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OGÓLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH  BIOLOGII: 

Ocenie podlegają: 

1. Odpowiedzi ustne - przynajmniej raz w półroczu, pod względem rzeczowości, stosowania języka, umiejętności formułowania dłuższej 

wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji i zagadnienia z nimi związane, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 

2. Kartkówki 5-10-15 min. obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie pisemnej. 

Uczniowie nieobecni na niej uczniowie mogą być pytani z jej zakresu w najbliższym terminie.  

3. Sprawdziany lub testy pisemne przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej. 

Zadania są układane zgodnie z kryteriami oceniania na biologii. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn 

losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu 

należy poprawić w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac uczniom przez nauczyciela.  

4. Wszystkie prace są archiwizowane - uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i zapytać o uzasadnienie wystawionej oceny. 

5. Prace domowe są obowiązkowe lub dla chętnych. Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu półrocza "bz", za każdy kolejny brak 

obowiązkowej pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za pracę domową dla chętnych uczeń uzyskuje plusy lub ocenę jeśli 

praca była szczególnie trudna. 

6. Aktywność na lekcji - uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo 

dobrą, gdy uzyska jeden minus i cztery plusy otrzymuje ocenę dobrą, gdy uzyska dwa minusy i trzy plusy otrzymuje ocenę dostateczną, 

gdy uzyska trzy minusy i dwa plusy otrzymuje ocenę dopuszczającą, a gdy uzyska cztery minusy i jeden plus otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Zapisy te nauczyciel prowadzi dzienniku. 

7. Zeszyt przedmiotowy i jeśli w danym roku jest zeszyt ćwiczeń, sprawdzane są przynajmniej raz w ciągu roku. Dodatkowe zadania 

rozwiązane w nim przez ucznia są oceniane na ocenę celującą. 

8. Prace dodatkowe takie jak referaty, ocenia się według: 

 wkładu włożonej pracy 

 formy prezentacji (najwyżej punktowana jest forma ustna przy referatach) 

 twórczości ucznia, 

 estetyki wykonania. 

9. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego (ich brak uczeń zgłasza nauczycielowi na 

początku lekcji, odnotowane to jest w uwagach)  



10. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w półroczu w przypadku jednej godziny z przedmiotu w tygodniu i dwa razy w 

półroczu w przypadku dwóch godzin przedmiotu w tygodniu. Nauczyciel uwzględnia szczęśliwe numerki.  

11. Wystawienie oceny śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny 

ze sprawdzianów (prac klasowych), w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.  Ocena 

końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen, a średnia ważona pełni rolę pomocniczą w wystawieniu oceny.  

12. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne.  

13. Uczniowie posiadający opinie i orzeczenia PPP oceniani są według zaleceń poradni tzn. 

 uczeń z dysortografią - nie oceniamy błędów ortograficznych 

 uczeń z dysgrafią - nie oceniamy pisma 

 dysleksja - obniżamy kryteria wymagań 

 dysfunkcja słuchu - obniżamy kryteria wymagań 

 innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni 

14. Nauczyciel stara się stworzyć właściwe warunki pracy na lekcji dla każdego ucznia stosownie do ich możliwości. 

15. Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia młodego człowieka. W związku z tym nauczyciel organizując proces 

dydaktyczny uwzględnia w nim kształcenie i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, tj.  

o kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

o kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

o kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 

o kompetencje cyfrowe 

o kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

o kompetencje obywatelskie 

o kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

o kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

16. Wagi stosowane przy ocenie wiadomości i umiejętności ucznia: 

 odpowiedź ustna - waga 3 

 kartkówka - waga 3, 4 

 praca klasowa z działu - waga 5, 6 

 sprawdzian z wybranych tematów - waga 5 

 referat - waga 2 

 aktywność, praca  na lekcji - waga 2 

 zadanie domowe - waga 1 

 szczególne osiągnięcia uczniów np. konkursy - waga 5 



zgłoszenie np, bz,  - waga 0 

17. Ocenę ze sprawdzianów i kartkówek ustala się według skali procentowej przyjętej w szkole: 

 93% - 100 % - ocena 5 

 76% - 92 % - ocena 4 

 50% - 75 % - ocena 3 

 30% - 49 % - ocena 2 

 0% - 29 % - ocena 1 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykonuje dodatkowe zadania i wykazuje się umiejętnościami zawartymi w wymaganiach    

edukacyjnych. 

