaje kątów: 

– wklęsły 

 • obliczać miary kątów przyległych • rozwiązywać zadania 

związane z położeniem 

wskazówek zegara, 

• rozwiązywać zadania 

związane z podziałem wielokąta 

na części będące innymi 

wielokątami, 

• rozwiązywać zadania 

związane z kołem, okręgiem, 

prostokątem  i kwadratem 

V. Ułamki zwykłe 

 

  

 

 • rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 

ułamków do opisu części 

skończonego zbioru, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 



 

 

zamiany długości wyrażonych 

częścią innej jednostki, 

• zaznaczać i odczytywać 

ułamki  o różnych 

mianownikach na jednej osi 

liczbowej, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  z zastosowaniem 

porównywania ułamków 

zwykłych, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

zamiany ułamków zwykłych. 

VI. Ułamki 

dziesiętne 

 

  

 

 • znajdować ułamki spełniające 

zadane warunki. 

VII. Pola figur   

 

 

• układać figury tangramowe  • obliczać pola figur złożonych  

z kilku prostokątów, 

• szacować pola figur 

nieregularnych pokrytych 

siatkami kwadratów 

jednostkowych, 

• określać pola wielokątów 

wypełnionych siatkami 

kwadratów jednostkowych, 

• rysować figury o danym polu. 

VIII. 

Prostopadłościany 

i sześciany 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem pól 

powierzchni 

prostopadłościanów, 

• obliczać długość krawędzi 

sześcianu, znając jego pole 

powierzchni. 

 

Wymagania  na ocenę celującą (6) 

stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 

 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą): 
 

 

 

Dział 

programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       

WRAZ  Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 

KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 

 

 

KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby i działania    • dostrzegać zasady zapisu 

ciągu liczb naturalnych, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania dotyczące własności 

liczb, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe                                                 

z zastosowaniem dzielenia  

z resztą, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  

z zastosowaniem potęg, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe, 

• zapisywać jednocyfrowe 

liczby za pomocą czwórek, 

znaków działań                                      

i nawiasów. 

II. Systemy 

zapisywania liczb  

 

   • rozwiązywać zadania 

tekstowe związane                               

z zastosowaniem jednostek 



 

 

masy, 

• zapisywać w systemie 

rzymskim liczby największe 

lub najmniejsze, używając 

podanych znaków, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związane  

z upływem czasu. 

III. Działania  

pisemne 

 

 

 

  • rozwiązywać 

wielodziałaniowe zadania 

tekstowe  

z zastosowaniem działań 

pisemnych. 

IV. Figury 

geometryczne 

 

   • rozwiązywać zadania 

tekstowe związane                                

z prostopadłością  

i równoległością prostych, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane                                 

z prostopadłością  

i równoległością odcinków, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe dotyczące 

prostokątów, 

• obliczać skalę mapy na 

podstawie długości 

odpowiedniego odcinka 

podanego w innej skali. 

V. Ułamki zwykłe 

 

  

 

 • porównywać ułamki zwykłe  

o różnych mianownikach. 

 

VI. Ułamki 

dziesiętne 

 

  

 

 • obliczać współrzędną liczby 

zaznaczonej na osi liczbowej, 

mając dane współrzędne dwóch 

innych liczb, 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

ułamków dziesiętnych, 

• ustalać zależności pomiędzy 

nietypowymi jednostkami 

długości, 

• zastosować ułamki dziesiętne 

do wyrażania masy  

w różnych jednostkach, 

• określać liczebność zbioru 

spełniającego podane warunki. 

VII. Pola figur   

 

 

 • rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

pojęcia pola, 

• wskazywać wśród 

prostokątów ten, którego 

obwód jest najmniejszy itp. 

VIII. 

Prostopadłościany 

i sześciany 

 

  

 

 

 

 

 

 

 • stwierdzać, czy rysunek przedstawia 

siatkę sześcianu, 

• obliczać pola powierzchni brył 

złożonych  

z prostopadłościanów, 
• obliczać pole bryły powstałej  

w wyniku wycięcia sześcianu  

z prostopadłościanu. 

Kategorie celów nauczania: 

A – zapamiętanie wiadomości 

B – rozumienie wiadomości 

C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

 

 

 



Roczny plan pracy z plastyki oraz wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Do dzieła!” 

Klasa IV 

 

Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

1.  

Co widzimy i 

jak to pokazać?  

 

1 

 

 

 

 

 

 

- podstawowe terminy 

plastyczne w formie 

abecadła plastycznego: linia, 

kontur, plama, walor, 

światłocień, barwa, gama 

barwna, faktura, kształt, 

kompozycja, perspektywa 

- elementy plastyczne w 

otoczeniu i w dziele sztuki 

- rola plastyki w tworzeniu 

jakości otoczenia 

- istota malarskiego 

patrzenia na otoczenie 

- wskazuje i opisuje 

elementy abecadła 

plastycznego w 

najbliższym otoczeniu, 

- przedstawia w pracy 

plastycznej fragment 

najbliższego otoczenia z 

uwzględnieniem co 

najmniej jednego elementu 

języka plastyki, 

- określa rolę plastyki w 

najbliższym otoczeniu 

- wskazuje i opisuje 

elementy abecadła 

plastycznego w 

najbliższym otoczeniu, 

- przedstawia w pracy 

plastycznej fragment 

najbliższego otoczenia z 

uwzględnieniem co 

najmniej dwóch 

elementów języka plastyki, 

- określa rolę plastyki w 

najbliższym otoczeniu 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- wskazuje i opisuje 

elementy abecadła 

plastycznego w 

najbliższym otoczeniu, 

- przedstawia w pracy 

plastycznej fragment 

najbliższego otoczenia 

z uwzględnieniem co 

najmniej trzech 

elementów języka 

plastyki, 

- określa rolę plastyki 

w najbliższym 

otoczeniu, 

- wykonuje pracę 

według wskazówek 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- wskazuje i opisuje 

elementy abecadła 

plastycznego w 

najbliższym otoczeniu, 

- przedstawia w pracy 

plastycznej fragment 

najbliższego otoczenia 

z uwzględnieniem co 

najmniej trzech 

elementów języka 

plastyki, 

- określa rolę plastyki 

w najbliższym 

otoczeniu, 

- wykonuje pracę 

według wytycznych 

oraz wykazuje 

kreatywność, 

- pracę doprowadza do 

końca 

- wskazuje na 

fotografiach i 

reprodukcjach obrazów 

tworzące je elementy 

plastyczne 

- wymienia przykłady 

otoczenia estetycznego 

i uzasadnia swój wybór 

- omawia rolę środków 

plastycznych 

zastosowanych w 

odtworzeniu fragmentu 

otoczenia na 

płaszczyźnie 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia kreatywność i 

dużą biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy fragmentu 

najbliższego otoczenia 

I.1 

I.5 

I.6 

II.1 

2. 

ABC sztuki 

1 - sztuka i dzieło sztuki 

- dziedziny sztuki: rysunek, 

malarstwo, grafika, rzeźba, 

architektura, sztuka 

użytkowa, fotografia, film 

- muzea i galerie jako 

miejsca gromadzące dzieła 

sztuki 

- określa, jakie przedmioty 

można nazwać dziełami 

sztuki 

- wymienia dziedziny 

sztuki 

- wyjaśnia, gdzie można 

oglądać dzieła sztuki 

 

- określa, jakie przedmioty 

można nazwać dziełami 

sztuki 

- wymienia dziedziny 

sztuki 

- wyjaśnia, gdzie można 

oglądać dzieła sztuki 

- odszukuje w swoim 

otoczeniu ciekawe 

przykłady malowideł, dzieł 

architektonicznych i 

– zna i rozumie pojęcie 

dzieło sztuki 

– potrafi zaobserwować 

i określić cechy dzieł 

różnych dziedzin sztuki 

- wymienia dziedziny 

sztuki 

- wyjaśnia, gdzie 

można oglądać dzieła 

sztuki 

- odszukuje w swoim 

– zna i rozumie pojęcie 

dzieło sztuki 

– potrafi zaobserwować 

i określić cechy dzieł 

różnych dziedzin sztuki 

- wymienia dziedziny 

sztuki 

- wyjaśnia, gdzie 

można oglądać dzieła 

sztuki 

- odszukuje w swoim 

- wyjaśnia, czym jest 

sztuka i dzieło sztuki 

- omawia specyfikę 

podstawowych 

dziedzin sztuki 

- fotografuje, a 

następnie tworzy 

wystawę prac 

ukazujących ciekawe 

przykłady malowideł, 

dzieł 

I.1 

I.6 

II.6 

III.1 

III.7 

III.8 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

przykładów sztuki 

użytkowej 

otoczeniu ciekawe 

przykłady malowideł, 

dzieł 

architektonicznych i 

przykładów sztuki 

użytkowej 

– ogólnie określa cechy 

rysunku jako dziedziny 

sztuki 

 

otoczeniu ciekawe 

przykłady malowideł, 

dzieł 

architektonicznych i 

przykładów sztuki 

użytkowej 

– doświadcza kreski 

jako typowego środka 

ekspresji w technikach 

rysunkowych 

– poznaje charakter 

linii jako środka 

wyrazu plastycznego 

– ogólnie określa cechy 

rysunku jako dziedziny 

sztuki 

 

architektonicznych i 

przykładów sztuki 

użytkowej ze swojego 

otoczenia 

– poszukuje własnego 

sposobu wyrazu 

artystycznego 

– swobodnie stosuje 

wybrane narzędzia 

rysunkowe w celu 

uzyskania określonych 

rezultatów 

– tworzy estetyczne, 

przemyślane 

kompozycje 

 

3. i 4. 

Linia i punkt 

 

 

2 - terminy: linia, punkt, 

kontur, kontrast 

- rodzaje oraz zastosowanie 

linii i punktu w rysunku 

- linia jako środek wyrażania 

formy, faktury i przestrzeni 

- rysowanie konturu 

przedmiotu zgodnie z 

rzeczywistymi proporcjami 

 

– potrafi narysować różne 

rodzaje kresek 

– nazywa narzędzia 

rysunkowe i potrafi je 

zastosować w pracy 

plastycznej 

– wie, co to jest kontur 

– wykonuje proste rysunki, 

stosując różne rodzaje 

kresek. 

 

– zna pojęcie kreska, 

określa  i nazywa rodzaje 

kresek 

– nazywa narzędzia 

rysunkowe i potrafi je 

zastosować w pracy 

plastycznej 

– określa rolę linii i kreski 

w tworzeniu kształtu 

– wie, czym jest kontur  

– tworzy kompozycje, 

stosując różne rodzaje 

kresek 

– potrafi narysować kształt 

obserwowanego 

przedmiotu. 

– zna pojęcie kreska, 

określa i nazywa 

rodzaje kresek, 

uwzględniając ich 

grubość, długość, 

kierunek 

– nazywa narzędzia 

rysunkowe i potrafi 

przewidzieć efekty ich 

stosowania 

– określa rolę linii i 

kreski w tworzeniu 

kształtu 

– wie, czym jest kontur  

– umiejętnie stosuje 

narzędzia rysunkowe 

dla uzyskania 

zamierzonego  rezultatu 

– określa kształt 

przedmiotu w zadaniu 

plastycznym 

– zna pojęcie kreska, 

określa i nazywa 

rodzaje kresek, 

uwzględniając ich 

grubość, długość, 

kierunek i natężenie 

walorowe 

– nazywa narzędzia 

rysunkowe i potrafi 

przewidzieć efekty ich 

stosowania 

– określa rolę linii i 

kreski w tworzeniu 

kształtu 

– wie, czym jest kontur  

– umiejętnie stosuje 

narzędzia rysunkowe 

dla uzyskania 

zamierzonego rezultatu 

– analizuje kształt i 

spostrzeżenia realizuje 

– zna pojęcie kreska, 

określa i nazywa 

rodzaje kresek, 

uwzględniając ich 

grubość, długość, 

kierunek i natężenie 

walorowe 

– nazywa narzędzia 

rysunkowe i potrafi 

przewidzieć efekty ich 

stosowania 

– określa rolę linii i 

kreski w tworzeniu 

kształtu 

– wie, czym jest kontur  

– umiejętnie stosuje 

narzędzia rysunkowe 

dla uzyskania 

zamierzonego rezultatu 

– analizuje kształt i 

spostrzeżenia realizuje 

I.1 

I.5 

II.1 

II.2 

III.5 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

– tworzy kompozycje, 

stosując różne rodzaje 

kresek. 

w zadaniu plastycznym  

– tworzy estetyczne, 

przemyślane 

kompozycje. 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

  

w zadaniu plastycznym  

– tworzy estetyczne, 

przemyślane 

kompozycje 

– poszukuje własnego 

sposobu wyrazu 

artystycznego 

– realizuje zadnia 

dodatkowe. 

- omawia reprodukcję 

pracy „Głowa morsa” 

Albrechta Dürera pod 

kątem zastosowanych 

linii i ich kierunków 

 

5. 

Linie i punkty w 

sztuce 

prehistorycznej 

1 - terminy: sztuka 

prehistoryczna, megalit 

- ramy czasowe prehistorii 

- prehistoryczne malarstwo, 

rzeźba, architektura, sztuka 

użytkowa – cechy 

charakterystyczne, 

najważniejsze informacje 

 

- sytuuje epokę w czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

prehistorycznej 

- podaje przykłady dzieł 

sztuki prehistorycznej 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

prehistoryczną  

- umieszcza epokę w 

czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

prehistorycznej 

- podaje przykłady dzieł 

sztuki prehistorycznej 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

prehistoryczną 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- umieszcza epokę w 

czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

prehistorycznej 

- podaje przykłady 

dzieł sztuki 

prehistorycznej 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką prehistoryczną 

- wykonuje pracę 

według wskazówek, 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

- określa czas 

trwania epoki 

- rozpoznaje typowe 

cechy wytworów sztuki 

prehistorycznej 

- potrafi podać 

przykłady wytworów 

sztuki prehistorycznej z 

dziedziny malarstwa, 

rzeźby, architektury i 

sztuki użytkowej 

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką prehistoryczną  

- pracę doprowadza do 

końca 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

 

- określa ramy czasowe 

epoki 

- rozpoznaje typowe 

cechy wytworów sztuki 

prehistorycznej 

- wymienia przykłady 

wytworów sztuki 

prehistorycznej z 

dziedziny malarstwa, 

rzeźby, architektury i 

sztuki użytkowej 

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką prehistoryczną  

- ujawnia kreatywność i 

dużą biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.5 

II.2 

III.1 

III.7 

 

 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

6. 

Plama 

1 - różne rodzaje plam - określa charakter 

wybranych plam (np. pod 

względem ich krawędzi i 

powierzchni) 

- tworzy różne rodzaje 

plam, 

- określa charakter 

wybranych plam (np. pod 

względem ich krawędzi i 

powierzchni) 

- tworzy różne rodzaje 

plam, głównie poprzez 

zagęszczanie krótkich linii 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- określa charakter 

wybranych plam (np. 

pod względem ich 

krawędzi i 

powierzchni) 

- tworzy różne rodzaje 

plam, głównie poprzez 

zagęszczanie krótkich 

linii 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- stosuje różne rodzaje 

plam w działaniach 

plastycznych 

odpowiednio do tematu 

i charakteru pracy 

- omawia wybraną 

reprodukcję dzieła pod 

kątem zastosowanych 

plam 

- pracę doprowadza do 

końca 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

 

- stosuje różne rodzaje 

plam w działaniach 

plastycznych 

odpowiednio do tematu 

i charakteru pracy 

- omawia wybraną 

reprodukcję dzieła pod 

kątem zastosowanych 

plam 

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę  

- ujawnia kreatywność 

i dużą biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.5 

II.1 

II.2 

III.4 

III.5 

 

 

 

 

 

7. Płaskie plamy 

barwne w sztuce 

Egiptu 

1 - termin: piramida, sarkofag, 

obelisk, pylon, kolumna, 

hieroglify 

- ramy czasowe sztuki 

starożytnego Egiptu 

- malarstwo, rzeźba, 

architektura starożytnego 

Egiptu – cechy 

charakterystyczne, 

najważniejsze informacje 

 

 - wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

starożytnego Egiptu 

 

 

 - wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

starożytnego Egiptu 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

- sytuuje epokę w 

czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu 

- podaje przykłady 

dzieł sztuki 

starożytnego Egiptu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnego 

Egiptu 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- sytuuje epokę w 

czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu 

- podaje przykłady dzieł 

sztuki starożytnego 

Egiptu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnego 

Egiptu 

- omawia wybraną 

reprodukcję dzieła pod 

kątem zastosowanych 

plam 

- pracę doprowadza do 

- określa ramy czasowe 

epoki 

- rozpoznaje typowe 

cechy wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu 

- wymienia przykłady 

wytworów sztuki 

starożytnego Egiptu z 

dziedziny malarstwa, 

rzeźby i architektury  

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnego 

Egiptu 

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę  

I.1 

I.3 

I.5 

II.2 

III.1 

III.7 

 

 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

końca 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

 

 

 

- ujawnia kreatywność 

i dużą biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

8. i 9. 

