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KLASA 2 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa działu 

STAROŻYTNOŚĆ: GRECJA I RZYM. ŚWIAT BIBLII. 

 

dopuszczający 

Uczeń: 

  określa tematykę Iliady, główne wydarzenia i bohaterów 

  swoimi słowami krótko wyjaśnia terminy: heros, epos 

starożytny, inwokacja, patos 

  na podstawie fragmentu Iliady wymienia główne cechy stylu 

Homerowego (podniosłość, opisowość), rozpoznaje słownictwo 

i środki stylistyczne charakterystyczne dla stylu podniosłego (w 

tym porównania homeryckie i stałe epitety) 

 streszcza, opowiada ważniejsze mity greckie 

  swoimi słowami wyjaśnia terminy: mit, topos, sacrum i 

profanum 

  podaje przykłady mitów kosmogonicznych, 

antropogenicznych, teogonicznych, rodowych (bez 

terminologii) 

  wskazuje związki frazeologiczne pochodzące z mitów greckich i 

wyjaśnia ich znaczenie 

 przedstawia przebieg wydarzeń ukazanych w przeczytanej 

tragedii (Król Edyp, Antygona); streszcza, opowiada utwór 

  wyjaśnia, na czym polega tragiczna sytuacja, w której znaleźli 

się bohaterowie,  

  na przykładzie poznanego dramatu przedstawia budowę 

tragedii antycznej, wskazując najważniejsze jej elementy 

  wyjaśnia (odwołując się do treści dramatu), na czym polegała 

koncepcja trzech jedności tragedii antycznej 

  wskazuje inne zasady rządzące budową tragedii antycznej (np. 

nie więcej niż trzech aktorów na scenie, „ozdobny” język) 

  swoimi słowami przedstawia genezę dramatu antycznego  

  wymienia najważniejszych twórców tragedii greckiej 

  ogólnie określa przedmiot i główne działy filozofii (w zakresie 

informacji z podręcznika) 

  wskazuje kilka podstawowych pytań filozoficznych 

  wyjaśnia, kim byli: Tales, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, 

Platon, Arystoteles, Epikur  

 prezentuje główne szkoły filozoficzne starożytnej Grecji i 

Rzymu, wskazując ich najważniejsze założenia (zwłaszcza 

stoików i epikurejczyków) 

  określa, jakim gatunkiem była pieśń(w poezji starożytnej) i jaki 

był jej związek z muzyką 

  określa temat, nastrój, charakter czytanych wierszy, wskazuje i 



wyjaśnia główne ich motywy 

  wyjaśnia znaczenie i źródło terminów: mecenas, mecenat 

  krótko przedstawia sylwetki najważniejszych poetów  

 starożytności (np. Tyrteusza, Safony, Anakreonta, Symonidesa, 

Teokryta, Wergiliusza, Owidiusza) 

  wymienia podstawowe gatunki poetyckie wywodzące się z 

antyku (m.in. pieśń, hymn, tren, elegia, sielanka, satyra) 

  wyjaśnia, czym jest topos Arkadii i jakie jest jego pochodzenie 

  podaje podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, 

budowa, czas powstawania, Stary i Nowy Testament, księgi 

biblijne, Pięcioksiąg Mojżeszowy, rozdziały i wersety; języki) 

  krótko (w zakresie wiadomości z podręcznika) przedstawia 

kilka ksiąg biblijnych (np. Księgę Rodzaju, Księgę Izajasza, 

Księgę Psalmów, Pieśń nad Pieśniami, Księgę Hioba, Ewangelię, 

Apokalipsę) 

  wyjaśnia znaczenie słowa „apokalipsa” 

  podaje podstawowe informacje na temat Apokalipsy św. Jana 

  przytacza najbardziej znane biblizmy (także poznane w   

 gimnazjum) i podaje ich współczesne znaczenie 

 odwołując się do wybranych przykładów (np. zamieszczonych 

w podręczniku obrazów i wierszy) przedstawia funkcjonowanie 

toposów biblijnych w sztuce europejskiej 

 opowiada, streszcza, komentuje różne opowieści biblijne 

(wskazane przez nauczyciela i poznane w ramach lektury 

własnej) 

  lokalizuje najważniejsze postacie, motywy i obrazy biblijne 

(starotestamentowe, np. walka Jakuba z aniołem, arka Noego, 

dziesięcioro przykazań, Józef, Mojżesz, Arka Przymierza, 

świątynia Salomona oraz z Nowego Testamentu) 

  wyjaśnia, jakim gatunkiem jest psalm biblijny 

  wymienia podstawowe rodzaje psalmów i je rozpoznaje 

  podaje podstawowe informacje o Księdze Psalmów (w zakresie 

wiadomości z podręcznika) 

  przedstawia historię biblijnego Hioba i wskazuje różne sposoby 

jej odczytania (np. opowieść o sensie cierpienia, o wierze, o 

relacjach między człowiekiem a Bogiem) 

 streszcza, opowiada, parafrazuje wskazane przypowieści 

ewangeliczne 

 przedstawia przypowieść (parabolę) jako gatunek biblijny 

 wyjaśnia, czym jest stylizacja językowa 

 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

  charakteryzuje Iliadę, wskazując najważniejsze cechy eposu 

starożytnego (patos, podniosłość stylu, dwupłaszczyznowość 

świata przedstawionego) 

  wskazuje związek fabuły eposu z wierzeniami starożytnych 

Greków 



  lokalizuje w czasie powstanie eposów oraz ukazane w nich 

wydarzenia 

  omawia wybrane dzieła sztuki związane z treścią Iliady (np. 

malowidła na wazach greckich) 

  na podstawie fragmentów eposu wskazuje wartości ważne dla 

starożytnych Greków 

  szerzej charakteryzuje postacie Achillesa i Hektora 

  w wypowiedziach trafnie stosuje w różnych znaczeniach 

słowa: heros, heroizm, heroiczny 

 wyjaśnia, na czym polegają funkcje mitów: kulturotwórcza, 

poznawcza, światopoglądowa (bez wprowadzania nazw) 

 na podstawie poznanych mitów wskazuje podstawowe 

archetypy i toposy kultury europejskiej (np. topos labiryntu, 

wędrówki, archetyp władcy, wojownika, matki, motyw 

prometejski) 

 określa wartości ważne dla starożytnych wpisane w opowieści 

mityczne 

  na podstawie znanej tragedii przedstawia antyczną wizję 

ludzkiego losu (rola przeznaczenia) 

 wskazuje i ocenia motywy decyzji bohaterów 

 wyjaśnia, jaka była antyczna koncepcja tragizmu 

  w swoich wypowiedziach poprawnie używa terminów: wina 

tragiczna, tragiczne zbłądzenie, konflikt tragiczny, wybór 

tragiczny 

  w swoich wypowiedziach poprawnie używa nazw: stoicy, 

epikurejczycy (oraz wyrazów pokrewnych) 

 przedstawia (ogólnie) najważniejsze dla filozofii starożytnej 

koncepcje człowieka i sposobów osiągnięcia szczęścia 

  swoimi słowami przedstawia filozoficzną problematykę 

wierszy Horacego; wskazuje motywy stoickie i epikurejskie 

 charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki, wskazując jej 

podstawowe wyznaczniki 

  wyjaśnia terminy: plejada, poezja tyrtejska, elegia, hymn, 

epigramat, epitafium, anakreontyk, erotyk, sielanka, idylla  

  odczytuje biblijny opis stworzenia świata jako hymn na cześć 

Wszechmogącego 

 charakteryzuje obraz Boga, człowieka i świata w świetle Księgi 

Rodzaju 

  wskazuje i objaśnia najważniejsze elementy symboliczne 

zawarte w czytanych fragmentach Biblii (np. symbolikę liczb, 

symbole Apokalipsy: Baranek, siedem pieczęci, czterej jeźdźcy, 

Bestia, Babilon) 

  wskazuje i interpretuje podstawowe toposy biblijne (np. topos 

raju, homo viator) 

  w czytanych fragmentach wskazuje najważniejsze cechy stylu 

Apokalipsy (wizyjność, symboliczność, charakterystyczne cechy 

składni, itp.) 

 odczytuje opowieści biblijne jako obraz relacji między 



człowiekiem a Bogiem 

  na wybranych przykładach przedstawia symboliczny charakter 

postaci i pojęć biblijnych 

 w poznanych fragmentach Starego Testamentu wskazuje cechy 

stylu biblijnego (np. krótkie współrzędnie złożone zdania, 

paralelizmy, powtórzenia, fragmentaryczność) 

 wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter poznanych 

opowieści biblijnych  

 interpretuje psalmy biblijne jako uniwersalną opowieść o 

relacjach między człowiekiem a Bogiem 

  na podstawie wskazanych fragmentów dostrzega 

symboliczność języka psalmów 

 przedstawia własne refleksje na temat cierpienia i wiary 

(formułuje sądy i opinie, uzasadnia je) 

 swoimi słowami przedstawia temat, charakter, główne idee 

czytanych fragmentów Biblii 

 określa, jaki obraz miłości wyłania się z czytanych fragmentów 

Biblii, konfrontuje go z własnymi przemyśleniami na ten temat 

  interpretuje przedstawione przypowieści, odczytując ich 

warstwę paraboliczną 

  w czytanych fragmentach Biblii dostrzega charakterystyczne 

cechy stylu biblijnego (paralelne konstrukcje składniowe, 

rozpoczynanie zdań od spójników, przestawny szyk zdania, 

specyficzne słownictwo, itp.) 

 ogólnie wyjaśnia, dlaczego Biblia stanowi fundament 

nowożytnej kultury europejskiej 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

 streszcza mity greckie związane z Iliadą, interpretuje je 

  charakteryzuje epos starożytny jako gatunek literacki 

  wyjaśnia szerzej terminy: heros, inwokacja, heksametr, patos, 

aojda 

  przedstawia funkcjonowanie motywów mitycznych w kulturze 

europejskiej (na wybranych przykładach) 

  odczytuje wybrane mity (np. wskazane w podręczniku) w 

sposób symboliczny 

  nazywa wartości, których bronią bohaterowie tragedii 

  za pomocą słowników precyzuje znaczenie wyrazów: tragiczny, 

dramatyczny 

  opisuje budowę tragedii antycznej, używając określeń: 

epeisodion, stasimon, prologos, parodos, eksodos, epilogos, 

katastrofa, perypetia, itp. 

  swoimi słowami wyjaśnia ww. terminy i odnosi je do 

fragmentów znanego utworu 

 dokładniej charakteryzuje epikurejską koncepcję szczęścia 

  krótko streszcza poglądy Horacego na sztukę, określa 

tematykę jego utworów 



  wyjaśnia pierwotne znaczenie terminu „liryka” i jego źródło 

 wyjaśnia pochodzenie i dosłowne znaczenie nazwy „Biblia” 

  przedstawia wizję końca świata zawartą w Apokalipsie św. 

Jana; wyjaśnia, dlaczego była ona księgą nadziei chrześcijan 

 wskazuje, jak wyrażają się w języku psalmów relacje między 

podmiotem mówiącym (człowiekiem) i adresatem (Bogiem), 

np. ocenia określenia Boga i człowieka, wskazuje 

charakterystyczne porównania, epitety 

  na przykładach psalmów wyjaśnia, czym się różni przekład od 

parafrazy 

  interpretuje opowieść o Hiobie 

  porównuje obrazy bohaterów, których dotknęło cierpienie 

(np. Hiob, Prometeusz, król Edyp) 

  wyjaśnia (ogólnie), na czym polega uniwersalny sens 

przypowieści biblijnych 

  opisuje styl czytanych fragmentów Starego i Nowego 

Testamentu, wskazując i określając charakterystyczne środki 

językowe 

 

bardzo dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto: 

 recytuje fragmenty Iliady z pamięci, wydobywając patos 

utworu 

 charakteryzuje właściwości stylu Homerowego, dokonując 

analizy stylistycznej wskazanego fragmentu 

 ocenia postępowanie herosów i bogów opisane w Iliadzie z 

różnych punktów widzenia (w kontekście epoki oraz ze 

współczesnego 

 punktu widzenia) 

 interpretuje poznane mity, analizując ich warstwę symboliczną 

 wskazuje różne płaszczyzny odczytania mitów 

 wyjaśnia terminy: wina tragiczna (hamartia), tragiczne 

zbłądzenie, katastrofa, odwołując się do losów bohaterów 

różnych tragedii 

 dokładniej charakteryzuje postawę stoicką (wobec świata, 

śmierci itd.) i ją ocenia 

 interpretuje czytane wiersze Horacego 

 na podstawie czytanych wierszy określa, pozycję artysty w 

starożytności 

 porównuje biblijną i mityczną (grecką) opowieść o początku 

świata 

 podaje przykłady odczytywania tekstów biblijnych w sposób 

dosłowny i paraboliczny lub symboliczny (np. opowieść grzechu 

pierworodnym i wygnaniu z raju)  

 interpretuje ważniejsze opowieści biblijne, wskazując ich sensy 

uniwersalne i warstwę symboliczną, 

 interpretuje psalmy biblijne jako najdoskonalszy wzór tekstu 

modlitewnego 



 porównuje obraz Boga wyłaniający się z ksiąg Starego 

Testamentu (sprawiedliwy Jahwe) i Nowego Testamentu 

(chrześcijański Bóg miłości) 

 na wybranych przykładach wyjaśnia, czym jest stylizacja 

biblijna 

celujący 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

 prezentuje wątpliwości badaczy związane z postacią Homera 

 na podstawie ilustracji zamieszczonych w podręczniku 

wskazuje związki sztuki starogreckiej z eposem Homera 

 podaje różne przykłady greckiego umiłowania Piękna 

 w sposób pogłębiony wyjaśnia, czym jest mit 

 w postaciach bohaterów kultury masowej (Superman, Batman, 

Spiderman) dostrzega cechy antycznego herosa; wskazuje 

podobieństwa i różnice 

 wskazuje religijną rolę teatru w starożytnej Grecji i jego 

społeczne uwarunkowania (demokracja ateńska) 

 w swych komentarzach sprawnie używa terminów 

filozoficznych (np. stoicyzm, stoik, stoicki, epikureizm, 

epikurejski, a także: etyka, estetyka, logika, metafizyka) 

 wyjaśnia znaczenie słynnych Horacjańskich sentencji 

 wskazuje trudności związane z tłumaczeniem utworów 

obcojęzycznych na przykładzie różnic w tłumaczeniach 

Horacego 

 podaje przykłady poezji tyrtejskiej w literaturze różnych epok 

 na przykładach znanych opowieści komentuje 

fragmentaryczność narracji biblijnej (oświetlanie wybranego 

punktu, epizodu opowieści) 

 porównuje obrazy bohaterów, których dotknęło cierpienie, 

pochodzących z różnych utworów (np. Hiob, Prometeusz, król 

Edyp) 

 na wybranych przykładach krótko objaśnia sposoby 

odczytywania Biblii (jako księgi świętej, dzieła zawierającego 

sens moralny, jako utworu literackiego) 

 

Średniowiecze 

dopuszczający 

Uczeń:  

 wygłasza tekst Bogurodzicy z pamięci 

  w tekście Bogurodzicy wskazuje archaizmy 

  opisuje budowę pieśni, wskazując strofy, refren, powtórzenia, 

rymy, itp. 

  wskazuje apostrofy, określa adresatów wypowiedzi 

  przedstawia treść i budowę Lamentu świętokrzyskiego 

  parafrazuje tekst pieśni, przedstawiając jej treść współczesną 

polszczyzną, wskazuje archaizmy 

  wskazuje kolejnych adresatów, do których zwraca się Maryja 

  wyjaśnia terminy: średniowiecze, teocentryzm, uniwersalizm, 



hierarchizacja, apokryf, pieta 

  na podstawie konkretnych dzieł (przywołanych w podręczniku 

obrazów, rzeźb, budowli) charakteryzuje cechy stylu 

romańskiego i gotyckiego 

 streszcza, opowiada, komentuje wybrane opowieści Kwiatków 

św. Franciszka 

  określa stosunek św. Franciszka do natury 

  wymienia główne wartości wiążące się z duchowością 

franciszkańską, np. pokój, dobro, pokora, ubóstwo, radość i 

pogoda, miłość do stworzeń 

  streszcza, opowiada fragmenty (np. zamieszczone w 

podręczniku) Dziejów Tristana i Izoldy, opisuje rodzaj łączącej 

ich miłości 

 na podstawie kroniki poznanych utworów charakteryzuje 

idealnego średniowiecznego władcę 

  streszcza, opowiada fragmenty utworu M. de Cervantesa 

Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy 

 przedstawia treść Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, 

opisuje występujące w niej postacie 

  na podstawie przykładów malarstwa zamieszczonych w  

podręczniku przedstawia średniowieczne wyobrażenie ziemi, 

piekła, czyśćca i raju 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 parafrazuje tekst Bogurodzicy, przedstawiając go współczesną 

polszczyzną 

  podaje podstawowe informacje na temat Bogurodzicy (czas 

powstania, hipotetyczne autorstwo, funkcja hymnu 

rycerskiego) 

  parafrazuje tekst pieśni Lament świętokrzyski, przedstawiając 

jej treść współczesną polszczyzną, wskazuje archaizmy 

  opisuje uczucia osoby mówiącej w wierszu 

 odczytuje wybrane fragmenty Kwiatków św. Franciszka ze 

zrozumieniem ich paraboliczności i moralistycznego charakteru 

  rozpoznaje i wyjaśnia symbolikę zawartą w utworze (np. 

dwunastu towarzyszy, nauczanie w drodze, wilk jako alegoria 

zła) 

  wypowiada swój sąd na temat znaczenia postawy 

franciszkańskiej (i ideałów franciszkańskich) we współczesnym 

świecie 

  w swoich wypowiedziach trafnie używa terminów: 

franciszkanizm, franciszkański 

  charakteryzuje średniowieczny wzorzec osobowy rycerza na 

podstawie postaci Rolanda (poznanej w gimnazjum), Tristana  

 w swoich wypowiedziach posługuje się terminami: alegoria, 

symboliczność, apokryf, etyka rycerska 

  na przykładzie wybranego obrazu wykazuje alegoryczny 

charakter malarstwa średniowiecznego (wykorzystuje „słownik 



alegorii” zamieszczony w podręczniku) 

 w opisie władców wskazuje elementy hiperbolizacji, idealizacji, 

itp. oraz określa ich funkcję 

  wyjaśnia, na czym polegała dwujęzyczność polskiego 

średniowiecza 

  charakteryzuje postacie kochanków: Tristana i Izoldę 

  określa, na czym polega tragizm losów Tristana i Izoldy 

  wyjaśnia, jaki był wzorzec miłości rycerskiej 

  charakteryzuje bohaterów utworu M. de Cervantesa  

Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy 

 parafrazuje tekst Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią 

(znajduje współczesne odpowiedniki form archaicznych) 

 wyjaśnia, czym był średniowieczny motyw tańca śmierci (dance 

macabre), odnajduje go w różnych dziełach sztuki  

 dokonuje szczegółowej analizy sceny śmierci Rolanda, 

wskazując elementy symboliczne 

  w swych wypowiedziach posługuje się terminami: apoteoza, 

heroizm, sakralizacja, idealizacja 

  podaje przykłady średniowiecznych dzieł sztuki zawierających 

motywy eschatologiczne 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

  charakteryzuje budowę Bogurodzicy, dostrzegając jej 

kunsztowność i niektóre elementy symboliczne (np. oparcie 

budowy na liczbie 2) 

  interpretuje Bogurodzicę w kontekście średniowiecznej idei 

pośrednictwa 

  wymienia przykładowe doniosłe zabytki sztuki średniowiecznej 

– romańskiej i gotyckiej 

  określa stosunek św. Franciszka do ideału ascezy 

  porównuje wzorzec świętości Franciszka i Aleksego 

  wymienia wartości, postawy, obyczaje, ceremonie, formy 

zachowań, itp. składające się na średniowieczną kulturę 

rycerską (zakres wiadomości z podręcznika) 

 wskazuje wybrane elementy symboliczne i alegoryczne utworu 

Dzieje Tristana i Izoldy (np. czarodziejski napój, miecz między 

śpiącymi kochankami, krzak głogu) 

 wskazuje obecne w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią 

archaizmy 

  na podstawie Rozmowy... oraz wybranych dzieł sztuki (np. 

przywołanych w podręczniku) wnioskuje, jak w średniowieczu 

pojmowano śmierć 

 

 

bardzo dobry Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto: 



 wiąże religijny charakter Bogurodzicy z teocentryzmem epoki 

  porównuje wyobrażenie Matki Bożej w Bogurodzicy i Lamencie 

świętokrzyskim, przedstawiając dwa różne obrazy Maryi 

(„boski” i „ludzki”) ukazane w tych utworach 

  dostrzega związek wyobrażeń Matki Bożej w pieśniach ze 

sztuką romańską (Bogurodzica) i gotycką (Lament 

świętokrzyski) 

  wiąże ideał ascezy z teocentryzmem i średniowieczną 

koncepcją człowieka (doskonała dusza – grzeszne ciało) 

  w pieśni Pochwała stworzenia odnajduje elementy 

średniowiecznej hierarchicznej wizji świata 

  porównuje wzorzec świętości Franciszka i Aleksego 

  próbuje określić, czym jest etos rycerski (czym był w 

średniowieczu i jakie jest jego miejsce w świecie 

współczesnym) 

  porównuje wzorzec miłości ukazany w Dziejach Tristana i 

Izoldy z wzorcami współczesnymi 

 odnajduje w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią elementy 

satyry społecznej 

  na podstawie Rozmowy... oraz wybranych dzieł sztuki (np. 

przywołanych w podręczniku) wnioskuje, jak w średniowieczu 

pojmowano śmierć 

 

celujący 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

 formułuje własne sądy i opinie na temat średniowiecznych 

wzorców ascezy, uzasadnia je, przytaczając argumenty 

 odnajduje cechy idealnego władcy w postaciach znanych z 

innych utworów (np. Karol Wielki) 

  uzasadnia powszechność motywów śmierci i Sądu 

Ostatecznego w literaturze i sztuce średniowiecza na 

podstawie wiedzy o światopoglądzie epoki i średniowiecznej 

koncepcji człowieka itp. 

 

Renesans 

dopuszczający 

Uczeń: 

  wymienia najważniejsze hasła odrodzenia i krótko je 

komentuje (zakres wiadomości z podręcznika) 

  wyjaśnia nazwę epoki 

  przedstawia pieśń i fraszkę jako gatunki literackie 

  określa miejsce pieśni i fraszek w twórczości Kochanowskiego 

(w zakresie wiadomości z podręcznika) 

  na podstawie czytanych utworów oraz dzieł sztuki określa 

stosunek twórców renesansowych do natury 

  przedstawia renesansowy obraz Boga, świata i człowieka w 

Hymnie Kochanowskiego 



  wskazuje w czytanych utworach obecność postaw stoickich i 

epikurejskich 

  na podstawie poznanych fraszek Kochanowskiego określa 

tematy, które poeta w nich poruszał 

 na podstawie poznanych fragmentów dzieł wskazuje 

najważniejsze kierunki myśli obywatelskiej i patriotycznej 

renesansu (państwo, władca, wzorzec obywatela-patrioty) 

 streszcza poglądy Skargi na obowiązki obywateli (szlachty i 

rządzących) wobec ojczyzny, wskazuje obowiązki rządzących 

wobec poddanych 

 ogólnie przedstawia tematykę i poetykę Trenów  

  charakteryzuje tren jako gatunek literacki 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczający i ponadto: 

  wskazuje godność i wolność człowieka jako temat literatury 

(myśli) renesansowej; przywołuje konkretne teksty 

  na podstawie czytanych tekstów określa, jak zmieniły się (w 

stosunku do średniowiecza) poglądy na człowieka i jego relacje 

ze światem 

  wskazuje i wyjaśnia różne znaczenia słowa „humanizm” 

  określa, jaka koncepcja człowieczeństwa wyłania się z 

utworów Kochanowskiego i dzieła Mirandoli 

  rozpoznaje wiersz sylabiczny 

  interpretuje wymowę fresku Michała Anioła Stworzenie 

Adama, zwracając uwagę na relacje między Bogiem a 

człowiekiem 

  komentuje i interpretuje dzieła sztuki renesansowej (z 

podręcznika) 

  w czytanych utworach literackich i poznawanych dziełach 

sztuki wskazuje nawiązania sztuki renesansu do antyku 

  na przykładach znanych dzieł uzasadnia, że człowiek jest 

ważnym tematem literatury i sztuki renesansu 

  wymienia cechy stylu klasycznego i odnajduje je w utworach 

Kochanowskiego 

  określa, jaką funkcję w utworach Kochanowskiego pełnią opisy 

natury 

  podaje (i stosuje w zdaniach) różne znaczenia słów: klasyk, 

klasyczny 

  wyjaśnia, dlaczego renesans nazywany jest epoką odkryć 

(ogólnie i na podstawie czytanych utworów) 

  odwołując się do czytanych utworów wykazuje, iż nowym 

bohaterem literatury renesansowej jest zwykły człowiek i świat 

jego uczuć 

  posługując się przykładami z fraszek, opisuje renesansowy 

ideał życia 

  nazywa rodzaje fraszek (żartobliwa, filozoficzno-refleksyjna, 

autobiograficzna, autotematyczna, satyryczna itp.), podając 

przykłady konkretnych utworów 

 na podstawie utworów Kochanowskiego charakteryzuje 



wzorzec osobowy obywatela- patrioty 

 wyjaśnia w Kazaniach… Skargi sens porównania ojczyzny do 

tonącego okrętu 

  w kazaniu Skargi rozpoznaje elementy retoryczne; określa ich 

funkcje 

  w czytanych utworach rozpoznaje funkcję impresywną 

(perswazyjną); wskazuje typowe dla niej środki stylistyczne 

  w czytanych utworach rozpoznaje nawiązania do antyku 

(motywy, wartości) i określa ich funkcje 

  określa filozoficzną koncepcję bytu ludzkiego zawartą w 

czytanych utworach (pieśniach, trenach J. Kochanowskiego) 

  w czytanych utworach wskazuje topos Fortuny i określa jego 

funkcję 

  wyjaśnia, na czym polegał ideał mędrca-filozofa niewrażliwego 

na odmiany losu 

  interpretuje poznane treny, zwracając uwagę na zmieniające 

się uczucia i przemianę światopoglądową podmiotu lirycznego 

  przedstawia przemiany uczuć i stanów wewnętrznych 

podmiotu lirycznego w kolejnych trenach, analizując środki 

stylistyczne (porównania, epitety, peryfrazy, środki 

wersyfikacyjno-składniowe, itp.) 