 

NAUCZANIE ZDALNE: 

Podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny i program Microsoft Teams. W trakcie trwania nauki zdalnej praca 

ucznia będzie oceniania.  

Oceniane będą:  

 - aktywność ucznia w pracy, odbieranie przez niego posyłanych wiadomości, odsyłanie na czas zlecanych prac na „+” lub ”-„ Uczeń otrzymuje 

plusa za poprawne lub z nielicznymi błędami wykonanie zadania. Uczeń otrzyma minusa za brak wykonanego zadania (brak odpowiedzi, nie 

odesłanie pracy w wyznaczonym terminie) może to poprawić wykonując zadanie i odsyłając je. Jeśli uczeń wykona zadanie błędnie, ale je poprawi 

(po wskazówkach nauczyciela) może otrzymać plusa. Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z uwzględnieniem zapisów 

WSO.  

- dłuższe zadania jakie nauczyciel będzie przesyłał do wykonania przez ucznia w miarę jego możliwości o odesłanie, których będzie prosił w 

wiadomości. Zadania domowe długoterminowe będą oceniane i zapisywane w dzienniku w zakładce: Zadania domowe, o tych zadaniach będzie 

informowany uczeń i rodzic.  

- bieżące wiadomości i ich stopień zrozumienia może być sprawdzany podczas kartkówek online, ustnych odpowiedzi podczas lekcji online.  

- sprawdziany z poszczególnych działów tematycznych są zapowiadane, organizowane i oceniane zgodnie z WSO.  

-uczeń może uzyskać ocenę również za wykonanie: projektu doświadczenia (z filmem lub zdjęciami potwierdzającymi jego przebieg), karty pracy 

np. lapbook itp., przygotowanie plakatu, modelu, przeprowadzenie hodowli czy obserwacji. 

Bardzo ważne jest aby podczas nauki zdalnej uczniowie wykonywali swoje prace w domu samodzielnie tak jak potrafią, jeśli mają problemy 

z wykonaniem zadania proszeni są o konsultację z nauczycielem. 

 

  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły. 

 



Dział Temat Poziom wymagań 

ocena 

dopuszczająca 

ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo 

dobra 

ocena celująca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Świat 

zwierząt 

 

1. W królestwie 

zwierząt 

 

Uczeń: 

 wymienia 

wspólne cechy 

zwierząt 

 wyjaśnia, czym 

różnią się 

zwierzęta 

kręgowe od 

bezkręgowych 

 

Uczeń: 

 przedstawia 

poziomy 

organizacji ciała 

zwierząt 

 podaje przykłady 

zwierząt 

kręgowych i 

bezkręgowych 

 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia 

komórka, tkanka, 

narząd, układ 

narządów, 

organizm 

 na podstawie 

podręcznika 

przyporządkowuje 

podane zwierzę do 

odpowiedniej 

grupy 

systematycznej 

 

Uczeń: 

 charakteryzuje 

bezkręgowce i 

kręgowce 

 charakteryzuje 

pokrycie ciała 

bezkręgowców i 

kręgowców 

 podaje przykłady 

szkieletów 

bezkręgowców 

 

Uczeń: 

 prezentuje 

stopniowo 

komplikującą się 

budowę ciała 

zwierząt 

 na podstawie 

opisu 

przyporządkowuje 

zwierzę do 

odpowiedniej 

grupy 

systematycznej 

 

2. Tkanki: 

nabłonkowa, 

mięśniowa i 

nerwowa 

 

 wyjaśnia, czym 

jest tkanka 

 wymienia 

podstawowe 

rodzaje tkanek 

zwierzęcych 

 przy pomocy 

nauczyciela 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek 

zwierzęcych i 

rysuje obrazy 

 wymienia 

najważniejsze 

funkcje wskazanej 

tkanki zwierzęcej 

 opisuje budowę 

wskazanej tkanki 

 przy niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 

i rysuje obrazy 

 określa miejsca 

występowania w 

organizmie 

omawianych 

tkanek 

 samodzielnie 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 

i przy pomocy 

nauczyciela rysuje 

obrazy widziane 

pod mikroskopem 

 