Barwy 

podstawowe i 

pochodne 

 

 

2 - koło barw 

- podział barw 

- terminy: barwy 

podstawowe, barwy 

pochodne, barwy czyste 

(świetliste)  

- zasady łączenia barw w 

celu uzyskania barw 

pochodnych 

– wymienia barwy 

podstawowe 

– z pomocą nauczyciela 

tworzy barwy pochodne  

– wie, które barwy 

nazywamy neutralnymi 

– realizuje zadnie 

plastyczne – uproszczone, 

schematyczne rysunki.  

- wyjaśnia, co to są barwy 

podstawowe 

- wskazuje barwy czyste w 

najbliższym otoczeniu 

- rozpoznaje barwy 

podstawowe i pochodne 

- podaje sposoby 

otrzymywania 

poszczególnych barw 

pochodnych 

– wymienia barwy 

podstawowe 

– zna barwy pochodne i 

wskazuje pary barw, z 

których powstają 

– tworzy odcienie barw 

pochodnych  

– wie, które barwy 

nazywamy neutralnymi 

– zestawia barwy 

podstawowe, tworząc 

kompozycje w obrębie 

zagadnienia 

– kształci nawyk 

dbałości o warsztat 

pracy: zachowuje 

czystość barw na 

palecie – realizuje 

zadanie plastyczne, 

dbając o estetykę.  

 

 

 

 

 

– wymienia barwy 

podstawowe 

– zna barwy pochodne i 

wskazuje pary barw, z 

których powstają 

– tworzy odcienie barw 

pochodnych 

– wymienia barwy 

tęczy 

– wie, które barwy 

nazywamy neutralnymi 

– rozumie, że barwy 

wpływają na nastrój 

dzieła 

– umiejętnie zestawia 

barwy podstawowe, 

tworząc kompozycje w 

obrębie zagadnienia 

– kształci nawyk 

dbałości o warsztat 

pracy: zachowuje 

czystość barw na 

palecie 

– realizuje zadanie 

plastyczne dbając o 

estetykę 

– wykazuje 

- wyjaśnia, czym jest 

model koła barw 

- opisuje sposoby 

otrzymywania odcieni 

barw pochodnych 

- poszukuje w 

działaniach 

plastycznych zestawień 

kontrastowych w 

grupie barw czystych 

- uzyskuje zamierzony 

odcień w wyniku 

mieszania określonych 

barw 

- omawia reprodukcję 

obrazu „Kobieta z 

owocem mango” Paula 

Gauguina pod kątem 

zastosowanych barw 

- wykorzystuje barwy 

w działaniach 

plastycznych  

I.1 

I.3 

I.6 

II.1 

II.2 

III.5 

 

 

 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

zaangażowanie podczas 

wykonywania zadań. 

10. 

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać rozetę 

narodową? 

1 - sposoby wykonywania 

elementów dekoracyjnych 

- formy sztuki użytkowej 

- kontrasty barwne 

- korzystając z instrukcji, 

planuje kolejne etapy 

swojej pracy 

- wykonuje element 

dekoracyjny zgodnie z 

podaną instrukcją 

- korzystając z instrukcji, 

planuje kolejne etapy 

swojej pracy 

- wykonuje element 

dekoracyjny zgodnie z 

podaną instrukcją 

– kształci nawyk dbałości 

o warsztat pracy  

– rozwija zdolności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- korzystając z 

instrukcji, planuje 

kolejne etapy swojej 

pracy 

- wykonuje element 

dekoracyjny zgodnie z 

podaną instrukcją 

– realizuje zadanie 

plastyczne zestawiając 

ze sobą wskazane  

barwy 

– rozwija zdolności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

- tworzy element 

dekoracyjny 

odznaczający się 

starannością wykonania 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- pracę doprowadza do 

końca 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

- tworzy element 

dekoracyjny 

odznaczający się 

starannością 

wykonania 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

II.4 

II.7 

 

 

 

 

11. i 12. 

Barwy 

dopełniające 

i złamane 

 

 

 

 

 

 

2 - terminy: barwy 

dopełniające, barwy złamane 

- zasady łączenia barw w 

celu uzyskania barw 

złamanych 

- efekt łączenia barw 

dopełniających 

- wpływ barw 

dopełniających i złamanych 

na ekspresję pracy 

plastycznej 

 

- wymienia pary barw 

dopełniających 

- podaje co najmniej jeden 

sposób otrzymywania 

wybranych barw 

złamanych 

- uzyskuje barwę złamaną 

oraz powstałych ze 

zmieszania par barw 

dopełniającą 

- stosuje niektóre barwy 

złamane i dopełniające w 

działaniach plastycznych 

 

 - wymienia pary barw 

dopełniających 

- podaje dwa poznane 

sposoby otrzymywania 

wybranych barw 

złamanych 

- uzyskuje kilka barw 

złamanych oraz 

powstałych ze zmieszania 

par barw dopełniających  

- stosuje niektóre barwy 

złamane i dopełniające w 

działaniach plastycznych 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- wymienia pary barw 

dopełniających 

- podaje trzy poznane 

sposoby otrzymywania 

wybranych barw 

złamanych 

- uzyskuje barwy 

złamane oraz 

powstałych ze 

zmieszania par barw 

dopełniających  

- stosuje barwy 

złamane i dopełniające 

w działaniach 

plastycznych 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

- klasyfikuje daną 

barwę do 

odpowiedniego rodzaju 

barw – czystych, 

dopełniających lub 

złamanych 

- uzyskuje różnorodne 

odcienie barw 

złamanych oraz 

powstałych ze 

zmieszania par barw 

dopełniających 

- wykorzystuje barwy w 

działaniach 

plastycznych 

- pracę doprowadza do 

końca 

 

 

 

- klasyfikuje daną 

barwę do 

odpowiedniego rodzaju 

barw – czystych, 

dopełniających lub 

złamanych 

- uzyskuje różnorodne 

odcienie barw 

złamanych oraz 

powstałych ze 

zmieszania par barw 

dopełniających 

- wskazuje i nazywa 

barwy czyste, złamane 

i dopełniające 

występujące na obrazie 

„Barki na Tamizie” 

André Deraina oraz w 

dziele „Wnętrze 

pracowni artystki w 

I.1 

I.3 

I.6 

II.1 

II.2 

III.4 

III.5 

 

 

 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

 

 

 

Krakowie” Olgi 

Boznańskiej 

- wykorzystuje barwy 

w działaniach 

plastycznych 

13. i 14.  

Techniki 

rysunkowe  

2 - rodzaje technik 

rysunkowych 

- podstawowe narzędzia i 

podłoża rysunkowe oraz ich 

zastosowanie 

- estetyka warsztatu pracy 

- wymienia co najmniej 

jeden  rodzaj technik 

rysunkowych 

- nazywa podstawowe 

narzędzia rysunkowe  

- stosuje w działaniach 

plastycznych niektóre 

narzędzia i podłoża 

rysunkowe 

- wymienia rodzaje technik 

rysunkowych 

- nazywa podstawowe 

narzędzia rysunkowe  

- stosuje w działaniach 

plastycznych różne 

narzędzia i podłoża 

rysunkowe 

- utrzymuje w ładzie swój 

warsztat pracy 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

- zna rodzaje technik 

rysunkowych 

- potrafi nazwać 

podstawowe narzędzia 

rysunkowe  

- stosuje w działaniach 

plastycznych różne 

narzędzia i podłoża 

rysunkowe 

- utrzymuje w ładzie 

swój warsztat pracy 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

- omawia specyfikę 

poszczególnych technik 

rysunkowych 

- dobiera narzędzia i 

podłoża rysunkowe w 

zależności od 

charakteru i tematu 

pracy 

- wyjaśnia na podanych 

przykładach, czym 

różnią się ślady 

narzędzi na powierzchni 

gładkiej i porowatej 

oraz mokrej i śliskiej 

- określa na wskazanej 

reprodukcji dzieła, 

jakimi narzędziami 

posłużył się artysta i 

jakie zastosował środki 

wyrazu plastycznego 

- pracę doprowadza do 

końca 

- omawia specyfikę 

poszczególnych 

technik rysunkowych 

- dobiera narzędzia i 

podłoża rysunkowe w 

zależności od 

charakteru i tematu 

pracy 

- wyjaśnia na podanych 

przykładach, czym 

różnią się ślady 

narzędzi na 

powierzchni gładkiej i 

porowatej oraz mokrej 

i śliskiej 

- określa na wskazanej 

reprodukcji dzieła, 

jakimi narzędziami 

posłużył się artysta i 

jakie zastosował środki 

wyrazu plastycznego 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

15.  

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać kartkę 

świąteczną? 

1 - zastosowanie w praktyce 

elementów plastycznych: 

linii, plamy, barwy, kształtu 

- wykorzystanie technik 

malarskich i mieszanych 

- graficzne formy użytkowe 

- projektuje graficzną 

formę użytkową, 

postępując według 

instrukcji 

 

 

- projektuje graficzną 

formę użytkową, 

korzystając z instrukcji i 

twórczo ją uzupełniając 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- projektuje graficzną 

formę użytkową, 

korzystając z instrukcji 

i twórczo ją 

uzupełniając 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

 

 

 

- projektuje graficzną 

formę użytkową, 

korzystając z instrukcji 

i twórczo ją 

uzupełniając 

- pracę doprowadza do 

końca 

 

 

 

- projektuje graficzną 

formę użytkową, 

korzystając z instrukcji 

i twórczo ją 

uzupełniając 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

II.1 

II.2 

II.4 

II.6 

16. 

Techniki 

malarskie 

1 - terminy: technika 

malarska, pigment 

- rodzaje farb 

- rodzaje technik malarskich 

- wyjaśnia, co to jest 

pigment 

- wymienia nazwy kilku 

podstawowych rodzajów 

farb i technik malarskich  

- nazywa wybrane 

narzędzia malarskie 

- posługuje się wybraną 

techniką malarską 

 

- wyjaśnia, co to jest 

pigment 

- wymienia nazwy 

podstawowych rodzajów 

farb i technik malarskich  

- nazywa wybrane 

narzędzia malarskie 

- posługuje się wybraną 

techniką malarską 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

 

- zna skład farb, 

- wyjaśnia, co to jest 

pigment 

- wymienia nazwy 

podstawowych 

rodzajów farb i technik 

malarskich  

- nazywa wybrane 

narzędzia malarskie 

- posługuje się wybraną 

techniką malarską 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

 

 

- wyjaśnia, od czego 

zależy nazwa techniki 

malarskiej, 

- zna skład farb, 

- wie, co to jest pigment 

- nazywa wybrane 

narzędzia malarskie 

- dobiera narzędzia i 

podłoża malarskie 

stosownie do charakteru 

i tematu pracy 

- pracę doprowadza do 

końca 

 

- wyjaśnia, od czego 

zależy nazwa techniki 

malarskiej 

- zna skład farb, 

- wie, co to jest 

pigment 

- potrafi podzielić 

farby na ich rodzaje, 

- dobiera narzędzia i 

podłoża malarskie 

stosownie do 

charakteru i tematu 

pracy 

- określa na wskazanej 

reprodukcji dzieła, 

jakimi narzędziami 

posłużył się artysta i 

jakie zastosował środki 

wyrazu plastycznego 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

III.4 

III.5 

17.  

Techniki 

malarskie w 

sztuce 

starożytnej 

1 - termin: tympanon, fryz, 

głowica, bazylika, nawa, 

arkada, rotunda, kopuła 

- ramy czasowe sztuki 

starożytnej Grecji i 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

- podaje przykłady dzieł 

- sytuuje epokę w czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

- sytuuje epokę w 

czasie 

- wymienia cechy 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

- zna ramy czasowe 

epoki 

- rozpoznaje typowe 

cechy wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

- określa ramy 

czasowe epoki 

- rozpoznaje cechy 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

I.1 

I.3 

I.5 

II.2 

III.5 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

Grecji i 

starożytnego 

Rzymu 

 

 

 

starożytnego Rzymu 

- malarstwo, rzeźba, 

architektura starożytnej 

Grecji i starożytnego Rzymu 

– cechy charakterystyczne, 

najważniejsze informacje 

 

sztuki starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

starożytnej Grecji lub 

starożytnego Rzymu  

- podaje przykłady dzieł 

sztuki starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej pracę 

inspirowaną sztuką 

starożytnej Grecji lub 

starożytnego Rzymu 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

starożytnego Rzymu 

- podaje przykłady 

dzieł sztuki starożytnej 

Grecji i starożytnego 

Rzymu 

- tworzy w wybranej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnej 

Grecji lub starożytnego 

Rzymu 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

 

 

starożytnego Rzymu 

- wymienia przykłady 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

 z dziedziny malarstwa, 

rzeźby i architektury  

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnej 

Grecji lub starożytnego 

Rzymu 

- pracę doprowadza do 

końca 

 

starożytnego Rzymu 

- wymienia przykłady 

wytworów sztuki 

starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu 

 z dziedziny 

malarstwa, rzeźby i 

architektury  

- tworzy w określonej 

technice plastycznej 

pracę inspirowaną 

sztuką starożytnej 

Grecji lub 

starożytnego Rzymu 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą 

biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas 

przedstawiania w 

pracy wskazanego 

tematu 

III.7 

 

 

 

 

18. i 19. 

Pastele 

 

 

 

 

 

2 - cechy charakterystyczne 

techniki pastelowej 

- termin fiksatywa 

- rodzaje pasteli 

- narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

pastelowej 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

pastelowej 

- podaje rodzaje pasteli 

- wykonuje pracę w 

technice pasteli olejnych 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

pastelowej 

- podaje rodzaje pasteli 

- wykonuje pracę w 

technice pasteli olejnych 

- określa, w jaki sposób 

zabezpiecza się prace 

wykonane techniką 

pastelową 

- wymienia sposoby 

nanoszenia pasteli na 

- podaje typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

pastelowej 

- zna rodzaje pasteli 

- wykonuje pracę w 

technice pasteli 

olejnych 

- wie, w jaki sposób 

zabezpiecza się prace 

wykonane techniką 

pastelową 

- wymienia sposoby 

- zna rodzaje pasteli, 

typowe narzędzie i 

podłoża stosowane w tej 

technice, 

-  poprawnie stosuje 

narzędzia i podłoża w 

technice pasteli olejnych 

- określa, w jaki sposób 

zabezpiecza się prace 

wykonane techniką 

pastelową 

- omawia własną pracę 

wykonaną pastelami 

- opisuje efekty 

wykorzystania 

określonego podłoża w 

technice pastelowej 

- poprawnie stosuje 

narzędzia i podłoża w 

technice pasteli 

olejnych 

- omawia własną pracę 

wykonaną pastelami 

olejnymi pod kątem 

uzyskanych efektów 

plastycznych 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

III.4 

III.5 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

podłoże 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

nanoszenia pasteli na 

podłoże 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

 

 

 

 

 

olejnymi pod kątem 

uzyskanych efektów 

plastycznych 

- twórczo stosuje 

technikę pasteli 

olejnych w działaniach 

plastycznych 

- pracę doprowadza do 

końca  

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

 

- twórczo stosuje 

technikę pasteli 

olejnych w działaniach 

plastycznych 

- porównuje dwie 

wybrane prace 

wykonane techniką 

pastelową pod kątem 

uzyskanych efektów 

malarskich 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą 

biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas 

przedstawiania w 

pracy wskazanego 

tematu 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

Tempery i 

gwasze 
 

 

 

 

1 - cechy techniki temperowej 

i gwaszu 

- narzędzia i podłoża w 

technice temperowej oraz 

gwaszu 

- ikona jako przykład 

malarstwa temperowego 

 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technikach 

gwaszu i temperowej 

- zna funkcje niektórych 

narzędzi stosowanych w 

technice temperowej i 

gwaszu 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technikach 

gwaszu i temperowej 

- omawia funkcje 

typowych narzędzi 

stosowanych w technice 

temperowej i gwaszu 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w 

technikach gwaszu i 

temperowej 

- omawia funkcje 

typowych narzędzi 

stosowanych w 

technice temperowej i 

gwaszu 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

- określa, czym się 

charakteryzują farby 

temperowe i gwasz 

- poprawnie stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia i 

podłoża typowe dla 

techniki temperowej lub 

gwaszu 

- twórczo stosuje 

technikę temperową i 

gwasz w działaniach 

plastycznych 

- pracę doprowadza do 

końca  

- poszerza swoje 

- poprawnie stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia 

i podłoża typowe dla 

techniki temperowej 

lub gwaszu 

- określa, czym się 

charakteryzują farby 

temperowe i gwasz 

- na podstawie prac 

wykonanych farbami 

temperowymi i 

gwaszem porównuje 

sposoby malowania w 

obu technikach 

- twórczo stosuje 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

III.4 

III.5 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

 

 

 

 

technikę temperową i 

gwasz w działaniach 

plastycznych 

- opisuje wpływ 

techniki temperowej i 

gwaszu na wymowę 

dzieła na podstawie 

reprodukcji obrazu 

oraz własnej pracy  

21.  