  określa nową koncepcję Boga, człowieka i świata zawartą  

w trenach 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

 charakteryzuje humanizm jako prąd umysłowy odrodzenia 

  krótko prezentuje sylwetki mistrzów włoskiego renesansu oraz 

wybitnych humanistów europejskich (zakres wiadomości z 

podręcznika) 

  na przykładzie wybranej pieśni wyjaśnia, czym był horacjanizm 

(naśladowanie modelu poezji stworzonej przez Horacego) 

  charakteryzuje pieśń jako gatunek renesansowy, zwracając 

uwagę na jego tradycję literacką 

  wskazuje środki stylistyczne w utworach Kochanowskiego i 

określa ich funkcje (np. porównania, epitety, przerzutnie)  

 interpretuje metaforę pasterza i stada  

  porównuje sposób ukazania natury w poezji i malarstwie 

renesansu 

 wymienia gatunki renesansowej publicystyki, w tym kazanie i 

orację 

  ogólnie wyjaśnia, dlaczego treny zapowiadają zmierzch 

renesansu  

 

bardzo dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto: 

 hasła renesansowe (np. „człowiekiem jestem…”) czyni kluczem 

do odczytania wskazanych utworów Kochanowskiego 



  określa, jaka koncepcja poety (artysty) zawarta jest w Pieśni 

XXIV 

  interpretuje dzieła sztuki renesansowej w kontekście filozofii 

renesansowej i renesansowej koncepcji człowieka 

  przedstawia renesansowy obraz świata i człowieka w Hymnie 

Kochanowskiego w kontekście filozofii renesansu 

  interpretuje wskazane pieśni i fraszki Kochanowskiego w 

kontekście filozoficznym (stoicyzm, epikureizm, neoplatonizm), 

posługuje się określeniem rzecz czarnoleska 

  wyjaśnia, dlaczego fraszki można uważać za pamiętnik liryczny 

poety 

  wzorzec osobowy obywatela-patrioty interpretuje w 

kontekście renesansowej koncepcji człowieka (jako istoty 

wyjątkowej i szczególnie uposażonej przez Stwórcę, 

odpowiedzialnej, itp.) 

  w czytanych utworach rozpoznaje styl retoryczny, wskazując 

typowe dla niego środki stylistyczne (i określając ich funkcje) 

 

celujący 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

  porównuje sposób ukazania natury w poezji i malarstwie 

renesansu 

  przedstawia główne zasługi reformacji i jej twórców dla 

kultury 

  porównuje koncepcje człowieka (życia ludzkiego) i świata w 

różnych znanych sobie utworach Kochanowskiego, zwracając 

uwagę na renesansowe niepokoje burzące optymistyczny obraz 

epoki 

  analizuje i interpretuje wybrane treny z uwzględnieniem 

różnorodnych kontekstów filozoficznych i kulturowych (np. 

określa funkcje nawiązań antycznych) 

Barok  

dopuszczający 

Uczeń: 

  określa, jakie uczucia i refleksje budzi w osobach mówiących w 

czytanych wierszach świadomość śmierci i przemijania 

  w czytanych utworach wskazuje cechy stylu barokowego 

(niepokój, nieład, skomplikowanie, niejasność, dysharmonia) 

 wskazuje typowe dla stylu barokowego środki stylistyczne: 

inwersja składniowa, przerzutnia, antyteza, oksymoron, 

peryfraza 

  przedstawia treść Makbeta  

  wskazuje główne cechy dramatu Szekspirowskiego 

 wyjaśnia terminy: sarmatyzm, Sarmata, sarmacki 

  na konkretnych przykładach przedstawia gatunki literackie 

związane z nurtem sarmackim – pamiętnik, epos barokowy 

  wyjaśnia terminy: makaronizm, makaronizowanie 



dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 przedstawia koncepcję bytu ludzkiego jako wiecznej wojny w 

sonetach Sępa-Szarzyńskiego 

 rozpoznaje styl barokowy w sztuce i wskazuje jego 

charakterystyczne elementy (dynamika, nienaturalne pozy 

postaci, wzburzone szaty, nienaturalne źródło światła, 

nastrojowość, itp.) 

 wskazuje i nazywa typowe dla stylu barokowego środki 

stylistyczne: inwersja składniowa, przerzutnia, antyteza, 

oksymoron, peryfraza 

 przedstawia treść, budowę i problematykę Makbeta (m.in. 

władza jako namiętność, wizja człowieka jako aktora w teatrze 

świata, obraz człowieka wydanego na łup namiętnościom i 

wahaniom) 

 wyjaśnia terminy: sylwa, epitafium, panegiryk  

 na podstawie poznanych utworów przedstawia dramatyczny 

obraz egzystencji człowieka w kulturze baroku (rozdarcie 

między pragnieniem ziemskich rozkoszy a poczuciem ich 

nietrwałości) 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

  na podstawie poznanych wierszy przedstawia barokową wizję 

Boga, człowieka i świata 

  porównuje cechy stylu barokowego w czytanych utworach 

poetyckich oraz w dziełach innych sztuk (np. w architekturze) 

  wskazuje obecność różnych konwencji stylistycznych w 

poznanym dramacie Szekspira (złamanie zasady decorum) 

  analizuje i interpretuje czytane wiersze M. Sępa-Szarzyńskiego i 

D. Naborowskiego 

  wyjaśnia, jakie są źródła iluzji jako zasady estetyki barokowej 

(zakwestionowanie świadectwa ludzkich zmysłów) 

 wyjaśnia, na czym polegał koncept barokowy; rozpoznaje 

wiersze konceptyczne 

  wskazuje przykłady konceptów w malarstwie 

  w poznanych wierszach barokowych odnajduje topos miłości i 

śmierci 

  podaje podstawowe informacje o życiu i twórczości poetów 

barokowych: Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego 

(zakres wiadomości z podręcznika) 

 

bardzo dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto: 

 wyjaśnia, na czym polega nowa koncepcja tragizmu w 

dramatach Szekspira (nie fatum, lecz namiętności człowieka, 

który owładnięty nimi zmierza do zguby) 

 przedstawia barokową symbolikę zwierciadła  



 określa koncepcję miłości obecną w barokowej poezji dworskiej 

  na podstawie poznanych fragmentów utworów i wiadomości z 

podręcznika przedstawia różne obszary i zjawiska kultury 

szlacheckiej w dawnej Polsce: dwór, ceremoniał, strój 

szlachecki, portret sarmacki, itp. 

  w czytanych utworach zauważa obecność retoryki barokowej 

  ogląda przynajmniej jedną z adaptacji filmowych Trylogii w reż. 

Jerzego Hoffmana i odczytuje ją jako obraz baroku sarmackiego 

 

celujący 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

  przedstawia (ogólnie) biografię Szekspira i jego wpływ na 

rozwój teatru europejskiego 

  przedstawia wielkich bohaterów Szekspirowskich – Hamleta, 

Makbeta i Lady Makbet – jako postacie symboliczne dla kultury 

europejskiej (np. „hamletyzowanie”) 

  formułuje oceny i opinie estetyczne związane z obejrzanym 

spektaklem (inscenizacja dramatu Szekspira) 

  na przykładzie motywu vanitas porównuje sposoby ukazania 

tych samych idei w dziełach różnych sztuk i za pomocą różnych 

tworzyw 

 w zamieszczonych w podręczniku wierszach poetów 

współczesnych odnajduje estetykę brzydoty; podejmuje próby 

interpretacji tych utworów 

  komentuje dzieła barokowe (wiersze, obrazy, rzeźby, 

architekturę), sytuując je w kontekście kulturowym i 

filozoficznym 

  w sposób pogłębiony komentuje barokowy obraz dramatycznej 

egzystencji człowieka ukazany np. w poezji Sępa-Szarzyńskiego 

  na podstawie znanej adaptacji Trylogii wymienia ważniejsze 

środki wyrazu filmowego i określa ich funkcję 

 

Oświecenie   

dopuszczający 

Uczeń: 

 określa wzorzec patriotyzmu przedstawiony w Hymnie do 

miłości ojczyzny (patriotyzm klęski i ofiary) 

  wymienia próby reform podejmowane w celu ratowania 

państwa oraz ważne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne 

  charakteryzuje model patriotyzmu przedstawiony w Pieśni 

Legionów…, wskazując jego poetyckie wykładniki (zbiorowy 

podmiot liryczny, adresat, sytuacja liryczna, styl liryki apelu, 

refren, prostota budowy itp.) 

  określa, jaką funkcję pełnią w utworze postacie bohaterów 

narodowych 

  podaje, kiedy i w jakich okolicznościach Mazurek stał się 

hymnem narodowym 



 określa sposoby portretowania postaci w satyrach Krasickiego; 

wskazuje elementy karykatury 

  opisuje pesymistyczną wizję świata wyłaniającą się z bajek 

Krasickiego 

  przedstawia bajkę jako gatunek klasycystyczny, wskazując, 

m.in. charakter dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, 

lapidarność, itp. 

  rozróżnia bajki narracyjne i epigramatyczne 

  na podstawie utworów literackich i malarstwa przedstawia 

najważniejsze cechy sentymentalizmu (czułość i prostota, 

prawda uczuć, zainteresowanie wnętrzem człowieka, bliskość 

przyrody, specyficzna uczuciowość, wzory poezji ludowej) 

  przedstawia sielankę sentymentalną jako gatunek literacki 

 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 wyjaśnia terminy: oświecenie, racjonalizm, empiryzm, ateizm, 

deizm, libertynizm, klasycyzm, 

  wyjaśnia, czym był klasycyzm epoki oświecenia; przywołuje 

wybrane dzieła sztuki oświeceniowego klasycyzmu 

 charakteryzuje hymn jako gatunek klasycystyczny 

  analizuje Hymn do miłości ojczyzny, wskazując najważniejsze 

cechy wiersza klasycystycznego (ład, proporcja, symetria, 

równowaga) 

  przedstawia klasycystyczny ideał języka: jasność, czystość, 

precyzja, doskonałość 

  wyjaśnia, dlaczego i jak pisarze oświecenia walczyli o czystość 

języka (tępienie zapożyczeń, makaronizmów, francuszczyzny 

oraz wynaturzeń składni) 

  ogólnie przedstawia sytuację Polski w czasach 

stanisławowskich (jako kontekst historyczny hymnu) 

  wyjaśnia, czym jest satyra jako gatunek literacki i jako 

konwencja estetyczna (np. na podstawie Pijaństwa) 

  określa, jakie zjawiska społeczne, postawy, instytucje, itp. 

ośmieszały satyry oświeceniowe 

  w znanych satyrach wskazuje aluzje, komizm, ironię, sarkazm – 

określa ich funkcje 

  interpretuje bajki Krasickiego, formułując zawarte w nich 

morały i podkreślając dydaktyczno-moralizatorski charakter 

  w wybranych bajkach wskazuje klasycystyczne zasady: 

symetrii, kontrastu, równowagi, itp. 

  na podstawie czytanych utworów charakteryzuje uczuciowość 

sentymentalną (czułość, tkliwość, łzawość, prostota) 

  określa sposób pokazania natury i jej funkcję w utworach 

  w sielankach Karpińskiego rozpoznaje konwencję miłości 

sentymentalnej 

 



dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

 określa, jaką postawę zajmowali ludzie oświecenia wobec 

władzy, religii i Kościoła i innych instytucji  

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 

 przedstawia ważne instytucje społeczno- kulturalne doby 

oświecenia, reformę szkolnictwa, Collegium Nobilium, teatr, 

publicystykę oświeceniową  

  analizuje warstwę językowo-stylistyczną oraz budowę 

wersyfikacyjno-składniową Mazurka Dąbrowskiego (dostrzega 

prostotę i melodyjność budowy, a także zaburzenia rytmu 

wiersza) 

  przedstawia okoliczności powstania pieśni i jej historię 

 wskazuje środki artystyczne (stylistyczne, kompozycyjne itp.) w 

satyrze Krasickiego, np.: obrazek obyczajowy, retoryczność 

stylu, dialogowość budowy, itp.; określa ich funkcje 

  analizuje bajki Krasickiego, rozpoznając ich budowę – zgodną z 

zasadami estetyki klasycystycznej 

  wyjaśnia terminy: alegoryzm (alegoryczny), aforyzm, sentencja 

(sentencjonalność stylu) 

 wskazuje stylistyczne i kompozycyjne wykładniki melodyjności 

utworów sentymentalnych (prostota budowy, powtórzenia, 

paralelizmy składniowe, itp.) 

  wskazuje w sielankach stylizację ludową 

  ogólnie prezentuje sylwetkę Franciszka Karpińskiego i jego 

związek z Puławami 

  w sielankach sentymentalnych i malarstwie rozpoznaje topos 

Arkadii 

bardzo dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą  i ponadto: 

 wskazuje środki stylistyczne w Mazurku Dąbrowskiego 

(powtórzenia, apostrofy, formy czasowników) i określa ich 

funkcję 

  interpretuje satyrę Krasickiego, sytuując ją w różnych 

kontekstach (historycznym, kulturowym, filozoficznym, itp.) 

  omawia satyry Krasickiego, jako sposób „naprawiania” 

społeczeństwa 

  przedstawia sylwetkę Ignacego Krasickiego jako 

najwybitniejszego polskiego poety oświecenia 

  charakteryzuje konwencję miłości sentymentalnej 

 

celujący 

Uczeń potrafi to. co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

  formułuje sądy i opinie na temat znaczenia rozwoju nauki i 

odkryć naukowych dla cywilizacji ludzkiej oraz zagrożeń, jakie 

jednocześnie niesie ze sobą postęp 

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 



  przedstawia pojmowanie tolerancji w XVIII w. i porównuje je z 

dzisiejszym rozumieniem tego pojęcia 

 w sposób pogłębiony interpretuje oświeceniowe utwory i 

wskazuje ich związek ze współczesnością. 

Oświecenie   

dopuszczający 

Uczeń: 

 określa wzorzec patriotyzmu przedstawiony w Hymnie do 

miłości ojczyzny (patriotyzm klęski i ofiary) 

  wymienia próby reform podejmowane w celu ratowania 

państwa oraz ważne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne 

  charakteryzuje model patriotyzmu przedstawiony w Pieśni 

Legionów…, wskazując jego poetyckie wykładniki (zbiorowy 

podmiot liryczny, adresat, sytuacja liryczna, styl liryki apelu, 

refren, prostota budowy itp.) 

  określa, jaką funkcję pełnią w utworze postacie bohaterów 

narodowych 

  podaje, kiedy i w jakich okolicznościach Mazurek stał się 

hymnem narodowym 

 określa sposoby portretowania postaci w satyrach Krasickiego; 

wskazuje elementy karykatury 

  opisuje pesymistyczną wizję świata wyłaniającą się z bajek 

Krasickiego 

  przedstawia bajkę jako gatunek klasycystyczny, wskazując, 

m.in. charakter dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, 

lapidarność, itp. 

  rozróżnia bajki narracyjne i epigramatyczne 

  na podstawie utworów literackich i malarstwa przedstawia 

najważniejsze cechy sentymentalizmu (czułość i prostota, 

prawda uczuć, zainteresowanie wnętrzem człowieka, bliskość 

przyrody, specyficzna uczuciowość, wzory poezji ludowej) 

  przedstawia sielankę sentymentalną jako gatunek literacki 

 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 wyjaśnia terminy: oświecenie, racjonalizm, empiryzm, ateizm, 

deizm, libertynizm, klasycyzm, 

  wyjaśnia, czym był klasycyzm epoki oświecenia; przywołuje 

wybrane dzieła sztuki oświeceniowego klasycyzmu 

 charakteryzuje hymn jako gatunek klasycystyczny 

  analizuje Hymn do miłości ojczyzny, wskazując najważniejsze 

cechy wiersza klasycystycznego (ład, proporcja, symetria, 

równowaga) 

  przedstawia klasycystyczny ideał języka: jasność, czystość, 

precyzja, doskonałość 

  wyjaśnia, dlaczego i jak pisarze oświecenia walczyli o czystość 

języka (tępienie zapożyczeń, makaronizmów, francuszczyzny 

oraz wynaturzeń składni) 



  ogólnie przedstawia sytuację Polski w czasach 

stanisławowskich (jako kontekst historyczny hymnu) 

  wyjaśnia, czym jest satyra jako gatunek literacki i jako 

konwencja estetyczna (np. na podstawie Pijaństwa) 

  określa, jakie zjawiska społeczne, postawy, instytucje, itp. 

ośmieszały satyry oświeceniowe 

  w znanych satyrach wskazuje aluzje, komizm, ironię, sarkazm – 

określa ich funkcje 

  interpretuje bajki Krasickiego, formułując zawarte w nich 

morały i podkreślając dydaktyczno-moralizatorski charakter 

  w wybranych bajkach wskazuje klasycystyczne zasady: 

symetrii, kontrastu, równowagi, itp. 

  na podstawie czytanych utworów charakteryzuje uczuciowość 

sentymentalną (czułość, tkliwość, łzawość, prostota) 

  określa sposób pokazania natury i jej funkcję w utworach 

  w sielankach Karpińskiego rozpoznaje konwencję miłości 

sentymentalnej 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

 określa, jaką postawę zajmowali ludzie oświecenia wobec 

władzy, religii i Kościoła i innych instytucji  

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 

 przedstawia ważne instytucje społeczno- kulturalne doby 

oświecenia, reformę szkolnictwa, Collegium Nobilium, teatr, 

publicystykę oświeceniową  

  analizuje warstwę językowo-stylistyczną oraz budowę 

wersyfikacyjno-składniową Mazurka Dąbrowskiego (dostrzega 

prostotę i melodyjność budowy, a także zaburzenia rytmu 

wiersza) 

  przedstawia okoliczności powstania pieśni i jej historię 

 wskazuje środki artystyczne (stylistyczne, kompozycyjne itp.) w 

satyrze Krasickiego, np.: obrazek obyczajowy, retoryczność 

stylu, dialogowość budowy, itp.; określa ich funkcje 

  analizuje bajki Krasickiego, rozpoznając ich budowę – zgodną z 

zasadami estetyki klasycystycznej 

  wyjaśnia terminy: alegoryzm (alegoryczny), aforyzm, sentencja 

(sentencjonalność stylu) 

 wskazuje stylistyczne i kompozycyjne wykładniki melodyjności 

utworów sentymentalnych (prostota budowy, powtórzenia, 

paralelizmy składniowe, itp.) 

  wskazuje w sielankach stylizację ludową 

  ogólnie prezentuje sylwetkę Franciszka Karpińskiego i jego 

związek z Puławami 

  w sielankach sentymentalnych i malarstwie rozpoznaje topos 

Arkadii 



bardzo dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą  i ponadto: 

 wskazuje środki stylistyczne w Mazurku Dąbrowskiego 

(powtórzenia, apostrofy, formy czasowników) i określa ich 

funkcję 

  interpretuje satyrę Krasickiego, sytuując ją w różnych 

kontekstach (historycznym, kulturowym, filozoficznym, itp.) 

  omawia satyry Krasickiego, jako sposób „naprawiania” 

społeczeństwa 

  przedstawia sylwetkę Ignacego Krasickiego jako 

najwybitniejszego polskiego poety oświecenia 

  charakteryzuje konwencję miłości sentymentalnej 

 

celujący 

Uczeń potrafi to. co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

  formułuje sądy i opinie na temat znaczenia rozwoju nauki i 

odkryć naukowych dla cywilizacji ludzkiej oraz zagrożeń, jakie 

jednocześnie niesie ze sobą postęp 

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 

  przedstawia pojmowanie tolerancji w XVIII w. i porównuje je z 

dzisiejszym rozumieniem tego pojęcia 

 w sposób pogłębiony interpretuje oświeceniowe utwory i 

wskazuje ich związek ze współczesnością. 

 

 

  



KLASA 3 

Oświecenie   

dopuszczający 

Uczeń: 

 określa wzorzec patriotyzmu przedstawiony w Hymnie do 

miłości ojczyzny (patriotyzm klęski i ofiary) 

  wymienia próby reform podejmowane w celu ratowania 

państwa oraz ważne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne 

  charakteryzuje model patriotyzmu przedstawiony w Pieśni 

Legionów…, wskazując jego poetyckie wykładniki (zbiorowy 

podmiot liryczny, adresat, sytuacja liryczna, styl liryki apelu, 

refren, prostota budowy itp.) 

  określa, jaką funkcję pełnią w utworze postacie bohaterów 

narodowych 

  podaje, kiedy i w jakich okolicznościach Mazurek stał się 

hymnem narodowym 

 określa sposoby portretowania postaci w satyrach Krasickiego; 

wskazuje elementy karykatury 

  opisuje pesymistyczną wizję świata wyłaniającą się z bajek 

Krasickiego 

  przedstawia bajkę jako gatunek klasycystyczny, wskazując, 

m.in. charakter dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, 

lapidarność, itp. 

  rozróżnia bajki narracyjne i epigramatyczne 

  na podstawie utworów literackich i malarstwa przedstawia 

najważniejsze cechy sentymentalizmu (czułość i prostota, 

prawda uczuć, zainteresowanie wnętrzem człowieka, bliskość 

przyrody, specyficzna uczuciowość, wzory poezji ludowej) 

  przedstawia sielankę sentymentalną jako gatunek literacki 

 

dostateczny 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 wyjaśnia terminy: oświecenie, racjonalizm, empiryzm, ateizm, 

deizm, libertynizm, klasycyzm, 

  wyjaśnia, czym był klasycyzm epoki oświecenia; przywołuje 

wybrane dzieła sztuki oświeceniowego klasycyzmu 

 charakteryzuje hymn jako gatunek klasycystyczny 

  analizuje Hymn do miłości ojczyzny, wskazując najważniejsze 

cechy wiersza klasycystycznego (ład, proporcja, symetria, 

równowaga) 

  przedstawia klasycystyczny ideał języka: jasność, czystość, 

precyzja, doskonałość 

  wyjaśnia, dlaczego i jak pisarze oświecenia walczyli o czystość 

języka (tępienie zapożyczeń, makaronizmów, francuszczyzny 

oraz wynaturzeń składni) 

  ogólnie przedstawia sytuację Polski w czasach 

stanisławowskich (jako kontekst historyczny hymnu) 



  wyjaśnia, czym jest satyra jako gatunek literacki i jako 

konwencja estetyczna (np. na podstawie Pijaństwa) 

  określa, jakie zjawiska społeczne, postawy, instytucje, itp. 

ośmieszały satyry oświeceniowe 

  w znanych satyrach wskazuje aluzje, komizm, ironię, sarkazm – 

określa ich funkcje 

  interpretuje bajki Krasickiego, formułując zawarte w nich 

morały i podkreślając dydaktyczno-moralizatorski charakter 

  w wybranych bajkach wskazuje klasycystyczne zasady: 

symetrii, kontrastu, równowagi, itp. 

  na podstawie czytanych utworów charakteryzuje uczuciowość 

sentymentalną (czułość, tkliwość, łzawość, prostota) 

  określa sposób pokazania natury i jej funkcję w utworach 

  w sielankach Karpińskiego rozpoznaje konwencję miłości 

sentymentalnej 

 

dobry 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto: 

 określa, jaką postawę zajmowali ludzie oświecenia wobec 

władzy, religii i Kościoła i innych instytucji  

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 

 przedstawia ważne instytucje społeczno- kulturalne doby 

oświecenia, reformę szkolnictwa, Collegium Nobilium, teatr, 

publicystykę oświeceniową  

  analizuje warstwę językowo-stylistyczną oraz budowę 

wersyfikacyjno-składniową Mazurka Dąbrowskiego (dostrzega 

prostotę i melodyjność budowy, a także zaburzenia rytmu 

wiersza) 

  przedstawia okoliczności powstania pieśni i jej historię 

 wskazuje środki artystyczne (stylistyczne, kompozycyjne itp.) w 

satyrze Krasickiego, np.: obrazek obyczajowy, retoryczność 

stylu, dialogowość budowy, itp.; określa ich funkcje 

  analizuje bajki Krasickiego, rozpoznając ich budowę – zgodną z 

zasadami estetyki klasycystycznej 

  wyjaśnia terminy: alegoryzm (alegoryczny), aforyzm, sentencja 

(sentencjonalność stylu) 

 wskazuje stylistyczne i kompozycyjne wykładniki melodyjności 

utworów sentymentalnych (prostota budowy, powtórzenia, 

paralelizmy składniowe, itp.) 

  wskazuje w sielankach stylizację ludową 

  ogólnie prezentuje sylwetkę Franciszka Karpińskiego i jego 

związek z Puławami 

  w sielankach sentymentalnych i malarstwie rozpoznaje topos 

Arkadii 

bardzo dobry 
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą  i ponadto: 

 wskazuje środki stylistyczne w Mazurku Dąbrowskiego 



(powtórzenia, apostrofy, formy czasowników) i określa ich 

funkcję 

  interpretuje satyrę Krasickiego, sytuując ją w różnych 

kontekstach (historycznym, kulturowym, filozoficznym, itp.) 

  omawia satyry Krasickiego, jako sposób „naprawiania” 

społeczeństwa 

  przedstawia sylwetkę Ignacego Krasickiego jako 

najwybitniejszego polskiego poety oświecenia 

  charakteryzuje konwencję miłości sentymentalnej 

 

celujący 

Uczeń potrafi to. co na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

  formułuje sądy i opinie na temat znaczenia rozwoju nauki i 

odkryć naukowych dla cywilizacji ludzkiej oraz zagrożeń, jakie 

jednocześnie niesie ze sobą postęp 

  interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez 

Krasickiego (docieka jego źródeł) 

  przedstawia pojmowanie tolerancji w XVIII w. i porównuje je z 

dzisiejszym rozumieniem tego pojęcia 

 w sposób pogłębiony interpretuje oświeceniowe utwory i 

wskazuje ich związek ze współczesnością. 

XX wiek 

dopuszczający 

 wymienia i krótko charakteryzuje kierunki artystyczne początku 
XX w.: futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm, dadaizm 

 wymienia główne tendencje i hasła związane z nowymi 
kierunkami w sztuce (np.: aktywizm, bunt, szybkość, zwrot ku 
przyszłości, rozwój cywilizacji, masowość, deformacja, 
karykatura, groteska), krótko je komentuje, powołując się na 
przykładowe dzieła sztuki 

 ogólnie wyjaśnia terminy: awangarda, modernizm 
 wyjaśnia termin „dwudziestolecie międzywojenne” 
 określa kreację nadawcy i/lub odbiorcy  (np. młodość, 

witalność, dynamizm)   w wierszach : 
- J. Tuwima Chrystus miasta, Życie codzienne i M. Pawlikowskiej 

– Jasnorzewskiej Film amerykański 

 wskazuje codzienność i sprawy zwyczajne jako tematy 
poetyckie 

 dostrzega fascynację techniką i przestrzenią wielkomiejską, 
odrzucenie tradycji i pochwałę cywilizacji, zachwyt nad nowymi 
dziedzinami sztuki i nowymi mediami (np. kino, gramofon) 

 określa nowego bohatera poezji (szary człowiek, tłum) 
 przedstawia wyłaniający się z wierszy skamandrytów obraz 

Polski 
 wskazuje charakterystyczne tematy dla Awangardy(3x M) 
 przypomina utwory zawierające motyw miasta 
 streszcza i opowiada wskazane wątki powieści Przedwiośnie S. 