 charakteryzuje 

budowę 

poszczególnych 

tkanek 

zwierzęcych 

 rozpoznaje na 

ilustracji rodzaje 

tkanek 

zwierzęcych 

 omawia budowę 

i sposób 

funkcjonowania 

tkanki mięśniowej 

 samodzielnie 

przeprowadza 

 na podstawie 

ilustracji analizuje 

budowę tkanek 

zwierzęcych 

 wykazuje 

związek istniejący 

między budową 

tkanek zwierzęcych 

a pełnionymi przez 

nie funkcjami 

 samodzielnie 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 



widziane pod 

mikroskopem 

 

widziane pod 

mikroskopem 

 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek 

zwierzęcych i 

rysuje obrazy 

widziane pod 

mikroskopem 

 

 wykonuje z 

dowolnego 

materiału model 

wybranej tkanki 

zwierzęcej 

 

3. Tkanka 

łączna 

 

 wymienia 

rodzaje tkanki 

łącznej 

 wymienia 

składniki krwi 

 przy pomocy 

nauczyciela 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek 

zwierzęcych i 

rozpoznaje 

elementy tkanki 

widziane pod 

mikroskopem 

 

 wskazuje 

rozmieszczenie 

omawianych 

tkanek w 

organizmie  

 opisuje składniki 

krwi 

 przy niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 

i rozpoznaje 

elementy tkanki 

widziane pod 

mikroskopem 

 

 wskazuje 

zróżnicowanie w 

budowie tkanki 

łącznej  

 omawia funkcje 

składników krwi  

 samodzielnie 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 

i przy niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela 

rozpoznaje 

charakterystyczne 

elementy 

obserwowanej 

tkanki 

 

 omawia 

właściwości i 

funkcje tkanki 

kostnej, chrzęstnej 

i tłuszczowej 

 charakteryzuje 

rolę 

poszczególnych 

składników 

morfotycznych 

krwi 

 samodzielnie 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek 

zwierzęcych i na 

podstawie ilustracji 

rozpoznaje 

charakterystyczne 

elementy 

obserwowanej 

tkanki 

 

 wykazuje 

związek istniejący 

między budową 

elementów krwi a 

pełnionymi przez 

nie funkcjami 

 wykonuje mapę 

mentalną dotyczącą 

związku między 

budową 

poszczególnych 

tkanek zwierzęcych 

a pełnionymi przez 

nie funkcjami 

 samodzielnie 

przeprowadza 

obserwację 

mikroskopową 

tkanek zwierzęcych 

i na podstawie 

ilustracji 

rozpoznaje oraz 

opisuje elementy 



tkanki widziane 

pod mikroskopem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Od 

parzydełkowcó

w do 

pierścienic 

 

4.Parzydełkowc

e – najprostsze 

zwierzęta 

tkankowe 

 

 wskazuje 

miejsce 

występowania 

parzydełkowców 

 rozpoznaje na 

ilustracji 

parzydełkowca 

wśród innych 

zwierząt 

 

 wymienia cechy 

budowy 

parzydełkowców 

 wyjaśnia, na 

czym polega rola 

parzydełek 

 

 porównuje 

budowę oraz tryb 

życia polipa i 

meduzy 

 rozpoznaje 

wybrane gatunki 

parzydełkowców 

 

 charakteryzuje 

wskazane 

czynności życiowe 

parzydełkowców  

 ocenia znaczenie 

parzydełkowców w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 

 wykazuje 

związek istniejący 

między budową 

parzydełkowców a 

środowiskiem ich 

życia  

 przedstawia 

tabelę, w której 

porównuje polipa z 

meduzą  

 wykonuje model 

parzydełkowca 

 

5. Płazińce – 

zwierzęta, które 

mają nitkowate 

ciało 

 

 wskazuje 

miejsce 

występowania 

płazińców 

 rozpoznaje na 

ilustracji tasiemca 

 

 wskazuje na 

ilustracji elementy 

budowy tasiemca 

 wskazuje drogi 

inwazji tasiemca do 

organizmu 

 wskazuje na 

schemacie cyklu 

rozwojowego 

tasiemca żywiciela 

pośredniego 

 

 omawia 

przystosowanie 

tasiemca do 

pasożytniczego 

trybu życia 

 charakteryzuje 

znaczenie 

płazińców 

 omawia rolę 

żywiciela 

pośredniego i 

ostatecznego w 

cyklu rozwojowym 

tasiemca 

 