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać 

walentynkowe 

serce? 

1 - praca techniczna 

- formy użytkowe  

- wykorzystanie technik 

mieszanych 

 

- planuje poszczególne 

etapy pracy, posługując się 

instrukcją 

- wykonuje prostą formę 

użytkową,  

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- planuje poszczególne 

etapy pracy, posługując się 

instrukcją 

- wykonuje prostą formę 

użytkową, w określonej 

technice mieszanej 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- planuje poszczególne 

etapy pracy, posługując 

się instrukcją 

- wykonuje prostą 

formę użytkową, 

wykorzystując 

określone techniki i 

materiały 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

- starannie wykonuje 

prostą formę użytkową 

w określonej technice 

mieszanej 

- tworzy z wyobraźni 

prostą formę użytkową 

będącą rozwinięciem 

instrukcji 

- pracę doprowadza do 

końca  

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

- starannie wykonuje 

prostą formę użytkową 

w określonej technice 

mieszanej 

- tworzy z wyobraźni 

prostą formę będącą 

rozwinięciem 

instrukcji 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą 

biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas 

przedstawiania w 

pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.5 

II.2 

II.3 

II.4 

II.6 

22. i 23. 

Akwarele 

 

 

 

 

2 - cechy techniki akwarelowej 

- narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

akwarelowej 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

wykorzystywane w 

technice akwarelowej 

- podejmuje próbę 

wykonania pracy na 

dowolny temat z 

zastosowaniem techniki 

akwarelowej 

- maluje pracę w technice 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

wykorzystywane w 

technice akwarelowej 

- podejmuje próbę 

wykonania pracy na 

dowolny temat z 

zastosowaniem techniki 

akwarelowej 

- określa funkcję typowych 

- wymienia narzędzia i 

podłoża 

wykorzystywane w 

technice akwarelowej 

- wykonuje pracę na 

dowolny temat z 

zastosowaniem techniki 

akwarelowej 

- określa funkcję 

typowych narzędzi 

- poprawnie 

wykorzystuje narzędzia 

i podłoża typowe dla 

techniki akwarelowej 

- wyjaśnia znaczenie 

podłoża w malarstwie 

akwarelowym 

- opisuje efekty 

malarskie, które można 

uzyskać dzięki technice 

- poprawnie 

wykorzystuje 

narzędzia i podłoża 

typowe dla techniki 

akwarelowej 

- na podstawie 

wykonanej pracy 

omawia sposób 

malowania akwarelami 

- analizuje określony 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

III.4 

III.5 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

akwarelowej z 

zastosowaniem wąskiej 

gamy barwnej 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

narzędzi używanych w 

technice akwarelowej 

- maluje pracę w technice 

akwarelowej z 

zastosowaniem wąskiej 

gamy barwnej 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

używanych w technice 

akwarelowej 

- maluje pracę w 

technice akwarelowej z 

zastosowaniem wąskiej 

gamy barwnej 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

akwarelowej 

- twórczo stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia i 

podłoża typowe dla 

techniki akwarelowej 

- pracę doprowadza do 

końca  

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

obraz pod kątem 

efektów uzyskanych 

dzięki zastosowaniu 

techniki akwarelowej 

- wyjaśnia znaczenie 

podłoża w malarstwie 

akwarelowym 

- opisuje efekty 

malarskie, które można 

uzyskać dzięki 

technice akwarelowej 

- twórczo stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia 

i podłoża typowe dla 

techniki akwarelowej 

- porównuje dwa dzieła 

malarskie wykonane w 

technice akwarelowej 

pod kątem 

zastosowanych 

środków wyrazu 

plastycznego 

24. 

Akryle 

1 - cechy techniki akrylowej 

- narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

akrylowej 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

akrylowej 

- omawia funkcje 

typowych narzędzi 

stosowanych w technice 

akrylowej 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

akrylowej 

- omawia funkcje 

typowych narzędzi 

stosowanych w technice 

akrylowej 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- określa funkcję 

typowych narzędzi 

używanych w technice 

akrylowej 

- wymienia typowe 

narzędzia i podłoża 

stosowane w technice 

akrylowej 

- maluje pracę w 

technice akrylowej z 

zastosowaniem 

szarokiej gamy barwnej 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- poprawnie stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia i 

podłoża typowe dla 

techniki akrylowej  

- określa, czym się 

charakteryzują farby 

akrylowe 

- twórczo stosuje 

technikę akrylową w 

działaniach 

plastycznych 

- pracę doprowadza do 

końca  

- poszerza swoje 

- poprawnie stosuje w 

działaniach 

plastycznych narzędzia 

i podłoża typowe dla 

techniki akrylowej  

- określa, czym się 

charakteryzują farby 

akrylowe 

- twórczo stosuje 

technikę akrylową w 

działaniach 

plastycznych 

- opisuje wpływ 

techniki akrylowej na 

wymowę dzieła na 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

III.4 

III.5 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

 

podstawie reprodukcji 

obrazu oraz własnej 

pracy 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą 

biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas 

przedstawiania w 

pracy wskazanego 

tematu 

25. 

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać 

pisankę w 

technice 

decupage? 

1 - zastosowanie w praktyce 

elementów plastycznych: 

linii, plamy, barwy, kształtu 

- wykorzystanie techniki 

decupage oraz techniki 

mieszanej 

- formy użytkowe 

- zna zasady techniki 

decupage, 

- podejmuje próbę 

wykonania pracy - pisanki 

wielkanocną z elementów 

serwetkowych oraz 

dekoracyjnych według 

instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- zna zasady techniki 

decupage, 

- wykonuje pracę - pisankę 

wielkanocną z elementów 

serwetkowych oraz 

dekoracyjnych według 

instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

- określa zasady 

techniki decupage, 

- wykonuje pracę - 

pisankę wielkanocną z 

elementów 

serwetkowych oraz 

dekoracyjnych według 

instrukcji 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- zna technikę decupage 

- wykonuje pracę - 

pisankę wielkanocną z 

elementów 

serwetkowych oraz 

dekoracyjnych według 

instrukcji technicznej 

- wykorzystuje w swojej 

pracy wiedzę na temat 

właściwości materiałów 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

- pracę doprowadza do 

końca  

 

- zna technikę 

decupage 

- wykonuje pracę - 

pisankę wielkanocną z 

elementów 

serwetkowych oraz 

dekoracyjnych według 

instrukcji technicznej 

oraz według własnego 

pomysłu  

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- pracę doprowadza do 

końca  

- ujawnia dużą 

biegłość w 

posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas 

przedstawiania w 

pracy wskazanego 

I.1 

I.3 

I.5 

II.2 

II.4 

II.6 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

tematu 

 

26.  

Techniki 

mieszane – 

farby wodne i 

pastele 

1 - termin techniki mieszane 

- charakterystyka technik 

mieszanych 

- łączenie farb wodnych z 

pastelami 

- zastosowanie technik 

mieszanych w działaniach 

plastycznych 

 

- rozumie, co to są techniki 

mieszane 

- wymienia dwa rodzaje 

technik mieszanych 

- określa, na czym polegają 

jedna wybrana technika 

mieszana 

- wykonuje pracę w 

technice mieszanej (farby 

wodne i pastele) 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

 

- wymienia rodzaje technik 

mieszanych 

- określa, na czym polegają 

wybrane techniki mieszane 

- wyjaśnia, co to są 

techniki mieszane 

- wykonuje pracę w 

technice mieszanej (farby 

wodne i pastele) 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

- określa, na czym 

polegają wybrane 

techniki mieszane 

- wyjaśnia, co to są 

techniki mieszane 

- wymienia rodzaje 

technik mieszanych 

- wykonuje pracę w 

technice mieszanej 

(farby wodne i pastele) 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

- wie jakie jest 

zastosowanie technik 

mieszanych w 

działaniach 

plastycznych 

- potrafi dobrać daną 

technikę mieszaną do 

tematu pracy 

- wykorzystuje techniki 

mieszane w wyrażaniu 

emocji 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

- pracę doprowadza do 

końca  

 

- wyjaśnia, czemu służy 

stosowanie technik 

mieszanych w 

działaniach 

plastycznych 

- wybiera daną technikę 

mieszaną dla 

najlepszego wyrażenia 

tematu pracy i analizuje 

ją pod kątem 

uzyskanych efektów 

plastycznych 

- wykorzystuje techniki 

mieszane w wyrażaniu 

emocji- pracę 

doprowadza do końca  

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

Techniki 

mieszane – 

malowanie i 

drapanie 

 

1 - termin sgraffito 

- zastosowanie technik 

mieszanych w działaniach 

plastycznych 

- technika wydrapywanki 

- z pomocą nauczyciela 

wyjaśnia, co to jest 

sgraffito 

- stosuje technikę 

wydrapywani 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- wyjaśnia, co to jest 

sgraffito 

- stosuje technikę 

wydrapywanki 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

- rozumie i wyjaśnia, co 

to jest sgraffito 

- stosuje technikę 

wydrapywani 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- wyjasnia kolejne 

etapy pracy podczas 

działań w technice 

wydrapywanki  

- wykorzystuje techniki 

mieszane w wyrażaniu 

emocji 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

- pracę doprowadza do 

końca  

 

- opisuje kolejne etapy 

pracy podczas działań 

w technice 

wydrapywanki na 

podstawie wykonanej 

kompozycji 

- eksperymentuje z 

łączeniem różnych 

technik w celu 

uzyskania nowych 

rozwiązań plastycznych 

- wykorzystuje techniki 

mieszane w wyrażaniu 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

emocji 

28. 

Kolaż 

 

1 - terminy: kolaż, fotokolaż 

- cechy charakterystyczne 

kolażu i fotokolażu 

- zastosowanie kolażu w 

działaniach plastycznych 

 

 

- wyjaśnia z pomocą 

nauczyciela, co to jest 

kolaż 

- zna niektóre materiały 

stosowane w kolażu 

- wykonuje pracę w 

technice kolażu z 

wykorzystaniem 

dowolnych materiałów 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- określa, co to jest kolaż 

- wymienia niektóre 

materiały stosowane w 

kolażu 

- omawia, w jaki sposób 

tworzy się kolaż 

- wykonuje pracę w 

technice kolażu z 

wykorzystaniem 

dowolnych materiałów 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

 

- podaje, co to jest 

kolaż 

- wymienia  materiały 

stosowane w kolażu 

- omawia, w jaki 

sposób tworzy się kolaż 

- wykonuje pracę w 

technice kolażu z 

wykorzystaniem 

dowolnych materiałów 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

 

- wie co to jest kolaż 

- określa, co decyduje o 

wyborze materiałów do 

wykonania kolażu 

- wykonuje pracę w 

technice kolażu z 

materiałów 

odpowiednio 

dobranych do tematu 

- omawia określoną 

pracę w technice kolażu  

- opisuje kolejne etapy 

pracy podczas 

tworzenie kolażu na 

podstawie własnej 

kompozycji 

- twórczo stosuje 

zestawienia materiałów 

w celu uzyskania 

niestandardowych 

efektów wizualnych 

- poszerza swoje 

umiejętności w zakresie 

warsztatu plastycznego 

- pracę doprowadza do 

końca  

 

- podaje, co decyduje o 

wyborze materiałów do 

wykonania kolażu 

- wykonuje pracę w 

technice kolażu z 

materiałów 

odpowiednio 

dobranych do tematu 

- wyjaśnia źródłosłów 

terminu kolaż 

- omawia określoną 

pracę w technice 

kolażu pod kątem 

zastosowanych 

materiałów i barw oraz 

ich wpływu na 

wymowę dzieła 

- opisuje kolejne etapy 

pracy podczas 

tworzenie kolażu na 

podstawie własnej 

kompozycji 

- tłumaczy, na czym 

polega wykonywanie 

fotokolażu 

- twórczo stosuje 

zestawienia materiałów 

w celu uzyskania 

niestandardowych 

efektów wizualnych 

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

II.2 

II.4 

II.6 

 

 



Numer  

i temat lekcji 

Liczba 

godzin 
Treści nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

do podstawy 

programowej 

 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 
Podst. 

Progr. 

Uczeń: 

29. 

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać pracę 

na Dzień 

Matki? 

1 - zastosowanie w praktyce 

elementów plastycznych: 

linii, plamy, barwy, kształtu 

- wykorzystanie technik 

rysunkowych i mieszanych 

- graficzne formy użytkowe 

- z pomocą nauczyciela 

wykonuje kolaż na 

określony temat według 

instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów wykonanych 

według instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- wykonuje kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

instrukcji 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

własnego pomysłu 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- twórczo stosuje 

zestawienia materiałów 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

własnego pomysłu 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów  

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

III.4 

III.5 

 

30. 

Tworzę przez 

cały rok – Jak 

wykonać pracę 

na Dzień Ojca? 

1 - zastosowanie w praktyce 

elementów plastycznych: 

linii, plamy, barwy, kształtu 

- wykorzystanie technik 

rysunkowych i mieszanych 

- graficzne formy użytkowe 

- z pomocą nauczyciela 

wykonuje kolaż na 

określony temat według 

instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów wykonanych 

według instrukcji 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

częściowo do końca 

 

- wykonuje kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

instrukcji 

- doskonali 

umiejętności 

manualne 

- pracę doprowadza 

prawie do końca 

 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

własnego pomysłu 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów 

- twórczo stosuje 

zestawienia materiałów 

- tworzy kolaż na 

określony temat z 

elementów 

wykonanych według 

własnego pomysłu 

- wykorzystuje w 

swojej pracy wiedzę na 

temat właściwości 

materiałów  

- ujawnia dużą biegłość 

w posługiwaniu się 

poszczególnymi 

środkami wyrazu 

podczas przedstawiania 

w pracy wskazanego 

tematu 

I.1 

I.3 

I.5 

I.6 

II.1 

II.2 

II.6 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. F.CHOPINA W SKÓRZEWIE 

 

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

L.p.  Temat jednostki 

metodycznej 

 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą 

Uczeń: 

Wymagania na ocenę 

dostateczną 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę dobrą 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę bardzo dobrą 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę celującą. 