Żeromskiego 
 charakteryzuje polską rzeczywistość ukazaną w powieści 

Przedwiośnie 
 opisuje kreację Cezarego Baryki, ( przedstawiając, m.in.: etapy 



jego dojrzewania i edukacji, przynależność pokoleniową, 
rewolucyjny rodowód, sposób widzenia polskiej rzeczywistości 
(konfrontacja marzeń z rzeczywistością) 

 wyjaśnia metaforyczny sens tytułu Przedwiośnie i tytułów 
części 

 wyjaśnia termin „inwersja czasowa”, odnosząc go do Granicy 
 charakteryzuje głównego bohatera: ( przedstawia motywy jego 

decyzji) 
 formułuje własne sądy i oceny na temat bohaterów Granicy 
 określa sposób prowadzenia narracji w powieści Granica 
 interpretuje tytuł powieści Granica, dostrzegając jego 

wieloznaczność (odnosi go do różnych płaszczyzn utworu: 
psychologiczno- -moralnej, społeczno-politycznej) 

 opisuje charakter świata wykreowanego przez Leśmiana w 
wierszach: Topielec i Dusiołek 

 wskazuje w poznanych wierszach Leśmiana inspiracje ludowe 
(np. gatunek ballady, meliczność, niektóre postacie, 
antropomorficzne widzenie sił natury) oraz neologizmy 

 streszcza (opowiada, relacjonuje) wskazane fragmenty 
Ferdydurke;   

 przedstawia głównego bohatera Ferdydurke, określając różne 
role (formy), jakie zostają mu narzucone 

 w czytanych fragmentach Ferdydurke, wskazuje elementy 
parodii, groteski, karykatury, deformacji, nonsensu;   

 wskazuje aluzje literackie i kulturowe w Ferdydurke 
 interpretuje groteskową symbolikę części ciała (np. pupa, 

twarz-gęba, głowa walcząca z łydką) 
 określa, w jaki sposób ukazane zostały w powieści Ferdydurke 

różne środowiska społeczne (szkoła, rodzina mieszczańska, 
dwór ziemiański) 

 na podstawie czytanych wierszy określa nastroje lat 30. 
(rozczarowanie, niepewność, przeczucie katastrofy, itp.) 

 dokonuje analizy i interpretacji wiersza Miłosza Książka ( 
określa, jaki portret ludzi swej epoki kreśli poeta) 

 krótko przedstawia twórców pokolenia wojennego: 
Baczyńskiego, Gajcego i Borowskiego (na podstawie 
wiadomości z podręcznika) 

 wyjaśnia określenie „poeci spełnionej apokalipsy” 
 interpretuje wiersze K. K. Baczyńskiego Wyroki i Pokolenie: 

  - ( określa charakter ukazanej w nich przestrzeni, ich 

     nastrój,  

   - kreacje podmiotu lirycznego, interpretuje ogólny obraz 

     wojny jako apokalipsy   

 określa obraz pokolenia zawarty w czytanych wierszach 
Baczyńskiego; wyjaśnia, na czym polegał jego tragizm 

 wyjaśnia, jak poeci wojenni pojmowali obowiązek moralny 
spoczywający na człowieku 

 streszcza i relacjonuje wskazane opowiadania Borowskiego  
 interpretuje czytane opowiadania : Pożegnanie z Marią, U nas 

w Auswitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod 
Grunwaldem ( opisuje ukazaną w nich rzeczywistość, 
przedstawia kreacje bohatera-narratora kolejnych opowiadań) 



 uogólnia wizję obozu opisaną przez Borowskiego (wytwór 
kultury europejskiej, model państwa totalitarnego, itp.) 

 na przykładzie Tadka i innych więźniów określa destrukcyjny 
wpływ obozu na psychikę ludzką 

 odwołując się do treści opowiadań, wyjaśnia określenie 
„człowiek «zlagrowany»” 

 streszcza i opowiada wskazane wątki (fragmenty) Innego 
świata G. Herlinga-Grudzińskiego 

 przedstawia dokumentalny charakter Innego świata, odwołując 
się do wiedzy historycznej i biografii autora (na podstawie 
notki w podręczniku) 

 interpretuje Inny świat (rozpoznaje w nim cechy pamiętnika, 
przedstawia ukazane w powieści postawy ludzi w sytuacji 
ekstremalnej) 

 interpretuje Inny świat (określa sposób prowadzenia narracji, 
zasadę kompozycji, interpretuje tytuł i motto powieści, określa 
przesłanie utworu ocalenie człowieczeństwa i wewnętrznej 
wolności, obraz człowieka, który nie chce się poddać złu i 
tragicznemu losowi) 

 na podstawie powieści przedstawia metody fizycznego i 
psychicznego niszczenia ludzi w państwie sowieckim 

 interpretuje wiersz Miłosza Campo di Fiori jako literackie 
świadectwo Holocaustu i refleksję o roli poety 

 dokonuje analizy i interpretacji wiersza Campo di Fiori 
(wyjaśnia, kim jest podmiot liryczny, wskazuje cechy języka 
poetyckiego) 

  relacjonuje wydarzenia i sytuacje ukazane w książce Hanny 
Krall Zdążyć przed Panem Bogiem 

 wyjaśnia znaczenie słowa „holocaust” 
 przedstawia sytuację Żydów w getcie warszawskim 
 wyjaśnia, kim jest Marek Edelman, jaką rolę odegrał w 

powstaniu w getcie i czym zajmował się po wojnie 
 interpretuje tytuł utworu Zdążyć przed Panem Bogiem 
 w utworze Krall wskazuje cechy reportażu 
 określa, kim jest człowiek, który ocalał z katastrofy w wierszach 

T. Różewicza Matka powieszonych i Ocalony 
 dokonuje syntezy materiału na temat literackich świadectw 

wojny i okupacji: ( opracowuje bibliografię najważniejszych 
pozycji, gromadzi wiadomości o ich autorach, określa różne 
sposoby ukazania wojny, obozów, sytuacji człowieka, wskazuje 
dokumentaryzm omawianych utworów i cechy literatury 
pięknej) 

 w wierszu Miłosza Który skrzywdziłeś charakteryzuje budowę 
oraz język poetycki  

 wyjaśnia, dlaczego po II wojnie światowej wyodrębniła się 
polska literatura emigracyjna;   

 przedstawia moralistyczny wymiar poezji Herberta, odwołując 
się do wiersza Potęga smaku 

 interpretuje wiersz S. Barańczaka  Spójrzmy prawdzie w oczy  
jako próbę odkłamania języka i ukazania prawdy społecznej 

 streszcza Dżumę Camusa 

 opisuje świat przedstawiony powieści Dżuma, 

podkreślając jej paraboliczny charakter 
 wyjaśnia termin „powieść parabola”, odnosząc go do Dżumy 
 charakteryzuje bohaterów utworu, wyjaśnia, na czym polega 

ich samotność 



 w wierszach Różewicza Strach, Spadanie i Drewno określa 
obraz człowieka różnych epok, wskazując jego wyznaczniki (np. 
upadek i spadanie) 

 przedstawia sytuację człowieka w świecie pozbawionym 
hierarchii wartości, ładu, celu życia, Boga 

 w  wierszach Szymborskiej Obmyślam świat i Utopia wskazuje i 
formułuje obecne w nich pytania (problemy) filozoficzne 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu (z podręcznika) do 
pogłębienia interpretacji wierszy Szymborskiej 

 streszcza i relacjonuje dramat Mrożka Tango: 
 interpretuje Tango Mrożka: (charakteryzuje przestrzeń 

sceniczną, opisuje wygląd, zachowanie i język bohaterów, 
przedstawia zdarzenia  dramatyczne) 

 charakteryzuje postawę i poglądy Edka, określa jego rolę w 
dramacie 

 dokonuje analizy i interpretacji czytanych wierszy Miłosza 
Świat…: 
  - określa podmiot liryczny i jego relacje z autorem (poetą)) 

 określa, jak Herbert postrzega powinności poety (np. 

wobec ludzkich cierpień) 
 przedstawia bohatera lirycznego wiersza Przesłanie Pana 

Cogito 
 określa obecną  w wierszach  Staffa Harmonia i Bonaccia oraz J. 

Tuwima Zmęczenie postawę poety i koncepcję poezji 
 dokonuje analizy i interpretacji  wierszy J. Twardowskiego Za 

szybko, Samotność, Przezroczystość i Szukam: (określa 
przedstawiane w nich treści: przeżycia duchowe i 
doświadczenia egzystencjalne, charakteryzuje postać mówiącą 
(człowiek doświadczający obecności Boga), charakteryzuje 
relacje między nadawcą (ja) i adresatem monologu lirycznego 
(Ty – Bóg), wyjaśnia określenie „poezja wiary”) 

 określa, na czym, według Twardowskiego, polega prawdziwa 
świętość 

 przedstawia sposób ukazania w wierszach Twardowskiego 
wartości, takich jak cierpienie, szczęście, prawda, itp. – 
dokonuje analizy i interpretacji utworów Białoszewskiego: 

 określa świat poetycki  wierszy Białoszewskiego  (przestrzeń, 
postacie ludzi, przedmioty, zdarzenia będące przedmiotem 
poetyckiego opisu) 

 wyjaśnia termin „nurt lingwistyczny w poezji” 
 

dostateczny 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował wymagania na ocenę 

dopuszczającą i ponadto: 

 wskazuje główne źródła przemian świadomości społecznej i 
artystycznej  po I wojnie światowej (np. zmiany polityczne, 
rozwój techniki, nowe idee  społeczne) 

 na podstawie manifestu Marinettiego określa 
charakterystyczne cechy    futuryzmu (np.: pochwała męskiej 
energii, witalizm, kult nowoczesności, bunt przeciw tradycji) 

 czyta ze zrozumieniem literaturę przedmiotu (eseje na temat 
sztuki –teksty z podręcznika) 

 określa funkcję wprowadzenia do poezji elementów języka 
potocznego, brutalizmów itp. 



 wskazuje i interpretuje obecne w wierszach nawiązania do 
romantyzmu 

 określa (zmieniający się) stosunek skamandrytów do kreacji 
poety   romantycznego 

 interpretuje wiersze poetów Awangardy Krakowskiej wskazując 
nowatorstwo formalne (np. „spiętrzoną” metaforę i elipsę w 
wierszach Przybosia, odejście od rygorów wersyfikacyjno-
składniowych ) 

 charakteryzuje warstwę brzmieniową wierszy awangardowych 
(rytm, instrumentacja głoskowa) 

 na podstawie utworów literackich i dzieł sztuki z różnych epok 
dokonuje syntezy materiału: „Motyw miasta w literaturze” 

 określa sposób przedstawienia i funkcje motywu miasta 
 interpretuje w Przedwiośniu symboliczny charakter czasu, 

przestrzeni, wydarzeń i motywów powieściowych (np.: 
przygraniczna wieś, do której przyjeżdża  Cezary, Nawłoć, 
Chłodek, marsz na Belweder, motywy przedwiośnia, szklanych 
domów i wiatru od Wschodu)  

 przedstawia i interpretuje dialogową konstrukcję trzeciej części 
utworu (polemika Cezarego z Gajowcem i Antonim Lulkiem: 
niepodległe i silne państwo, radykalna poprawa losu warstw 
najuboższych na drodze rewolucji) 

 rozpoznaje dwa typy narracji obecne w powieści  Przedwiośnie 
(auktorialną i personalną) i określa ich funkcje   

 interpretuje Przedwiośnie jako powieść wyrastającą z 
rozczarowania pierwszymi latami niepodległości 

 rozpoznaje zasadę kompozycyjną powieści Granica         
(inwersja czasowa)  i określa jej funkcję 

 wskazuje relatywność ocen głównego bohatera , odwołując się 
do ukazanych w powieści różnych punktów widzenia 

 dostrzega tragizm  Zenona Ziembiewicza 
 wyjaśnia termin „relatywizm” 
 relacjonuje i komentuje refleksje narratora Granicy na temat 

ludzkiego życia 
 wskazuje różne płaszczyzny interpretacji powieści 

(psychologiczno-moralną, polityczno- społeczną) 
 dostrzega  symboliczny i filozoficzny wymiar Leśmianowskiego 

świata 
 określa specyfikę języka artystycznego Leśmiana (szczególnie 

charakter neologizmów i ich funkcje) 
 wskazuje w wierszach Leśmiana elementy humoru i groteski, 

określa ich funkcje 
 interpretuje wskazane fragmenty  Ferdydurke   
 ocenia wpływ, jaki na Józia mają inni ludzie 
 wyjaśnia symboliczny sens kolejnych ucieczek Józia 

(niemożność uwolnienia się od narzucanej człowiekowi formy) 
 dokonuje analizy i interpretacji wiersza Miłosza Książka ( 

określa relacje między realnym czasem historycznym a 
biblijnym czasem Apokalipsy, wyciąga wnioski) 

 interpretuje wiersze K. K. Baczyńskiego Wyroki i Pokolenie :                            
     -  ( określa funkcje segmentacji wierszy, nazywa obecne w 

        nich wartości, rozpoznaje cechy stylu ekspresjo ni-  

        stycznego) 



 interpretuje zawarty w czytanych wierszach K.K. Baczyńskiego   
obraz wojny jako rozpadu ogólnoludzkiego porządku i upadk  
uniwersalnych wartości 

 interpretuje czytane opowiadania : Pożegnanie z Marią, U nas 
w Auswitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod 
Grunwaldem(analizuje ludzkie  postawy, przedstawia kreacje 
bohatera-narratora kolejnych opowiadań i jego funkcję, określa 
cechy stylu (behawioryzm) 

 interpretuje opowiadania, wykorzystując wiedzę historyczną 
oraz wiadomości o autorze (na podstawie podręcznika), 
odróżnia Tadka – bohatera literackiego od postaci pisarza 

 w czytanych opowiadaniach Borowskiego wskazuje cechy 
dokumentu i literatury pięknej 

 dokonuje szczegółowej analizy i interpretacji wskazanych 
fragmentów Innego świata (np. studium męczeństwa 
Kostylewa) 

 charakteryzuje system obozów sowieckich jako obraz 
totalitaryzmu (miniaturę państwa ) 

 dokonuje analizy i interpretacji wiersza Campo di Fiori (określa 
funkcję powiązania dwóch planów czasowych, analizuje sposób 
ukształtowania sytuacji lirycznej, interpretuje sens wskazanych 
morałów oraz refleksji o „samotności ginących” )      

 wskazuje dwie płaszczyzny czasowe relacji Edelmana i określa, 
co je łączy    

 na podstawie relacji Edelmana interpretuje wybuch powstania 
w getcie jako walkę o godną śmierć 

 wyjaśnia termin „deheroizacja”, odnosząc go do relacji 
Edelmana 

 określa, które cechy zbliżają utwór do literatury pięknej, które 
zaś nadają mu wartość dokumentu 

 interpretuje wiersze Różewicza Matka powieszonych i Ocalony, 
charakteryzuje język artystyczny (odrzucenie zbędnej ekspresji, 
„mówienie ze ściśniętym gardłem”), wyjaśnia jego ideowe 
przesłanie(wątpliwość, czy możliwa jest „sztuka po 
Oświęcimiu”),  wskazuje moralistyczny wymiar wierszy 
(diagnoza rozpadu wartości, obraz świata i człowieka po 
katastrofie), dostrzega i interpretuje zatarcie granicy między 
językiem poezji a językiem prozy.)                   

 dokonuje syntezy materiału na temat literackich świadectw 
wojny i okupacji: porównuje gatunki literackie, poetyki 
utworów, itp., 

 porównuje postawy człowieka w sytuacjach ekstremalnych i 
wpływ zła na jego psychikę ) 

 interpretuje wiersz Miłosza  Który skrzywdziłeś: określa 
społeczny, polityczny i etyczny wymiar zbrodni tyrana, 
przedstawia powinności poezji i poety 

 w czytanych utworach odnajduje ślady wpływu cenzury na 
język sztuki (ironia, satyra, groteska, ezopowość) 

 wskazuje środki służące demaskowaniu manipulacji i 
zakłamania języka  poetów Nowej Fali 

 rozpoznaje paraboliczny charakter choroby opisanej w 
powieści Dżuma (dostrzegając realizm jej opisów) 

 porównuje opisy Oranu i życia jego mieszkańców w czasie 
kolejnych etapów rozwoju epidemii, wyciąga wnioski 

 dowodzi, iż bohaterowie Dżumy reprezentują różne postawy 
wobec zła: 



 - charakteryzuje doktora Rieux i jego filozofię życiową 

 - przedstawia dylematy Ramberta i zachodzące w nim 

   zmiany 

 - przedstawia przemiany w poglądach ojca Paneloux 

 - na przykładzie Tarrou wyjaśnia, czym jest, według  

    Camusa,„świętość” 

 interpretuje motto powieści  Dżuma i określa jej przesłanie 
 interpretuje wiersze Różewicza: (określa metaforyczne 

znaczenia „góry”  i „dołu”, analizuje język poetycki Różewicza 
(dobór rzeczowników i znaczenia, w jakich występują, składnię, 
frazeologię, środki stylistyczne) 

 odnajduje w wierszach Różewicza utarte zwroty językowe i 
frazeologizmy; interpretuje je, dostrzega kompromitację słów, 
które zatraciły swoje znaczenia, chaos pojęciowy i moralny, w 
jakim żyje współczesny człowiek)     

 interpretuje wiersze Szymborskiej Obmyślam świat i Utopię: 
rozpoznaje ironię, sarkazm, parodię; określa ich funkcje,  
opisuje właściwości języka poetyckiego (np. gry znaczeniami 
wyrazów,  wykorzystanie podobieństw brzmieniowych,  
rozbijanie frazeologizmów)) 

 w czytanych wierszach Różewicza i Szymborskiej rozpoznaje 
nawiązania kulturowe i aluzje literackie 

 interpretuje Tango Mrożka: (określa ukazany obraz świata, 
ocenia postawy reprezentowane, przez postacie sceniczne (np. 
Artura, Edka, Eugeniusza, Stomila i Eleonorę), wyjaśnia rolę 
motywu tanga (interpretuje końcową scenę), wskazuje 
elementy konwencji groteskowej i określa jej funkcje) 

 wyjaśnia, jak w Tangu potraktowany został motyw buntu 
pokoleniowego 

 określa, jaką rolę odgrywa w  Tangu motyw ślubu 
 wyjaśnia przyczyny klęski Artura 
 odczytuje Tango jako:  dramat o źródłach tyranii, obraz 

egzystencjalnych problemów człowieka współczesnego, 
dramat o przemianach kulturowych, dramat o rozpadzie 
wartości  

 przedstawia funkcjonowanie motywu tańca w literaturze 
różnych epok (synteza) 

 dokonuje analizy i interpretacji czytanych wierszy Miłosza 
Świat…: 

      - opisuje przestrzeń poetycką (w tym krajobrazy 

        symboliczne, jak kulturowe motywy ogrodu i 

        cmentarza),omawia ich filozoficzne  przesłanie, 

        dostrzega toposy i znaki kulturowe,  opisuje język   

      poetycki Miłosza, dostrzegając, m.in. posługiwanie się  

      obrazowymi przykładami, aforystyczność, stosowanie 

     epitetów i metafor, przejrzystość składni) 



 określa, jakie zadania stawia Miłosz poezji i poecie (jaką 
wartość przypisuje słowu poetyckiemu) 

 wskazuje, w czym Miłosz upatruje ocalenia wartości, ładu, 
człowieczeństwa 

 w odniesieniu do wiersza Zaklęcie Miłosza wyjaśnia klasyczne 
pojęcie rozumu jako mocy tworzenia wartości 

  dokonuje analizy i interpretacji   wierszy Herberta Tamaryszek, 
Powrót prokonsula,  Przesłanie Pana Cogito wykorzystując 
kontekst historyczny, kulturowy 

 określa funkcję kostiumu antycznego (np. w wierszu Powrót 
prokonsula) 

 wskazuje, jakich ideałów i wartości poszukuje Herbert w 
tradycji kultury 

 wyjaśnia, na czym polega jego tragizm i heroizm moralny 
bohatera lirycznego w wierszu Przesłanie Pana Cogito  

 odwołując się do znanych wierszy, przedstawia moralistyczny 
wymiar poezji Herberta 

 wskazuje dziedzictwo kulturowe poezji Staffa i Tuwima 
(nawiązania śródziemnomorskie, „rzecz czarnoleska”, itp.) 

 dokonuje analizy i interpretacji  wierszy J. Twardowskiego Za 
szybko, Samotność Przezroczystość i Szukam: (określa funkcję 
konwencji rozmowy z Bogiem i wskazuje tworzące jej styl 
środki, przedstawia różne sposoby ukazania sfery sacrum, 
opisuje język artystyczny utworów; wskazuje środki stylistyczne 
i określa ich funkcje,  w tekstach wierszy wskazuje i 
interpretuje nawiązania do Biblii i symboli religijnych , 
wskazuje i interpretuje motywy symboliczne,  odnajduje 
afirmację świata istniejącego niezależnie od człowieka) 

 przedstawia ukazane w wierszach Twardowskiego relacje 
między wiedzą a wiarą 

  wskazuje specyficzne cechy języka poetyckiego 
Białoszewskiego, np.: ( gry językowe, eksperymenty 
słowotwórcze, neologizmy, łączenie słownictwa z różnych 
obszarów,  funkcje języka mówionego,  zapisywanie „szumów” 
i „donosów rzeczywistości” ) 

 na podstawie  wybranych utworów dowodzi, że język 
Białoszewskiego zmienia sposób widzenia rzeczywistości:            
(odkrywanie rzeczy zwykłych, uwznioślanie codzienności, 
fascynacja banałem i kiczem,  poszukiwania  natchnienia wśród 
„rupieci”, metamorfozy zwykłych przedmiotów) 

 wyjaśnia, dlaczego poezję Białoszewskiego zalicza się do nurtu 
poezji lingwistycznej 

dobry 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wymagania na ocenę   

dostateczną i ponadto: 

 wyjaśnia ogólnie, czym jest kultura masowa 
 wymienia i krótko przedstawia najważniejszych twórców kręgu 

Skamandra, wymienia ich utwory, podaje najważniejsze 
wiadomości biograficzne, charakterystyczne cechy twórczości 

 określa specyficzne dla niektórych twórców dwudziestolecia 
cechy i tematy (np. Tuwimowskiego szarego człowieka, motyw 
miłości i śmierci w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nowe 
wymiary przestrzeni miejskiej w wierszach Peipera i Przybosia) 

 w czytanych wierszach wskazuje środki stylistyczne typowe dla 
poetyk omawianych grup poetyckich i określa ich funkcje 

 przygotowuje i przedstawia w klasie przykładową prezentację 



na temat związany z motywem miasta w literaturze i sztuce 
(jak na maturę ustną) 

 określa Przedwiośnie jako polską powieść polityczną  
 wyjaśnia, w jakiej sytuacji powstało Przedwiośnie (zagrożenie 

kraju, bieda, zbyt wolno przeprowadzane reformy, 
rozczarowanie elitą polityczną, zagubiony etos patrioty-
społecznika) 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu  do interpretacji powieści: 
- wprowadza kontekst problemów  podejmowanych w  

   publicystyce  Żeromskiego, charakteryzuje poglądy polityczne  

i społeczne pisarza 

 interpretuje (ogólnie) Granicę jako powieść psychologiczną, 
społeczno-obyczajową 

 przedstawia wydarzenia ukazane w powieści z punktu widzenia 
różnych  postaci (Zenona, Elżbiety, Justyny, pani Kolichowskiej); 
porównuje różne punkty widzenia tych samych wydarzeń, 
wyciąga wnioski 

 na podstawie utworów określa, jaka jest Leśmianowska wizja 
świata 

 podaje podstawowe informacje biograficzne na temat 
Gombrowicza (na podstawie notki z podręcznika) 

 na podstawie kreacji Józia ocenia sytuację człowieka 
uwikłanego w formę 

 wyjaśnia, jak można rozumieć  Gombrowiczowską Formę                 
(w zakresie wskazanym w podręczniku) 

 opisuje budowę  wiersza Miłosza Książka, odróżnia wiersze 
tradycyjne od awangardowych 

 interpretuje motywy symboliczne obecne w  wierszach 
Baczyńskiego Wyroki i Pokolenie  

 wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty z podręcznika) do 
interpretacji czytanych utworów 

 wyjaśnia, dlaczego opowiadania Borowskiego budziły 
kontrowersje 

  na podstawie wiadomości z podręcznika podaje podstawowe 
informacje biograficzne o Herlingu-Grudzińskim 

 szerzej wyjaśnia moralistyczne przesłanie Innego świata 
 opisuje kompozycję wiersza Campo di Fiori oraz ukształtowanie 

języka artystycznego 
 wyjaśnia, dlaczego Edelman celowo deheroizuje obraz 

powstania w getcie i jego przywódców i jaki wymiar 
bohaterstwa ukazuje 

 interpretuje wiersze Różewicza jako obraz tragicznej 
samoświadomości człowieka ocalonego z zagłady wie, że w 
życiu politycznym i kulturalnym PRL-u istniał nurt „świadectwa 
i sprzeciwu” sygnowany miesiącami politycznych przełomów 

 wyjaśnia określenie „pokolenie «Współczesności »” (na 
podstawie wiadomości z podręcznika) 

 wyjaśnia, czym był tzw. drugi obieg wydawniczy i jaką rolę 
odgrywał w czasach PRL- u 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty z podręcznika) do 
interpretacji poezji Herberta 

 na podstawie informacji z podręcznika i czytanych wierszy 
przedstawia założenia ideowe i artystyczne Nowej Fali 

 wyjaśnia termin „poezja lingwistyczna” 
 odnosi Dżumę do założeń filozofii egzystencjalnej, wskazuje 



obecność w powieści jej kluczowych pojęć (np. śmierć, 
samotność, wolność i uwięzienie) 

 interpretuje symbolikę „góry” i „dołu” w wierszu Spadanie 
Różewicza , wykorzystując kontekst znanych tekstów kultury  

 na podstawie czytanych wierszy oraz wiadomości z 
podręcznika określa, jaką ocenę kultury europejskiej zawarł w 
swojej twórczości Różewicz 

 w sposób pogłębiony interpretuje dramat Mrożka Tango, 
dostrzegając jego wielopłaszczyznowość 

 dostrzega w dramacie Tango aluzje polityczne 
 wykorzystuje literaturę przedmiotu (esej Jana Błońskiego – z 

podręcznika) do pogłębienia interpretacji dramatu 
 wyjaśnia terminy: liryka roli, monolog „persony” lirycznej; 

wykorzystuje je do interpretacji wierszy Miłosza 
 wyjaśnia, na czym polega oszczędność formy poetyckiej w 

wierszach Miłosza i jaka jest jej funkcja 
 na podstawie czytanych wierszy określa, jakich wartości 

poszukuje Miłosz w tradycji kultury 
 na podstawie znanych wierszy Miłosza wyjaśnia, jak poeta 

postrzega historię i jak pojmuje odpowiedzialność moralną 
człowieka (synteza) 

 na podstawie konkretnych utworów przedstawia sposoby 
wykorzystania przez Herberta dziedzictwa przeszłości 
kulturowej 

 prezentuje informacje o życiu i twórczości Herberta, 
wykorzystując teksty źródłowe (np. fragment dziennika 
Tyrmanda z podręcznika) 

 wymienia poetów XX w., których określa się mianem klasyków: 
wskazuje, w jaki sposób nawiązywali do wzorców i ideałów   
klasycznych; wyjaśnia, w jaki sposób postawa klasyka jest 
odpowiedzią  na zagrożenia  współczesności 

 przedstawia Staffa jako twórcę nurtu klasycznego i klasyka 
poezji polskiej,  

 wskazuje trwałe cechy  postawy poetyckiej Staffa 
 wskazuje trwałość dziedzictwa „rzeczy czarnoleskiej”, 

przywołuje wiersze Norwida i Tuwima 
 wyjaśnia termin „topos”, podając przykłady z  wierszy Staffa 

Harmonia i Bonaccia oraz J. Tuwima Zmęczenie 
 wyjaśnia, na czym polega franciszkańska postawa w poezji 

