Oczekiwane osiągnięcia ucznia z przyrody
Klasa 5
Uczeń:
 posługuje się skalą liniową do obliczania odległości rzeczywistych i na mapie,


wskazuje na mapie różne formy terenu,



opisuje wypukłe i wklęsłe formy terenu,



wymienia główne niziny, wyżyny i góry Polski,



wskazuje na mapie wody powierzchniowe Polski,



omawia podział administracyjny Polski,



charakteryzuje położenie Polski w Europie,



wymienia nazwy krajów europejskich,



omawia formy ochrony przyrody w Polsce,



wymienia czynniki zagrażające przyrodzie,



omawia warunki życia w Morzu Bałtyckim,



opisuje pogodę nadmorską,



charakteryzuje warunki geograficzne i przyrodnicze pobrzeży bałtyckich,



opisuje krajobraz pojezierny Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego,



omawia cechy charakterystyczne krajobrazu nizinnego pasa Nizin Środkowopolskich,



wskazuje na mapie Polski parki narodowe,



podaje nazwy kilku objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt występujących w omawianych
parkach narodowych,



omawia cechy krajobrazu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy,



wymienia główne zabytki Warszawy, Gdańska i Krakowa,



charakteryzuje krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako wyżyny wapiennej,



charakteryzuje krajobraz rolniczy na przykładzie Wyżyny Lubelskiej,



charakteryzuje krajobraz przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej,



wymienia charakterystyczne cechy każdej z poznanych wyżyn,



omawia cechy krajobrazu górskiego,



charakteryzuje pogodę tatrzańską,



opisuje piętra roślinne Tatr,



omawia budowę mchów i paprotników i ich przystosowania do środowiska,



wymienia nazwy kilku gatunków mchów i paprotników,



omawia budowę zewnętrzną roślin nasiennych,



wskazuje przystosowania budowy poszczególnych organów roślinnych do pełnionych funkcji,



wymienia warunki niezbędne do kiełkowania nasion,



omawia budowę zewnętrzną grzybów,



podaje przykłady różnorodności budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe, pleśnie,
kapeluszowe),



rozpoznaje grzyby jadalne, trujące i pasożytnicze,



wyjaśnia pojęcie „drobina”,



porównuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach,



wyjaśnia związek budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami,



omawia, popierając przykładami, zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał,



podaje przykłady zjawisk elektrycznych występujących w przyrodzie,



rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego,



opisuje oddziaływania magnetyczne w przyrodzie.

Klasa 6
Uczeń:
 wymienia nazwy planet Układu Słonecznego,


opisuje kształt i rozmiary Ziemi,



określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika i południka zerowego,



opisuje właściwości i zastosowanie magnesów,



omawia następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi,



wskazuje na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany,



opisuje wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana,



podaje przykłady substancji prostych i złożonych,



charakteryzuje rodzaje mieszanin,



sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne,



omawia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych,



opisuje właściwości roztworów wodnych,



wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji,



omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych,



omawia przystosowania do środowiska i budowę zewnętrzną wybranych przedstawicieli
bezkręgowców,



charakteryzuje przystosowania do środowiska przedstawicieli ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków,




odczytuje z diagramów klimatycznych informacje dotyczące temperatury i ilości opadów w
poszczególnych strefach klimatycznych i poszczególnych miesiącach,
oblicza średnią temperaturę i średnie ilości opadów,



wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe,



omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów,
północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich,



omawia przystosowania wybranych organizmów do życia w strefach: wilgotnych lasów
równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry,
pustyń lodowych, krajów alpejskich,



rozpoznaje wybrane organizmy roślinne i zwierzęce występujące w omawianych strefach,



omawia rolę w przyrodzie sił tarcia, oporu powietrza i wody,



podaje przykłady działania sił tarcia, oporu powietrza i wody oraz sposoby ich zmniejszania lub
zwiększania,



opisuje różne rodzaje ruchu,



wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu,



charakteryzuje zjawiska świetlne: prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie światła,



wymienia źródła dźwięków,



porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach,



omawia etapy powstawania życia na Ziemi,



wymienia przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,



podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska,



wymienia formy współpracy międzynarodowej mającej na celu ochronę przyrody.