Uczeń: 

KLASA IV 

1 W pracowni 

technicznej 

- przestrzega 

regulaminu 

pracowni technicznej, 

- rozpoznaje znaki 

powszechnej 

informacji: 

ewakuacyjne, 

‒ zna zagrożenia 

występujące 

na terenie szkoły 

- wie jak należy 

zachowywać 

się podczas alarmu, 

‒ zna drogę ewakuacji 

- rozróżnia znaki 

bezpieczeństwa w 

szkole, 

‒ wie, jakie są 

przyczyny 

pożarów, 

‒ zna sposoby 

gaszenia 

pożarów, 

‒ wymienia czynniki 

prowadzące do 

powstawania 

ognia 

- określa przebieg 

drogi 

ewakuacyjnej w szkole 

‒ zna zasady ochrony 

przed 

pożarem, 

‒ zna i stosuje zasady 

postępowania w 

przypadku 

zagrożeń, 

- wymienia zasady 

bezpiecznego używania 

narzędzi i urządzeń w 

pracowni technicznej, 

‒ podaje sposób 

ogłoszenia 

alarmu w szkole, 

‒ określa rodzaje 

pożarów 

oraz potrafi dobrać 

do 

każdego z nich 

odpowiedni środek 

gaśniczy 

- określa 

rozmieszczenie 

poszczególnych 

grup 

znaków 

bezpieczeństwa, 

- planuje 

przebieg drogi 

ewakuacyjnej w 

szkole, 

- przewiduje 

zagrożenia 

wynikające z 

niewłaściwego 

zachowania i 

wyjaśnia jak 

im zapobiegać. 

2 Bezpieczeństwo 

przede wszystkim 

- przestrzega 

regulaminu 

pracowni technicznej, 

- rozpoznaje znaki 

powszechnej 

informacji: 

ewakuacyjne, 

- rozróżnia znaki 

bezpieczeństwa w 

szkole, 

‒ wie, jakie są 

przyczyny 

pożarów, 

‒ zna sposoby 

‒ zna zasady ochrony 

przed 

pożarem, 

‒ zna i stosuje zasady 

postępowania w 

przypadku 

zagrożeń, 

‒ określa rodzaje 

pożarów 

oraz potrafi dobrać 

do 

każdego z nich 

odpowiedni środek 

gaśniczy 

- planuje 

przebieg drogi 

ewakuacyjnej w 

szkole, 

- przewiduje 

zagrożenia 

wynikające z 



‒ zna zagrożenia 

występujące 

na terenie szkoły 

- wie jak należy 

zachowywać 

się podczas alarmu, 

‒ zna drogę ewakuacji 

gaszenia 

pożarów, 

‒ wymienia czynniki 

prowadzące do 

powstawania 

ognia 

- określa przebieg 

drogi 

ewakuacyjnej w szkole 

- wymienia zasady 

bezpiecznego używania 

narzędzi i urządzeń w 

pracowni technicznej, 

‒ podaje sposób 

ogłoszenia 

alarmu w szkole, 

- określa 

rozmieszczenie 

poszczególnych 

grup 

znaków 

bezpieczeństwa, 

niewłaściwego 

zachowania i 

wyjaśnia jak 

im zapobiegać. 

3 Na drodze - posługuje się 

terminami: 

droga, chodnik, droga 

rowerowa, jezdnia, 

- wymienia rodzaje 

znaków 

4drogowych i opisuje 

ich kolor i 

kształt, 

 

- posługuje się 

terminami: 

torowisko, pas ruchu, 

autostrada, droga 

ekspresowa 

i ogólnodostępna, 

droga 

twarda i gruntowa, 

- nazywa części drogi, 

- stosuje się do 

informacji 

przekazywanych przez 

znaki 

drogowe, 

 

- wyjaśnia i uzasadnia, 

które 

znaki drogowe są 

szczególnie ważne dla 

pieszych, 

 

- opisuje różne 

rodzaje 

dróg, 

 

- wymienia 

zasady 

obowiązujące na 

poszczególnych 

rodzajach 

dróg, 

4 To takie proste! – 

Pan Stop 

 

- miejsce pracy 

organizuje z 

pomocą nauczyciela, 

- wymienia kolejność 

działań 

(operacji 

technologicznych), 

- pracę wykonuje z 

pomocą 

- właściwie organizuje 

miejsce 

pracy, 

- posługuje się 

narzędziami 

do obróbki papieru 

zgodnie z 

ich przeznaczeniem, 

 

- szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych), 

- wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń, 

- dba o porządek i 

bezpieczeństwo miejsca 

- wykonuje pracę w 

sposób twórczy, 

 

- opowiada o 

procesie 

tworzenia 

wymieniając 

kolejne etapy 

pracy, 



nauczyciela, 

 

pracy, 

 

5 Piechotą po 

mieście 

 

- posługuje się 

terminami: 

przejście dla pieszych, 

sygnalizator, 

- opisuje sposób 

przechodzenia przez 

jezdnię 

na przejściach dla 

pieszych z 

sygnalizacją świetlną i 

bez 

niej, 

 

- przedstawia zasadę 

działania 

sygnalizatorów na 

przejściach dla 

pieszych, 

 

- wskazuje sytuacje 

zagrażające 

bezpieczeństwu 

pieszego na przejściu 

dla 

pieszych, 

 

- formułuje reguły 

bezpiecznego 

przechodzenia przez 

jednię, 

 

- ocenia 

bezpieczeństwo 

pieszego w 

różnych 

sytuacjach, 

6 Pieszy poza 

miastem 

- uzasadnia 

konieczność 

noszenia odblasków, 

- wskazuje, na jakich 

częściach ubrania 

pieszego 

należy umieścić 

odblaski, aby 

były one widoczne po 

zmroku 

na drodze, 

 

- posługuje się 

terminami: 

obszar zabudowany i 

niezabudowany, 

- określa sposób 

poruszania 

się po drogach w 

obszarze 

niezabudowanym, 

 

- projektuje element 

odblaskowy przypinany 

do 

plecaka,( z kolorowego 

papieru) 

 

- wymienia, z jakimi 

zagrożeniami na 

drodze 

mogą się zetknąć 

piesi w 

obszarze 

niezabudowanym 

 

- wykazuje się 

kreatywnością 

projektując 

element 

odblaskowy, 

7 Wypadki na 

drogach 

- podaje najczęstsze 

przyczyny wypadków 

powodowanych przez 

pieszych, 

- wymienia numery 

telefonów 

- omawia zasady 

przechodzenia przez 

tory 

kolejowe z zaporami 

i bez zapór oraz przez 

torowisko tramwajowe 

- wskazuje, jak należy 

zachować się na 

miejscu 

wypadku 

 

- usztywnia złamaną 

Kończynę, opatruje 

skaleczenie 

 

- formułuje 

reguły 

bezpiecznego 

zachowania 

się pieszych na 

drodze i w 



alarmowych 

- zakłada opatrunek 

na- przedstawia, jak 

prawidłowo 

wezwać służby 

ratownicze na 

miejsce wypadku 

 

z 

sygnalizacją świetlną i 

bez 

niej 

 

jej pobliżu, 

 

8 Rowerem w świat ‒ wymienia rodzaje 

rowerów, 

‒ podaje przykłady 

dawnych 

rowerów 

 

‒ uzasadnia dlaczego 

warto 

jeździć rowerem 

 

- wymienia korzyści, 

które 

daje poruszanie się 

rowerem 

 

‒ opisuje cechy 

rowerów 

dawniej i dziś, 

‒ podaje przykłady 

współczesnych 

rowerów 

 

‒uzasadnia 

wybór roweru w 

zależności od 

potrzeb, 

‒ preferuje 

bezpieczne 

zachowania w 

ruchu 

drogowym 

9 Rowerowy 

elementarz 

‒ wymienia części 

roweru, 

‒ wymienia 

obowiązkowego 

wyposażenia roweru 

 

‒ opisuje budowę 

roweru, 

‒ wymienia układy w 

rowerze 

 

‒ omawia zasadę 

działania 

roweru, 

‒ omawia układy w 

rowerze 

 

‒ przypisuje nazwy 

elementów roweru 

do 

odpowiednich 

układów 

 

‒ opisuje 

elementy roweru 

wpływające na 

bezpieczeństwo 

rowerzysty 

10 Aby rower służył 

dłużej… 

‒ wskazuje układy w 

rowerze, 

‒ wie, na czym polega 

konserwacja układów: 

jezdnego i 

kierowniczego 

 

‒ opisuje czynności 

związane 

z konserwacją 

układów: 

napędowego i 

hamulcowego, 

‒ wie w jaki sposób 

najłatwiej 

sprawdzić ilość 

powietrza w 

‒ omawia sposób, w 

jaki 

można załatać przebitą 

dętkę, 

‒ potrafi konserwować 

układ oświetleniowy 

 

‒ charakteryzuje 

wszystkie 

układy znajdujące 

się w 

rowerze, 

‒ omawia powód 

zejścia 

powietrza z opony 

 

- wyjaśnia wpływ 

stanu 

technicznego 

roweru na 

bezpieczeństwo 

rowerzysty, 

− potrafi określić 

niebezpieczne 

sytuacje i 

wie, jak ich 



oponie 

 

uniknąć 

11 Bezpieczna droga 

ze znakami 

‒ wymienia znaki 

drogowe 

pionowe i poziome 

związane 

z ruchem rowerowym, 

‒ opisuje znaki 

drogowe 

poziome i pionowe, 

– wymienia sygnały 

drogowe 

obowiązujące 

rowerzystę 

 

‒ opisuje zasady 

dotyczące 

poruszania się 

rowerzysty 

po drogach publicznych 

 

‒ omawia znaczenie 

znaków pionowych i 

poziomych, 

 

‒ omawia 

znaczenie 

sygnałów 

drogowych 

‒ określa 

niebezpieczne 

sytuacje i wie, 

jak ich 

uniknąć 

12 Którędy 

bezpieczniej? 

- posługuje się 

terminami: 

chodnik, droga dla 

pieszych, 

droga rowerowa, 

przejazd dla 

rowerów, ruch 

prawostronny 

 

- określa, jak jest 

oznaczona 

droga dla rowerów i 

kto ma 

prawo się po niej 

poruszać, 

- wymienia sytuacje, w 

których rowerzysta 

może 

korzystać z chodnika 

i jezdni 

 

- opisuje, w jaki sposób 

powinni zachować się 

uczestnicy ruchu 

w określonych 

sytuacjach 

na drodze, 

- wyjaśnia zasady 

pierwszeństwa 

obowiązujące na 

drogach 

dla rowerów i 

przejazdach 

dla rowerów 

 

- omawia sposób 

poruszania się 

rowerzysty 

po chodniku i jezdni 

 

- wymienia 

zasady 

obowiązujące 

rowerzystów, 

gdy 

przemieszczają 

się oni 

w kolumnie 

rowerowej 

13 To takie proste! – 

Drogowe koło 

fortuny 

- właściwie organizuje 

miejsce 

pracy 

- prawidłowo 

posługuje się 

narzędziami do 

obróbki 

papieru zgodnie z ich 

- wykonuje prace 

zgodnie z 

założeniami 

- dba o porządek i 

bezpieczeństwo w 

miejscu 

pracy 

 

- posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa 

- szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych) 

- wykonuje pracę w 

sposób samodzielny 

- formułuje ocenę 

gotowej 

pracy 

 

- wykonuje pracę 

w sposób 

twórczy i 

samodzielny 



przeznaczeniem 

- wykonuje zadanie 

zgodnie z 

instrukcją, 

 

-umiejętnie i poprawnie 

wykonuje czynności 

obróbcze papieru 

14 Manewry na 

drodze 

‒ wymienia manewry 

wykonywane na 

drodze: 

włączanie się do 

ruchu, 

skręcanie, wymijanie, 

omijanie, 

wyprzedzanie, 

zawracanie, 

‒ wymienia zasady 

wymagane 

w czasie włączania się 

do 

ruchu 

 

‒ omawia zasady 

wymagane 

podczas wykonywania 

manewrów na drodze: 

wymijanie, omijanie, 

wyprzedzanie, 

zawracanie, 

 

‒ omawia manewry 

związane ze zmianą 

kierunku ruchu i pasa 

ruchu 

 

‒ opisuje manewry 

występujące na 

drodze 

(zawracanie, 

wymijanie, 

omijanie i 

wyprzedzanie), 

‒ omawia zasady 

regulujące 

poruszanie się 

rowerzysty w ruchu 

drogowym 

 

‒ określa 

niebezpieczne 

sytuacje i 

przewiduje 

skutki 

niestosowania się 

do zasad 

obowiązujących 

w ruchu 

drogowym 

15 Rowerem przez 

skrzyżowanie 

‒ wymienia rodzaje 

skrzyżowań 

- wymienia i objaśnia 

znaczenie znaków 

drogowych 

obowiązujących na 

skrzyżowaniach dróg, 

- rozumie znaki 

przekazywane 

przez policjanta 

kierującego 

ruchem, 

- wymienia pojazdy 

- objaśnia zasady 

dotyczące 

rowerzystów 

przejeżdżających 

przez skrzyżowanie 

dróg, 

-wyjaśnia znaki 

dawane przez 

policjanta kierującego 

ruchem 

na skrzyżowaniu, 

‒ omawia rodzaje 

skrzyżowań 

‒ omawia zasady 

pierwszeństwa na 

skrzyżowaniach 

‒ opisuje drogę 

rowerzysty 

na skrzyżowaniu 

‒ opisuje oznakowanie 

pojazdów 

uprzywilejowanych w 

ruchu 

‒ omawia zasady 

pierwszeństwa na 

skrzyżowaniach 

‒ analizuje ruch 

drogowy 

na skrzyżowaniu 

‒ analizuje ruch 

drogowy 

na skrzyżowaniach 

dróg 

‒ określa 

niebezpieczne 

sytuacje na 

skrzyżowaniu i 

wie jak, ich 

unikać 

‒ określa 

niebezpieczne 

sytuacje na 

skrzyżowaniach 

i wie jak, ich 

unikać 



uprzywilejowane w 

ruchu 

drogowym 

‒ określa zasady 

dotyczące 

rowerzysty 

przejeżdżającego 

przez skrzyżowanie, 

i kolejność zjazdu z 

nich 

16 To takie proste! – 

Makieta 

skrzyżowania 

- miejsce pracy 

organizuje z 

pomocą nauczyciela, 

- wymienia kolejność 

działań 

(operacji 

technologicznych), 

- pracę wykonuje z 

pomocą 

nauczyciela, 

 

- właściwie organizuje 

miejsce 

pracy, 

- posługuje się 

narzędziami 

do obróbki papieru 

zgodnie z 

ich przeznaczeniem, 

 

- szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych), 

- wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń, 

- dba o porządek i 

bezpieczeństwo miejsca 

pracy, 

 

- wykonuje pracę w 

sposób twórczy, 

 

- opowiada o 

procesie 

tworzenia 

wymieniając 

kolejne etapy 

pracy, 

17 Bezpieczeństwo 

rowerzysty 

- bezpiecznie porusza 

się na 

rowerze 

- potrafi właściwie 

przygotować rower do 

jazdy, 

 

- bezpiecznie porusza 

się na 

rowerze w miasteczku 

ruchu 

drogowego 

 

- dostosowuje 

wysokość 

kierownicy i siodełka 

do 

wysokości rowerzysty 

 

- bezpiecznie i 

zgodnie z 

przepisami ruchu 

drogowego porusza 

się w 

miasteczku ruchu 

drogowego 

 

- potrafi usunąć 

drobne 

usterki w 

rowerze 

18 Jak dbać o 

Ziemię? 