Twardowskiego (na przykładach konkretnych utworów) 
 w czytanych wierszach ks. Twardowskiego dostrzega 

nawiązania   do postaci i motywów biblijnych (np. Hiob, pieta, 
Genesis) wyjaśnia, na czym polega ich reinterpretacja i jakie 
prawdy ukazują 

 czyta ze zrozumieniem esej filozoficzny (np. Leszka 
Kołakowskiego – tekst z podręcznika) 

 przedstawia informacje o życiu i twórczości Białoszewskiego, w 
tym również o jego poszukiwaniach teatralnych (na podstawie 
podręcznika) 

 przedstawia poezję Białoszewskiego na tle tradycji literackiej i 
kulturowej (różne koncepcje poety, różne estetyki) – synteza 

bardzo dobry 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wymagania na 

ocenę dobrą i ponadto: 

 wykorzystując wiadomości z klasy II, wskazuje filozoficzne 
podstawy nowych kierunków w sztuce (filozofia Nietzschego, 



Bergsona, psychoanaliza Freuda) 
 przedstawia związki między kierunkami awangardowymi w 

poezji i w innych dziedzinach sztuki (np. technika kolażu, 
fotomontaż, nurt ekspresjonistyczny w kinie i w teatrze) 

 określa, jaka koncepcja poety i poezji zawarta jest w wierszach 
skamandrytów (w miejsce unieważnionego modelu 
romantycznego) 

 wyjaśnia krótko, jaką rolę w życiu literackim dwudziestolecia 
odgrywała kawiarnia literacka 

 funkcjonalnie wykorzystuje materiały ilustracyjne związane z 
motywem miasta 

 porównuje Nawłoć i Soplicowo 
 dokonuje charakterystyki porównawczej Cezarego Baryki i 

Tomasza Judyma, wskazując w ich kreacjach nawiązania 
romantyczne  

  komentuje postępowanie postaci Granicy   
 zabiera głos w dyskusji na temat prawdy w życiu człowieka, 

relatywizmu ocen jego postępowania, istnienia obiektywnych 
norm moralnych (odnosi swoje sądy do Granicy i innych 
znanych utworów) 

 wyjaśnia, na czym polega nowatorski charakter Ferdydurke 
(jako powieści awangardowej XX w.) 

 wskazuje sformułowania charakterystyczne dla groteskowego 
kodu Gombrowicza i wyjaśnia ich sens (np. pupa, gęba, łydka, 
patrzeć belfrem) 

 w wierszu Miłosza rozpoznaje trzynastozgłoskowiec i wskazuje 
związaną z nim tradycję literacką; wyciąga wnioski służące 
interpretacji wiersza 

 porównuje obraz człowieka w sytuacji ekstremalnej w 
opowiadaniach Borowskiego i w Innym świecie 

 porównuje styl opowiadań Borowskiego (suchy, oszczędny, 
lapidarny, behawiorystyczny) i Innego świata (środki 
stylistyczne, refleksyjność, itp.) 

 dokonuje pogłębionej interpretacji wiersza Miłosza  Campo di 
Fiori jako świadectwa ciągłości historycznych doświadczeń 
ludzkości 

 wyjaśnia, dlaczego Miłosza określa się mianem poety moralisty 
 porównuje opisy śmierci Żydów w getcie z literacką tradycją 

pięknej śmierci w walce 
 na podstawie różnych utworów literackich ukazuje obraz 

tragedii narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej 
 wyjaśnia, na czym polega moralistyczny charakter poezji 

Różewicza 
 interpretuje wiersz Miłosza, przywołując kontekst utworów 

ukazujących władzę tyrana (np. Makbet, III część Dziadów) 
 na konkretnych przykładach wyjaśnia, jak Herbert nawiązuje do 

tradycji kultury 
 odnajduje w powieści obraz tragicznej egzystencji człowieka 

absurdalnego 
 wskazuje wojnę, okupację i obozy jako genezę koncepcji 

filozoficznej Camusa (obraz człowieka i jego cierpienia) 
 w sposób pogłębiony analizuje język artystyczny Różewicza, 

np.: 
- określa funkcję przemilczeń, wskazuje przykłady 



  konkretyzacji, metafor  i omawia ich funkcje                  

 przedstawia motyw pierwszego upadku i jego kulturową 
interpretację; przywołuje zawierające ten motyw różne teksty 
kultury (synteza) 

 porównuje sposoby ukazania egzystencjalnych doświadczeń 
człowieka   w literaturze i malarstwie (np. jakimi środkami 
przedstawiona jest izolacja i samotność ludzka) 

 rozpoznaje w dramacie Mrożka Tango nawiązania do 
konwencji dramatu romantycznego i mieszczańskiego 
(tragikomedia rodzinna) 

 wyjaśnia termin „purnonsens”, ilustrując go przykładami z 
dramatu Mrożka 

 komentuje kontrast między prostą formą wierszy z cyklu 
Świat… a ich doniosłym przesłaniem filozoficznym 

 na konkretnych przykładach wyjaśnia źródła i cel ironii w 
wierszach Miłosza 

 interpretuje postać Pana Cogito jako obraz problemów 
moralnych współczesnego intelektualisty 

 opisuje poetykę   wierszy   Harmonia, Bonaccia oraz  Zmęczenie 
, wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcje 

 wskazuje Stary Testament jako źródło konwencji rozmowy 
człowieka  z Bogiem, interpretuje sposób jego ujęcia w poezji 
ks. Twardowskiego 

 dokładniej analizuje specyficzne dla Białoszewskiego środki 
językowe: („rozbijanie” słów,  zamianę kategorii 
gramatycznych, dopisywanie  nowych końcówek, kojarzenie 
słów odległych znaczeniowo na podstawie podobieństwa 
brzmieniowego, wprowadzanie eufonii, wytrącanie słów z ich 
naturalnego kontekstu, itp.) 

 określa, jaką rolę odgrywa kształt graficzny wiersza 
(segmentacja tekstu, krótkie wersy, wcięcia, odstępy, itp.) 

 wyjaśnia słowo „epifania” i określa, jaki efekt wywołuje 
odniesienie go do „olśnień” banalnymi rzeczami codziennymi 

celujący 

Ocenę  celującą otrzymuje uczeń , który opanował wymagania na ocenę  

bardzo dobrą i ponadto: 

 rozpoznaje słowotwórczą budowę neologizmów( np.  Leśmiana,  
Białoszewskiego), określa ich wartość stylistyczną i 
znaczeniową 

 dokonuje syntezy wiadomości na temat katastrofizmu w 
literaturze i sztuce różnych epok, uwzględnia znane utwory 
literackie (np. Hymny Kasprowicza) i dzieła innych sztuk   

 dokonuje interpretacji porównawczej utworów (uwzględniając 
np. : świadomość pokoleniową, wykreowaną przestrzeń , obraz 
człowieka zderzonego z historią) 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu i eseistykę   do pogłębienia 
interpretacji utworu 

 krótko określa główne założenia personalizmu (jako kierunku 
filozofii współczesnej) 

 na przykładzie przywołanych dzieł określa, jakie doświadczenia 
włączają autorzy w obszar przeżyć religijnych 

 

  



 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH  

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH  

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
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KLASA 2 

Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 
Rozdział 

podręcznika 
„Alles klar 

1b” 

Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi 
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 odróżnić 
zdania w 
czasie 
teraźniejszy
m od zdań w 
czasie 
przeszłym 

 opowiedzieć 
krótko i 
prostymi 
zdaniami o 
wydarzeniach z 
weekendu na 
podstawie 
materiału w 
książce 

 opowiedzieć 
krótko i 
prostymi 
zdaniami o 
wydarzeniach z 
weekendu bez 
zaglądania do 
podręcznika 

 opowiedzieć o 
swoim ostatnim 
weekendzie 

 opowiedzieć 
obszernie i 
swobodnie o 
swoim 
ostatnim 
weekendzie 

 stosować 
zasady 
wymowy i pi-
sowni z 
licznymi 
uchybieniami 

 stosować 
zasady 
wymowy i pi-
sowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

 stosować 
zasady wymowy 
i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
nieznacznie 
zakłócać 
komunikację 

 stosować zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 podać 
zasadę 
tworzenia 
formy czasu 
przeszłego 
Perfekt  

 tworzyć zdania 
i pytania w 
czasie 
przeszłym 
Perfekt  

 stosować w 
zdaniach i 
pytaniach czas 
przeszły Perfekt 

 stosować w 
wypowiedziach 
czas przeszły 
Perfekt 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypow. czas 
przeszły 
Perfekt 
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 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub pi-
sany o niskim 
stopniu 
trudności 
przy pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów  

 zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy 
nauczyciela 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany bez 
użycia 
słownika 

 rozróżnić 
klika typów 
budynków 

 opowiedzieć, 
w jakim domu 
mieszka 

 opowiedzieć, w 
jakim domu 
mieszka, i 
opisać krótko 
okolicę swojego 
miejsca 
zamieszkania 

 opowiedzieć 
obszernie o 
miejscu 
zamieszkania i 
okolicy 

 opowiedzieć 
swobodnie o 
miejscu 
zamieszkania 
oraz 
przedstawić 
zalety i wady 
okolicy, w 
której mieszka 

 wymienić 
podstawowe 
pomieszczeni
a w domu 

 wymienić 
wiele 
pomieszczeń w 
domu i nazwać 
jego 
poszczególne 

 wymienić 
pomieszczenia 
w domu, 
nazwać jego 
kondygnacje, 
nazwać różne 

 przyporządkowa
ć różne rodzaje 
mebli 
poszczególnym 
pomieszczeniom 
w domu 

 opisać 
dokładnie 
umeblowanie 
poszczególnyc
h 
pomieszczeń 



kondygnacje rodzaje mebli w domu 

 powiedzieć, 
że mieszka w 
domu lub 
mieszkaniu i 
ma swój 
pokój lub go 
nie ma 

 opisać swój 
pokój za 
pomocą 
podstawowych 
przymiotników  

 opisać swój 
pokój za 
pomocą 
podstawowych 
przymiotników i 
wymienić 
meble, które w 
nim stoją 

 opowiedzieć 
obszernie o 
wyglądzie i 
umeblowaniu 
swojego pokoju 

 opowiedzieć 
swobodnie o 
wyglądzie i 
umeblowaniu 
swojego 
pokoju oraz 
ocenić wygląd 
różnych 
pomieszczeń 

K
ap

it
e

l 9
 

  zrozumieć w 
ogłoszeniu 
podstawowe 
informacje 
dotyczące 
mieszkania 

 odpowiedzieć 
na 
podstawowe 
pytania 
dotyczące 
mieszkania z 
ogłoszenia 

 zadać kilka 
pytań 
dotyczących 
mieszkania z 
ogłoszenia i na 
nie 
odpowiedzieć  

 zadać pytania 
dotyczące 
mieszkania z 
ogłoszenia i 
udzielić na nie 
wyczerpujących 
odpowiedzi 

 rozmawiać na 
temat 
mieszkania z 
ogłoszenia, 
przedstawić 
jego zalety i 
wady 

 przeprowadz
ić rozmowę z 
odgrywanie
m roli, 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznyc
h 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
wollen w 
czasie 
Präsens 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
wollen w 
czasie Präsens i 
użyć go w 
zdaniu 

 tworzyć zdania z 
czasownikiem 
modalnym 
wollen w czasie 
Präsens 

 stosować w 
wypowiedziach 
czasownik 
modalny wollen 
w czasie Präsens 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h czasownik 
modalny 
wollen w 
czasie Präsens 

 podać 
zasadę 
tworzenia 
złożonych 
rzeczownikó
w 

 tworzyć 
rzeczowniki 
złożone 

 stosować w 
zdaniach 
rzeczowniki 
złożone 

 stosować w 
wypowiedziach 
rzeczowniki 
złożone 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h rzeczowniki 
złożone 

 wymienić 
przyimki 
łączące się z 
celownikiem 
i biernikiem 

 zastosować 
rzeczownik w 
odpowiednim 
przypadku po 
przyimkach 

 tworzyć zdania z 
przyimkami, 
stosując 
odpowiedni 
przyimek i 
przypadek 
rzeczownika 

 
 

 poprawnie 
stosować w 
wypowiedziach 
przyimki z 
rzeczownikami 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h przyimki z 
rzeczownikam
i 
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 nazwać kilka 
produktów 
spożywczych 

 opisać 
śniadanie za 
pomocą 
podstawowy 
nazw 

 opisać krótko 
podstawowe 
posiłki 

 opisać obszernie 
dowolny posiłek 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
opisać 
dowolny 
posiłek i 



produktów 
spożywczych 

przedstawić 
swoje 
zwyczaje 
żywieniowe 

 przeprowadz
ić rozmowę z 
odgrywanie
m roli, 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznyc
h 

 wymienić 
kilka 
czynności 
przy 
przygotowan
iu posiłku 

 dopasować do 
obrazka nazwę 
odpowiedniej 
czynności przy 
przygotowywa
niu posiłku 

 podać składniki 
i nazwać 
czynności przy 
przygotowaniu 
prostej potrawy 

 podać składniki i 
nazwać 
czynności przy 
przygotowywani
u złożonych 
potraw 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
opisać sposób 
przygotowywa
nia dowolnej 
potrawy  

 odmienić 
formę 
czasownika 
sollte w 
czasie 
Präsens 

 odmienić 
formę 
czasownika 
sollte w czasie 
Präsens i użyć 
jej w zdaniu 

 tworzyć zdania z 
formą 
czasownika 
sollte w czasie 
Präsens 

 stosować w 
wypowiedziach 
formę 
czasownika 
sollte w czasie 
Präsens 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h formę 
czasownika 
sollte w czasie 
Präsens 

 podać 
zasadę 
zastosowani
a zaimka 
bezosobowe
go man 

 tworzyć zdania 
z zaimkiem 
bezosobowym 
man 

 stosować w 
zdaniach zaimek 
bezosobowy 
man 

 stosować w 
wypowiedziach 
zaimek 
bezosobowy 
man 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h zdania z 
zaimkiem 
bezosobowym 
man 
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 rozróżnić 
kilka typów 
sklepów 

 nazwać sklepy i 
towary, które 
można w nich 
kupić 

 powiedzieć, 
dlaczego robi 
zakupy w 
określonym 
sklepie 

 opowiadać o 
różnych 
miejscach, gdzie 
można robić 
zakupy 

 opowiadać o 
zaletach i 
wadach 
zakupów w 
różnych 
miejscach 

 wymienić 
podstawowe 
opakowania 
produktów 
spożywczych 

 wymienić 
podstawowe 
opakowania 
produktów 
spożywczych i 
przyporządkow
ać im 
odpowiednie 
produkty 

 sporządzić listę 
zakupów 
spożywczych z 
wyszczególnieni
em opakowania 
i miary 

 poprowadzić 
rozmowę 
podczas 
zakupów w 
sklepie 
spożywczym 

 sprawnie 
poprowadzić 
rozmowę 
podczas 
zakupów w 
sklepie 
spożywczych 

 wymienić 
podstawowe 
nazwy 
elementów 

 wymienić 
podstawowe 
nazwy 
elementów 

 powiedzieć, 
jakie ubranie 
chciałby kupić, 
podać jego wzór 

 poprowadzić 
rozmowę 
podczas 
zakupów w 

 sprawnie 
poprowadzić 
rozmowę 
podczas 



garderoby garderoby i 
opisać je za 
pomocą 
podstawowych 
określeń 

i rozmiar sklepie 
odzieżowym 

zakupów w 
sklepie 
odzieżowym 

 przeprowadz
ić rozmowę z 
odgrywanie
m roli, 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznyc
h 

 wymienić 
zasady 
tworzenia 
zdań ze 
spójnikami 
weil i dass 

 stosować 
odpowiedni 
szyk po 
spójnikach weil 
i dass 

 tworzyć zdania 
ze spójnikami 
weil i dass 

 poprawnie 
stosować w 
wypowiedziach 
zdania ze 
spójnikami weil i 
dass 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h zdania ze 
spójnikami 
weil i dass 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
müssen w 
czasie 
Präsens 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
müssen w 
czasie Präsens i 
użyć go w 
zdaniu 

 tworzyć zdania z 
czasownikiem 
modalnym 
müssen w czasie 
Präsens 

 stosować w 
wypowiedziach 
czasownik 
modalny müssen 
w czasie Präsens 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h czasownik 
modalny 
müssen w 
czasie Präsens 
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 wymienić 
kilka 
dyscyplin 
sportowych 

 wymienić kilka 
dyscyplin 
sportowych i 
dopasować do 
nich znanych 
sportowców 

 opisać krótko 
wybrane 
dyscypliny 
sportowe 

 opowiedzieć 
krótko, jakie 
sporty uprawia 

 opowiedzieć 
swobodnie i 
obszernie, 
jakie sporty 
uprawia i 
dlaczego 
warto 
uprawiać 
sport 

 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub pi-
sany o niskim 
stopniu 
trudności 
przy pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów  

 zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy 
nauczyciela 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany bez 
użycia 
słownika 

 przeprowadz
ić rozmowę z 
odgrywanie
m roli, 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 



struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

leksykalno-
gramatyczne 

leksykalno-
gramatycznyc
h 

 zrozumieć 
podstawowe 
informacje z 
ogłoszenia o 
imprezie 
sportowej 

 zadać pytania 
dotyczące 
ogłoszenia o 
imprezie 
sportowej 

 zadać kilka 
pytań 
dotyczących 
ogłoszenia o 
imprezie 
sportowej 

 zadać pytania 
dotyczące 
ogłoszenia o 
imprezie 
sportowej i 
udzielić na nie 
wyczerpujących 
odpowiedzi 

 swobodnie i 
bezbłędnie 
zrelacjonować 
imprezę 
sportową, w 
której brał 
udział 
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  podać 
zasadę 
stopniowani
a 
przymiotnikó
w i 
przysłówków 

 stopniować 
przymiotniki i 
przysłówki 

 stosować w 
zdaniach 
przymiotniki i 
przysłówki w 
różnych 
stopniach 

 stosować w 
wypowiedziach 
przymiotniki i 
przysłówki w 
różnych 
stopniach 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h przymiotniki 
i przysłówki w 
różnych 
stopniach 

 podać zasady 
tworzenia 
rzeczownikó
w 
pochodzącyc
h od 
czasowników 

 tworzyć 
rzeczowniki 
podchodzące 
do 
czasowników 

 stosować w 
zdaniach 
rzeczowniki 
pochodzące od 
czasowników 

 stosować w 
wypowiedziach 
rzeczowniki 
pochodzące od 
czasowników 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h rzeczowniki 
pochodzące 
od 
czasowników 
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 nazwać 
podstawowe 
środki 
komunikacji 

 powiedzieć, 
jakimi 
środkami 
komunikacji 
podróżuje 
(nie)chętnie 

 powiedzieć, 
jakimi środkami 
komunikacji 
podróżuje 
(nie)chętnie, i 
uzasadnić swoje 
zdanie 

 przedstawić 
wady i zalety 
podróżowania 
wybranymi 
środkami 
komunikacji 

 opowiadać 
swobodnie o 
wadach i 
zaletach 
podróżowania 
różnymi 
środkami 
komunikacji 

 zrozumieć 
podstawowe 
informacje 
na tablicy 
odjazdów na 
dworcu 

 zrozumieć 
dokładnie 
informacje na 
tablicy 
odjazdów na 
dworcu 

 zadać 
podstawowe 
pytania o 
interesujące go 
połączenia 
kolejowe 

 zadać pytania 
dotyczące 
połączeń 
kolejowych i na 
nie 
odpowiedzieć  

 przeprowadzić 
swobodnie i 
bezbłędnie 
rozmowę na 
temat 
połączeń 
kolejowych w 
kasie na 
dworcu 

 przeprowadz
ić rozmowę z 
odgrywanie
m roli, 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznyc
h 

 zrozumieć  zrozumieć  zrozumieć tekst  zrozumieć tekst  zrozumieć 



tekst ze 
słuchu lub pi-
sany o niskim 
stopniu 
trudności 
przy pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów  

tekst ze słuchu 
lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy 
nauczyciela 

ze słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

ze słuchu lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

tekst ze 
słuchu lub 
pisany bez 
użycia 
słownika 
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  zapytać o 
drogę i 
wskazać 
drogę na 
planie miasta 

 krótko 
poinformować, 
jak dojść do 
określonego 
miejsca 

 opisać, jak dojść 
do określonego 
miejsca 

 udzielić 
dokładnych 
informacji, jak 
dojść do 
określonego 
miejsca 

 wskazać 
najdogodniejs
zy sposób 
dotarcia do 
określonego 
miejsca 

 wymienić 
zasady 
tworzenia 
zdań 
pytających 
zależnych 

 stosować 
odpowiedni 
szyk w 
zdaniach 
pytających 
zależnych 

 tworzyć zdania 
pytające zależne 

 poprawnie 
stosować w 
wypowiedziach 
zdania pytające 
zależne 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h zdania 
pytające 
zależne 

 wymienić 
przyimki 
łączące się z 
celownikiem 
i z biernikiem 

 zastosować 
rzeczownik w 
odpowiednim 
przypadku po 
przyimkach 

 tworzyć zdania z 
przyimkami, 
stosując 
odpowiedni 
przyimek i 
przypadek 
rzeczownika 

 
 

 poprawnie 
stosować w 
wypowiedziach 
przyimki z 
rzeczownikami 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h przyimki z 
rzeczownikam
i 
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 powiedzieć 
kiedy 
zaczynają się 
w wakacje i 
ferie zimowe 

 powiedzieć od 
kiedy do kiedy 
trwają wakacje 
i ferie zimowe 

 opowiedzieć co 
można robić w 
czasie różnych 
przerw od 
szkoły w 
zależności od 
pory roku 

 opowiedzieć o 
swoich 
wakacjach i 
feriach 
zimowych lub 
feriach innych 
osób 

 opowiedzieć o 
jakimś 
szczególnym 
wydarzeniu, 
które miało 
miejsce 
podczas jego 
wypoczynku 
od szkoły 

 odnaleźć w 
ogłoszeniu 
podstawowe 
informacje o 
ofercie 
wakacyjnej 

 odpowiedzieć 
na 
podstawowe 
pytania 
dotyczące 
oferty 
wakacyjnej 

 zadać kilka 
pytań 
dotyczących 
oferty 
wakacyjnej i na 
nie 
odpowiedzieć  

 zadać pytania na 
temat oferty 
wakacyjnej i 
udzielić na nie 
wyczerpujących 
odpowiedzi  

 dyskutować 
na temat 
różnych ofert 
wakacyjnych, 
przedstawić 
ich zalety i 
wady 

 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub pi-
sany o niskim 
stopniu 
trudności 
przy pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów  

 zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy 
nauczyciela 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć tekst 
ze słuchu lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

 zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany bez 
użycia 
słownika 



 napisać list 
oficjalny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, 
częściowo 
spójny i 
logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystują
c bardzo 
ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 napisać list 
oficjalny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, w miarę 
spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 napisać list 
oficjalny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując w 
miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 napisać list 
oficjalny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

 napisać list 
oficjalny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznyc
h 

 stosować 
zasady 
wymowy i pi-
sowni z 
licznymi 
uchybieniami 

 stosować 
zasady 
wymowy i pi-
sowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

 stosować 
zasady wymowy 
i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
nieznacznie 
zakłócać 
komunikację 

 stosować zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
dürfen w 
czasie 
Präsens 

 odmienić 
czasownik 
modalny 
dürfen w czasie 
Präsens i użyć 
go w zdaniu 

 tworzyć zdania z 
czasownikiem 
modalnym 
dürfen w czasie 
Präsens 

 stosować w 
wypowiedziach 
czasownik 
modalny dürfen 
w czasie Präsens 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h czasownik 
modalny 
dürfen w 
czasie Präsens 

 odmienić 
wszystkie 
czasowniki 
modalne 

 odmienić 
wszystkie 
czasowniki 
modalne i użyć 
ich w zdaniu 

 tworzyć zdania z 
czasownikami 
modalnymi 

 stosować w 
wypowiedziach 
czasowniki 
modalne 

 sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować w 
wypowiedziac
h czasowniki 
modalne 

 



Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo 
dobry 

celujący 

Rozdział 
podręcznik
a „alles 
klar 2a” 

Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń 
potrafi 

Uczeń potrafi 
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• nazwać 
podstawowe 
sposoby 
spędzania 
wakacji 

• nazwać 
różnorodne 
sposoby 
spędzania 
wakacji 

• 
opowiedzieć, 
jak spędził 
wakacje 

• 
opowiedzieć 
o swoich 
wakacjach 
lub 
wakacjach 
innych osób 

• opowiedzieć o 
swoich 
wakacjach 
lub wakacjach 
innych osób, 
podczas 
których miało 
miejsce jakieś 
niezwykłe 
zdarzenie 

• zapytać o 
preferencje 
innych 
osób dotyczące 
spędzania 
wakacji 
oraz udzielić 
odpowiedzi 
na niektóre 
pytania 
związane 
z tematyką 
wakacyjną 

• zadać kilka 
prostych pytań 
dotyczących 
wakacji kolegi / 
koleżanki oraz 
udzielić 
odpowiedzi 
na proste 
pytania 
dotyczące 
własnych 
wakacji 

• zadać 
pytania 
dotyczące 
wakacji 
kolegi / 
koleżanki oraz 
udzielić 
odpowiedzi 
na pytania 
dotyczące 
własnych 
wakacji 

• sprawnie 
przeprowadz
ić wywiad 
dotyczący 
wakacji 
innych osób 
oraz udzielić 
odpowiedzi 
na pytania 
dotyczące 
własnych 
wakacji 

• stosując 
urozmaicone 
słownictwo, 
sprawnie i 
bezbłędnie 
przeprowadzić 
wywiad 
dotyczący 
wakacji innych 
osób oraz 
udzielić 
odpowiedzi na 
pytania 
dotyczące 
własnych 
wakacji 

• powiedzieć, z 
kim najczęściej 
spędza wakacje 

• powiedzieć, z 
kim najczęściej 
spędza wakacje i 
uzasadnić swój 
wybór 

• podać kilka 
argumentów 
za 
i przeciw 
wakacjom 
spędzonym 
z rodziną i 
wakacjom z 
przyjaciółmi 

• podać 
argumenty 
za i przeciw 
wakacjom 
spędzonym z 
rodziną 
i wakacjom z 
przyjaciółmi 

• dyskutować 
na temat 
wakacji 
z rodziną i 
wakacji z 
przyjaciółmi 

 



 
 • odnaleźć w 

ogłoszeniu 
podstawowe 
informacje o 
zaginionym 
przedmiocie 

• odpowiedzieć 
na podstawowe 
pytania 
dotyczące 
zaginionego 
przedmiotu 

• zadać kilka 
pytań na 
temat 
zaginionego 
przedmiotu i 
udzielić 
odpowiedzi 
na jego temat 

• zadać 
pytania i 
udzielić 
wyczerpując
ej 
odpowiedzi 
na temat 
zaginionego 
przedmiotu 

• dyskutować 
na temat 
problemu 
kradzieży 
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• odmienić 
czasowniki sein i 
haben 
w czasie 
Präteritum 

• odmienić i 
wstawić w 
zdaniu 
czasowniki sein i 
haben w czasie 
Präteritum 

• tworzyć 
zdania z 
czasownikami 
sein i haben w 
czasie 
Präteritum 

• stosować 
w 
wypowiedzia
ch 
czasowniki 
sein i haben 
w czasie 
Präteritum 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
w 
wypowiedziach 
czasowniki sein 
i haben w czasie 
Präteritum 