 charakteryzuje 

wskazane 

czynności życiowe 

płazińców 

 omawia sposoby 

zapobiegania 

zarażeniu się 

tasiemcem 

 

 analizuje 

możliwości 

zakażenia się 

chorobami 

wywoływanymi 

przez płazińce 

 ocenia znaczenie 

płazińców w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 



6. Nicienie – 

zwierzęta, które 

mają nitkowate 

ciało 

 

 wskazuje 

środowisko życia 

nicieni 

 rozpoznaje na 

ilustracji nicienie 

wśród innych 

zwierząt 

 

 wskazuje 

charakterystyczne 

cechy nicieni 

 omawia budowę 

zewnętrzną nicieni 

 wymienia 

choroby wywołane 

przez nicienie 

 

 wskazuje drogi 

inwazji nicieni do 

organizmu 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

„choroba brudnych 

rąk” 

 

 charakteryzuje 

objawy chorób 

wywołanych przez 

nicienie  

omawia 

znaczenie 

profilaktyki 

 

 analizuje 

możliwości 

zakażenia się 

chorobami 

wywoływanymi 

przez nicienie  

 przygotowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat chorób 

wywoływanych 

przez nicienie  

 charakteryzuje 

znaczenie nicieni w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 

7. Pierścienice – 

zwierzęta 

zbudowane z 

segmentów 

 

 rozpoznaje 

pierścienice 

wśród innych 

zwierząt 

 wskazuje 

środowisko życia 

pierścienic 

 

 wymienia cechy 

charakterystyczne 

budowy 

zewnętrznej 

pierścienic 

 wyjaśnia 

znaczenie 

szczecinek 

 

 omawia 

środowisko i tryb 

życia nereidy oraz 

pijawki 

 na żywym okazie 

dżdżownicy lub na 

ilustracji wskazuje 

siodełko i wyjaśnia 

jego rolę 

 

 wskazuje 

przystosowania 

pijawki do 

pasożytniczego 

trybu życia  

 charakteryzuje 

wskazane 

czynności życiowe 

pierścienic 

 

 zakłada hodowlę 

dżdżownic, 

wskazując, jak 

zwierzęta te 

przyczyniają się do 

poprawy struktury 

gleby 

 ocenia znaczenie 

pierścienic w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 

 

 

 

8. Cechy 

stawonogów  

 

 rozpoznaje 

stawonogi wśród 

innych zwierząt  

 wymienia 

miejsca bytowania 

stawonogów  

 wykazuje 

różnorodność 

 charakteryzuje 

wskazane 

 przedstawia 

różnorodność 

budowy ciała 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wymienia 

skorupiaki, 

owady i pajęczaki 

jako zwierzęta 

należące do 

stawonogów  

 wymienia 

główne części 

ciała 

poszczególnych 

grup stawonogów  

 

 rozróżnia wśród 

stawonogów 

skorupiaki, owady i 

pajęczaki  

 

miejsc bytowania 

stawonogów  

 przedstawia 

kryteria podziału 

stawonogów na 

skorupiaki, owady i 

pajęczaki  

 opisuje funkcje 

odnóży 

stawonogów  

 wyjaśnia, czym 

jest oskórek  

 

czynności życiowe 

stawonogów  

 omawia cechy 

umożliwiające 

rozpoznanie 

skorupiaków, 

owadów i 

pajęczaków  

 wymienia cechy 

adaptacyjne 

wskazanej grupy 

stawonogów  

 wyjaśnia, czym 

jest oko złożone  

 

stawonogów oraz 

ich trybu życia, 

wykazując 

jednocześnie ich 

cechy wspólne  

 analizuje cechy 

adaptacyjne 

stawonogów, 

umożliwiające im 

opanowanie 

różnych środowisk  

 

9. Skorupiaki – 

stawonogi, które 

mają twardy 

pancerz  

 

 wymienia 

główne części 

ciała skorupiaków  

 wskazuje 

środowiska 

występowania 

skorupiaków  

 rozpoznaje 

skorupiaki wśród 

innych 

stawonogów  

 

 

 wymienia cztery 

grupy skorupiaków  

 

 nazywa 

poszczególne 

części ciała u raka 

stawowego  

 

 wykazuje 

związek między 

budową 

skorupiaków a 

środowiskiem ich 

życia  

 

 charakteryzuje 

znaczenie 

skorupiaków w 

przyrodzie i dla 

człowieka  

 