- Rozumie pojęcie i 

cel segregacji śmieci, 

- Potrafi wyjaśnić na 

czym polega 

recykling, 

- wymienia materiały 

podlegające 

recyklingowi, 

- potrafi wymienić 

przedmioty 

wykonane z 

surowców wtórnych, 

- potrafi 

wymienić kolory 

koszy na śmieci 

na poszczególne 

surowce wtórne 



19 W podróży - posługuje się 

terminami: 

środki komunikacji 

publicznej, 

piktogram, rozkład 

jazdy, 

- projektuje własny 

piktogram 

na podstawie 

gotowych 

wzorów, 

 

- czyta ze 

zrozumieniem 

rozkład jazdy, 

- wyjaśnia znaczenie 

piktogramów, 

 

- wybiera na podstawie 

rozkładu jazdy 

najdogodniejsze 

połączenia 

między 

miejscowościami, 

 

- planuje cel 

wycieczki i 

dobiera odpowiedni 

środek transportu, 

korzystając z 

rozkładu 

jazdy, 

 

- wyznacza trasę 

wycieczki i 

prowadzi ją przez 

dwie lub 

więcej 

miejscowości, 

- projektuje 

piktogram, 

wykazując się 

pomysłowością, 

20 Piesza wycieczka - uzasadnia 

konieczność 

noszenia odblasków, 

- wskazuje, na jakich 

częściach ubrania 

pieszego 

należy umieścić 

odblaski, aby 

były one widoczne po 

zmroku 

na drodze, 

 

- posługuje się 

terminami: 

obszar zabudowany i 

niezabudowany, 

- określa sposób 

poruszania 

się po drogach w 

obszarze 

niezabudowanym, 

 

- projektuje element 

odblaskowy przypinany 

do 

plecaka,( z kolorowego 

papieru) 

 

- wymienia, z jakimi 

zagrożeniami na 

drodze 

mogą się zetknąć 

piesi w 

obszarze 

niezabudowanym 

 

- wykazuje się 

kreatywnością 

projektując 

element 

odblaskowy, 

21 To takie proste! – 

Pamiątkowy 

album 

- miejsce pracy 

organizuje z 

pomocą nauczyciela, 

- wymienia kolejność 

działań 

(operacji 

technologicznych), 

- pracę wykonuje z 

pomocą 

- właściwie organizuje 

miejsce 

pracy, 

- posługuje się 

narzędziami 

do obróbki papieru 

zgodnie z 

ich przeznaczeniem, 

 

- szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych), 

- wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń, 

- dba o porządek i 

bezpieczeństwo miejsca 

- wykonuje pracę w 

sposób twórczy, 

 

- opowiada o 

procesie 

tworzenia 

wymieniając 

kolejne etapy 

pracy, 



nauczyciela, 

 

pracy, 

 

KLASA V 

1 Od włókna 

do ubrania 

 

• zna niektóre terminy 

spośród 

następujących: 

włókno, tkanina, 

dzianina, 

ścieg, konserwacja 

odzieży 

•zna pochodzenie 

i rodzaje niektórych 

włókien 

• poprawnie posługuje 

się terminami: włókno, 

tkanina, dzianina, 

ścieg, 

konserwacja odzieży 

• określa pochodzenie 

włókien 

• rozróżnia materiały 

włókiennicze 

• wyjaśnia znaczenie 

symboli 

umieszczonych na 

metkach odzieżowych 

• omawia konieczność 

różnicowania stroju 

w zależności od okazji 

• projektuje ubiory na 

różne okazje 

• wymienia nazwy 

przyborów krawieckich 

• rozróżnia ściegi 

krawieckie 

• wykonuje próbki 

poszczególnych 

ściegów 

• omawia 

właściwości 

i zastosowanie 

różnych 

materiałów 

włókienniczych 

• podaje 

charakterystyczne 

cechy 

wyrobów 

wykonanych z 

włókien naturalnych 

i 

sztucznych 

• przedstawia 

zastosowanie 

przyborów 

krawieckich 

• określa 

wykorzystanie 

poszczególnych 

ściegów 

krawieckich 

• wykonuje próbki 

ściegów starannie i 

zgodnie z wzorem 

• projektuje 

ubrania, 

wykazując się 

pomysłowością 

2 To takie proste! – 

Pokrowiec na 

telefon 

•posiada podstawowe 

przybory krawieckie 

•zna zastosowanie 

niektórych materiałów 

• planuje etapy pracy 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• wykonuje pracę 

• wymienia kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

• prawidłowo posługuje 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

• formułuje ocenę 

gotowej pracy 

• wykonuje pracę 

w 



włókienniczych według przyjętych 

założeń 

się przyborami 

krawieckimi 

• dba o porządek 

i bezpieczeństwo w 

miejscu pracy 

•korzystając z wzoru 

wykonuje pokrowiec 

bezpieczeństwa 

• szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych) 

sposób twórczy 

3 Wszystko 

o papierze 

•zna niektóre terminy: 

włókna roślinne, 

surowce 

wtórne, papier, 

tektura, 

karton 

•zna metody obróbki 

papieru 

•posiada narzędzia do 

obróbki papieru 

• posługuje się 

terminami: włókna 

roślinne, surowce 

wtórne, papier, tektura, 

karton 

• podaje nazwy 

surowców 

wykorzystywanych 

do produkcji papieru 

• omawia proces 

produkcji papieru 

• rozróżnia wytwory 

papiernicze 

• wymienia nazwy 

narzędzi 

do obróbki papieru 

• podaje, kto i kiedy 

wynalazł papier 

• określa 

właściwości i 

zastosowanie 

różnych 

wytworów 

papierniczych 

 

• przedstawia 

zastosowanie 

narzędzi do 

obróbki papieru 

4 I Ty to potrafisz – 

Pudełko na 

prezent 

• planuje etapy pracy 

•posiada narzędzia do 

obróbki papieru 

•zna zastosowanie 

papieru 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• prawidłowo 

posługuje 

się narzędziami do 

obróbki papieru 

• wymienia kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

• wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń 

• dba o porządek 

i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

bezpieczeństwa 

• wykonuje pracę 

w 

sposób twórczy i 

oryginalny 

5 Cenny surowiec 

– drewno 

•zna niektóre terminy: 

drewno, pień, tartak, 

trak, tarcica, materiały 

drewnopochodne 

•zna niektóre gatunki 

drzew 

• tłumaczy, jak się 

otrzymuje drewno 

•zna budowę pnia 

drzewa 

• podaje nazwy 

narzędzi do obróbki 

drewna i materiałów 

• posługuje się 

terminami: drewno, 

pień, 

tartak, trak, tarcica, 

materiały 

• omawia budowę pnia 

drzewa 

• wymienia nazwy 

gatunków drzew 

liściastych i 

iglastych 

• wyjaśnia, jak 

oszacować wiek 

drzewa 

• przedstawia 

zastosowanie 

narzędzi do 

obróbki drewna 

i materiałów 

drewnopochodny

ch 



drewnopochodnych drewnopochodne 

• nazywa rodzaje drzew 

• opisuje proces 

przetwarzania drewna 

6• rozróżnia rodzaje 

materiałów 

drewnopochodnych 

• nazywa rodzaje 

tarcicy 

• określa 

właściwości 

drewna 

i materiałów 

drewnopochodnych 

• wymienia 

przykłady 

zastosowania 

drewna 

i materiałów 

drewnopochodnych 

 

6 Świat tworzyw 

sztucznych 

•zna zastosowanie 

niektórych tworzyw 

sztucznych w różnych 

dziedzinach życia 

• rozróżnia wyroby 

wykonane z tworzyw 

sztucznych 

• wymienia narzędzia 

do 

obróbki tworzyw 

sztucznych 

•zna sposób 

otrzymywania 

tworzyw 

sztucznych 

 

• omawia rodzaje 

tworzyw 

• charakteryzuje 

tworzywa 

ze względu na ich 

właściwości 

• podaje nazwy 

narzędzi 

do obróbki tworzyw 

 

• opisuje, w jaki 

sposób 

otrzymuje się 

tworzywa 

sztuczne 

• podaje przykłady 

przedmiotów 

wykonanych z 

różnego 

rodzaju tworzyw 

• określa 

właściwości 

tworzyw 

• przedstawia 

zastosowanie 

narzędzi do 

obróbki tworzyw 

sztucznych 

• wyjaśnia wpływ 

tworzyw sztucznych 

• tłumaczy 

zagrożenia 

wynikające 

z niewłaściwego 

postępowania 

z tworzywami 

sztucznymi 



na 

środowisko 

naturalne 

 

7 7. To takie proste! 

– 

Kolorowa postać 

 

•posiada narzędzia do 

obróbki tworzyw 

sztucznych 

• właściwie dobiera 

tworzyw sztucznych 

do 

zadania 

 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• planuje etapy pracy 

 

• wymienia kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

• prawidłowo posługuje 

się narzędziami do 

obróbki tworzyw 

sztucznych 

• wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń 

• dba o porządek 

i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

bezpieczeństwa 

• szacuje czas 

kolejnych 

działań (operacji 

technologicznych) 

 

• wykonuje pracę 

w 

sposób twórczy 

• formułuje ocenę 

gotowej pracy 

8 Wokół metali •zna niektóre terminy: 

metal, ruda, stop, 

niemetal, metale 

żelazne, 

metale nieżelazne 

•zna niektóre 

narzędzia do 

obróbki metali 

 

•zna rodzaje metali 

• podaje nazwy 

narzędzi 

do obróbki metali 

 

• poprawnie posługuje 

się terminami: metal, 

ruda, stop, niemetal, 

metale żelazne, metale 

nieżelazne 

• omawia, w jaki 

sposób 

otrzymuje się metale 

• określa rodzaje metali 

• wymienia 

zastosowanie 

różnych metali 

 

• bada właściwości 

metali 

• przedstawia 

zastosowanie 

narzędzi do 

obróbki metali 

 

• formułuje 

wnioski 

z 

przeprowadzonyc

h 

badań 

na temat 

właściwości 

metali 

9 Jak dbać 

o Ziemię? 

•rozumie większość 

terminów: odpady, 

• posługuje się 

terminami: odpady, 

• omawia sposoby 

zagospodarowania 

• planuje działania 

zmierzające do 

• tłumaczy 

termin: 



 recykling, surowce 

organiczne, surowce 

wtórne, segregacja 

•zna znaczenie 

większości symboli 

ekologicznych 

umieszczanych na 

opakowaniach 

różnych 

produktów 

•zna zasady segregacji 

odpadów 

 

recykling, surowce 

organiczne, surowce 

wtórne, segregacja 

•rozumie przyczyny 

zanieczyszczenia 

środowiska 

• prawidłowo 

segreguje 

odpady 

 

odpadów 

• wyjaśnia znaczenie 

symboli ekologicznych 

stosowanych na 

opakowaniach 

produktów 

 

 

ograniczenia ilości 

śmieci 

gromadzonych w 

domu 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób 

każdy człowiek 

może 

przyczynić się do 

ochrony środowiska 

naturalnego 

• określa rolę 

segregacji 

odpadów 

elektrośmieci 

10 I Ty to potrafisz 

– Recyklingowy 

struś 

•posiada narzędzia do 

obróbki papieru 

i tworzyw sztucznych 

oraz przybory 

krawieckie 

 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• prawidłowo 

posługuje 

się narzędziami do 

obróbki papieru, 

materiałów 

włókienniczych i 

tworzyw sztucznych 

 

• wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń 

• dba o porządek 

i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

bezpieczeństwa 

• wymienia 

kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

 

• wykonuje pracę 

w 

sposób twórczy 

11 To umiem! – 

Podsumowanie 

rozdziału III 

•zna zastosowanie 

materiałów 

włókienniczych, 

papieru, 

tworzyw sztucznych, 

metali 

• zna narzędzia 

do obróbki drewna i 

metali 

•rozumie 

konieczność 

zagospodarowania 

odpadów 

 

• wskazuje narzędzia 

przydatne do obróbki 

metali 

 

 

• nazywa elementy 

budowy 

pnia drzewa oraz 

składniki 

materiałów 

włókienniczych 

• określa 

przydatność 

odpadów do 

• wykazuje 

znajomość 

zagadnień 

dotyczących 

wytwarzania, 

właściwości 

i zastosowania 

materiałów 

włókienniczych, 



• rozpoznaje 

większość 

elementów budowy 

pnia 

drzewa oraz części 

składowych tkaniny 

 

ponownego 

wykorzystania 

papieru, 

tworzyw 

sztucznych oraz 

metali 

12 Jak powstaje 

rysunek 

techniczny? 

 

-stosuje narzędzia 

kreślarskie 

i pomiarowe 

 

•rozumie potrzebę 

zastosowania rysunku 

technicznego 

• rozpoznaje 

poszczególne 

narzędzia 

kreślarskie i 

pomiarowe 

i 

• wyjaśnia, do czego 

wykorzystuje się 

rysunek 

techniczny 

• prawidłowo posługuje 

się przyborami do 

kreślenia 

i pomiaru 

• wykonuje proste 

rysunki z użyciem 

wskazanych narzędzi 

 

• tłumaczy, dlaczego 

rysunek techniczny 

opisuje się za 

pomocą 

uniwersalnego 

języka 

technicznego 

• określa funkcję 

narzędzi 

kreślarskich i 

pomiarowych 

 

• starannie 

wykreśla 

proste rysunki 

13 Pismo techniczne •stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

• odwzorowuje po 

śladach pismo 

techniczne 

 

• wyjaśnia, do czego 

używa się pisma 

technicznego 

• odwzorowuje 

pismem 

technicznym 

poszczególne litery i 

cyfry 

 

• podaje wysokość i 

szerokość znaków 

pisma 

technicznego 

• stosuje pismo 

techniczne 

do zapisania 

określonych 

wyrazów 

 

• omawia znaczenie 

stosowania pisma 

technicznego 

• dba o estetykę 

tekstów 

zapisanych pismem 

technicznym 

 

•bezbłędnie 

stosuje 

pismo techniczne 

14 Elementy rysunku 

technicznego 

 

• stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

• odwzorowuje 

• posługuje się 

terminem: 

normalizacja 

• rozróżnia linie 

• oblicza wielkość 

formatów rysunkowych 

w odniesieniu 

do formatu A4 

• omawia pojęcie 

normalizacji 

w rysunku 

technicznym 

• dba o estetykę i 

poprawność 

wykonywanego 

rysunku 



rysunek 

wg wzoru 

 

rysunkowe 

i wymiarowe 

• sporządza rysunek w 

podanej podziałce 

 

• określa format zeszytu 

przedmiotowego 

• wykonuje tabliczkę 

rysunkową 

 

• przedstawia 

zastosowanie 

poszczególnych linii 

i prawidłowo 

posługuje 

się nimi na rysunku 

 

•bezbłędnie 

posługuje się 

rysunkiem 

technicznym 

15 Szkice techniczne  •stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

 

• uzupełnia i z 

niewielką pomocą 

wykonuje proste 

szkice 

techniczne 

• uzupełnia i 

samodzielnie 

wykonuje 

proste szkice 

techniczne 

 

• wyznacza osie 

symetrii 

narysowanych figur 

• poprawnie wykonuje 

szkic techniczny 

 

• omawia kolejne 

etapy 

szkicowania 

• wykonuje szkic 

techniczny 

przedmiotu z 

zachowaniem 

odpowiedniej 

kolejności 

działań 

 

•bezbłędnie 

posługuje się 

rysunkiem 

technicznym 

KLASA VI 

1 Na osiedlu - wymienia 

podstawowe elementy 

osiedla 

mieszkaniowego 

- potrafi wyjaśnić jakie 

znaczenie dla 

mieszkańców mają 

poszczególne 

elementy osiedla 

mieszkaniowego 

- wykonuje plan osiedla 

uwzględniający 

najważniejsze elementy 

- porównuje budowę 

osiedla z czasów 

PRL i obecnie 

wskazując ich wady 

i zalety z punktu 

widzenia 

użytkowników 

- wykonuje 

szczegółowy 

plan osiedla 

uwzględniając 

ilość i 

wymagania 

mieszkańców 

2 Dom bez tajemnic charakteryzuje 

wybraną instalację 

domową;  

 

określa podstawowe 

funkcje instalacji 

domowych, 

czyta i rysuje symbole 

graficzne stosowane  

w rysunku 

czyta i rysuje schematy 

domowej instalacji  

elektrycznej;  

projektuje funkcjonalne  

i estetyczne urządzenie 

mieszkania  

oblicza koszt 

zużycia energii 

elektrycznej, gazu  

i wody w swoim 

domu;  

projektuje układy 

projektuje układy 

przestrzenne 

domu  

z 

uwzględnieniem 

potrzeb własnej 



budowlanym;  

wymienia podstawowe 

instalacje domowe;  

nazywa odbiorniki 

poszczególnych 

instalacji.  

 

z uwzględnieniem 

zasad ergonomii;  

wyjaśnia funkcję 

poszczególnych 

elementów instalacji 

domowych;  

przestrzenne domu  

z uwzględnieniem 

potrzeb własnej 

rodziny;  

oblicza koszt 

zużycia energii 

elektrycznej, gazu  

i wody w swoim 

domu;  

rodziny.  

3 To takie proste! 

Mostek dla 

chomika. 

• planuje etapy pracy 

•posiada narzędzia do 

obróbki drewna 

•zna zastosowanie 

drewna 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• prawidłowo 

posługuje 

się narzędziami do 

obróbki drewna 

• wymienia kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

• wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń 

• dba o porządek 

i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

bezpieczeństwa 

• wykonuje pracę 

w 

sposób twórczy i 

oryginalny 

4 W pokoju 

nastolatka. 