• podać zasady 
tworzenia czasu 
Perfekt 

• wstawić w 
zdaniu formy 
czasu 
Perfekt i tworzyć 
samodzielnie 
proste zdania 
oznajmujące w 
czasie 
Perfekt 

• tworzyć 
zdania 
pytające i 
oznajmujące 
w czasie 
Perfekt 

• stosować 
w 
wypowiedzia
ch czas 
Perfekt 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
czas Perfekt w 
wypowiedziach 

• podać zasady 
tworzenia form 
dopełniacza 

• podać 
rzeczowniki w 
dopełniaczu 

• tworzyć 
zdania w 
dopełniaczu 

• stosować 
w 
wypowiedzia
ch 
formy 
dopełniacza 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
formy 
dopełniacza w 
wypowiedziach 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany o niskim 
stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany bez 
użycia słownika 
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• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 

• napisać 
ogłoszenie i e-
mail prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, 
częściowo 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
ogłoszenie i e-
mail prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, w miarę 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
ogłoszenie i e-
mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
ogłoszenie i e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, 
spójny i 
logiczny układ 
tekstu 
oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
ogłoszenie i e-
mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
szeroki 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych 

 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
wypowiadać się 
na podstawie 
materiału 
stymulującego, 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
wypowiadać 
się na 
podstawie 
materiału 
stymulującego, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
wypowiadać 
się na 
podstawie 
materiału 
stymulującego, 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
wypowiadać 
się na 
podstawie 
materiału 
stymulującego, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
wypowiadać 
się na 
podstawie 
materiału 
stymulującego, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 

  • podać kilka 
przymiotników 
określających 
wygląd 
człowieka 

• opisać 
wygląd 
człowieka, 
stosując 
głównie 
przymiotnik w 
funkcji 
orzecznika 

• opisać 
wygląd 
człowieka, 
stosując 
przymiotnik w 
funkcji 
przydawki 
i orzecznika 

• sprawnie 
opisać wygląd 
czło 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
opisać 
człowieka o 
nietypowym 
wyglądzie 
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• nazwać kilka 
części ciała 

• opisać części 
ciała, stosując 
głównie 
przymiotnik w 
funkcji 
orzecznika 

• opisać 
podstawowe 
części ciała, 
stosując 
przymiotnik w 
funkcji 
przydawki i 
orzecznika 

• sprawnie 
opisać części 
ciała 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
opisać 
różne części 
ciała 

• nazwać kilka 
części 
garderoby 

• opisać części 
garderoby, 
stosując 
głównie 
przymiotnik w 
funkcji 
orzecznika 

• opisać 
podstawowe 
części 
garderoby, 
stosując 
przymiotnik 
w funkcji 
przydawki i 
orzecznika 

• sprawnie 
opisać części 
garderoby 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
opisywać 
rzadziej 
spotykane 
części 
garderoby 

• podać kilka 
określeń 
dotyczących 
stylu ubierania 
się 

• powiedzieć o 
swoim stylu 
ubierania 
się w różnych 
sytuacjach 

• szczegółowo 
opowiedzieć o 
preferowanym 
przez siebie 
stylu 
ubierania się 

• opisać osobę, 
która zmieniła 
swój 
styl ubierania 
się 

• dyskutować 
na temat stylu 
ubierania 
się 

• podać, co jest 
aktualnie 
modne  

• podać 
argumenty za i 
przeciw 
piercingowi i 
tatuażom 

• podać 
argumenty za i 
przeciw 
piercingowi i 
tatuażom oraz 
wyrazić 
swoją opinie 
na ich temat 

• wypowiadać 
się na temat 
roli 
mody w życiu 
człowieka 

• dyskutować 
na temat mody 
i jej 
roli we 
współczesnym 
świecie 
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• stosować 
przymiotnik w 
funkcji 
orzecznika 

• podać zasady 
odmiany 
przymiotnika 
po rodzajniku 
określonym, 
nieokreślonym, 
przeczeniu 
kein 
oraz zaimkach 
dzierżawczych 

• odmienić 
przymiotnik po 
rodzajniku 
określonym, 
nieokreślonym, 
przeczeniu 
kein oraz 
zaimkach 
dzierżawczych 

• w 
wypowiedziach 
posługiwać się 
przymiotnikiem 
po rodzajniku 
określonym, 
nieokreślonym, 
przeczeniu 
kein, zaimkach 
dzierżawczych, 
zaimkach np.: 
dieser, jener 
oraz 
liczebnikach 
beide, alle 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie i 
bezbłędnie 
posługiwać się 
przymiotnikiem 
po rodzajniku 
określonym, 
nieokreślonym, 
przeczeniu 
kein, zaimkach 
dzierżawczych, 
zaimkach, np.: 
dieser, jener 
oraz 
liczebnikach 
beide, alle 
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• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany o niskim 
stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany bez 
użycia słownika 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• napisać list i e-
mail prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, 
częściowo 
spójny i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list i e-
mail prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, w miarę 
spójny i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list i 
e-mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list i e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list i 
e-mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych 
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• podać kilka 
dolegliwości i 
chorób 

• zapytać o 
samopoczucie i 
udzielić 
informacji na 
ten temat 

• uczestniczyć 
w rozmowie 
jako 
pacjent lub 
lekarz 

• opowiedzieć o 
przebiegu 
choroby 

• szczegółowo 
opowiedzieć 
o chorobie, 
podając jej 
przyczyny, 
przebieg i 
skutki 



• poprosić o 
ustalenie 
terminu 
wizyty 

• w rozmowie z 
pracownikiem 
gabinetu 
lekarskiego użyć 
podstawowych 
zwrotów 
koniecznych 
do ustalenia 
terminu wizyty 
u lekarza 

• uczestniczyć 
w rozmowie 
jako 
pacjent lub 
pracownik 
gabinetu 
lekarskiego 

• negocjować 
termin wizyty 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
negocjować 
termin wizyty 

• podać kilka 
sposobów 
zapobiegania 
chorobom 

• udzielić porad 
dotyczących 
zapobiegania 
i leczenia 
podstawowych 
schorzeń 

• udzielić 
porad 
dotyczących 
zapobiegania i 
leczenia 
różnych 
schorzeń 

• udzielić 
szczegółowo 
porad 
dotyczących 
zapobiegania i 
leczenia 
różnych 
schorzeń 

• dyskutować o 
przyczynie 
kłopotów 
zdrowotnych 
oraz zdrowym 
trybie życia 

• podać 
podstawowe 
nałogi 
 
 
 
 
 
 

• podać kilka 
przyczyn i 
skutków 
uzależnień od 
nikotyny 

• podać 
przyczyny i 
skutki 
uzależnień 
od nikotyny i 
środków 
odurzających 

• bezbłędnie 
wypowiadać się 
na 
temat przyczyn, 
skutków różnych 
uzależnień oraz 
zapobiegania im 

• dyskutować 
na temat 
przyczyn 
i skutków 
różnych 
uzależnień 
oraz 
zapobiegania 
im 

• dopasować 
związane ze 
zdrowiem 
proste idiomy i 
przysłowia 
do ich polskich 
odpowiedników 

• podać 
wybrane idiomy 
i przysłowia 
związane z 
tematem 
„Zdrowie” 

• podać i użyć 
w wypowiedzi 
idiomy i 
przysłowia 
związane 
z tematem 
„Zdrowie” 

• w 
wypowiedziach 
posługiwać 
bezbłędnie 
idiomami i 
przysłowiami 
związanymi z 
tematem 
„Zdrowie” 

• w 
wypowiedziach 
posługiwać się 
sprawnie i 
bezbłędnie 
różnorodnymi 
idiomami i 
przysłowiami 
związanymi z 
tematem 
„Zdrowie” 
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• podać zasady 
odmiany 
przymiotnika 
przed 
rzeczownikiem 
bez rodzajnika 
w mianowniku 
i bierniku 

• odmienić i 
użyć w 
wypowiedzi 
przymiotnik 
przed 
rzeczownikiem 
bez rodzajnika 
w mianowniku 
i bierniku 
 

• odmienić i 
użyć w 
wypowiedzi 
przymiotnik 
przed 
rzeczownikiem 
bez rodzajnika 
w 
mianowniku, 
celowniku i 
bierniku 

• w 
wypowiedziach 
posługiwać się 
przymiotnikiem 
przed 
rzeczownikiem 
bez rodzajnika 
we wszystkich 
przypadkach 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie 
i bezbłędnie 
posługiwać się 
przymiotnikie
m 
przed 
rzeczownikiem 
bez rodzajnika 

• podać zasady 
tworzenia zdań 
ze 
spójnikiem 
wenn 

• stosować 
odpowiedni szyk 
po 
spójniku wenn 
w prostych 
zdaniac 

• tworzyć 
zdania ze 
spójnikiem 
wenn 

• w 
wypowiedziach 
poprawnie 
stosować zdania 
ze spójnikiem 
wenn 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
zdania 
ze spójnikiem 



wenn 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany o niskim 
stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany bez 
użycia słownika 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
częściowo 
spójny i logiczny 
układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
w miarę spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno 
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 



• podać kilka 
wydatków, 
które 
młodzi ludzie 
finansują za 
swoje 
kieszonkowe 
 
 

• odpowiedzieć 
krótko na 
pytania 
dotyczące 
wydatków, 
oszczędzania 
pieniędzy i 
sposobie 
dorabiania 
do 
kieszonkowego 

• 
poinformować 
o swoich 
wydatkach, 
oszczędzaniu 
pieniędzy 
i sposobie 
dorabiania do 
kieszonkoweg
o 

• uczestniczyć w 
rozmowie na 
temat 
wydatków, 
oszczędzania 
pieniędzy i 
sposobów 
dorabiania 
do 
kieszonkowego 

• dyskutować 
na temat 
umiejętnego 
gospodarowani
a pieniędzmi 
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• dopasować 
obrazki do nazw 
różnych form 
płatności 

• podać różne 
formy płatności 

• podać 
ulubione 
formy 
płatności 
i uzasadnić 
swój wybór 

• podać ulubione 
formy płatności 
i wyczerpująco 
wyjaśnić swój 
wybór 

• dyskutować 
na temat 
różnorodnych 
form płatności 

• poinformować 
o chęci 
posiadania 
konta 

• odpowiedzieć 
na proste 
pytania 
pracownika 
banku 

• uczestniczyć 
jako klient lub 
pracownik 
banku w 
rozmowie 
dotyczącej 
zakładania 
konta 

• uczestniczyć 
jako klient lub 
pracownik banku 
w rozmowie 
dotyczącej 
zakładania 
konta, 
uwzględniając 
negocjację 
warunków 
umowy 

• dyskutować 
na temat 
różnorodnych 
sposobów 
oszczędzania 
pieniędzy 

• poprosić o 
wybraną usługę 
na poczcie 

• odpowiedzieć 
na proste 
pytania 
dotyczące usług 
oraz poprosić 
o niektóre z nich 
na poczcie 

• uczestniczyć 
w rozmowie 
na 
poczcie jako 
klient lub 
pracownik 
poczty 

• uczestniczyć w 
rozmowie jako 
klient lub osoba 
świadcząca 
różne usługi 

• dyskutować 
na temat 
różnych usług 
w charakterze 
klienta lub 
osoby 
świadczącej 
usługi 

• poinformować 
o awarii 
samochodu 

• w rozmowie z 
pracownikiem 
służby 
drogowej użyć 
podstawowych 
zwrotów 
związanych z 
awarią 
samochodu 

• 
przeprowadzić 
rozmowę z 
pracownikiem 
służby 
drogowej 

• opowiedzieć 
szczegółowo o 
zaistniałym 
zdarzeniu na 
drodze 

• opowiedzieć 
o zaistniałym 
zdarzeniu 
na drodze, 
podając 
szczegółowo 
jego przyczyny 
i skutki 

• podać zasady 
tworzenia zdań 
ze spójnikami 
damit i um…zu 

• stosować 
odpowiedni szyk 
po spójnikach 
damit i um…zu 

• tworzyć 
zdania ze 
spójnikami 
damit i um…zu 

• w 
wypowiedziach 
poprawnie 
stosować zdania 
ze spójnikiem 
damit i um…zu 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
zdania 
ze spójnikami 
damit, um…zu 
oraz dass 

• odmienić 
czasownik 

• stosować 
odpowiedni szyk 

• tworzyć 
zdania z 

• w 
wypowiedziach 

• w 
wypowiedziach 



lassen w czasie 
teraźniejszym 

w zdaniach z 
czasownikiem 
lassen 

czasownikiem 
lassen 
występującym 
w różnych 
znaczeniach 

poprawnie 
stosować zdania 
z czasownikiem 
lassen 

sprawnie 
i bezbłędnie 
stosować 
zdania z 
czasownikiem 
lassen 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany o niskim 
stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 
 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany bez 
użycia słownika 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniam, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• napisać e-list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
częściowo 
spójny i logiczny 
układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
w miarę spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny i 
logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny i 
logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
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 • podać kilka 
nazw 

• podać 
podstawowe 

• 
poinformować 

• podać 
argumenty za i 

• dyskutować 
na temat 



uroczystości 
rodzinnych 

informacje 
na temat 
ważniejszych 
uroczystości 
rodzinnych 

o przebiegu 
uroczystości 
rodzinnych 

przeciw 
wczesnemu 
zawieraniu 
małżeństw 

wczesnego 
zawierania 
małżeństw 

• podać nazwy 
uroczystości 
kościelnych 

• podać kilka 
zwyczajów 
związanych 
z wybranym 
świętem 
kościelnymi w 
Polsce 

• podać 
zwyczaje 
związane z 
dwoma 
wybranym 
świętami 
kościelnymi w 
Polsce i w 
Niemczech 
 
 
 

• podać 
zwyczaje 
związane 
z różnymi 
świętami 
kościelnymi 
w Polsce i w 
Niemczech 

• wyrazić 
swoją opinię 
na temat 
roli świąt w 
życiu człowieka 

• dopasować 
życzenia z okazji 
różnych świąt 
do ich polskich 
odpowiedników 

• podać 
wybrane 
życzenia 
związane 
ze świętami 

• podać i użyć 
w wypowiedzi 
życzenia 
związane ze 
świętami 

• używać 
różnorodnych 
życzeń 
związanych ze 
świętami 

• posługiwać 
się sprawnie i 
bezbłędnie 
różnorodnymi 
życzeniami 
z okazji świąt 

• podać zasady 
tworzenia 
konstrukcji 
bezokolicznikow
ej z zu 

• stosować 
odpowiedni szyk 
w zdaniach z 
konstrukcją 
bezokolicznikow
ą 
z zu i bez zu 

• tworzyć 
zdania z 
konstrukcją 
bezokoliczniko
wą z zu i bez 
zu 

• w 
wypowiedziach 
poprawnie 
stosować 
konstrukcję 
bezokolicznikow
ą 
z zu i bez zu 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie 
i bezbłędnie 
stosować 
zdania z 
konstrukcją 
bezokoliczniko
wą 
z zu i bez zu 

• podać zasady 
tworzenia 
zdania 
ze spójnikiem 
trotzdem 

• stosować 
odpowiedni szyk 
w zdaniach ze 
spójnikiem 
trotzdem 

• tworzyć 
zdania ze 
spójnikiem 
trotzdem 

• w 
wypowiedziach 
poprawnie 
stosować zdania 
ze spójnikiem 
trotzdem 

• w 
wypowiedziach 
sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
zdania 
ze spójnikiem 
trotzdem 
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• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany o niskim 
stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub pisany bez 
użycia słownika 



• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady wymowy 
i pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniam, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

 • napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
częściowo 
spójny i logiczny 
układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo 
właściwą formę, 
w miarę spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-
mail prywatny, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
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• opisać obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, wykorzystując 
bardzo ubogie 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczn 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• opisać 
obrazek, 
odpowiadać 
na pytania z 
nim związane 
oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem 
roli, 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych 
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• podać kilka cech 
charakterystycznych 
dla Niemców 

• podać 
wybrane 
stereotypy 
związane 
z Niemcami 

• podać 
różnorodne 
stereotypy 
związane z 
Niemcami 

• podać 
różnorodne 
stereotypy 
związane z 
Niemcami i 
wyrazić swoją 
opinię na ich 
temat 

• dyskutować 
na temat 
stereotypów 
związanych z 
Niemcami 

• przyporządkować 
nazwiska kilku 
znanych Niemców 
do dziedzin 
nauki, kultury i 
sztuki 

• podać 
nazwiska kilku 
znanych 
Niemców i 
określić 
związane 
z nimi 
dziedziny 
nauki, kultury 
i sztuki 

• mówić o 
osiągnięciach 
znanych 
Niemców 

• mówić o 
osiągnięciach 
znanych 
Niemców i 
wyrazić swoją 
opinię 
na ich temat 

• 
zaprezentować 
znane sylwetki 
Niemców w 
formie 
prezentacji 
multimedialnej 

• nazwać kilka 
zabytków w 
Niemczech 

• prowadzić 
prostą 
rozmowę 
w informacji 
turystycznej 

• uczestniczyć 
w rozmowie 
jako 
turysta lub 
pracownik 
informacji 
turystycznej 

• opowiedzieć o 
zabytkach i 
atrakcjach 
turystycznych 
Niemiec ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Berlina 

• 
zaprezentować 
zabytki i 
atrakcje 
turystyczne 
Niemiec i 
Polski 

• podać zasady 
tworzenia 
przymiotników 
pochodzących od 
nazw miejscowości 

• tworzyć 
przymiotniki 
pochodzące 
od nazw 
miejscowości 

• stosować w 
zdaniach 
przymiotniki 
pochodzące 
od nazw 
miejscowości 

• stosować 
przymiotniki 
pochodzące 
od nazw 
miejscowości 
w 
wypowiedziach 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
stosować 
przymiotniki 
pochodzące od 
nazw 
miejscowości 
w 
wypowiedziach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany 
o niskim stopniu 
trudności, 
korzystając z 
pomocy nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany o 
niskim stopniu 
trudności 
bez pomocy 
nauczyciela 

• zrozumieć 
tekst ze 
słuchu lub 
pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany z 
minimalnym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć 
tekst ze słuchu 
lub 
pisany bez 
użycia 
słownika 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni 
z licznymi 
uchybieniami 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację 

• stosować 
zasady 
wymowy i 
pisowni 
z nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie 
zakłócają 
komunikacji 

• stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować 
zasady 
poprawnej 
wymowy i 
pisowni 

• napisać kartkę 
pocztową, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, 
częściowo spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
kartkę 
pocztową, 
zachowując 
częściowo 
właściwą 
formę, 
w miarę 
spójny i 
logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
mało 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać 
kartkę 
pocztową 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny 
układ tekstu 
oraz 
wykorzystując 
w miarę 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać kartkę 
pocztową, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać 
kartkę 
pocztową, 
zachowując 
właściwą 
formę, spójny 
i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 



KLASA 3 

Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Rozdział 
podręcznika 
„alles klar 2b” 

Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi 
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• podać kilka nazw 

imprez kulturalnych 

w Niemczech 

• podać kilka 

informacji na temat 

wybranych imprez 

kulturalnych w 

Niemczech 

• prowadzić prostą 

rozmowę na temat 

imprez kulturalnych 

w Niemczech 

•szczegółowo opisać 

wybrane imprezy 

kulturalne w 

Niemczech i wyrazić 

swoją opinię na ich 

temat 

• opowiedzieć 

szczegółowo o swoim 

udziale w imprezach 

kulturalnych 

• podać swoje 

preferencje 

czytelnicze 

• podać kilka 

powodów, dla 

których warto czytać 

książki 

• uczestniczyć w 

rozmowie na temat 

czytania książek 

• podać treść 

wybranej książki i 

zachęcić do jej 

przeczy-tania 

• napisać recenzję 

książki 

• podać tytuły 

najbardziej znanych 

Bajek 

• streścić bajkę „Die 

Bremer 

Stadtmusikanten” na 

podstawie ilustracji 

• streścić bajkę „Die 

Bremer 

Stadtmusikanten” 

• streścić bajkę „Die 

Bremer 

Stadtmusikanten” z 

perspekty-wy 

jednego z bohateró 

• zredagować 

samodzielnie bajkę 

• odmieniać 

czasowniki w czasie 

przeszłym Präteritum 

• odmieniać i 

wstawić w 

odpowiednim 

miejscu w zdaniu 

czasowniki w czasie 

przeszłym Präteritum 

• stosować w 

zdaniach czasowniki 

w czasie przeszłym 

Präteritum 

• stosować w 

wypowiedziach czas 

przeszły Präteritum 

• sprawnie i 

bezbłędnie stosować 

w wypowiedziach 

czas przeszły 

Präteritum 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany o 

niskim stopniu 

trudności, korzystając 

z pomocy nauczyciela 

lub kolegów 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany o 

niskim stopniu 

trudności bez 

pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany ze 

sporadycznym 

użyciem słownika 

•zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany z 

minimalnym użyciem 

słownika 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany bez 

użycia słownika 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni z 

licznymi 

uchybieniami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni z 

nielicznymi 

uchybieniami, które 

mogą zakłócać 

komunikację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni z 

nielicznymi 

uchybieniami, które 

nie zakłócają 

komunikacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy i 

pisowni 

• bezbłędnie 

stosować zasady 

poprawnej wymowy i 

pisowni 
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• napisać list 

prywatny, 

zachowując 

częściowo właściwą 

formę, częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując 

częściowo właściwą 

formę, w miarę 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując mało 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując w 

miarę urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując 

urozmaicone 

struktury leksykalno 

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując 

szeroki zakres 

struktur leksykalno 

gramatycznych 



• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno- 

gramatyczne 

 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując w 

miarę urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowie-dać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując szeroki 

zakres struktur 

leksykalno-

gramatycznych 
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• podać niektóre 

cechy charakteru 

• mówić o cechach 

charakteru osób z 

najbliższej rodziny i 

przyjaciół 

• mówić o cechach 

charakteru osób z 

najbliższej rodziny i 

przyjaciół oraz 

poprzeć je 

przykładami 

•prowadzić rozmowę 

na temat cech 

charakteru osób z 

najbliższej rodziny i 

przyjaciół 

• dokonać 

wieloaspektowego 

opisu osoby 

• podać podstawowe 

informacje na temat 

swojej rodziny 

• podać niektóre 

modele współczesnej 

rodziny i krótko je 

scharakteryzować 

• mówić o zaletach i 

wadach różnych 

modeli rodziny 

• opisać problemy 

pojawiające się we 

współczesnej 

rodzinie w Polsce i 

Europie Zachodniej 

• dyskutować na 

temat problemów 

pojawiających się we 

współczesnej rodzinie 

w Polsce i Europie 

Zachodniej 

• podać kilka 

informacji na temat 

współczesnej rodziny 

• podać podstawowe 

cechy typowe dla 

rodziny wcześniej i 

dziś 

• opowiedzieć  

o przemianach, jakie 

dokonały się we 

współczesnych 

rodzinach 

• podać zalety i wady 

mieszkania trzech 

pokoleń pod jednym 

dachem 

• dyskutować na 

temat zalet i wad 

mieszkania trzech 

pokoleń pod jednym 

dachem 
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• podać wybrane 
przyczyny konfliktów 
w rodzinie 

• podać wybrane 
przyczyny konfliktów  
w rodzinie i krótko je  
scharakteryzować 

• podać wybrane 
przyczyny konfliktów  
w rodzinie i 
scharakteryzować je 

•uczestniczyć w 
rozmowie na temat 
konfliktów w 
rodzinie 

• dyskutować na 
temat konfliktów w 
rodzinie i sposobów 
ich rozwiązywania 

• podać zasady 
tworzenia zdań ze 
spójnikami als i wenn 

• stosować 
odpowiedni szyk po 
spójnikach als i wenn 

• tworzyć zdania ze 
spójnikami als i wenn 

• stosować 
poprawnie zdania ze 
spójnikami als i wenn 
w wypowiedziach 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania ze spójnikami 
als i wenn w 
wypowiedziach 

• podać zasady 
tworzenia zdań, w 
których czasowniki 
łączą się z 
dopełnieniem za 
pomocą przyimka 

• zastosować 
odpowiedni przyimek 
i przypadek w 
zdaniach, w których 
czasowniki łączą się z 
dopełnieniem za 
pomocą przyimka 

• tworzyć zdania, w 
których czasowniki 
łączą się z 
dopełnieniem za 
pomocą przyimka 
 

• stosować 
poprawnie zdania, w 
których czasowniki 
łączą się z 
dopełnieniem za 
pomocą przyimka 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania, w których 
czasowniki łączą się z 
dopełnieniem za 
pomocą przyimka 

• podać zasady 
tworzenia pytań z 
zaimkiem pytającym 
w połączeniu z 
przyimkiem 

• zastosować zasady 
tworzenia pytań z 
zaimkiem pytającym 
w połączeniu z 
przyimkiem 

• tworzyć pytania z 
zaimkiem pytającym 
w połączeniu z 
przyimkiem 

• stosować 
poprawnie pytania z 
zaimkiem pytającym 
w połączeniu z 
przyimkiem 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
pytania z zaimkiem 
pytającym w 
połączeniu z 
przyimkiem 
 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem słownika 

•zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany z 
minimalnym użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany bez 
użycia słownika 



• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
licznymi 
uchybieniami 

stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 
mogą zakłócać 
komunikację 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 
nie zakłócają 
komunikacji 

• stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując, 

częściowo właściwą 

formę, częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę,  
w miarę spójny 
 i logiczny układ 
tekstu oraz 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno- 
gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując w 

miarę urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać list 

prywatny, 

zachowując właściwą 

formę, spójny i 

logiczny układ tekstu 

oraz wykorzystując 

szeroki zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych 
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 • przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

•przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

•przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone 

struktury leksykalno 

gramatyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując szeroki 

zakres struktur 

leksykalno 

gramatycznych 
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• podać podstawowe 
informacje na temat 
swojego przyjaciela 

• opowiedzieć, jaki 
powinien być 
prawdziwy przyjaciel 

•przeprowadzić 
rozmowę z kolegą 
koleżanką na temat 
jego / jej przyjaciół 

• podać zalety 
posiadania 
przyjaciela 

• dyskutować na 
temat roli przyjaźni w 
życiu człowieka 

• podać swoje 
skojarzenia związane 
ze słowem Liebe 

• opisać krótko 
wymarzonego 
partnera/ 
wymarzoną 
partnerkę 

• opisać 
wymarzonego 
partnera /wymarzoną 
partnerkę 

•opowiedzieć 
historię miłości 
wybranych osób 

• dyskutować na 
temat roli miłości w 
życiu człowieka 

• opisać krótko swoje 
ulubione zwierzę 

• opisać swoje 
ulubione zwierzę 

• przekonać inne 
osoby do zakupu 
zwierzęcia 

• mówić o zaletach i 
wadach posiadania 
zwierząt 

• dyskutować na 
temat zalet i wad 
posiadania zwierząt 

• podać zasady 
tworzenia zdań z 
zaimkiem 
wzajemnym einander 

• tworzyć i wstawić 
w odpowiednim 
miejscu w zdaniu 
zaimek wzajemny 
einander 

• tworzyć zdania z 
zaimkiem 
wzajemnym einander 

•poprawnie 
stosować zaimek 
wzajemny einander 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zaimek wzajemny 
einander 

• podać zasady 
tworzenia zdań 
czasowych ze 
spójnikami: während, 
bevor, seidem i bis 