10. Owady – 

stawonogi 

zdolne do lotu  

 

 wymienia 

elementy budowy 

zewnętrznej 

owadów  

 wskazuje 

charakterystyczne 

cechy budowy 

 na kilku 

przykładach 

omawia różnice w 

budowie owadów 

 wykazuje 

związek istniejący 

między budową 

odnóży owadów a 

 analizuje budowę 

narządów 

gębowych owadów 

i wykazuje jej 



 

 

 

 

 

 

III. Stawonogi 

i mięczaki 

 

 wylicza 

środowiska życia 

owadów  

 rozpoznaje 

owady wśród 

innych 

stawonogów  

 

wybranych 

gatunków owadów  

 na wybranych 

przykładach 

omawia znaczenie 

owadów dla 

człowieka  

 

oraz ich 

przystosowania do 

życia w różnych 

środowiskach  

 na wybranych 

przykładach 

omawia znaczenie 

owadów dla 

człowieka  

 

środowiskiem ich 

życia  

 na wybranych 

przykładach 

omawia znaczenie 

owadów w 

przyrodzie i dla 

człowieka  

 

związek z 

pobieranym 

pokarmem  

 

11. Pajęczaki – 

stawonogi, które 

mają cztery pary 

odnóży  

 

 wymienia 

środowiska 

występowania 

pajęczaków  

 rozpoznaje 

pajęczaki wśród 

innych 

stawonogów  

 

 wskazuje 

charakterystyczne 

cechy budowy 

zewnętrznej 

pajęczaków  

 omawia sposób 

odżywiania się 

pajęczaków  

 

 na podstawie 

cech budowy 

zewnętrznej 

pajęczaków 

przyporządkowuje 

konkretne okazy do 

odpowiednich 

gatunków  

 na podstawie 

obserwacji żywych 

okazów lub filmu 

edukacyjnego 

omawia czynności 

życiowe 

pajęczaków  

 

 omawia sposoby 

odżywiania się 

pajęczaków na 

przykładzie 

wybranych 

przedstawicieli  

 charakteryzuje 

odnóża 

pajęczaków  

 

 ocenia znaczenie 

pajęczaków w 

przyrodzie i dla 

człowieka  

 analizuje 

elementy budowy 

zewnętrznej 

pajęczaków i 

wykazuje ich 

przystosowania do 

środowiska życia 

 

12. Mięczaki – 

zwierzęta, które 

mają muszlę 

 

 wymienia 

miejsca 

występowania 

mięczaków 

 wskazuje na 

ilustracji 

 omawia budowę 

zewnętrzną 

mięczaków 

 wskazuje na 

ilustracjach 

 na podstawie 

obserwacji żywych 

okazów lub filmu 

edukacyjnego 

omawia czynności 

 wykazuje 

różnice w budowie 

ślimaków, małży i 

głowonogów 

 omawia 

znaczenie 

 rozpoznaje na 

ilustracji gatunki 

ślimaków  

 konstruuje tabelę, 

w której porównuje 



elementy budowy 

ślimaka 

 

elementy budowy 

mięczaków 

 

życiowe 

mięczaków 

 

mięczaków w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 

trzy grupy 

mięczaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kręgowce 

zmiennociepln

e 

 

13. Ryby – 

kręgowce 

środowisk 

wodnych 

 

 wskazuje wodę 

jako środowisko 

życia ryb 

 rozpoznaje ryby 

wśród innych 

zwierząt 

kręgowych 

 

 na podstawie 

ilustracji omawia 

budowę 

zewnętrzną ryb 

 nazywa i 

wskazuje położenie 

płetw  

 opisuje proces 

wymiany gazowej 

u ryb 

 

 na podstawie 

obserwacji żywych 

okazów lub filmu 

edukacyjnego 

omawia czynności 

życiowe ryb 
 
przyporządkowuje 

wskazany 

organizm do ryb na 

podstawie 

znajomości ich 

cech 

charakterystycznyc

h 

 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

zmiennocieplność 

ryb 

 omawia sposób 

rozmnażania ryb, 

wyjaśniając, czym 

jest tarło 

 

 omawia 

przystosowania ryb 

w budowie 

zewnętrznej i 

czynnościach 

życiowych do życia 

w wodzie 

 