- wymienia 

podstawowe elementy 

mieszkania 

- potrafi wyjaśnić jakie 

znaczenie dla 

mieszkańców mają 

poszczególne 

elementy mieszkania 

- wykonuje plan 

mieszkania 

uwzględniający 

najważniejsze elementy 

- porównuje budowę 

różnych budynków 

mieszkalnych 

wskazując ich wady 

i zalety z punktu 

widzenia 

użytkowników 

- wykonuje 

szczegółowy 

plan własnego 

mieszkania 

uwzględniając 

ilość i 

wymagania 

mieszkańców 

5 To takie proste!- 

Kolorowy 

kalendarz 

• planuje etapy pracy 

•posiada narzędzia do 

obróbki papieru 

•zna zastosowanie 

papieru 

• właściwie organizuje 

miejsce pracy 

• prawidłowo 

posługuje 

się narzędziami do 

obróbki papieru 

• wymienia kolejność 

działań (operacji 

technologicznych) 

• wykonuje pracę 

według 

przyjętych założeń 

• dba o porządek 

• posługuje się 

narzędziami 

z zachowaniem 

zasad 

bezpieczeństwa 

• wykonuje pracę 

w 

sposób twórczy i 

oryginalny 



i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

6 Instalacje w 

mieszkaniu 

charakteryzuje 

wybraną instalację 

domową;  

 

określa podstawowe 

funkcje instalacji 

domowych, 

czyta i rysuje symbole 

graficzne stosowane  

w rysunku 

budowlanym;  

wymienia podstawowe 

instalacje domowe;  

nazywa odbiorniki 

poszczególnych 

instalacji.  

 

czyta i rysuje schematy 

domowej instalacji  

elektrycznej;  

projektuje funkcjonalne  

i estetyczne urządzenie 

mieszkania  

z uwzględnieniem 

zasad ergonomii;  

wyjaśnia funkcję 

poszczególnych 

elementów instalacji 

domowych;  

projektuje układy 

przestrzenne domu  

z uwzględnieniem 

potrzeb własnej 

rodziny;  

  

projektuje układy 

przestrzenne 

domu  

z 

uwzględnieniem 

potrzeb własnej 

rodziny.  

7 Opłaty domowe Zna pojęcie urządzeń 

elektrooszczędnych 

Potrafi wyjaśnić 

korzyści dla 

użytkownika 

wynikające z 

korzystania z urządzeń 

elektrooszczędnych i z 

oszczędzania wody i 

gazu. 

Potrafi wyjaśnić wpływ 

korzystania z urządzeń 

energooszczędnych i 

ograniczania zużycia 

wody oraz gazu na 

środowisko naturalne 

oblicza koszt 

zużycia energii 

elektrycznej, gazu  

i wody w swoim 

domu na podstawie 

wskazań licznika;  

 

Oblicza 

przybliżony 

koszt użycia 

domowych 

urządzeń 

elektrycznych 

korzystając z 

tabel i tabliczek 

znamionowych. 

8.  Rzuty 

prostokątne. 

• stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

• odwzorowuje 

rysunek 

wg wzoru 

 

-potrafi wskazać 

prawidłowo wykonany 

rzut prostokątny 

- potrafi wykonać rzut 

prostokątny prostej 

figury geometrycznej 

- potrafi wykonać 

rzut prostokątny 

figury 

geometrycznej o 

złożonym kształcie 

• dba o estetykę i 

poprawność 

wykonywanego 

rysunku 

- potrafi wykonać 

rzut prostokątny 

wybranego 

urządzenia 



9. Rzuty 

aksonometryczne 

• stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

• odwzorowuje 

rysunek 

wg wzoru 

-potrafi odróżnić rzut 

prostokątny od 

aksonometrycznego 

- potrafi wykonać rzut 

izometryczny prostej 

figury geometrycznej  

- potrafi wykonać 

rzut dimetryczny 

ukośny prostej 

figury 

geometrycznej 

- potrafi wykonać 

rzut dimetryczny 

ukośny i 

izometryczny 

wybranego 

urządzenia 

10.  Wymiarowanie 

rysunków 

technicznych 

• stosuje potrzebne 

narzędzia i zeszyt 

ćwiczeń 

 

- zna podstawowe 

wymiarowania 

(jednostki, nazwy linii 

wymiarowych i 

pomocniczych) 

- zna zasady 

wymiarowania i nazwy 

z nimi związane 

- potrafi 

zwymiarować prosty 

przedmiot 

- potrafi 

zwymiarować 

przedmiot o 

skomplikowanyc

h kształtach 

11. Żyj aktywnie - rozróżnia 

wypoczynek aktywny 

od wypoczynku 

biernego 

- potrafi podać 

przykłady 

wypoczynku czynnego 

i biernego oraz 

wyjaśnić różnice 

między nimi 

- potrafi wymienić 

zagrożenia wynikające 

z siedzącego trybu 

życia 

- potrafi uzasadnić 

pozytywny wpływ 

aktywnego 

wypoczynku na stan 

naszego zdrowia 

- potrafi 

samodzielnie 

zaplanować 

wypoczynek 

aktywny i bierny 

w zależności od 

potrzeb i trybu 

życia 

12. Zdrowie na 

talerzu. 

- wymienia grupy 

składników 

odżywczych 

-wymienia 

podstawowe grupy 

produktów 

spożywczych;  

-nazywa czynności 

wykonywane podczas 

obróbki wstępnej 

- grupuje produkty 

spożywcze o zbliżonej 

wartości odżywczej;  

-ustala, które produkty 

powinny być podstawą 

diety;  

-określa funkcje, jakie 

pełnią składniki 

pokarmowe;  

 

-omawia zawartość 

piramidy zdrowego 

żywienia;  

-wskazuje produkty 

pochodzenia 

zwierzęcego  

i roślinnego  

określa znaczenie 

poszczególnych 

składników 

odżywczych dla 

prawidłowego 

funkcjonowania 

organizmu 

człowieka;  

 

13. Sprawdź co jesz - wymienia grupy 

składników 

odżywczych 

-wymienia 

podstawowe grupy 

produktów 

wskazuje produkty 

pochodzenia 

zwierzęcego  

- wymienia 

najczęściej 

stosowane metody 

dobiera metodę 

utrwalania 

żywności  



spożywczych;  

-nazywa czynności 

wykonywane podczas 

obróbki wstępnej 

i roślinnego pełniące 

funkcję energetyczną, 

budulcową i regulującą 

konserwowania 

żywności i ich 

wpływ na zdrowie 

człowieka 

do produktu;  

14. Jak przygotować 

zdrowy posiłek? 

- wymienia grupy 

składników 

odżywczych 

-wymienia 

podstawowe grupy 

produktów 

spożywczych;  

-nazywa czynności 

wykonywane podczas 

obróbki wstępnej 

- nazywa podstawowe 

urządzenia służące do 

przygotowywania 

posiłków 

- wie jak sporządzić 

proste potrawy, 

wykorzystując 

urządzenia 

gospodarstwa 

domowego;  

 

- wie jak się 

wykonuje czynności 

związane z obróbką 

termiczną i 

wykończającą oraz 

przygotowuje 

posiłki zimne i 

gorące, stosując 

zasady higieniczne 

pracy;  

 

-rozróżnia 

sposoby 

konserwacji 

żywności;  

-omawia pojęcie 

żywności 

ekologicznej;  

-wyjaśnia rolę 

witamin  

i składników 

mineralnych w 

żywieniu;  

-wyjaśnia zasady 

obróbki 

wstępnej, 

termicznej  

I wykańczającej.  

 



 
 

OGÓLNE KRYTERIA 
OCENIANIA DLA KLASY IV 

 

 

 
 

niedostateczny 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 
 

dopuszczający 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 

umożliwia osiąganie celów polonistycznych 

 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

 

dostateczny 

 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających  

z podstawy programowej 

 uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych 

w programie i wynikających z podstawy programowej 

 

dobry 

 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające  

z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

 

bardzo dobry 

 uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi 

zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 

celujący 

 uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających  

z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 



  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 
OCENIANIA DLA KLASY IV 

 

 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 

 
SŁUCHANIE 

 

 skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób 

 reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą) 

 rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów 

 rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 
 wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego 

warstwie dosłownej 

 rozumie ogólny sens słuchanych utworów 

 
CZYTANIE 

 

 identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

 rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 
 wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu, 

zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost 

 rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

 rozumie ogólny sens czytanych utworów 

 stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

 

 sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym 
 

 
ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

 mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

 dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania 

poetyckiego w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, rymy 

 wie, co tworzy rytm 

 wskazuje wers, strofę, refren 

 odróżnia fikcję od rzeczywistości 

 odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych 
 określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia 

 rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator) 

 zna cechy baśni i legendy 

 wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury 

 



 

 
 

II. Tworzenie wypowiedzi 

 
MÓWIENIE 

 

 nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem 

 formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym 

 wypowiada komunikaty zawierające proste informacje 

 wyraża wprost swoje intencje 

 odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji 

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, 

 stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem 

 mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu 

 za pomocą kilku zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę 

 za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat 

 stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym 

 wygłasza tekst utworu z pamięci 

 
PISANIE 

 

 stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu 

 zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – 

h 

 dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu 

 uzupełnia prosty schemat, tabelę 

 zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu 
wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, 

 zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze 

 za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, 
zwierzęcia 

 za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu 

 stara się o estetykę zapisu wypowiedzi 
 

III. Kształcenie językowe 

Stosuje wiedzę językową w zakresie: 

 słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów) 

 składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku 

wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze, 

złożone i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia 

oznajmujące, rozkazujące i pytające) 

 fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy 

nauczyciela określa formę odmiennych części mowy, odróżnia części mowy odmienne od 

nieodmiennych 

 fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą 

oraz: 
 

 
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 
SŁUCHANIE 

 

 słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada 

 wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie 

tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi 

 powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej 

historii 

 rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów 

 
CZYTANIE 

 

 identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi 

 określa temat i główną myśl tekstu 

 oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

 wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

 wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

 rozpoznaje cechy życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu 

 wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się 

akapitami 

 poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego 
czytania utworów 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

 

 wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, 

czasopisma, stron internetowych 
 

 
ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

 

 nazywa swoje reakcje czytelnicze 

 nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich (epitet, porównanie, przenośnia, rym), 

rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce 

 dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz 
użytkowe 

 odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze 

 określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia 

 wskazuje cechy baśni i legendy w utworze 

 rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren 
 zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, 

próba 

 przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, 

jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

 odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym) 

 odczytuje morał baśni 
 

 

 

 

 



 

 
 

II. Tworzenie wypowiedzi 

 
MÓWIENIE 

 

 świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej 

 dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń 

prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

 formułuje pytania otwarte 

 udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

 wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane  

z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą 

 stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb 

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem 

 wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym 

 składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry 

 wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 
chronologicznym, streszcza utwory fabularne 

 opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując 

słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni 

 dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

 recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens 

 stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych 

 posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem) 

 
PISANIE 

 

 stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji 

 odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

 dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i 
w typowych przykładach 

 konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym 

 używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych 

 w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające 
i rozkazujące 

 zapisuje pytania otwarte 

 udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

 samodzielnie zapisuje dialog 

 dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne 

 tworzy ramowy plan wypowiedzi 

 układa opowiadanie odtwórcze 

 redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu 

 zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry 

 tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, 
 ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni 

 w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny 

 

 

 

 

 

III. Kształcenie językowe 

 

 Stosuje wiedzę językową w zakresie: 

* słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym 



  
tekście, tworzy rodzinę wyrazów) 

* składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia 

złożone i równoważniki zdań, używa różnych typów wypowiedzeń: 

oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych) 

* fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; 

łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; 

poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobo- 

wego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym) 

* fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przeno- 

szeniu wyrazów do następnej linijki) 

 stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu 
 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz: 

 

 
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 

 
SŁUCHANIE 

 

 koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych 

utworów 

 odróżnia informacje ważne od mniej ważnych  
 na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, 

formułuje pytania 

 właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu 

 odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

 
CZYTANIE 

 

 wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio 

 rozumie funkcję akapitu 

 oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

 wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

 wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne 
znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi 

 wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, 

ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach 

 rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

 głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

 

 wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron 

internetowych 
 

 
ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

 

 uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

 analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 
miejsce, bohaterowie, zdarzenia 

 identyfikuje baśń i legendę 

 rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu 

 rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście 

 objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście 



 

 
 

 wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski 
 charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak 

np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

 odczytuje przesłanie utworu 
 

 
II. Tworzenie wypowiedzi 

 
MÓWIENIE 

 

 przedstawia własne zdanie w rozmowie 

 świadomie dobiera intonację zdaniową 

 udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi 

 uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 
 łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu 

 wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń 

 stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika 
 gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań  

i postaw 

 wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje 

wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki 

  w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, 

postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące 

do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć 

 objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów 

 odróżnia wyrazy pokrewne od synonimówwygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się 

pauzą, barwą głosu 
 stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń 

 
PISANIE 

 

 stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz 

potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach 

pochodnych i rodzinie wyrazów) 

 w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi 

sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe  

i stosuje się do zasad interpunkcji 

 w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, 

czasownika 

 w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne  
 w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na 

podstawie zachowań i postaw 

 układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie 

 stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi 

 pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza 
utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, 

zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń 

 zapisuje dialog w opowiadaniu 

 w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, 
obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, 

emocji i uczuć 

 dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 
 

 
III. Kształcenie językowe 



  
 

  Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:  

* słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi) 

* składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki; celowo 

używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, 

rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej 

interpunkcji) 

* fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach) 

* fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby  

w poprawnym ich zapisie) 

 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz: 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 

 
SŁUCHANIE 

 

 przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi 

 odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich 

 wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu 

 nazywa intencje nadawcy komunikatu 

 
CZYTANIE 

 

 wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je  

w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą 

 oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu 
znaczeń dosłownych i przenośnych 

 odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  

i notatce 

 wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 
 wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, 

instrukcjach, przepisach 

 ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych 

wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

 głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać 

sens odczytywanego tekstu 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

 

 wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach 

internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami 
 

 

ALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

  

 konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami 

 objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze 
epickim 

 wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu 

 objaśnia funkcję epitetów, porównań i przenośni w tekście 
 wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy 

 charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak 

np. miłość  – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi 

doświadczeniami 



 

 
 

 

 
II. Tworzenie wypowiedzi 

 
MÓWIENIE 

 

 uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł 

grzecznościowych 

 rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego 

 udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  
i stylistycznym 

 w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy związane z omawianą tematyką 

 poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego  

i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym 

 w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

 interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania 

 zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu 

 wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi 

 dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka 

 
PISANIE 

 

 komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów 

 uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

 udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  

i stylistycznym 

 w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy związane z omawianą tematyką 

 komponuje i przekształca plan wypowiedzi 

 pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń  
 w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu  

 

III. Kształcenie językowe 

 Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:  

* słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera 

wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy 

wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej) 

* składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad 

poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych) 

* fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części 

mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu 

teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie 

przeszłym i przyszłym) 

* fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym 

zapisie wyrazów) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: 
 

 
 
 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 



  
 

SŁUCHANIE 
 

 odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

 
CZYTANIE 

 

 czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza 

listy lektur 

 wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, 

schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi 

 odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE 

 

 wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron 

internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub 

oceniającym 

 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

 porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach 

epickich 

 wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury 

 dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam 
 odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość  

 

 

 

 

II. Tworzenie wypowiedzi 

 

MÓWIENIE  

 przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania 

 podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do 

innych dzieł także spoza kanonu lektur 

 interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 
 

PISANIE 
 

 tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych 

 wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, 
 fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi 

 

III. Kształcenie językowe 

 

 świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki 
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Wymagania na poszczególne oceny – przyroda kl.4  

 

Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

Dział 1. Poznawanie przyrody (odpowiada treściom kształcenia z działów I i częściowo II z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

1. Sposoby 
poznawania przyrody 

• wymienia źródła 
wiedzy o przyrodzie; 

• wymienia zmysły 
potrzebne 
do poznawania 
przyrody; 

• podaje przykłady 
obiektów, które można 
obserwować przez 
lupę. 