• stosować 
odpowiedni szyk w 
zdaniach ze 
spójnikami: während, 
bevor, seidem i bis 

• tworzyć zdania ze 
spójnikami: während, 
bevor, seidem i bis 

• poprawnie 
stosować zdania ze 
spójnikami: 
während, bevor, 
seidem i bis 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania ze spójnikami: 
während, bevor, 
seidem i bis 

• podać rodzaj 
rzeczowników na 
podstawie niektórych 
zakończeń 

• podać rodzaj 
rzeczowników na 
podstawie zakończeń 

• stosować właściwe 
rodzajniki w zdaniach 

• stosować właściwe 
rodzajniki w 
wypowiedziach 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
posługiwać się 
rodzajnikami w 
wypowiedziach 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany z 
minimalnym użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany bez 
użycia słownika 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
licznymi 
uchybieniami 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 

• stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 



mogą zakłócać 
komunikację 

nie zakłócają 
komunikacji 
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• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, częściowo 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, w miarę 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
w miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując 
właściwą formę, 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać e-mail 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych 
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• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisywać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać 

na pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na 

pytania z nim 

związane oraz 

przeprowadzić 

rozmowę z 

odgrywaniem roli, 

wykorzystując szeroki 

zakres struktur 

leksykalno-

gramatycznych 
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• dopasować do 
obrazków nazwy 
krajobrazów 

• opisać krótko 
przedstawione na 
obrazkach krajobrazy 

• opisać krajobraz 
okolicy, w której 
mieszka 

• określić ulubiony 
krajobraz i uzasadnić 
swój wybór 

• sprawnie i 
bezbłędnie opisać 
różne krajobrazy oraz 
wyrazić swoją opinię 
na ich temat 

• podać kilka 
informacji na temat 
pogody 

• opisać pogodę dla 
wybranych miejsc 

• opisać zjawiska 
atmosferyczne 
typowe dla różnych 
typów krajobrazów 

• opisać swój 
wymarzony krajobraz 
wraz z informacjami 
na temat klimatu 

• dyskutować na 
temat zalet i wad 
różnych typów 
klimatu 

• podać nazwy 
podstawowych klęsk 
żywiołowych 

• podać ważniejsze 
informacje na temat 
wybranych klęsk 
żywiołowych 

• opisać przebieg 
klęski żywiołowej, 
która miała miejsce w 
Polsce lub za granicą 

• mówić o 
przyczynach, 
przebiegu i skutkach 
klęsk żywiołowych 

• dyskutować na 
temat możliwości 
obrony przed 
klęskami 
żywiołowymi 

• podać zasady 
tworzenia zdań 
złożonych 
współrzędnie 

• stosować 
odpowiedni szyk w 
zdaniach złożonych 
współrzędnie 

• tworzyć zdania 
złożone współrzędnie 

• poprawnie 
stosować zdania 
złożone 
współrzędnie 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania złożone 
współrzędnie 

• podać zasady 
tworzenia zdań 
przyzwalających ze 
spójnikiem obwohl 

• stosować 
odpowiedni szyk 
w zdaniach 
przyzwalających ze 
spójnikiem obwohl 
 
 
 
 

• tworzyć zdania 
przyzwalające ze 
spójnikiem obwohl 

• poprawnie 
stosować zdania 
przyzwalające ze 
spójnikiem obwohl 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania przyzwalające 
ze spójnikiem obwohl 

K
ap

it
e

l 1
0

 

La
n

d
sc

h
af

te
n

 U
n

d
 K

lim
a 

• 

W
e

tt
e

r 
• 

N
at

u
rk

at
as

tr
o

p
h

e
n

 • zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany z 
minimalnym użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany bez 
użycia słownika 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
licznymi 
uchybieniami 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 
mogą zakłócać 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, 
które nie zakłócają 

• stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 



komunikację komunikacji 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, częściowo 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, w miarę 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
w miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• opisywać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystującw 
miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadaćna 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując szeroki 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
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• dopasować nazwy 
śmieci do 
odpowiednich 
kontenerów 

• powiedzieć, co 
można robić z 
różnymi śmieciami 

•wypowiedzieć się na 
temat 
postępowaniaze 
śmieciami w Polsce 

• porównać sposób 
postępowa-nia ze 
śmieciami w Polsce i 
w Niemczech 

• dyskutować na 
temat roli obywateli i 
państwa w 
ograniczaniu 
produkcji śmieci 

• określić kilka 
działań na rzecz 
ochrony środowiska 

• podać działania 
swojej rodziny na 
rzecz ochrony 
środowiska 

• podać informacje o 
pozytywnych i 
negatywnych 
działaniach 
związanych ze 
środowiskiemnatural
nym 
 
 
 
 
 

• mówić o 
przyczynach i 
skutkach 
zanieczyszczenia 
środowiska oraz 
kampaniach na rzecz 
jego ochrony 

• mówić o kampanii 
na rzecz ochrony 
środowiska, która go 
zachwyciła 
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• podać zasady 
tworzenia strony 
biernej w czasie 
Präsens 

• stosować zasady 
tworzenia strony 
biernej w czasie 
Präsens w prostych 
zdaniach 

• tworzyć zdania w 
stronie biernej 
czasów: Präsens, 
Präteritum i Perfekt 

• poprawnie 
stosować w 
wypowiedziach 
zdania w stronie 
biernej czasów: 
Präsens, Präteritum i 
Perfekt 
 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować w 
wypowiedziach 
zdania w stronie 
biernej czasów: 
Präsens, Präteritum i 
Perfekt 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegów 
 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany z 
minimalnym użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany bez 
użycia słownika 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
licznymi 
uchybieniami 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 
mogą zakłócać 
komunikację 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami,które 
nie zakłócają 
komunikacji 
 

• stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 



• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, częściowo 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno 
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, w miarę 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 
 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystującw 
miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystu-jąc 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

napisać list prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując w 
miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• opisać obrazek, 
odpowiadaćna 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 
 

• opisać obrazek, 
odpowiadać na 
pytania z nim 
związane oraz 
przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując szeroki 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
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• podać kilka 
informacji na temat 
Austrii 

• podać podstawowe 
informacje dotyczące 
geografii Austrii 

• podać podstawowe 
informacje na temat 
geografii, historii i 
kultury Austrii 

•zaprezento-wać 
wielowątkowo 
Austrię 

• sprawnie i 
bezbłędnie 
zaprezentować 
wielowątkowo 
Austrię 

• nazwać kilka 
zabytków Wiednia 

• podać podstawowe 
informacje na temat 
Wiednia 

•poinformo-wać o 
poznanych zabytkach 
Wiednia 

•opowie-dzieć o 
zabytkach i 
atrakcjach 
turystycznych 
Wiednia 

• zaprezentować 
wielowątkowo 
Wiedeń 

• podać zasady 
tworzenia zdań,w 
których przymiotniki 
wymagają 
określonego 
przypadka lub 
przyimka z 
odpowiednim 
przypadkiem 

• zastosować 
odpowiedni przyimek 
i przypadek w 
zdaniach, które 
wymagają 
określonego 
przypadka przyimka z 
odpowiednim 
przypadkiem 

• tworzyć zdania, w 
których przymiotniki 
wymagają 
określonego 
przypadka lub 
przyimka z 
odpowiednimprzypa
dkiem 

• stosować 
poprawnie zdania,w 
których przymiotniki 
wymagają 
określonego 
przypadka lub 
przyimka z odpowie-
dnim przypadkiem 

• sprawnie i 
bezbłędnie stosować 
zdania, w których 
przymiotniki 
wymagają 
określonego 
przypadka lub 
przyimka z 
odpowiednim 
przypadkiem 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegów 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany o 
niskim stopniu 
trudności bez 
pomocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany ze 
sporadycznym 
użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany z 
minimalnym użyciem 
słownika 

• zrozumieć tekst ze 
słuchu lub pisany bez 
użycia słownika 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
licznymi 
uchybieniami 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami, które 
mogą zakłócać 
komunikację 

• stosować zasady 
wymowy i pisowni z 
nielicznymi 
uchybieniami,które 
nie zakłócają 
komunikacji 

• stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 

• bezbłędnie 
stosować zasady 
poprawnej wymowy i 
pisowni 



 

 

 

  

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, częściowo 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując 
częściowo właściwą 
formę, w miarę 
spójny i logiczny 
układ tekstu oraz 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystującw 
miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystu-jąc 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• napisać list 
prywatny, 
zachowując właściwą 
formę, spójny i 
logiczny układ tekstu 
oraz wykorzystując 
szeroki zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych 

• przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując bardzo 
ubogie struktury 
leksykalno-
gramatyczne 

• przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując mało 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

•przeprowa-dzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystującw 
miarę urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

•przeprowa-dzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystu-jąc 
urozmaicone 
struktury leksykalno-
gramatyczne 

• przeprowadzić 
rozmowę z 
odgrywaniem roli, 
wykorzystując szeroki 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
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 KLASA 2 

Ocena Nazwa działu/Sprawności językowe 

Unit 1 

Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematu: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: okresy 
życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, i z trudem się nim 
posługuje  
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu present simple i stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu present continuous i stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- używając przyrostków -ment, -ion, -ence, tworzy rzeczowniki od przymiotników, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- słabo zna zasady użycia przedimków a/an i the i stosuje je, popełniając liczne 
błędy 
- z trudem określa główną myśl tekstu 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa główną myśl tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, z trudem opisuje 
ludzi, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje ludzi, miejsca i czynności, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem opowiada o wydarzeniach życia 
codziennego, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem nawiązuje kontakty towarzyskie (przedstawia 
siebie, udziela podstawowych informacji na swój temat), popełniając przy tym 
liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie 
notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematu: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: 
okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, i częściowo 
poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu present simple i popełniając błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu present continuous i popełniając 
błędy, stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- używając przyrostków -ment, -ion, -ence, częściowo poprawnie tworzy 
rzeczowniki od przymiotników 
- częściowo zna zasady użycia przedimków a/an i the i stosuje je, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 



- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje ludzi, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje ludzi, miejsca i czynności, popełniając przy tym 
błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie (przedstawia siebie, udziela 
podstawowych informacji na swój temat), popełniając przy tym błędy 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: 
okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, i zazwyczaj 
poprawnie się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present simple i popełniając nieliczne błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present continuous i popełniając nieliczne 
błędy, stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- używając przyrostków -ment, -ion, -ence, zazwyczaj poprawnie tworzy rzeczowniki 
od przymiotników 
- zna zasady użycia przedimków a/an i the i zazwyczaj poprawnie je stosuje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi, miejsca i czynności 
- zazwyczaj poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (przedstawia siebie, udziela 
podstawowych informacji na swój temat) 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 
się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE: okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, i z 
łatwością się ni m posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present simple i poprawnie stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present continuous i poprawnie stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- używając przyrostków -ment, -ion, -ence, poprawnie tworzy rzeczowniki od 



przymiotników 
- zna zasady użycia przedimków a/an i the i poprawnie je stosuje 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi, miejsca i czynności 
- z łatwością i poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- z łatwością i poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (przedstawia siebie, 
udziela podstawowych informacji na swój temat) 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 
(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Celujący 

-  doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 
 

Unit 2.  



Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematu: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: 
przestępczość, i z trudem się nim 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple i stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- słabo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się nimi, 
popełniając liczne błędy 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje  
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje  
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, z trudem opisuje 
przedmioty, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie, popełniając przy tym 
liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i czynności, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy 
tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze 
słownika, prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematu: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: 
przestępczość, i częściowo poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple i popełniając błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się 
nimi, popełniając błędy 
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i popełniając błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje 
przedmioty, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając przy tym 
błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i czynności, popełniając 
przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 



tym błędy 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: 
przestępczość, i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple i popełniając nieliczne błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i zazwyczaj poprawnie się 
nimi posługuje 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i popełniając nieliczne błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje przedmioty 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i czynności 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: 
przestępczość, i z łatwością się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i poprawnie się nimi posługuje 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i poprawnie stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje przedmioty 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- swobodnie i poprawnie wyraża swoje opinie 

Celujący 

- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 



- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 
przekaz wszystkich wymaganych informacji 

- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 
treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   

- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  
gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  

- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 

Unit 3  

Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematów: SZKOŁA: życie szkoły; KULTURA: 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, i z trudem się nim posługuje  
- słabo zna zasady użycia i popełniając liczne błędy, stosuje w zdaniach określenia 
ilości: some, any, much, many, a lot of, a few, a little 
- z trudem potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i stosować je z 
określeniami ilości 
- słabo zna zaimki względne: who, which, whose, where, when, that i stosuje je w 
zdaniach, popełniając liczne błędy 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, z trudem opisuje swoje doświadczenia, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z teraźniejszości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, popełniając przy tym liczne 
błędy 
- z trudem stosuje formy grzecznościowe, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca, popełniając liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje 
sformułowane w j.polskim, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przetwarza treść tekstu przeczytanego w 
j.polskim i wyraża w j.angielskim reakcję na sytuację opisaną po polsku, popełniając 



przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie 
notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 
- posiada bardzo ograniczoną świadomość językową 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów: SZKOŁA: życie szkoły; KULTURA: 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, i częściowo poprawnie się nim 
posługuje  
- częściowo zna zasady użycia i popełniając błędy, stosuje w zdaniach określenia 
ilości: some, any, much, many, a lot of, a few, a little 
- częściowo poprawnie potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i 
stosować je z określeniami ilości 
- częściowo zna zaimki względne: who, which, whose, where, when, that i stosuje je 
w zdaniach, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, opisuje swoje doświadczenia, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z teraźniejszości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- popełniając błędy, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- popełniając błędy, stosuje formy grzecznościowe 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział 
rozmówca, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje sformułowane w 
j.polskim, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przetwarza treść tekstu przeczytanego w j.polskim i wyraża 
w j.angielskim reakcję na sytuację opisaną po polsku, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 
- posiada ograniczoną świadomość językową 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: SZKOŁA: życie szkoły; KULTURA: 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, i zazwyczaj poprawnie się nim 
posługuje  
- zna zasady użycia i popełniając nieliczne błędy, stosuje w zdaniach określenia 
ilości: some, any, much, many, a lot of, a few, a little 
- zazwyczaj poprawnie potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i 
stosować je z określeniami ilości 
- zna zaimki względne: who, which, whose, where, when, that i zazwyczaj 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami 



tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- zazwyczaj poprawnie stosuje formy grzecznościowe 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział 
rozmówca 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje sformułowane w 
j.polskim 
- zazwyczaj poprawnie przetwarza treść tekstu przeczytanego w j.polskim i wyraża 
w j.angielskim reakcję na sytuację opisaną po polsku 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 
się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 
- posiada zadowalającą świadomość językową 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: SZKOŁA: życie szkoły; 
KULTURA: twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, i z łatwością się nim 
posługuje  
- zna zasady użycia i poprawnie stosuje w zdaniach określenia ilości: some, any, 
much, many, a lot of, a few, a little 
- poprawnie potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i stosować je z 
określeniami ilości 
- zna zaimki względne: who, which, whose, where, when, that i poprawnie stosuje 
je w zdaniach 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- swobodnie i poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- z łatwością i poprawnie stosuje formy grzecznościowe 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- z łatwością i poprawnie prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział 
rozmówca 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
sformułowane w j.polskim 
- samodzielnie, z łatwością i precyzyjnie przetwarza treść tekstu przeczytanego w 
j.polskim i wyraża w j.angielskim reakcję na sytuację opisaną po polsku 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 



(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 
- posiada bardzo dobrą świadomość językową 

Celujący 

- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 

Unit 4  

Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematu: ZDROWIE: części ciała; choroby, ich 
objawy i leczenie, i z trudem się nim posługuje  
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- z trudem i popełniając liczne błędy, używa czasu present perfect z wyrazami ever, 
never, for, since, just, yet i already 
- słabo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple 
- słabo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się nimi, 
popełniając liczne błędy 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa kontekst wypowiedzi (sytuację) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy 
tym liczne błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, z trudem opisuje swoje doświadczenia, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje ludzi i czynności, popełniając przy tym 
liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 



- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje doświadczenia swoje i innych osób, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie, pyta o opinie innych, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje 
sformułowane w j.polskim, popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze 
słownika, prowadzenie notatek) 
- z trudem współdziała w grupie 

 - z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne 

(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne 

(definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematu: ZDROWIE: części ciała; choroby, ich 
objawy i leczenie, i częściowo poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i popełniając błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo poprawnie używa czasu present perfect z wyrazami ever, never, for, 
since, just, yet i already 
- częściowo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple 
- częściowo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się 
nimi, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi (sytuację) 
- z pomocą nauczyciela przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, opisuje swoje doświadczenia, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje ludzi i czynności, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie, pyta o opinie innych, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje sformułowane w 
j.polskim, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- współdziała w grupie 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ZDROWIE: części ciała; choroby, ich 
objawy i leczenie, i zazwyczaj się poprawnie nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i popełniając nieliczne błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zazwyczaj poprawnie używa czasu present perfect z wyrazami ever, never, for, 
since, just, yet i already 



- zazwyczaj zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple 
- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i zazwyczaj poprawnie się 
nimi posługuje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (sytuację) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi i czynności 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie, pyta o opinie innych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje sformułowane w 
j.polskim 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- zazwyczaj aktywnie współdziała w grupie 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 

się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ZDROWIE: części ciała; choroby, 
ich objawy i leczenie, i z łatwością się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i poprawnie stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- poprawnie używa czasu present perfect z wyrazami ever, never, for, since, just, yet 
i already 
- zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple 
- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i poprawnie się nimi posługuje 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (sytuację) 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi i czynności 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie, pyta o opinie innych 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
sformułowane w j.polskim 
- poprawnie streszcza przeczytany tekst 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- aktywnie współdziała w grupie 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 

(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Celujący 
- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 

informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 
- rozumie  sens adaptowanych tekstów 



- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 
w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 

 

 

  



KLASA 3 

 

Unit 5 

Dopuszczający 

- słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem w zakresie tematu: KULTURA: 
media, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 
- słabo zna zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym i 
posługuje się nimi, popełniając liczne błędy  
- słabo zna formy nieregularne przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym 
- słabo zna znaczenie wyrażeń: less … than, (not) as … as, too i (not) enough i używa 
ich w zdaniach, popełniając liczne błędy 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia opinie innych osób, popełniając przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem prowadzi proste negocjacje w typowych 
sytuacjach życia codziennego, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje i sugestie, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych i audiowizualnych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie 
notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna i częściowo poprawnie posługuje się słownictwem w zakresie 
tematu: KULTURA: media, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 
- częściowo zna zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym i 
posługuje się nimi, popełniając błędy  
- częściowo zna formy nieregularne przymiotników w stopniu wyższym i 
najwyższym 
- częściowo zna znaczenie wyrażeń: less … than, (not) as … as, too i (not) enough i 
używa ich w zdaniach, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przedstawia opinie innych osób, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, popełniając 



przy tym błędy 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 
codziennego, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i 
sugestie, popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i audiowizualnych, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dobry 

- dobrze zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się słownictwem w zakresie tematu: 
KULTURA: media, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 
- zna zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym i zazwyczaj 
poprawnie się nimi posługuje 
- zna większość form nieregularnych przymiotników w stopniu wyższym i 
najwyższym 
- zna znaczenie wyrażeń: less … than, (not) as … as, too i (not) enough i zazwyczaj 
poprawnie używa ich w zdaniach 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- zazwyczaj poprawnie przedstawia opinie innych osób 
- zazwyczaj poprawnie przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- zazwyczaj poprawnie prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 
codziennego 
- zazwyczaj poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i audiowizualnych 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 

się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna i z łatwością posługuje się rozbudowanym słownictwem w 
zakresie tematu: KULTURA: media, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 
- zna zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym i 
poprawnie się nimi posługuje 
- zna formy nieregularne przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym 
- zna znaczenie wyrażeń: less … than, (not) as … as, too i (not) enough i poprawnie 
używa ich w zdaniach 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- prawidłowo określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- poprawnie i z łatwością przedstawia opinie innych osób 



- poprawnie i z łatwością przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- poprawnie i z łatwością prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 
codziennego 
- poprawnie i z łatwością proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych i audiowizualnych 
- poprawnie streszcza przeczytany tekst 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 

(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Celujący 

- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 

Unit 6  

Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematu: ŚWIAT PRZYRODY: klimat, krajobraz, 
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, i z trudem się nim 
posługuje  
- słabo zna konstrukcję be going to i popełniając liczne błędy, stosuje ją w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- słabo zna konstrukcję will i popełniając liczne błędy, stosuje ją w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- słabo zna czasowniki modalne will, may i might i stosuje je w różnych typach zdań, 
popełniając liczne błędy 
- słabo zna zerowy tryb warunkowy i stosuje go, popełniając liczne błędy 



- słabo zna pierwszy tryb warunkowy i stosuje go, popełniając liczne błędy 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa intencje autora tekstu 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje czynności, popełniając przy tym liczne 
błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje intencje i plany na przyszłość, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwości dotyczące zdarzeń z przyszłości, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje czynności, popełniając przy tym liczne 
błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje intencje i plany na przyszłość, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości, popełniając przy tym 
liczne błędy 
- z trudem rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, popełniając przy tym liczne 
błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża emocje, popełniając przy tym 
liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych i materiałach audio, popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie 
notatek) 
- z trudem współdziała w grupie 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematu: ŚWIAT PRZYRODY: klimat, 
krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe i 
częściowo poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna konstrukcję be going to i popełniając błędy, stosuje ją w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo zna konstrukcję will i popełniając błędy, stosuje ją w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo zna czasowniki modalne will, may i might i popełniając błędy, stosuje je 
w różnych typach zdań 
- częściowo zna zerowy tryb warunkowy i stosuje go, popełniając błędy 
- częściowo zna pierwszy tryb warunkowy i stosuje go, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 



- z pomocą nauczyciela opisuje czynności, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje intencje i plany na przyszłość, popełniając przy tym 
błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości 
dotyczące zdarzeń z przyszłości, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje czynności, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje intencje i plany na przyszłość, popełniając przy tym 
błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości 
dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości, popełniając przy tym błędy 
- popełniając błędy, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, wyraża emocje, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i materiałach audio, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- współdziała w grupie 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ŚWIAT PRZYRODY: klimat, krajobraz, 
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe i zazwyczaj 
poprawnie się nim posługuje  
- zna konstrukcję be going to i zazwyczaj poprawnie stosuje ją w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna konstrukcję will i zazwyczaj poprawnie stosuje ją w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- zna czasowniki modalne will, may i might i zazwyczaj poprawnie stosuje je w 
różnych typach zdań 
- zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zerowy tryb warunkowy 
- zna i zazwyczaj poprawnie stosuje pierwszy tryb warunkowy 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje czynności 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- zazwyczaj poprawnie opisuje intencje i plany na przyszłość 
- zazwyczaj poprawnie wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z przyszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje czynności 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- zazwyczaj poprawnie opisuje intencje i plany na przyszłość 
- zazwyczaj poprawnie wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości 



- zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- zazwyczaj poprawnie proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie wyraża emocje 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i materiałach audio 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- zazwyczaj aktywnie współdziała w grupie 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 

się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematu: ŚWIAT PRZYRODY: klimat, 
krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe i z 
łatwością się nim posługuje  
- zna konstrukcję be going to i poprawnie stosuje ją w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- zna konstrukcję will i poprawnie stosuje ją w zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- zna czasowniki modalne will, may i might i poprawnie stosuje je w różnych typach 
zdań 
- zna i poprawnie stosuje zerowy tryb warunkowy 
- zna i poprawnie stosuje pierwszy tryb warunkowy 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa intencje autora tekstu 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje czynności 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- swobodnie i poprawnie opisuje intencje i plany na przyszłość 
- swobodnie i poprawnie wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z przyszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje czynności 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- swobodnie i poprawnie opisuje intencje i plany na przyszłość 
- swobodnie i poprawnie wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości 
- poprawnie i z łatwością przedstawia w logicznym porządku argumenty za i 
przeciw danej tezie (uzasadnienie wyboru i wyjaśnienie odrzucenia) 
- swobodnie i poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- poprawnie i z łatwością proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- poprawnie i z łatwością wyraża emocje 
- poprawnie i z łatwością przedstawia opinie i argumenty 
- poprawnie i z łatwością komentuje, akceptuje lub kwestionuje zdanie innych 
- poprawnie i z łatwością ustosunkowuje się do opinii innych osób 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych i materiałach audio 
- poprawnie streszcza przeczytany tekst 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- aktywnie współdziała w grupie 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 



(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Celujący 

- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

- bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 
Unit 7 

 

Dopuszczający  

- słabo zna słownictwo w zakresie tematów: PRACA: zawody i związane z nimi 
czynności; CZŁOWIEK: cechy charakteru, i z trudem się nim posługuje  
- słabo zna czasowniki modalne wyrażające obowiązek, zakaz i radę: have to, don’t 
have to, must, mustn’t, should, shouldn’t i stosuje je, popełniając liczne błędy 
- słabo zna drugi tryb warunkowy i stosuje go, popełniając liczne błędy 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa główną myśl tekstu 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje  
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, z trudem opisuje 
ludzi i zawody, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, z trudem opisuje swoje doświadczenia, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem stosuje formalny styl wypowiedzi, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje ludzi, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża przypuszczenia dotyczące zdarzeń z 
teraźniejszości i przyszłości, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem udziela podstawowych informacji na swój temat, 
popełniając przy tym liczne błędy 



- z trudem rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, popełniając przy tym liczne 
błędy 
- z trudem stosuje formy grzecznościowe, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem prosi o radę i udziela rady, popełniając przy tym 
liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze 
słownika, prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (parafraza, definicja) 
 

Dostateczny  

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów: PRACA: zawody i związane z nimi 
czynności; CZŁOWIEK: cechy charakteru i częściowo poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna czasowniki modalne wyrażające obowiązek, zakaz i radę: have to, 
don’t have to, must, mustn’t, should, shouldn’t i stosuje je, popełniając błędy 
- częściowo zna drugi tryb warunkowy i stosuje go, popełniając błędy 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje ludzi i 
zawody, popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych wyrażeń, opisuje swoje doświadczenia, popełniając przy 
tym błędy 
- stosuje formalny styl wypowiedzi, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje ludzi, popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża przypuszczenia dotyczące zdarzeń z 
teraźniejszości i przyszłości, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela udziela podstawowych informacji na swój temat, 
popełniając przy tym błędy 
- popełniając błędy, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- popełniając błędy, stosuje formy grzecznościowe 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
popełniając przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela prosi o radę i udziela rady, popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (parafraza, definicja) 
 

Dobry  

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: PRACA: zawody i związane z nimi 
czynności; CZŁOWIEK: cechy charakteru i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje  
- zna czasowniki modalne wyrażające obowiązek, zakaz i radę: have to, don’t have 
to, must, mustn’t, should, shouldn’t i zazwyczaj poprawnie je stosuje 
- zna i zazwyczaj poprawnie stosuje drugi tryb warunkowy 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 



- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi i zawody 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- zazwyczaj poprawnie stosuje formalny styl wypowiedzi 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- zazwyczaj poprawnie wyraża przypuszczenia dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i 
przyszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie udziela podstawowych informacji na swój 
temat 
- zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- zazwyczaj poprawnie stosuje formy grzecznościowe 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- zazwyczaj poprawnie prosi o radę i udziela rady 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 
się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (parafraza, definicja) 
 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: PRACA: zawody i związane z 
nimi czynności; CZŁOWIEK: cechy charakteru  i z łatwością się nim posługuje  
- zna czasowniki modalne wyrażające obowiązek, zakaz i radę: have to, don’t have 
to, must, mustn’t, should, shouldn’t i poprawnie je stosuje 
- zna i poprawnie stosuje drugi tryb warunkowy 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi i zawody 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
- poprawnie stosuje formalny styl wypowiedzi 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
- swobodnie i poprawnie wyraża przypuszczenia dotyczące zdarzeń z teraźniejszości 
i przyszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie udziela podstawowych informacji na swój 
temat 
- swobodnie i poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
- z łatwością i poprawnie stosuje formy grzecznościowe 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
- precyzyjnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych 
- poprawnie i z łatwością prosi o radę i udziela rady 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 
(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (parafraza, 
definicja) 
 

Celujący  
- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 

informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 
- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 



w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 

- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 

Unit 8 

 

Dopuszczający 

- słabo zna słownictwo w zakresie tematów: CZŁOWIEK: cechy charakteru, uczucia i 
emocje; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, koledzy, 
przyjaciele, święta i uroczystości, konflikty i problemy i z trudem się nim posługuje  
- słabo zna zasady tworzenia i użycia czasu past perfect i stosuje go w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
- słabo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się nimi, 
popełniając liczne błędy 
- używając przyrostków -ness, -ship, -dom, tworzy rzeczowniki od przymiotników i 
innych rzeczowników, popełniając przy tym liczne błędy 
- słabo zna formę ciągłą czasownika (-ing) i stosuje ją, popełniając liczne błędy 
- słabo zna formę bezokolicznikową czasownika (to …) i stosuje ją, popełniając 
liczne błędy 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, z trudem opisuje 
ludzi, popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje ludzi, miejsca i czynności, popełniając 
przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje doświadczenia swoje i innych osób, 
popełniając przy tym liczne błędy 



- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem proponuje i przyjmuje propozycje i 
sugestie, popełniając przy tym liczne błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża podziękowanie, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy 
tym liczne błędy 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie 
notatek) 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dostateczny 

- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów: CZŁOWIEK: cechy charakteru, 
uczucia i emocje; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu 
wolnego, koledzy, przyjaciele, święta i uroczystości, konflikty i problemy i 
częściowo poprawnie się nim posługuje  
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu past perfect i popełniając błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- częściowo zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i posługuje się 
nimi, popełniając błędy 
- używając przyrostków -ness, -ship, -dom, częściowo poprawnie tworzy 
rzeczowniki od przymiotników i innych rzeczowników 
- częściowo zna formę ciągłą czasownika (-ing) i stosuje ją, popełniając błędy 
- częściowo zna formę bezokolicznikową czasownika (to …) i stosuje ją, popełniając 
błędy 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje ludzi, 
popełniając przy tym błędy 
- z pomocą nauczyciela relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając przy tym 
błędy 
- z pomocą nauczyciela opisuje ludzi, miejsca i czynności, popełniając przy tym 
błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z przeszłości, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 
- z pomocą nauczyciela, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając 
przy tym błędy 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, 
popełniając przy tym błędy 
- używając wyuczonych zwrotów, wyraża podziękowanie, popełniając przy tym 
błędy 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych, popełniając przy tym błędy 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Dobry 

- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: CZŁOWIEK: cechy charakteru, uczucia 
i emocje; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, 
koledzy, przyjaciele, święta i uroczystości, konflikty i problemy, i zazwyczaj 
poprawnie się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past perfect i popełniając nieliczne błędy, 
stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 



- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i zazwyczaj poprawnie się 
nimi posługuje 
- używając przyrostków -ness, -ship, -dom, zazwyczaj poprawnie tworzy rzeczowniki 
od przymiotników i innych rzeczowników 
- zna formę ciągłą czasownika (-ing) i zazwyczaj poprawnie ją stosuje 
- zna formę bezokolicznikową czasownika (to …) i zazwyczaj poprawnie ją stosuje 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi, miejsca i czynności 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- zazwyczaj poprawnie proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie 
- zazwyczaj poprawnie wyraża podziękowanie 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie 
się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Bardzo dobry 

- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: CZŁOWIEK: cechy charakteru, 
uczucia i emocje; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu 
wolnego, koledzy, przyjaciele, święta i uroczystości, konflikty i problemy, i z 
łatwością się nim posługuje  
- zna zasady tworzenia i użycia czasu past perfect i poprawnie stosuje go w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
- zna czasowniki nieregularne podane w podręczniku i poprawnie się nimi posługuje 
- używając przyrostków -ness, -ship, -dom, poprawnie tworzy rzeczowniki od 
przymiotników i innych rzeczowników 
- zna formę ciągłą czasownika (-ing) i poprawnie ją stosuje 
- zna formę bezokolicznikową czasownika (to …) i poprawnie ją stosuje 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje ludzi, miejsca i czynności 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przedstawia fakty z przeszłości 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
- swobodnie i poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 
- swobodnie i poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
- poprawnie i z łatwością proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie 
- poprawnie z łatwością wyraża podziękowanie 
- samodzielnie, z łatwością i poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych, materiałach audio i tekstach pisanych 
- poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(prowadzenie notatek) 
- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne 
(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicja) 

Celujący 

- doskonale rozumie teksty użytkowe i informacyjne: sprawnie znajduje potrzebne 
informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

- rozumie  sens adaptowanych tekstów 
- rozumie ogólnie wypowiedzi angielskojęzyczne artykułowane przez różne osoby 

w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również nowe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 



- radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 
umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych 

- rozumie o sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (np. 
informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru  

- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach 
- wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny 

przekaz wszystkich wymaganych informacji 
- wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą 

treścią (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna   
- wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur  

gramatycznych wykraczających poza program nauczania danej klasy, szeroka  
- wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru językowego) 
- wypowiedź jest płynna pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie 

poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 
- zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie bezbłędnie 

wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia  
- jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści 

(słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
- bez żadnych trudności redaguje krótki i dłuższy tekst użytkowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny 
- przekaz informacji , który  wyróżnia się np.  ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania 
danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 

- sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy 
wypowiedzi  

bezbłędnie formułuje zdania , wypowiedzi pod względem poprawności językowej 
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KLASA 2 

Poziom wymagań 

Nr 
lekcji 

Temat Lekcji 
konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 

I. OBRAZ ZIEMI 

1. Lekcja organizacyjna 

2. Geografia jako 

nauka 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
geografia, środowisko 
geograficzne, epigeosfera 

 wymienia cele badań 
geograficznych 

 wymienia źródła informacji 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 określa przedmiot badań 
geografii oraz innych nauk 
o Ziemi 

 klasyfikuje nauki geograficzne 

 wymienia sfery Ziemi oraz 
określa ich wzajemne 
oddziaływanie 

 wymienia i klasyfikuje 
pośrednie i bezpośrednie źródła 
informacji geograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje interdyscyplinarny 
charakter nauk geograficznych 

 odróżnia przedmiot badań 
geografii fizycznej i społeczno- 
-ekonomicznej oraz ogólnej 
i regionalnej 

 podaje przykłady związków 
geografii z innymi naukami 

 wymienia sposoby 
pozyskiwania i przetwarzania 
informacji geograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 podaje przykłady praktycznego 
zastosowania wiedzy 
geograficznej 

 ocenia wiarygodność 
i przydatność źródeł wiedzy 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 omawia rolę systemu informacji 
geograficznej (GIS) 
w gromadzeniu, przetwarzaniu 
i analizowaniu danych 

3. Kształt i rozmiary 

Ziemi 

 przedstawia poglądy na kształt 
Ziemi w starożytnej Grecji 
i Babilonii 

 podaje ważniejsze wymiary 
Ziemi 

 posługuje się definicjami 
szerokości geograficznej 
i długości geograficznej 

 wymienia dowody na kulistość 
Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
elipsoida obrotowa 

 wyjaśnia różnicę między 
długością promienia 
równikowego a długością 
promienia biegunowego 

 odczytuje współrzędne 
geograficzne wybranych 
punktów 

 opisuje dawne i współczesne 
metody pomiarowe stosowane 
do określania wymiarów Ziemi 

 odróżnia elipsoidę od geoidy 

 oblicza rozciągłość południkową 
i równoleżnikową obiektów 
w stopniach i kilometrach 

 oblicza obwód Ziemi metodą 
Eratostenesa 

 wymienia przykłady zastosowań 
współrzędnych geograficznych 
praktyce 

 wyjaśnia i opisuje metody 
pomiarów geodezyjnych 

4. Mapa jako obraz 

Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
kartografia, mapa, skala mapy 

 wymienia rodzaje skal 

 podaje różnice między mapą 
a planem 

 wymienia funkcje mapy 

 klasyfikuje mapy ze względu 
na różne kryteria 

 przelicza skalę liczbową 
na mianowaną 

 oblicza odległość rzeczywistą 
na podstawie skali mapy 

 wyjaśnia zasady generalizacji 
mapy 

 rozpoznaje poszczególne 
rodzaje map 

 porównuje i szereguje różne 
rodzaje skal 

 oblicza skalę mapy, znając 
wymiary obiektów 
geograficznych na mapie 
i w rzeczywistości  

 posługuje się skalą polową do 
obliczania powierzchni 

 wymienia przykłady 
zastosowania map o różnej 
treści, szczegółowości i skali 

 analizuje mapy w różnej skali 
pod kątem stopnia generalizacji 

 wykorzystuje skalę 
do rozwiązywania zadań 
matematyczno-geograficznych 

 kreśli plan najbliższej okolicy 



5. Odwzorowania 

kartograficzne 

 wyjaśnia różnicę między siatką 
geograficzną a kartograficzną 

 wymienia rodzaje odwzorowań 
klasycznych 

 wymienia zalety i wady globusa 
z punktu widzenia jego 
zastosowania 

 wymienia na podstawie mapy 
i schematów rodzaje siatek 
kartograficznych 

 wymienia rodzaje zniekształceń  

 opisuje różne rodzaje siatek 
kartograficznych i zna kryteria 
ich podziału 

 rozpoznaje najczęściej 
stosowane siatki kartograficzne 
na podstawie układu 
równoleżników i południków 

 wymienia różne typy rzutów 
kartograficznych 

 wymienia zastosowanie 
poszczególnych siatek 
kartograficznych w praktyce 

 wyjaśnia sposób tworzenia 
różnych odwzorowań 
kartograficznych 

 wyjaśnia, dlaczego na siatkach 
kartograficznych występują 
zniekształcenia 

 wyjaśnia, w jakim celu stosuje 
się różne odwzorowania 
kartograficzne 

6. Przedstawianie 

zjawisk na 

mapach 

 wymienia metody 
przedstawienia rzeźby terenu 
na mapach 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
poziomica, izolinia, sygnatura 

 dokonuje podziału metod 
prezentacji zjawisk na mapach 
na jakościowe i ilościowe 

 opisuje ilościowe i jakościowe 
metody prezentacji zjawisk na 
mapach 

 wyszukuje w atlasie przykłady 
różnych graficznych metod 
prezentacji zjawisk 
geograficznych na mapach 

 podaje przykłady zastosowania 
ilościowych i jakościowych 
metod prezentacji na mapach  

 dobiera właściwą metodę do 
zaprezentowania zjawiska na 
mapie 

 wyjaśnia różnicę między 
kartogramem a 
kartodiagramem 

 porównuje ilościowe 
i jakościowe metody prezentacji 
zjawisk na mapach 

 wyjaśnia, na czym polega 
metoda interpolacji polowej 

 wykonuje prostą interpolację 

 podaje przykłady praktycznego 
zastosowania cyfrowej metody 
prezentacji zjawisk GIS 

7. Inne sposoby 

prezentacji 

danych 

o przestrzeni 

geograficznej 

 wymienia sposoby prezentacji 
geograficznej 

 odczytuje informacje ze szkicu 
terenu 

 wymienia różnice między 
wykresem a diagramem 

 wymienia rodzaje diagramów 
słupkowych 

 odczytuje dane statystyczne 
z wykresów słupkowych, 
liniowych oraz diagramów 
kołowych 

 odczytuje dane z tabel 

statystycznych 

 

 wyjaśnia specyfikę diagramu 
złożonego 

 interpretuje zjawiska 
geograficzne przedstawione 
na wykresach i diagramach 

 podaje przykłady wykorzystania 
diagramów strukturalnych 

 dobiera typ wykresu 
do prezentacji elementów 
środowiska przyrodniczego 
i pozaprzyrodniczego 

 formułuje prawidłowości 
dotyczące rożnych zjawisk 
i procesów na podstawie danych 
z tabeli statystycznej  

 analizuje dane statystyczne 
przedstawione w tabelach, 

na wykresach i diagramach 

 przedstawia dane liczbowe 
za pomocą różnych rodzajów 
wykresów i diagramów 

8. Interpretacja 

mapy 

samochodowej 

 wymienia cechy mapy 
samochodowej 

 czyta legendę mapy 
samochodowej 

 posługuje się kierunkami 
na mapie samochodowej 

 posługuje się numerami dróg 
na mapie samochodowej 

 oblicza czas przejazdu między 
wybranymi obiektami 
na podstawie mapy 
samochodowej 

 wyznacza i opisuje trasę 
przejazdu między wybranymi 
miejscowościami na podstawie 
mapy samochodowej 

 oblicza odległość wzdłuż dróg 
na podstawie kilometrażu 

 omawia sposób funkcjonowania 
systemu nawigacji satelitarnej 
GPS 

 odczytuje i interpretuje 
informacje o infrastrukturze 
drogowej 

 odczytuje i interpretuje treść 
mapy samochodowej 



9. Odczytywanie 

treści mapy 

turystyczno- 

-topograficznej 

 potrafi wyznaczyć kierunki 
na mapie topograficznej 

 wymienia cechy mapy 
topograficznej 

 czyta legendę mapy 
topograficznej 

 posługuje się numerami dróg 
na mapie topograficznej 

 rozpoznaje na mapie 
topograficznej obiekty 
na podstawie legendy i opisu 

 odczytuje rzeźbę terenu na 
podstawie mapy topograficznej 

 oblicza wysokość względną 

 odczytuje wysokość 
bezwzględną 

 oblicza odległość na podstawie 
skali mapy  

 kreśli profil hipsometryczny 

 oblicza średnie nachylenie 
terenu 

 charakteryzuje układ sieci 
hydrograficznej na podstawie 
mapy 

 wykorzystuje w praktyce 
znajomość metod prezentacji 
informacji geograficznej 

 oblicza powierzchnię 
na podstawie skali mapy 
topograficznej 

 przygotowuje projekt 
zagospodarowania obszaru 

 podaje przykłady wykorzystania 
mapy topograficznej 

10. Interpretacja 

treści 

i wykorzystanie 

map 

turystyczno- 

-topograficznych 

 wymienia informacje 
prezentowane na mapach 
turystycznych 

 wymienia cechy mapy 
turystycznej 

 czyta legendę mapy 
turystycznej 

 przedstawia różnice pomiędzy 
mapą topograficzną 
a turystyczną 

 wyjaśnia, że mapa turystyczna 
jest ważnym źródłem wiedzy 
o danym regionie 

 odczytuje rzeźbę terenu 

na podstawie mapy 

turystycznej 

 oblicza odległość na podstawie 
skali mapy 

 oblicza czas pieszej wędrówki 
między wybranymi obiektami 
na podstawie mapy 
turystyczno-topograficznej 

 potrafi orientować mapę 
w terenie 

 wykorzystuje system nawigacji 
satelitarnej GPS do określania 
położenia 

 ocenia trudność szlaków 
turystycznych, uwzględniając 
rzeźbę powierzchni 

 planuje trasę wycieczki na 
podstawie mapy turystycznej 

 wyciąga wnioski na podstawie 
analizy treści mapy turystycznej 

11./12. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Obraz Ziemi 

II. ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE 

13. Wszechświat Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wszechświat, kosmos, 
galaktyka, ciało niebieskie, 
gwiazda, planeta 

 wymienia jednostki odległości: 
jednostkę astronomiczną, rok 
świetlny, parsek 

 omawia założenia teorii 
geocentrycznej 
i heliocentrycznej 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia teorie powstania 
wszechświata 

 porównuje odległości 
we wszechświecie 

 wymienia typy galaktyk 

we wszechświecie 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje na podstawie schematu 
położenie Ziemi 

we wszechświecie 

 opisuje budowę Drogi Mlecznej 

 wyjaśnia etapy ewolucji gwiazd 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje cechy budowy 
wszechświata oraz określa 
położenie różnych ciał 
niebieskich we wszechświecie 

Uczeń poprawnie: 

 określa wpływ badań kosmosu 
na kształtowanie się poglądów 
dotyczących Ziemi i innych ciał 
niebieskich 

14. Układ Słoneczny  wymienia ciała niebieskie 
tworzące Układ Słoneczny 

 podaje różnice między planetą 
a gwiazdą 

 wymienia planety wg kolejności 
w Układzie Słonecznym 

 wymienia nazwy planet grupy 
ziemskiej i planet olbrzymów 

 opisuje budowę Układu 
Słonecznego 

 charakteryzuje ciała niebieskie 
tworzące Układ Słoneczny 

 porównuje planety grupy 
ziemskiej z planetami 
olbrzymami 

 charakteryzuje mniejsze ciała 
niebieskie Układu Słonecznego 

 porównuje na podstawie 
danych cechy planet Układu 
Słonecznego 

 wskazuje zależność między 
oddaleniem planet od Słońca 
a ich prędkością na orbicie 

 opisuje cechy Ziemi na tle 
innych planet Układu 
Słonecznego 

 prezentuje współczesne 
poglądy na rozwój Układu 
Słonecznego 

 opisuje etapy powstawania 
Ziemi 

 formułuje zależności zachodzące 
między Słońcem a planetami 
Układu Słonecznego 



15. Ruch obiegowy 

Ziemi 

 wymienia podstawowe cechy 
ruchu obiegowego Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ekliptyka, peryhelium, 
aphelium, górowanie Słońca 

 omawia na podstawie 
schematu układ horyzontalny 

 omawia na podstawie 
schematu obieg Ziemi dookoła 
Słońca 

 podaje czas obiegu Ziemi wokół 
Słońca  

 wymienia różnice między 
rokiem przestępnym a zwykłym 

 podaje, w jakich dniach Słońce 
góruje w zenicie na równiku, 
zwrotniku Raka i zwrotniku 
Koziorożca 

 opisuje na podstawie schematu 
zróżnicowanie oświetlenia 
Ziemi w różnych porach roku  

 wyjaśnia przyczyny 
występowania dnia polarnego 
i nocy polarnej 

 podaje czas trwania dnia i nocy 
na różnych szerokościach 
geograficznych w dniach 
równonocny i przesileń 

 omawia na podstawie 
schematu zaćmienie Słońca 
i zaćmienie Księżyca 

 wymienia przyczyny 
występowania pór roku na 
Ziemi 

 wskazuje konsekwencje ruchu 
obiegowego Ziemi 

 wyjaśnia przyczynę zaćmienia 
Słońca i zaćmienia Księżyca 

 wykazuje zależność między 
widomym ruchem Słońca na tle 
gwiazdozbiorów a ruchem 
obiegowym Ziemi  

 opisuje zjawisko precesji osi 
Ziemi 
 

16. Strefy 

oświetlenia 

Ziemi 

 wymienia nazwy 
astronomicznych pór roku 
na półkuli północnej 
i południowej oraz dni, 

w których się rozpoczynają 

 wymienia granice stref 
oświetlenia Ziemi 

 wymienia strefy oświetlenia 
Ziemi i wskazuje na mapie 

 wyjaśnia kryteria wydzielania 
stref oświetlenia Ziemi 

 wymienia konsekwencje 
przyrodnicze występowania 
stref oświetlenia Ziemi 

 opisuje różnice między 
astronomicznymi, 
kalendarzowymi 
i klimatycznymi porami roku 

 wykazuje zależność między 
ilością energii docierającej 
do powierzchni Ziemi a 
wysokością Słońca nad 
horyzontem 

 porównuje pozorną wędrówkę 
Słońca nad widnokręgiem 
w ciągu doby w różnych porach 
roku 

 oblicza wysokość górowania 
Słońca nad widnokręgiem 
w różnych szerokościach 
geograficznych 

 oblicza szerokość geograficzną 
dowolnego punktu 
na powierzchni Ziemi na 
podstawie wysokości 
górowania Słońca w dniach 
równonocny i przesileń 

 opisuje przykłady wpływu 
zmian oświetlenia Ziemi w ciągu 
roku na życie i działalność 
człowieka 

17. Ruch obrotowy 

Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ruch obrotowy, doba 

 podaje kierunek i czas obrotu 
Ziemi wokół własnej osi 

 przedstawia cechy ruchu 
obrotowego Ziemi 

 omawia różnicę między dobą 
gwiazdową a dobą słoneczną 

 rozróżnia prędkość kątową 
i liniową 

 objaśnia zjawisko wschodu 
i zachodu Słońca 

 wymienia konsekwencje ruchu 
obrotowego Ziemi 

 wymienia dowody ruchu 
obrotowego 

 opisuje działanie siły 
odśrodkowej i siły Coriolisa 

 wyjaśnia zjawisko faz Księżyca 

 wskazuje skutki występowania 
siły Coriolisa dla środowiska 
przyrodniczego 

18. Rachuba czasu 

na Ziemi – czas 

słoneczny 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
czas słoneczny 

 omawia dawny i współczesny 
podział jednostek czasu 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania czasu na Ziemi 

 oblicza czas słoneczny 

 wyjaśnia zależność czasu 
słonecznego od długości 
geograficznej 

 oblicza długość geograficzną 
danego miejsca na podstawie 
czasu słonecznego 

 wyjaśnia zależność pomiędzy 
kierunkiem obrotu Ziemi 
w ruchu dookoła własnej osi 
a zmianą czasu 

 opisuje przykłady wpływu 
różnic czasu słonecznego 

na życie i działalność człowieka 



19. Czas strefowy 

i urzędowy  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
czas uniwersalny, czas strefowy, 
czas urzędowy 

 wskazuje na mapie 
międzynarodową linię zmiany 
daty 

 omawia czas strefowy 

 określa znaczenie czasu 
uniwersalnego (UTC)  

 podaje nazwy europejskich 
stref czasu 

 wymienia różnicę między 
kalendarzem juliańskim 
a gregoriańskim 

 określa czas lokalny za pomocą 
mapy stref czasowych 

 wyjaśnia przyczyny 
wprowadzenia stref czasowych 
i czasu urzędowego na Ziemi 
oraz granicy zmiany daty 

 posługuje się mapą stref 
czasowych do określenia 
różnicy czasu strefowego 

 przelicza czas słoneczny na czas 
uniwersalny i strefowy 

 wyjaśnia różnicę między czasem 
letnim a zimowym 

 wyjaśnia skutki wprowadzenia 
czasu strefowego i urzędowego 
na Ziemi 

 opisuje przykłady wpływu 
różnic czasu strefowego 
na życie i działalność człowieka 

20./21. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ziemia we wszechświecie 

III. ATMOSFERA 

22. Skład i budowa 

atmosfery 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
atmosfera, aerozole 
atmosferyczne, magnetosfera 

 określa skład chemiczny 
atmosfery 

 odróżnia składniki stałe od 
składników zmiennych 
atmosfery 

 wymienia nazwy 
poszczególnych warstw 
atmosfery 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia pochodzenie aerozoli 
atmosferycznych 

 podaje najważniejsze cechy 
poszczególnych warstw 
atmosfery 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia pochodzenie 
atmosfery Ziemi 

 porównuje cechy 
poszczególnych warstw 
atmosfery 

 omawia zmiany temperatury 
powietrza w profilu pionowym 
atmosfery 

 omawia cechy pola 
magnetycznego Ziemi 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia ochronne znaczenie 
atmosfery dla życia na Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie 
magnetosfery 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania zorzy polarnej 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje i podaje przykłady 
oddziaływania promieniowania 
kosmicznego na środowisko 
geograficzne Ziemi 

23. Obieg ciepła  wymienia rodzaje 
promieniowania 

 wymienia źródła ciepła na Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie 
promieniowania całkowitego 

 omawia bilans promieniowania 
na podstawie schematu 

 wymienia i wskazuje na mapie 
obszary o dodatnim i ujemnym 
saldzie bilansu promieniowania 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
albedo, turbulencja, konwekcja, 
radiacja, adwekcja 

 wymienia sposoby wymiany 
ciepła w atmosferze 

 wykazuje zależność między 
ilością energii docierającej do 
powierzchni Ziemi a wysokością 
Słońca nad horyzontem 

 omawia bilans promieniowania 
Ziemi 

 omawia wpływ zachmurzenia 
na temperaturę powietrza 

 omawia zmiany wartości 
ciśnienia i zawartości ozonu 
w profilu pionowym atmosfery 

 wyjaśnia, w jaki sposób 
aerozole znajdujące się 
w atmosferze wpływają na 
wielkość promieniowania 
bezpośredniego 
i rozproszonego 

24. Czynniki 

kształtujące 

rozkład 

temperatury  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
temperatura powietrza, 
izoterma 

 wymienia rodzaje skal, 
w których dokonuje się 
pomiarów temperatury 
powietrza 

 porównuje temperaturę 
powietrza w różnych skalach 

 opisuje na podstawie wykresów 
i map zróżnicowanie 
temperatury powietrza 
w troposferze 

 opisuje czynniki wpływające na 
rozkład temperatury powietrza 

 oblicza średnią dobową 
temperaturę powietrza 

 porównuje rozkład temperatury 
powietrza w poszczególnych 
porach roku na półkuli 
północnej i południowej 

 wyjaśnia wpływ rzeźby terenu 
na nasłonecznienie 
i temperaturę powietrza 

 charakteryzuje na podstawie 
mapy roczne amplitudy 

 wykazuje związek między 
strefami termicznymi a strefami 
oświetlenia Ziemi 

 wskazuje na podstawie mapy 
przyczyny nierównomiernego 
rozkładu temperatury 
powietrza na Ziemi 

 oblicza temperaturę powietrza 
na różnych wysokościach na 

 wyjaśnia zjawisko inwersji 
termicznej 

 opisuje przykłady wpływu 
temperatury powietrza na życie 
i działalność człowieka 



 wymienia czynniki wpływające 
na rozkład temperatury 
powietrza 

temperatury powietrza 
na Ziemi  

 oblicza średnią roczną i roczną 
amplitudę temperatury 
powietrza 

 wykazuje przyczyny 
zróżnicowania średniej rocznej 
temperatury powietrza na 
Ziemi 

podstawie gradientu 
termicznego 

25. Ruchy powietrza 

atmosferycznego 

 wymienia jednostki ciśnienia 
atmosferycznego i przyrządy do 
jego pomiaru 

 wyróżnia podstawowe układy 
baryczne 

 odczytuje z mapy izobar 
wartość ciśnienia 
atmosferycznego 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu przyczyny 
powstawania ośrodków 
barycznych 

 wskazuje strefy podwyższonego 
i obniżonego ciśnienia na kuli 
ziemskiej 

 wykazuje zależność ciśnienia 
atmosferycznego od 
temperatury powietrza 

 omawia krążenie powietrza 
w ośrodkach barycznych na 
półkuli północnej i południowej 

 omawia przyczyny ruchu 
powietrza atmosferycznego 

 omawia na podstawie mapy 
rozmieszczenie stałych oraz 
sezonowych wyżów i niżów 
atmosferycznych na Ziemi 

 dostrzega znaczenie ruchu 
powietrza atmosferycznego dla 
działalności gospodarczej 
człowieka 

26. Globalna 

cyrkulacja 

atmosfery. 