14. Przegląd i 

znaczenie ryb 

 

 określa kształty 

ciała ryb w 

zależności od 

różnych miejsc 

ich występowania 

 

 podaje przykłady 

zdobywania 

pokarmu przez 

ryby 

 wyjaśnia, czym 

jest ławica i 

plankton 

 

 kilkoma 

przykładami 

ilustruje strategie 

zdobywania 

pokarmu przez 

ryby 

 

 omawia 

znaczenie ryb w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 

 wykazuje 

związek istniejący 

między budową ryb 

a miejscem ich 

bytowania 

 

15. Płazy – 

kręgowce 

środowisk 

 wskazuje 

środowisko życia 

płazów 

 na podstawie 

ilustracji omawia 

budowę 

zewnętrzną płaza 

 charakteryzuje 

przystosowania 

płazów do życia w 

wodzie i na lądzie 

 omawia cykl 

rozwojowy żaby i 

wykazuje jego 

związek z życiem 

 wyjaśnia, w jaki 

sposób przebiega 

wymiana gazowa u 

płazów, wykazując 



wodno-

lądowych 

 

 wymienia 

części ciała 

płazów 

 

 wymienia stadia 

rozwojowe żaby 

 

 omawia wybrane 

czynności życiowe 

płazów 

 

w wodzie i na 

lądzie 

 rozpoznaje 

przedstawicieli 

płazów wśród 

innych zwierząt, 

wskazując na ich 

charakterystyczne 

cechy 

 

związek z ich 

życiem w dwóch 

środowiskach 

 wykazuje 

związek istniejący 

między trybem 

życia płazów a ich 

zmiennocieplnością 

 

16. Przegląd i 

znaczenie 

płazów 

 

 rozpoznaje na 

ilustracji płazy 

ogoniaste, 

beznogie i 

bezogonowe 

 

 podaje przykłady 

płazów żyjących w 

Polsce 

 wymienia główne 

zagrożenia dla 

płazów 

 

 rozpoznaje na 

ilustracji płazy 

ogoniaste, 

bezogonowe i 

beznogie 

 omawia główne 

zagrożenia dla 

płazów 

 

 charakteryzuje 

płazy ogoniaste, 

bezogonowe i 

beznogie 

 wskazuje 

sposoby ochrony 

płazów 

 

 ocenia znaczenie 

płazów w 

przyrodzie i dla 

człowieka 

 wykonuje 

portfolio lub 

prezentację 

multimedialną na 

temat płazów 

żyjących w Polsce 

 

17. Gady – 

kręgowce, które 

opanowały ląd 

 

 wymienia 

środowiska życia 

gadów 

 omawia 

budowę 

zewnętrzną 

gadów 

 

 wyjaśnia związek 

istniejący między 

występowaniem 

gadów a ich 

zmiennocieplnością 

 rozpoznaje gady 

wśród innych 

zwierząt 

 

 opisuje 

przystosowania 

gadów do życia na 

lądzie 

 omawia tryb 

życia gadów 

 

 charakteryzuje 

rozmnażanie i 

rozwój gadów 

 analizuje 

przebieg wymiany 

gazowej u gadów 

 

 analizuje 

pokrycie ciała 

gadów w 

kontekście ochrony 

przed utratą wody 

 wykazuje 

związek między 

sposobem 

rozmnażania 

gadów a 



środowiskiem ich 

życia 

 

18. Przegląd i 

znaczenie 

gadów  

 

 rozpoznaje na 

ilustracji 

jaszczurki, 

krokodyle, węże i 

żółwie  

 

 określa 

środowiska życia 

gadów  

 podaje przyczyny 

zmniejszania się 

populacji gadów  

 

 omawia sposoby 

zdobywania 

pokarmu przez 

gady  

 wskazuje 

sposoby ochrony 

gadów  

 

 charakteryzuje 

gady występujące 

w Polsce  

 wyjaśnia 

przyczyny 

wymierania gadów 

i podaje sposoby 

zapobiegania 

zmniejszaniu się 

ich populacji  

 

 ocenia znaczenie 

gadów w 

przyrodzie i dla 

człowieka  

 wykonuje 

portfolio lub 

prezentację 

multimedialną na 

temat gadów 

żyjących w Polsce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ptaki – 

kręgowce 

zdolne do lotu  

 