• określa, co to jest 
przyroda; 

• podaje po dwa 
przykłady obserwacji 
przyrodniczych, 
w których wykorzystuje 
się lornetkę. 

• podaje przykłady 
obiektów, organizmów, 
które można 
obserwować przez 
mikroskop; 

• wyjaśnia, do czego jest 
potrzebna mapa, 
kompas i taśma 
miernicza. 

• wyjaśnia, 
co to są narządy 
zmysłów i jaka jest ich 
rola w poznawaniu 
przyrody. 

• wyjaśnia, jakie są źródła wiedzy 
o przyrodzie. 

2. Obserwacje 
przyrodnicze 

• podaje przykłady 
organizmów, obiektów 
i zjawisk, które można 
obserwować. 

• wymienia sposoby 
dokumentowania 
obserwacji 
przyrodniczej; 

• wymienia zasady 
bezpieczeństwa, 
których należy 
przestrzegać, 
prowadząc obserwacje 
przyrodnicze. 

• wyjaśnia, co to jest 
obserwacja 
przyrodnicza. 

• opracowuje kartę 
obserwacji dowolnego 
obiektu. 

• wyjaśnia, kiedy można na podstawie 
obserwacji wyciągnąć wnioski. 

3. Doświadczenia • podaje przykłady 
pytań, na które można 

• wymienia zasady, 
których należy 

• wymienia punkty, które 
zawiera karta 

• podaje różnice między 
próbą badawczą 

• uzasadnia, dlaczego 
w doświadczeniu jest potrzebna 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

przyrodnicze uzyskać odpowiedź, 
przeprowadzając 
doświadczenie 
przyrodnicze. 

przestrzegać, 
prowadząc 
doświadczenie. 

doświadczenia. a kontrolną 
w doświadczeniu. 

próba kontrolna. 

4. Kierunki 
geograficzne 

• wyjaśnia, kiedy jest 
nam potrzebna 
znajomość kierunków 
świata, 

• wyznacza kierunki 
świata za pomocą 
gnomonu i Słońca. 

• posługuje się 
kompasem przy 
wyznaczaniu 
kierunków świata. 

• opisuje kierunki świata 
na róży kierunków; 

• określa kierunki świata 
w terenie. 

• opisuje sposoby 
wyznaczania kierunków 
świata w sytuacji, gdy 
nie ma przyrządów 
i gdy nie widać Słońca. 

• konstruuje kompas domowym 
sposobem według instrukcji 
i posługuje się nim. 

5. Zmiany położenia 
Słońca na niebie 

• podaje przykłady 
świadczące o 
pozornych zmianach 
położenia Słońca 
na niebie; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: wschód Słońca, 
górowanie Słońca, 
zachód Słońca. 

• określa długość dnia 
(od wschodu 
do zachodu Słońca); 

• wyjaśnia pojęcie 
widnokręgu. 

• charakteryzuje 
widnokrąg w mieście 
i na wsi; 

• analizuje zależności 
między długością cienia 
a wysokością Słońca 
nad widnokręgiem. 

• podaje zależności 
między wielkością 
widnokręgu 
a wysokością, na jakiej 
znajduje się 
obserwator. 

• wyjaśnia, dlaczego droga Słońca nad 
widnokręgiem odbywa się w cyklu 
dobowym. 

6. Położenie Słońca 
na niebie w różnych 
porach roku 

• wymienia daty 
rozpoczynające 
kalendarzowe pory 
roku; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: równonoc 
i przesilenie. 

• opisuje ilustracje 
pokazujące drogę 
Słońca nad 
widnokręgiem 
w zależności od pór 
roku. 

• rozpoznaje i wskazuje 
rysunki 
przedstawiające drogę 
Słońca w dniach 
rozpoczynających pory 
roku; 

• wyjaśnia zależność 

• samodzielnie wykonuje 
rysunki 
przedstawiające drogę 
Słońca nad 
widnokręgiem 
w dniach rozpoczęcia 
pór roku. 

• wyjaśnia przyczyny występowania 
różnic w długości drogi Słońca nad 
widnokręgiem, w zależności od pory 
roku. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

miedzy wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem 
a długością cienia 
w różnych porach roku. 

7. Podsumowanie 
działu 1. Poznawanie 
przyrody 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 1–6. 

Dział 2. Orientacja w terenie i pogoda (odpowiada treściom kształcenia z działów II (częściowo) i III z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

8. Co to jest plan? • wyjaśnia, co to jest 
plan; 

• podaje przykłady 
zastosowania planów. 

• rysuje proste plany 
małych przedmiotów 
w zeszycie, np. pudełka 
od zapałek; 

• wyjaśnia, dlaczego nie 
można narysować 
planu klasy bez 
zmniejszenia jej 
wymiarów. 

• rysuje obiekty 
w podanych dowolnych 
zmniejszeniach, np. 
plan klasy, pokoju, 
ławki szkolnej. 

• szacuje na podstawie 
pomiarów sali 
lekcyjnej, ile razy 
należy zmniejszyć 
długość i szerokość sali, 
aby jej plan zmieścił się 
na kartce. 

 

• wyciąga wnioski dotyczące 
zależności między zastosowanym 
pomniejszeniem obiektu 
a wielkością tego obiektu na planie. 

9. Plan i mapa • wymienia różnice 
miedzy planem i mapą; 

• wymienia stałe 
elementy mapy; 

• odczytuje na mapie 
topograficznej, gdzie 
znajduje się np. las, 

• rozpoznaje na mapie 
znaki topograficzne 
liniowe, 
powierzchniowe 
i punktowe, podaje ich 
przykłady. 

• rozpoznaje mapę 

• określa kierunki świata 
na mapie 
topograficznej; 

• analizuje mapy 
topograficzne pod 
względem liczby 
zabudowań i innych 

• planuje i opisuje trasę 
wycieczki, określając 
kierunki świata; 

• wyznacza trasę 
wędrówki, zgodnie 
z opisem na mapie 
topograficznej. 

• podaje przykłady innych map (np. 
tematycznych) i opisuje ich 
zastosowanie. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

szkoła, kościół. topograficzną wśród 
innych map do wyboru. 

elementów. 

10. Korzystanie 
z planów i map 

• wskazuje plany miast 
wśród innych map; 

• wymienia sytuacje 
życiowe, w których 
plan miasta jest 
niezbędny. 

 

• odczytuje informacje 
z planu miasta i mapy 
topograficznej 
w podstawowym 
zakresie; 

• wskazuje ulice i określa 
kierunki, w których 
przebiegają, np. 
z północy na południe; 

• pokazuje na planie 
punkty wymienione 
przez nauczyciela; 

• określa kierunki świata 
na mapie 
topograficznej i planie 
miasta. 

• planuje trasę wycieczki 
po mieście lub 
po najbliższej okolicy 
z uwzględnieniem 
najciekawszych 
punktów lub punktów 
wskazanych przez 
nauczyciela. 

 

• orientuje plan miasta 
i mapę topograficzną 
za pomocą kompasu 
i charakterystycznych 
punktów w terenie; 

• opisuje przebieg 
podanej trasy 
z uwzględnieniem 
kierunków przebiegu 
ulic, lokalizacji 
zabytków itp. 

 

• szkicuje trasę ze szkoły do domu, 
uwzględniając kierunki świata, bez 
korzystania z mapy. 

11. Składniki pogody • wymienia składniki 
pogody. 

• opisuje poszczególne 
składniki pogody. 

• rozróżnia opady i osady 
atmosferyczne. 

• na podstawie prognozy 
pogody opisuje jej 
składniki. 

• rozróżnia przykładowe rodzaje 
chmur i przewiduje na podstawie ich 
wyglądu zmiany w pogodzie. 

12. Pomiar 
składników pogody 

• przyporządkowuje 
składniki pogody 
do urządzeń 
pomiarowych. 

• wymienia jednostki 
pomiaru składników 
pogody. 

 

• odczytuje wartości 
składników pogody 
z urządzeń 
pomiarowych. 

• na podstawie wartości 
poszczególnych 
składników pogody 
opisuje warunki 
pogodowe. 

• przewiduje wartości składników 
pogody w zależności od sytuacji 
opisanych przez nauczyciela. 



 

 

 

 

          

 

 

 

                                 

5 

 

Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

13. Mapa pogody 
w różnych porach 
roku 

• przedstawia składniki 
pogody za pomocą 
symboli graficznych. 

• odczytuje składniki 
pogody z mapy 
pogody. 

• określa pogodę 
na podstawie mapy 
pogody wybranej 
części kraju. 

• rozróżnia pory roku 
na podstawie 
wybranych map 
pogody. 

• przedstawia mapę pogody 
na podstawie prognozy słownej. 

14. 
Niebezpieczeństwa 
związane z pogodą 

• wymienia 
niebezpieczeństwa 
związane z pogodą. 

• opisuje, jak należy 
zachować się podczas 
burzy. 

• opisuje, jak należy 
zachować się podczas 
wichury, ulewy 
i śnieżycy. 

 

• opisuje zjawisko tęczy. • opisuje zasadę działania 
piorunochronu. 

15. Podsumowanie 
działu 2. Orientacja 
w terenie i pogoda 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 8–14. 

Dział 3. Ja i moje ciało (odpowiada treściom kształcenia z działu IV z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

16. Organizm 
człowieka 

• podaje przykłady 
narządów 
w organizmie 
człowieka oraz ich 
funkcje. 

 

• wskazuje, 
że podstawowym 
elementem budującym 
organizm jest komórka; 

• wymienia główne 
układy narządów 
organizmu człowieka. 

• omawia funkcje 
układów narządów 
w organizmie 
człowieka. 

 

• rozpoznaje położenie 
układów i narządów 
na rycinach 
anatomicznych. 

• opisuje hierarchiczność struktury 
organizmu. 

 

17. Układ ruchu • wymienia funkcje 
szkieletu; 

• wskazuje na planszy 
podstawowe części 

• wskazuje dwa 
przeciwstawnie 
działające mięśnie, np. 
zginacz i prostownik 

• wymienia elementy 
składowe szkieletu 
człowieka; 

• wskazuje główne 

• wyjaśnia, dlaczego 
mięśnie muszą 
pracować parami. 

• omawia budowę i funkcjonowanie 
stawu. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

szkieletu; 
• określa rolę układu 

mięśniowego 
w organizmie. 

przedramienia; 
• wskazuje na modelu 

szkieletu człowieka 
rodzaje połączeń kości. 

mięśnie organizmu 
człowieka. 

18. Układ 
pokarmowy 

• omawia rolę układu 
pokarmowego. 

 

• wskazuje 
na schematach budowy 
układu pokarmowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• opisuje ogólnie 
przebieg procesów 
zachodzących 
w przewodzie 
pokarmowym 
człowieka. 

• wymienia rodzaje 
zębów człowieka 
i podaje ich funkcje. 

 

• opisuje rolę ślinianek, wątroby 
i trzustki. 

 

19. Układ 
oddechowy 

• omawia rolę układu 
oddechowego. 

• wskazuje 
na schematach budowy 
układu oddechowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• uzasadnia, dlaczego 
oddychanie przez nos 
jest zdrowsze niż przez 
usta. 

• opisuje proces 
wymiany gazowej 
zachodzący w płucach. 

 

• wykazuje związek między budową 
a rolą krtani. 

 

20. Układ 
krwionośny 

• wymienia główne 
funkcje krwi. 

 

• omawia rolę serca. 
 

• opisuje rodzaje naczyń 
krwionośnych. 

 

• na podstawie ryciny 
omawia budowę serca. 

 

• wyjaśnia, dlaczego krążenie krwi jest 
warunkiem życia człowieka. 

21. Układ nerwowy • wskazuje na planszy 
układ nerwowy; 

• nazywa podstawowe 
elementy układu 
nerwowego. 

• omawia rolę układu 
nerwowego 
w funkcjonowaniu 
organizmu. 

• omawia części układu 
nerwowego. 

• wymienia funkcje, jakie 
pełnią mózg i móżdżek. 

• uzasadnia, dlaczego układ nerwowy 
odgrywa kluczową rolę 
w organizmie. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

22. Układ rozrodczy • wskazuje różnice 
w budowie komórki 
jajowej i plemnika, 

• podaje nazwy 
poszczególnych 
elementów budowy 
układu rozrodczego 
kobiety i układu 
rozrodczego 
mężczyzny. 

• określa rolę układu 
rozrodczego kobiety 
i układu rozrodczego 
mężczyzny. 

• wskazuje na planszy 
rozmieszczenie 
narządów rozrodczych 
kobiety i mężczyzny. 

• określa rolę 
poszczególnych 
narządów w układzie 
rozrodczym męskim 
i układzie rozrodczym 
żeńskim. 

• uzasadnia przystosowanie budowy 
układu rozrodczego męskiego 
i układu rozrodczego żeńskiego 
do pełnionych funkcji. 

23. Zmiany 
zachodzące okresie 
dojrzewania 

• opisuje zmiany 
zachodzące 
w organizmach 
dziewcząt i chłopców 
w okresie dojrzewania. 

• wyjaśnia, na czym 
polega dojrzewanie 
dziewcząt i chłopców. 

 

• wskazuje czynniki 
wpływające 
pozytywnie 
i negatywnie na rozwój 
organizmu w okresie 
dojrzewania. 

• charakteryzuje etap 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, co to znaczy, 
że na dojrzewanie mają wpływ 
hormony. 

24. Narządy zmysłów • wymienia zmysły 
człowieka i wskazuje je 
na własnym 
organizmie; 

• podaje podstawowe 
zasady dbania o słuch 
i wzrok. 

 

• opisuje rolę 
poszczególnych 
zmysłów w odbieraniu 
wrażeń ze środowiska 
zewnętrznego; 

• uzasadnia, dlaczego nie 
należy słuchać zbyt 
głośnej muzyki oraz 
korzystać zbyt długo 
z telefonów 

• wyjaśnia, co to znaczy, 
że zmysły ulegają 
adaptacji; 

• podaje przykłady 
świadczące 
o ochronnym działaniu 
zmysłów dla 
organizmu. 

• uzasadnia, że zmysły 
chronią organizm przed 
niebezpiecznymi 
czynnikami 
zewnętrznymi. 

• opisuje rolę mózgu w odbieraniu 
wrażeń ze środowiska zewnętrznego 
przez narządy zmysłów. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

komórkowych. 

25. Jak dbać 
o własne ciało 
i otoczenie? 

• podaje zasady 
pielęgnacji skóry, 
włosów, zębów 
i paznokci. 

• omawia znaczenie 
czystości odzieży, 
obuwia, bielizny 
i otoczenia dla 
utrzymania zdrowia; 

• podaje przykłady 
ubioru dostosowanego 
do pory roku i rodzaju 
pracy. 

• wymienia substancje 
wydalane i wydzielane 
przez skórę. 

• opisuje poprawne 
zasady mycia zębów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
przestrzeganie higieny 
osobistej jest 
obowiązkiem każdego 
człowieka. 

• proponuje i przeprowadza 
doświadczenie przedstawiające 
niszczenie szkliwa nazębnego. 

26. Podsumowanie 
działu 3. Ja i moje 
ciało 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 16–25. 

Dział 4. Ja i moje otoczenie (odpowiada treściom kształcenia z działu V z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

27. Świat substancji • wymienia trzy 
podstawowe grupy ciał 
stałych w zależności 
od ich właściwości 
fizycznych. 

• wymienia trzy stany 
skupienia substancji. 

• opisuje trzy stany 
skupienia substancji 
w zależności 
od ułożenia drobin oraz 
możliwości ich 
przemieszczania się. 

• uzasadnia, dlaczego 
przykładowe ciało 
zostało wykonane 
z danej substancji. 

• opisuje właściwości ciała 
w zależności od rodzaju substancji, 
z jakiej zostało wykonane. 

28. Niebezpieczne 
substancje 

• odróżnia środki 
szkodliwe 
po oznaczeniach 
na opakowaniu lub 
etykiecie. 

• na podstawie instrukcji 
omawia sposób 
posługiwania się 
środkami czystości. 

• uzasadnia celowość 
umieszczania symboli 
ostrzegawczych 
na produktach 
szkodliwych. 

• interpretuje 
szkodliwość produktu 
oznaczonego kilkoma 
piktogramami 
ostrzegawczymi. 

• określa szkodliwe dla zdrowia skutki 
działania preparatów drażniących, 
żrących, wybuchowych 
i toksycznych. 