 wymienia 

różnorodne 

siedliska 

występowania 

ptaków  

 na żywym 

okazie lub na 

ilustracji 

wskazuje cechy 

budowy ptaków  

 

 rozpoznaje 

rodzaje piór  

 wymienia 

elementy budowy 

jaja  

 wskazuje ptaki 

jako zwierzęta 

stałocieplne  

 rozpoznaje ptaki 

wśród innych 

zwierząt, 

wskazując ich 

charakterystyczne 

cechy  

 

 omawia 

przystosowania 

ptaków do lotu  

 omawia budowę 

piór  

 wyjaśnia proces 

rozmnażania i 

rozwój ptaków  

 

 analizuje 

budowę piór 

ptaków w związku 

z pełnioną przez 

nie funkcją  

 wykazuje 

związek istniejący 

między wymianą 

gazową a 

umiejętnością 

latania ptaków  

 wyjaśnia proces 

rozmnażania i 

rozwoju ptaków  

 

 wykazuje 

związek istniejący 

między 

przebiegiem 

wymiany gazowej 

a przystosowaniem 

ptaków do lotu  

 na ilustracji lub 

podczas obserwacji 

w terenie 

rozpoznaje gatunki 

ptaków 

zamieszkujących 

najbliższą okolicę  

 

20. Przegląd  

i znaczenie 

ptaków  

 podaje 

przykłady ptaków 

żyjących w 

 wymienia 

pozytywne 

 omawia 

znaczenie ptaków 

 wykazuje 

związek istniejący 

między wielkością 

 wykazuje 

związek między 

stałocieplnością 



 

 

V. Kręgowce 

stałocieplne 

 różnych 

środowiskach  

 

znaczenie ptaków 

w przyrodzie  

 

w przyrodzie i dla 

człowieka  

 wskazuje 

zagrożenia dla 

ptaków  

 

i kształtem 

dziobów ptaków a 

rodzajem 

spożywanego 

przez nie pokarmu  

 omawia sposoby 

ochrony ptaków  

 

ptaków a 

środowiskiem i 

trybem ich życia  

 korzysta z klucza 

do oznaczania 

popularnych 

gatunków ptaków  

 

21. Ssaki – 

kręgowce, które 

karmią młode 

mlekiem  

 

 wskazuje 

środowiska 

występowania 

ssaków  

 na podstawie 

ilustracji omawia 

budowę 

zewnętrzną 

ssaków  

 

 wykazuje 

zróżnicowanie 

siedlisk 

zajmowanych 

przez ssaki  

 określa ssaki jako 

zwierzęta 

stałocieplne  

 wymienia 

wytwory skóry 

ssaków  

 

 na ilustracji lub 

na żywym obiekcie 

wskazuje cechy 

charakterystyczne  

i wspólne dla 

ssaków  

 wyjaśnia, że 

budowa skóry 

ssaków ma związek 

z utrzymywaniem 

przez nie 

stałocieplności  

 omawia proces 

rozmnażania i 

rozwój ssaków  

 

 opisuje 

przystosowania 

ssaków do różnych 

środowisk życia  

 charakteryzuje 

opiekę nad 

potomstwem u 

ssaków  

 identyfikuje 

wytwory skóry 

ssaków  

 

 analizuje związek 

zachodzący między 

wymianą gazową 

ssaków a 

zróżnicowanymi 

środowiskami ich 

występowania i ich 

życiową 

aktywnością  

 analizuje funkcje 

skóry w aspekcie 

różnorodności 

siedlisk 

zajmowanych 

przez ssaki  

 

22. Przegląd  

i znaczenie 

ssaków  

 

 wymienia 

przystosowania 

ssaków do 

zróżnicowanych 

środowisk ich 

bytowania  

 

 wykazuje 

zależność między 

budową 

morfologiczną 

ssaków a 

zajmowanym przez 

nie siedliskiem  

 rozpoznaje zęby 

ssaków i wyjaśnia 

ich funkcje  

 wyjaśnia 

znaczenie ssaków 

dla przyrody  

 

 omawia 

znaczenie ssaków 

dla człowieka  

 wymienia 

zagrożenia dla 

ssaków  

 

 analizuje 

zagrożenia ssaków 

i wskazuje sposoby 

ich ochrony  

 wykazuje 

przynależność 

człowieka do 

ssaków 



 nazywa 

wskazane zęby 

ssaków  

 

 

 

 

 
 