29. Uszkodzenia ciała • wskazuje sposoby 
postępowania podczas 
opatrywania otarcia 
lub skaleczenia; 

• opisuje sposoby 
zabezpieczania ciała 
przed skutkami 
nadmiernego 
promieniowania 
słonecznego. 

• podaje przyczyny 
uszkodzeń skóry; 

• opisuje objawy 
złamania kości. 

• podaje zasady 
właściwego 
postępowania 
w wypadku pogryzienia 
przez zwierzę. 

• podaje różnice między 
zwichnięciem 
a złamaniem; 

• wyjaśnia, dlaczego nie 
należy opalać się bez 
właściwego 
zabezpieczenia skóry. 

• wymienia rodzaje uszkodzeń ciała 
i opisuje sposoby udzielania 
pierwszej pomocy. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

30. Choroby zakaźne 
i zapobieganie im 

• wyjaśnia, 
co to są choroby 
zakaźne; 

• opisuje podstawowe 
sposoby zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 

• uzasadnia konieczność 
zasięgnięcia porady 
lekarskiej w przypadku 
zachorowania 
na chorobę zakaźną; 

• podaje przykłady 
chorób zakaźnych 
człowieka i dróg 
zakażenia się nimi. 

• wskazuje przykłady 
chorób bakteryjnych 
i wirusowych; 

• uzasadnia celowość 
wykonywania 
szczepień ochronnych. 

• opisuje objawy 
wybranych chorób 
zakaźnych. 

• omawia ogólnie zasadę działania 
szczepionki. 

31. Niebezpieczne 
organizmy 

• wymienia typowe 
objawy alergii; 

• opisuje zachowania 
chroniące człowieka 
przed zakażeniem się 
grzybicą. 

• podaje przykłady 
zwierząt jadowitych. 

• podaje przykłady roślin 
mogących wywołać 
alergię u ludzi. 

• wyjaśnia, dlaczego 
w kontaktach 
ze zwierzętami należy 
zachować szczególną 
ostrożność. 

• wyjaśnia, co oznaczają pojęcia: 
alergia, alergolog. 

32. Uzależnienia • wskazuje sposoby 
odmawiania 
propozycjom picia 
alkoholu, palenia 
tytoniu i zażywania 
narkotyków. 

• wymienia sytuacje, 
w których należy 
powiedzieć nie; 

• wyjaśnia, co to jest 
uzależnienie. 

• podaje przykłady 
zachowań asertywnych 
wobec presji otoczenia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
znajomości zawarte 
przez internet mogą 
być niebezpieczne. 

• opisuje skutki działania 
nikotyny na organizm 
człowieka. 

• uzasadnia konieczność zachowania 
postawy antyalkoholowej 
i antynikotynowej. 

33. Zdrowy styl życia • wymienia podstawowe 
zasady zdrowego stylu 
życia; 

• opisuje zasady 
zdrowego stylu życia; 

• wyjaśnia, dlaczego 

• uzasadnia 
stwierdzenie: Ruch 
i umiejętność 

• wyjaśnia, dlaczego 
bycie życzliwym dla 
innych ma wpływ 

• wyjaśnia, jak rozumie stwierdzenie: 
Wytyczaj sobie realistyczne cele 
życiowe i wytrwale dąż do ich 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

• podaje przykłady 
potraw, których 
powinna się wystrzegać 
osoba prowadząca 
zdrowy styl życia; 

• wymienia czynniki 
mające szkodliwy 
wpływ na organizm 
człowieka. 

należy zachować 
postawę asertywną 
w sytuacji bycia 
namawianym 
do zapalenia papierosa, 
wypicia alkoholu lub 
spróbowania 
narkotyków. 

odpoczynku są bardzo 
ważne dla organizmu. 

na zdrowie człowieka; 
• uzasadnia 

stwierdzenie: Zdrowie 
w dużej mierze zależy 
od nas samych. 

osiągnięcia. 

34. Podsumowanie 
działu 4. Ja i moje 
otoczenie 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 27–33. 

Dział 5. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VI z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

35. Przyroda 
ożywiona 
i nieożywiona. 
Rodzaje skał 

• podaje przykłady 
elementów przyrody 
ożywionej 
i nieożywionej; 

• wymienia rodzaje skał 
(lite, luźne i zwięzłe). 

 

• wyjaśnia, co to są skały 
i minerały; 

• odróżnia skały lite 
od pozostałych, 
rozpoznaje granity 
i piaskowce. 

• rozpoznaje 
w krajobrazie elementy 
przyrody ożywionej 
i nieożywionej; 

• charakteryzuje różne 
rodzaje skał 
i rozpoznaje je; 

• wyjaśnia, 
co to są surowce 
mineralne, podaje ich 
podział. 

• podaje przykłady 
gospodarczego 
wykorzystania 
surowców 
mineralnych; 

• podaje przykłady 
surowców jubilerskich. 

• opisuje pochodzenie skał; 
• wyjaśnia powstawanie skał 

osadowych; 
• dokumentuje skały w najbliższej 

okolicy (fotografuje, opisuje, 
wyjaśnia różnice między nimi). 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

36. Formy 
ukształtowania 
powierzchni Ziemi 

• wymienia formy 
ukształtowania terenu; 

• wskazuje, które z form 
są wklęsłe, a które 
wypukłe 
(na fotografiach, 
modelach lub 
w terenie). 

• rozpoznaje 
na ilustracjach i nazywa 
poszczególne formy 
ukształtowania terenu. 

• wskazuje i nazywa 
elementy pagórka; 

• rozpoznaje zbocza 
łagodne i strome; 

• wskazuje na modelu 
i nazywa elementy 
doliny rzecznej. 

• rozpoznaje i nazywa 
elementy doliny 
rzecznej w terenie. 

• charakteryzuje poszczególne formy 
ukształtowania terenu; 

• rozpoznaje w terenie formy terenu 
i wykonuje ich dokumentację 
fotograficzną. 

37. Warunki życia 
na lądzie 

• wymienia 
najważniejsze cechy 
środowisk lądowych. 

• podaje przykłady 
sposobów przetrwania 
zimy przez rośliny 
i zwierzęta. 

• podaje przykłady 
przystosowań roślin 
do warunków suchych 
i wilgotnych. 

• podaje przykłady roślin 
światłolubnych 
i cieniolubnych. 

• wykazuje związek budowy zwierząt 
z przystosowaniem do życia 
na różnych podłożach. 

38. Organizmy 
najbliższej okolicy 

• rozpoznaje pospolite 
drzewa, krzewy 
i rośliny zielne 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• rozpoznaje pospolite 
zwierzęta występujące 
w najbliższej okolicy. 

• wskazuje różnice 
między drzewem 
iglastym a drzewem 
liściastym; 

• wyjaśnia, czym różni 
się drzewo od krzewu 
i rośliny zielnej; 

• wskazuje pień i koronę 
drzewa. 

• podaje przykłady bylin 
występujących 
w najbliższej okolicy. 

• podaje, które rośliny są 
nazywane bylinami. 

• podaje różnice między roślinami 
jednorocznymi, dwuletnimi 
i wieloletnimi. 

39. Las jako 
środowisko życia 
organizmów 

• wyjaśnia, co to jest las; 
• wymienia funkcje lasu; 
• podaje podstawowe 

zasady zachowania się 

• omawia znaczenie 
tablic informacyjnych 
umieszczanych przy 
wejściu do lasu. 

• wyjaśnia różnice 
między lasem 
liściastym, iglastym 
i mieszanym. 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: buczyna, bór, las 
mieszany. 

• prezentuje samodzielnie 
opracowany regulamin zachowania 
się w lesie. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

w lesie. 

40. Organizmy 
różnych warstw lasu 

• wymienia warstwy 
roślinności w lesie; 

• podaje przykłady 
grzybów jadalnych, 
niejadalnych 
i trujących. 

• podaje przykłady roślin 
tworzących 
poszczególne warstwy 
lasu. 

• opisuje temperaturę 
powietrza, wilgotność 
i nasłonecznienie 
występujące 
w poszczególnych 
warstwach lasu; 

• opisuje, jak można 
poznawać las za 
pomocą różnych 
zmysłów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
rośliny runa leśnego 
kwitną wczesną 
wiosną; 

• wyjaśnia znaczenie 
ściółki leśnej dla życia 
w lesie. 

• omawia przystosowania roślin 
w poszczególnych warstwach lasu 
do panujących tam warunków. 

41. Sposoby 
odżywiania się 
organizmów 

• rozróżnia cudzożywny 
i samożywny sposób 
odżywiania się 
organizmów. 

• podaje przykłady 
znaczenia roślin 
w przyrodzie i życiu 
człowieka. 

• uzasadnia, że człowiek 
jest organizmem 
cudzożywnym. 

• uzasadnia, że rośliny 
to organizmy 
samożywne. 

• opisuje ogólnie proces fotosyntezy. 

42. Przystosowania 
organizmów 
do zdobywania 
pokarmu 

• na wybranych 
przykładach 
przedstawia 
przystosowania 
zwierząt roślinożernych 
i mięsożernych 
do zdobywania 
pokarmu. 

• wykazuje różnorodność 
sposobów polowania 
zwierząt mięsożernych. 

• uzasadnia, że budowa 
roślin stanowi 
przystosowanie 
do samożywnego 
odżywiania się. 

• podaje przykłady 
przystosowań zwierząt 
do odżywiania się 
pokarmem płynnym. 

• wykazuje związek między budową 
przewodu pokarmowego 
roślinożerców a spożywanym przez 
nich pokarmem. 



 

 

 

 

          

 

 

 

                                 

14 

 

Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

43. Łąka jako 
środowisko życia 
organizmów 

• podaje przykłady 
wykorzystywania łąk 
przez człowieka. 

• rozpoznaje typowe 
rośliny łąkowe. 

• rozpoznaje zwierzęta 
żyjące na łące. 

• rozróżnia rośliny 
jednoroczne i byliny. 

• rozróżnia łąki naturalne i stworzone 
przez człowieka. 

44. Rośliny uprawne • wymienia produkty 
otrzymywane 
z poszczególnych zbóż; 

• wymienia produkty 
otrzymywane 
z ziemniaków 
i buraków cukrowych. 

• rozpoznaje zboża 
uprawiane w Polsce; 

• nazywa rośliny oleiste; 
• podaje przykłady roślin 

warzywnych. 

• określa cel tworzenia 
pól uprawnych; 

• opisuje zastosowanie 
i wykorzystanie 
różnych rodzajów 
i różnych części roślin. 

• wskazuje różnice 
miedzy polem 
uprawnym a łąką; 

• opisuje wykorzystanie 
i zastosowanie roślin 
włóknodajnych. 

• wyjaśnia, co to są rośliny zbożowe, 
okopowe, oleiste. 

45. Wody stojące 
i płynące 

• wymienia wody 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• podaje przykłady wód 
płynących i stojących. 

• podaje przykłady 
zbiorników sztucznych 
i naturalnych; 

• omawia wykorzystanie 
wód płynących 
i stojących. 

• wyjaśnia pojęcia: 
bagno, staw, jezioro; 

• wyjaśnia, co to jest 
źródło i ujście rzeki; 

• opisuje rzekę 
w najbliższej okolicy. 

 

• rozpoznaje w terenie 
wody powierzchniowe 
w najbliższej okolicy 
i podaje ich nazwy; 

• wyjaśnia, co to jest 
nurt rzeki; 

• opisuje naturalne 
i sztuczne zbiorniki 
wodne i rozpoznaje je 
w terenie. 

• charakteryzuje wpływ różnych 
czynników na wody 
powierzchniowe; 

• opisuje skutki powodzi; 
• opisuje działalność rzeki (żłobienie 

koryta, podmywanie brzegów, 
transport piasku i inne). 

46. Warunki życia 
w wodzie 

• wymienia korzyści, 
jakie daje organizmom 
środowisko wodne. 

• wskazuje najważniejsze 
przystosowania ryb 
do życia w środowisku 
wodnym. 

• wykazuje różnice 
w warunkach życia 
w wodzie i na lądzie. 

• opisuje ogólnie proces 
wymiany gazowej 
u ryby. 

• wyjaśnia zasadę działania pęcherza 
pławnego. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

47. Organizmy 
słodkowodne 

• podaje przykłady ryb 
słodkowodnych 
występujących 
w Polsce. 

• podaje przykłady 
słodkowodnych 
zwierząt (innych niż 
ryby) żyjących 
w Polsce. 

• omawia strefy 
występowania roślin 
w jeziorze. 

• określa, czym jest 
plankton i jakie jest 
jego znaczenie. 

• na wybranych przykładach 
przedstawia przystosowania roślin 
do życia w wodzie. 

 

48. Podsumowanie 
działu 5. Środowisko 
przyrodnicze 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 35–47. 

Dział 6. Krajobraz najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VII z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

49. Wpływ 
działalności 
człowieka 
na krajobraz 

• opisuje dzisiejszy 
wygląd krajobrazu 
w mieście i na wsi; 

• wymienia obiekty 
budowlane wykonane 
przez człowieka 
wpływające 
na krajobraz. 

• opisuje, jak wyglądał 
krajobraz przed 
setkami lat 
(na podstawie ryciny) 
i czym zajmowali się 
ludzie; 

• omawia, jakie zmiany 
krajobrazu 
następowały w ciągu 
stuleci pod wpływem 
działalności człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobrazów 
naturalnych na Ziemi 
jest niewiele; 

• porównuje krajobraz 
miejski i wiejski; 

• opisuje krajobrazy 
zdewastowane przez 
człowieka, np. tereny 
kopalń odkrywkowych. 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
naturalnych i uzasadnia 
ich zakwalifikowanie 
do danego typu 
krajobrazów; 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobraz rolniczy 
zalicza się 
do krajobrazów 
częściowo 
przekształconych. 

• podaje przykłady zmian krajobrazu 
na skutek gwałtownego rozwoju 
przemysłu w XIX w.; 

• wyjaśnia, na czym polega 
rekultywacja krajobrazu. 

 

50. Krajobraz wsi • wymienia składniki 
krajobrazu wiejskiego 

• charakteryzuje 
krajobraz wiejski 

• uzasadnia zależność 
krajobrazu rolniczego 

• porównuje krajobrazy 
rolnicze nizinne 

• definiuje pojęcia: krajobraz rolniczy 
i krajobraz miejski. 
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Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

i miasta i miejskiego. i miejski. od pór roku. i górskie; 
• porównuje krajobrazy 

dużego i małego 
miasta. 

51. Krajobraz 
antropogeniczny 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
antropogenicznych; 

• wymienia składniki 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje elementy 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje wybrany typ 
krajobrazu 
antropogenicznego. 

• uzasadnia 
przywracanie wartości 
użytkowych 
i przyrodniczych 
terenom 
zdegradowanym. 

• wyjaśnia różnice między pojęciami 
rewitalizacja i rekultywacja. 

52. Krajobraz okolicy 
dawniej i dziś 

• wymienia składniki 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• rozróżnia aktualne 
i dawne elementy 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• opisuje krajobraz 
najbliższej okolicy. 

• wyjaśnia pochodzenie 
nazwy swojej 
miejscowości. 

• prezentuje krajobraz okolicy 
na nośnikach cyfrowych. 

53. Obiekty 
chronione 
w najbliższej okolicy 

• wymienia formy 
ochrony przyrody 
w Polsce; 

• podaje przykład parku 
narodowego 
położonego najbliżej 
miejsca zamieszkania 
i wskazuje go 
na mapie; 

• opisuje podstawowe 
zasady zachowania się 
na terenie parku 

• charakteryzuje sposoby 
ochrony przyrody 
w Polsce, 

• wyjaśnia co oznacza 
skrót LOP. 

• podaje przykłady 
rezerwatów przyrody 
i pomników przyrody 
w Polsce; 

• wskazuje miejsca 
w najbliższej okolicy 
zasługujące na ochronę 
i uzasadnia swój 
wybór. 

• opisuje zadania 
szkolnego koła Ligi 
Ochrony Przyrody. 

• uzasadnia, że ochrona przyrody ma 
w Polsce długą tradycję. 



 

 

 

 

          

 

 

 

                                 

17 

 

Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

narodowego; 
• podaje możliwości 

ochrony przyrody przez 
ucznia klasy 4. 

54. Podsumowanie 
działu 6. Krajobraz 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 49–53. 
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