Pasaty 

i monsuny 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
pasat, antypasat, monsun 

 wymienia obszary 
występowania pasatów 
i monsunów oraz wskazuje je 
na mapie 

 wyjaśnia rozmieszczenie stałych 
ośrodków ciśnienia 

 omawia na podstawie 
schematu cyrkulację powietrza 
w strefie międzyzwrotnikowej  

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania pasatów 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania monsunów 

 opisuje cyrkulację powietrza w 
strefie międzyzwrotnikowej, 
umiarkowanej 
i okołobiegunowej 

 wymienia cechy pasatów 

 podaje przyczyny cykliczności 
zmian cyrkulacji monsunowej 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu globalną cyrkulację 
powietrza w troposferze 

 wymienia nazwy komórek 
cyrkulacyjnych, w których 
obrębie odbywa się ruch mas 
powietrza 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania pasatów jako 
skutek cyrkulacji powietrza 
w strefie międzyzwrotnikowej 

 wyjaśnia na przykładach 
znaczenie pasatów i monsunów 
dla przebiegu pogody i 
działalności gospodarczej 
człowieka 

27. Rodzaje wiatrów 

lokalnych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
bryza, fen, wiatr górski, dolinny, 
bora 

 wymienia wiatry lokalne 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania bryzy  

 wskazuje na mapie obszary 
występowania wiatrów 
lokalnych 

 wymienia cechy wiatrów 
lokalnych 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania wiatru fenowego, 
górskiego, dolinnego i bory 

 podaje lokalne nazwy wiatru 
fenowego 

 wyjaśnia genezę wiatrów 
lokalnych: bryzy, fenu, bory, 
wiatru górskiego i dolinnego  

 wyjaśnia wpływ wiatrów 
lokalnych na środowisko 
geograficzne 

28. Wilgotność 

powietrza 

i opady 

atmosferyczne 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wilgotność względna, 
wilgotność bezwzględna 

 wymienia rodzaje opadów 
i osadów atmosferycznych 

 odczytuje z mapy roczne sumy 
opadów atmosferycznych 

 przedstawia miary wilgotności 
powietrza 

 opisuje proces kondensacji pary 
wodnej 

 wyjaśnia proces resublimacji 

 opisuje typy genetyczne 
opadów atmosferycznych  

 wymienia obszary 
o najmniejszych i największych 
rocznych sumach opadów 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania chmur oraz 
opadów i osadów 
atmosferycznych 

 wyjaśnia różnicę między mgłą 
radiacyjną a mgłą adwekcyjną 

 rozróżnia typy genetyczne 
chmur 

 wyjaśnia przyczyny 
nierównomiernego rozkładu 

 wyjaśnia etapy powstawania 
opadu atmosferycznego 

 podaje i omawia różnice między 
poszczególnymi typami 
genetycznymi opadów 

 wyjaśnia powstawanie cienia 
opadowego i podaje przykłady 
jego występowania 



i wskazuje je na mapie opadów atmosferycznych 

na Ziemi 

29. Masy powietrza 

i fronty 

atmosferyczne 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
masy powietrza, front 
atmosferyczny, front 
zokludowany, strefa frontalna 

 wymienia rodzaje mas 
powietrza i rodzaje frontów 
atmosferycznych 

 wymienia kryteria podziału 
i podaje cechy mas powietrza 

 omawia rozmieszczenie mas 
powietrza i frontów 
atmosferycznych na kuli 
ziemskiej oraz wskazuje je na 
mapie 

 odróżnia na podstawie 
schematu front chłodny 
od ciepłego 

 analizuje przebieg zjawisk 
atmosferycznych w strefie 
frontu ciepłego i zimnego 

 opisuje zjawisko okluzji 

 przewiduje skutki 
przemieszczania się różnych 
frontów atmosferycznych 

 przewiduje nadejście frontu 
atmosferycznego na podstawie 
obserwacji zjawisk 
meteorologicznych 

30. Prognozowanie 

pogody 

 wymienia elementy 
meteorologiczne pogody 
 

 wymienia metody badań 
meteorologicznych 

 odczytuje informacje z mapy 
synoptycznej 

 uzasadnia konieczność 
prognozowania pogody 

 dostrzega potrzebę 

dokonywania pomiarów 

i obserwacji elementów 

meteorologicznych 

z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik 

do prognozowania pogody 

 wyjaśnia przyczyny 
regionalnego zróżnicowania 
zjawisk pogodowych na Ziemi 

 przewiduje pogodę na 
podstawie danych 
synoptycznych 

 przygotowuje krótkoterminową 
prognozę pogody na podstawie 
mapy synoptycznej oraz 
obserwacji i pomiarów 
meteorologicznych 

 wykazuje na przykładach wpływ 
pogody na życie i działalność 
gospodarczą człowieka 

31./32

. 

Klimaty kuli 

ziemskiej 

 odróżnia klimat od pogody 

 wymienia składniki klimatu 

 wymienia czynniki 
klimatotwórcze 

 wymienia strefy klimatyczne 

 charakteryzuje czynniki 
klimatyczne 

 wskazuje na mapie główne 
strefy klimatyczne świata 

 odczytuje z klimatogramów 
wartość temperatury powietrza 
i opadów  

 wykazuje różnice między 
klimatem morskim a klimatem 
kontynentalnym 

 analizuje wpływ czynników 
na procesy klimatotwórcze 

 rozpoznaje typ klimatu 
na podstawie jego opisu 

 wyjaśnia strefowość 
klimatyczną na Ziemi 

 wyróżnia klimaty astrefowe 
i podaje ich przykłady 

 opisuje cechy klimatów 
lokalnych (miejska wyspa 
ciepła) 

 opisuje typy klimatów 
na podstawie klimatogramów 
i mapy klimatycznej 

 uzasadnia zasięg występowania 
stref klimatycznych i typów 
klimatu na Ziemi 

 opisuje piętrowość klimatyczną 
w górach 

 porównuje klimatogramy 
charakterystyczne dla różnych 
typów klimatu 

 wykazuje związek między 
działalnością człowieka 
a klimatem lokalnym 
(miejscowym) 

33. Zmiany 

atmosfery 

i klimatu 

 wymienia efekty zmian 
zachodzących w atmosferze 

 wymienia nazwy gazów 
przyczyniających się 
do powstawania efektu 
cieplarnianego 
 

 omawia na podstawie 
schematu mechanizm efektu 
cieplarnianego 

 analizuje na podstawie wykresu 
zmiany średniej rocznej 
temperatury powietrza 
na świecie 

 wyjaśnia znaczenie gazów 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
klimatu na Ziemi 

 wymienia skutki powstawania 
dziury ozonowej 

 wyjaśnia znaczenie ozonosfery 
dla życia ludzi na Ziemi 

 opisuje skutki globalnych zmian 
klimatu  

 proponuje działania 
ograniczające wpływ człowieka 
na zmiany atmosfery i klimatu 



cieplarnianych 

34. Ekstremalne 

zjawiska 

atmosferyczne 

i ich skutki 

 wymienia niebezpieczne 
zjawiska meteorologiczne 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych 

 klasyfikuje na podstawie tabeli 
tornada ze względu na poziom 
ich intensywności 

 podaje przyczyny 
występowania susz 

 wymienia obszary zagrożone 
pustynnieniem 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania ekstremalnych 
zjawisk i anomalii pogodowych 
na Ziemi 

 omawia budowę cyklonu 
tropikalnego 

 wymienia lokalne nazwy 
cyklonów tropikalnych 

 podaje przykłady skutków 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych 

 podaje skutki występowania 
susz 

 podaje działania podejmowane 
przez człowieka w celu 
zmniejszenia ekstremalnych 
zjawisk i anomalii pogodowych 

35./36. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Atmosfera 

IV. HYDROSFERA 

37. Cykl 

hydrologiczny 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
hydrosfera, mały obieg wody, 
duży obieg wody, retencja 

 analizuje dane liczbowe 
dotyczące zasobów wodnych 
kuli ziemskiej 

 wymienia składniki bilansu 
wodnego 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zasoby wodne 
w przyrodzie na podstawie 
wykresu 

 wymienia elementy składowe 
cyklu hydrologicznego 

 omawia fizyczne i chemiczne 
właściwości wody 

 opisuje na podstawie mapy 
regionalne zróżnicowanie 
bilansu wodnego  

Uczeń poprawnie: 

 omawia teorię powstania 
hydrosfery 

 wyjaśnia wpływ energii 
słonecznej i siły ciężkości 
na obieg wody w przyrodzie 

 analizuje schemat cyklu 
hydrologicznego  

Uczeń poprawnie: 

 omawia cechy cyklu 
hydrologicznego w różnych 
warunkach klimatycznych 

 omawia rolę retencji w cyklu 
hydrologicznym 

 przedstawia bilans wodny i jego 
zróżnicowanie 
w poszczególnych strefach 
klimatycznych 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje przyczyny 
zróżnicowania elementów 
bilansu wodnego 
w poszczególnych strefach 
klimatycznych 

 wykazuje znaczenie wody dla 
funkcjonowania systemu 
przyrodniczego Ziemi 

38. Oceany i morza  wyjaśnia znaczenie terminów: 
morze, zlewisko mórz, zatoka, 
cieśnina 

 wymienia zasoby wodne 
wszechoceanu 

 przedstawia podział 
wszechoceanu na mapie świata 

 wymienia typy mórz i wskazuje 
ich przykłady na mapie 

 opisuje na podstawie schematu 
skład chemiczny wody morskiej 

 omawia na podstawie mapy 
zasolenie powierzchniowej 
warstwy wód oceanicznych 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania zasolenia wody 
morskiej 

 opisuje zróżnicowanie termiki 
przypowierzchniowych wód 
oceanicznych 

 porównuje pionowy rozkład 
temperatury i zasolenia 
wybranych mórz 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania gęstości wody 
morskiej 

 uzasadnia konieczność ochrony 
wód morskich 

 ocenia wpływ człowieka 
na ekosystemy mórz i oceanów 

39. Dynamika 

oceanów – prądy 

morskie, 

falowanie 

 wymienia rodzaje ruchów wody 
morskiej 

 wymienia rodzaje prądów 
morskich i podaje ich przykłady 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania tsunami 

 wymienia źródła energii 
powodujące ruch wód morskich 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania prądów morskich 

 opisuje na podstawie mapy 
rozkład prądów morskich na 
świecie 

 omawia przyczyny falowania 
wód morskich 

 objaśnia wpływ prądów 
morskich na warunki 
klimatyczne 

 objaśnia mechanizm 
powstawania falowania 
wiatrowego 

 objaśnia mechanizm 
powstawania i układu 
powierzchniowych prądów 
morskich 

 omawia mechanizm powstania 
i skutki tsunami 

 podaje przykłady niszczącej 
działalności fal morskich – 
sztormowych i tsunami 

 wskazuje możliwości 
gospodarczego wykorzystania 
oceanów 

 charakteryzuje wpływ 
poszczególnych ruchów wody 
morskiej na warunki 
klimatyczne i gospodarkę  

 podaje przyczyny i skutki 
zjawiska EL Niño 

40 Dynamika 

oceanów – 

pływy morskie, 

 wymienia rodzaje pływów 
morskich 

 wymienia obszary 

 wymienia przyczyny i skutki 
pływów morskich 

 wymienia przyczyny 
powstawania sejszy 

 omawia na podstawie 

 objaśnia mechanizm 
powstawania upwellingu 
i downwellingu  

 przedstawia wpływ upwellingu i 
downwellingu na środowisko 
życia wybrzeży 



sejsze, upwelling o największych pływach 

 podaje rozmiary przypływów 
w otwartych oceanach 
i zatokach morskich 

schematu mechanizm 
powstawania sejszy 

 

41. Zróżnicowanie 

sieci rzecznej 

na Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
system rzeczny, dorzecze, dział 
wodny 

 wymienia rodzaje rzek 

 wskazuje na mapie wybrane 
rzeki świata 

 wskazuje na mapie świata 
obszary bezodpływowe oraz 
pozbawione rzek 

 charakteryzuje na podstawie 
schematu system rzeczny wraz 
z dorzeczem 

 odróżnia rzekę stałą od rzeki 
okresowej i epizodycznej 

 wymienia czynniki wpływające 
na poziom wody w rzece 

 wyjaśnia różnicę między 
wezbraniem a powodzią 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi 
a występowaniem rzek na Ziemi  

 opisuje na podstawie mapy 
rozmieszczenie wód 
powierzchniowych na Ziemi 

 wyjaśnia przyczyny i skutki 
powodzi 

 wyjaśnia krajobrazowe 
i gospodarcze funkcje rzek 

 opisuje na przykładach 
następstwa nieracjonalnej 
gospodarki wodnej 
w wybranych regionach 

42. Ustroje rzeczne  wyjaśnia znaczenie terminu 
ustrój rzeczny (reżim) 

 wymienia rodzaje ustrojów 
rzecznych 

 wymienia rodzaje zasilania rzek 

 opisuje ustroje złożone i podaje 
przykłady rzek o tych ustrojach 

 opisuje cechy ustrojów 
rzecznych  

 rozpoznaje cechy ustrojów 
rzecznych  

 klasyfikuje rzeki do 
odpowiedniego typu ustroju na 
podstawie wielkości 
przepływów 

 analizuje wykresy stanów wód 
i przepływów wybranych rzek 

 podaje przyczyny najwyższych 
przepływów wybranych rzek 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi 
a typami ustrojów rzecznych 

 ocenia wpływ różnych 
czynników na reżim rzeczny 

43. Jeziora  wyjaśnia znaczenie terminów: 
jezioro, misa jeziorna 

 wymienia kryteria klasyfikacji 
jezior 

 wymienia najgłębsze 
i największe jeziora na świecie 
oraz wskazuje je na mapie 

 wskazuje na mapie główne typy 
jezior 

 wymienia czynniki warunkujące 
powstawanie jezior 

 klasyfikuje jeziora wg 
pochodzenia misy jeziornej 
i żyzności oraz wskazuje 
je na mapie 

 wymienia funkcje sztucznych 
zbiorników 

 charakteryzuje typy genetyczne 
jezior oraz wskazuje ich 
przykłady na mapie 

 opisuje etapy zarastania jezior 
(sukcesji) 

 opisuje warunki powstawania 
i występowania bagien 
i torfowisk 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi 

a występowaniem jezior 

na Ziemi 

 czyta plany batymetryczne 
wybranych jezior 

 wyjaśnia krajobrazowe 
i gospodarcze funkcje jezior 

44. Lodowce górskie  wyjaśnia znaczenie terminów: 
lodowiec górski, firn, pole 
firnowe, granica wiecznego 
śniegu, jęzor lodowcowy, 
wieloletnia zmarzlina 

 wymienia typy lodowców 
górskich 

 wskazuje na mapie przykłady 
obszarów występowania 
lodowców górskich 

 wymienia czynniki warunkujące 
powstawanie lodowców 
górskich 

 omawia na podstawie 
schematu przebieg granicy 
wiecznego śniegu na kuli 
ziemskiej na różnych 
szerokościach geograficznych 

 omawia na podstawie 
schematu budowę lodowca 
górskiego 

 wyjaśnia przyczyny 
występowania granicy 
wiecznego śniegu na różnej 
wysokości 

 charakteryzuje wybrane typy 
lodowców górskich 

 opisuje ruch lodu lodowcowego 

 klasyfikuje typy lodowców 
górskich ze względu na wielkość 
i warunki orograficzne ich 
powstawania 

 ocenia wpływ zmian 
klimatycznych na zmiany 
zasięgu obszarów współcześnie 
zlodzonych 



45. Lądolody 

i wieloletnia 

zmarzlina 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
lądolód, wieloletnia zmarzlina, 
pak lodowy, soliflukcja 

 wskazuje na mapie świata 
obszary występowania 
lądolodów 

 omawia warunki powstawania 
lądolodów 

 wymienia obszary 
występowania wieloletniej 
zmarzliny 

 opisuje powstawanie barier 
lodowych 

 wyjaśnia zjawisko cielenia się 
lodowca  
 

 analizuje uwarunkowania 
rozwoju pokryw lodowych 
na Ziemi 

 opisuje cechy lądolodu 
antarktycznego i lądolodu 
grenlandzkiego 

 omawia warunki powstawania 
wieloletniej zmarzliny 

 wskazuje na mapach zasięg 
obszarów współcześnie 
zlodzonych i ocenia wpływ 
zmian klimatycznych na zmiany 
zasięgu tych obszarów  

 omawia proces powstawania 
bariery lodowej i góry lodowej  

 analizuje przekrój przez strefę 
wieloletniej zmarzliny 

 wskazuje na mapie świata 
obszary występowania 
wieloletniej zmarzliny 

 wyjaśnia wpływ występowania 
wieloletniej zmarzliny na 
działalność człowieka i 
zagospodarowanie obszarów 

46. Wody 

podziemne 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
warstwa wodonośna, 
zwierciadło wód podziemnych, 
strefa aeracji, strefa saturacji, 
infiltracja 

 klasyfikuje wody podziemne 
według różnych kryteriów 

 wymienia na podstawie 
schematu poszczególne 
poziomy wód podziemnych 

 wymienia kryteria podziału 
źródeł 

 opisuje poszczególne poziomy 
wód podziemnych 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie wód 
artezyjskich i subartezyjskich 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania wód artezyjskich 
i subartezyjskich, wód 
termalnych i gejzerów 

 wymienia rodzaje źródeł 

 wyjaśnia pochodzenie wód 
podziemnych 

 wykazuje zależność cech wód 
podziemnych od budowy 
geologicznej 

 omawia warunki powstawania 
gejzerów 

 wyjaśnia warunki powstania 

wybranych typów źródeł   

 omawia zastosowanie wód  
artezyjskich w gospodarce  

 wymienia przykłady zastosowań 
źródeł mineralnych (cieplic) 
w lecznictwie 

 wykazuje znaczenie wód 
podziemnych w życiu 
i gospodarce człowieka 

47./48. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Hydrosfera 

V. WNĘTRZE ZIEMI. PROCESY ENDOGENICZNE 

49. Budowa wnętrza 

Ziemi 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
litosfera, astenosfera 

 wymienia główne pierwiastki 

i minerały budujące skorupę 

ziemską 

 wymienia na podstawie 
schematu warstwy wnętrza 
Ziemi 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje zmiany temperatury, 
ciśnienia i gęstości wraz ze 
wzrostem głębokości 

 opisuje na podstawie schematu 

budowę wnętrza Ziemi  

 wyróżnia powierzchnie 
nieciągłości  

Uczeń poprawnie: 

 opisuje wybrane metody badań 
wnętrza Ziemi 

 wymienia przykłady 
zróżnicowania wielkości stopnia 
geotermicznego na Ziemi 

 wskazuje różnicę między 
budową skorupy 
kontynentalnej a budową 
skorupy oceanicznej  

Uczeń poprawnie: 

 oblicza temperaturę wnętrza 
Ziemi, znając stopień 
geotermiczny 

 opisuje właściwości fizyczne 

wnętrza Ziemi  

 opisuje skład mineralogiczny 

skorupy ziemskiej 

 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje współczesny rozwój 
poglądów na budowę wnętrza 
Ziemi 

50. Minerały i skały  wyjaśnia znaczenie terminów: 
minerał, skała, magma, 
metamorfizm, konkrecja 

 wymienia główne minerały 
skałotwórcze 

 wymienia cechy różniące 
minerały 

 opisuje skały o różnej genezie 

i podaje ich przykłady 

 wymienia przykłady minerałów 

 opisuje warunki powstawania 
minerałów 

 opisuje właściwości wybranych 
skał 

 charakteryzuje typy złóż 

 przedstawia gospodarcze 
wykorzystanie skał i minerałów 
na konkretnych przykładach 
 

 ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego związane z 
eksploatacją surowców 
mineralnych 



 podaje różnice między 
minerałem a skałą 

 rozpoznaje najpospolitsze skały 
występujące na Ziemi 

i skał będących surowcami 
mineralnymi 

 wymienia na podstawie 
schematu formy skupienia złóż 
mineralnych 

 wymienia obszary 
występowania skał magmowych, 
osadowych i metamorficznych 

 charakteryzuje rodzaje 
surowców mineralnych ze 
względu na pochodzenie 

51. Odtwarzanie 

i datowanie 

dziejów Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
geologia historyczna, 
skamieniałość przewodnia, wiek 
względny, wiek bezwzględny 

 wymienia nauki geologii 
historycznej 

 wymienia przykłady 
skamieniałości przewodnich 

 wymienia cele badań geologii 
historycznej 

 odróżnia wiek względny 
od wieku bezwzględnego 

 wymienia główne jednostki 
podziału dziejów Ziemi 

 opisuje metody określania 
wieku względnego 
i bezwzględnego 

 opisuje tabelę stratygraficzną  

 wymienia eony, ery, okresy 
i epoki w dziejach Ziemi 

 porównuje długość trwania 
poszczególnych er 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie 
skamieniałości 

 wyjaśnia zasady odtwarzania 
i określania chronologii dziejów 
Ziemi 

 wyjaśnia, na czym polega 
zasada aktualizmu 
geologicznego 

 przedstawia na podstawie 
profilu geologicznego historię 
geologiczną regionu 

 wyjaśnia, dlaczego metodę 
radiowęglową stosuje się do 
datowania młodych utworów 

 analizuje przekrój geologiczny 

52. Kronika dziejów 

Ziemi 

 odczytuje z tabeli 
stratygraficznej najważniejsze 
wydarzenia w dziejach Ziemi 

 rozpoznaje okres geologiczny 
na podstawie opisu 

 opisuje zmiany klimatu 
w dziejach Ziemi na podstawie 
tabeli 

 omawia rozwój fauny i flory 

w dziejach Ziemi 

 rozpoznaje okres geologiczny 
na podstawie skamieniałości 
przewodnich 

 omawia najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej Ziemi 

 opisuje zmiany położenia 
kontynentów w dziejach Ziemi 

 opisuje na podstawie mapy 
maksymalne zasięgi 
plejstoceńskich pokryw 
lodowych na Ziemi 

 opisuje hipotezy tłumaczące 
przyczyny wielkiego wymierania 
świata organicznego pod koniec 
mezozoiku 

53. Tektonika płyt 

litosfery 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
tektonika, strefa spredingu 
strefa subdukcji, prądy 
konwekcyjne 

 rozróżnia na schemacie strefy 
spredingu i subdukcji 

 wskazuje na mapie świata 
przebieg granic płyt litosfery 

 wymienia założenia teorii dryfu 
kontynentów A. Wegenera 

 przedstawia założenia teorii 
tektoniki płyt litosfery 

 wymienia i wskazuje na mapie 
tektonicznej płyty litosfery 
i grzbiety śródoceaniczne 

 wyjaśnia przyczyny 
wzajemnego przemieszczania 
się płyt litosfery i określa 
kierunek ich ruchu 

 omawia budowę strefy 
spredingu i strefy subdukcji 
oraz wymienia procesy w nich 
zachodzące 

 wskazuje na mapie strefy 
ryftowe oraz strefy subdukcji 
i kolizji płyt litosfery 

 wymienia przykłady zbieżnych i 

rozbieżnych granic płyt litosfery  

 wymienia dowody dryfu 
kontynentów 

 wyjaśnia mechanizm działania 
prądów konwekcyjnych  

 omawia na podstawie 
schematu etapy rozwoju ryftu 

 wykazuje zależność między 
ruchami płyt litosfery 
a rozmieszczeniem pasm 
górskich oraz grzbietów 
śródoceanicznych 

54. Ruchy 

górotwórcze 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
procesy endogeniczne 

 wymienia przejawy procesów 
endogenicznych 

 wymienia obszary fałdowań 
kaledońskich, hercyńskich 
i alpejskich oraz wskazuje je na 
mapie 

 analizuje na podstawie mapy 
tematycznej budowę 
podstawowych struktur 
tektonicznych 

 omawia zależność między 
wiekiem orogenezy 
a wysokością gór 

 wykazuje różnicę w procesach 
powstawania gór, np. Himalajów 
i Andów  



 wymienia nazwy 
najważniejszych orogenez 
w dziejach Ziemi 

 porównuje na podstawie 
fotografii cechy gór powstałych 
w orogenezie kaledońskiej 
i alpejskiej 

 wyjaśnia proces powstawania 
gór 

55. Deformacje 

tektoniczne 

i typy 

genetyczne gór 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
deformacja tektoniczna, uskok, 
zrąb 

 wymienia typy genetyczne gór 

 wymienia elementy fałdu 
i uskoku 

 charakteryzuje na podstawie 
schematu typy genetyczne gór 

 podaje przykłady gór 
fałdowych, zrębowych 
i wulkanicznych 

 podaje różnice między górami 
fałdowymi a górami zrębowymi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania różnych typów 
gór 

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie podstawowych 
struktur tektonicznych (intruzji, 
deformacji ciągłych 
i nieciągłych) 

 opisuje etapy powstawania gór 
fałdowych i zrębowych 

56. Plutonizm 

i wulkanizm 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
plutonizm, wulkanizm 

 wymienia na podstawie 
schematu typy intruzji 
magmatycznych 

 wskazuje na mapie największe 
wulkany na świecie 

 charakteryzuje przebieg 
i występowanie zjawisk 
plutonicznych 

 wyjaśnia przyczyny zjawisk 
wulkanicznych 

 wymienia na podstawie 
schematu elementy wulkanu 

 wymienia produkty erupcji 
wulkanicznych 

 podaje przykłady obszarów 
wulkanicznych na świecie 

 podaje skutki procesów 
plutonicznych 

 charakteryzuje przebieg zjawisk 
wulkanicznych 

 klasyfikuje typy wulkanów 
według różnych kryteriów  

 wykazuje zależność między 
budową wulkanu a przebiegiem 
jego erupcji 

 opisuje negatywne i pozytywne 
skutki zjawisk wulkanicznych 

 opisuje katastrofy wywołane 
wybuchami wulkanów 

 wykazuje związek występowania 
zjawisk wulkanicznych 
z przebiegiem granic płyt 
litosfery 

 podaje przykłady wykorzystania 
energii wnętrza Ziemi 
w gospodarce 

57. Trzęsienia ziemi  wyjaśnia znaczenie terminów: 
trzęsienie ziemi, sejsmograf 

 wymienia rodzaje trzęsień ziemi 

 wymienia skale opisujące 
trzęsienia ziemi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania trzęsień ziemi 

 omawia schemat rozchodzenia 
się fal sejsmicznych 

 odróżnia hipocentrum 
od epicentrum  

 dokonuje podziału trzęsień 
ziemi ze względu na genezę 

 wskazuje na mapie obszary 
sejsmiczne, pensejsmiczne 
i asejsmiczne 

 wyjaśnia przyczyny trzęsień 
ziemi 

 wyjaśnia przyczyny 
rozmieszczenia stref 
sejsmicznych na Ziemi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania podstawowych 
typów trzęsień ziemi 

 wykazuje zależność między 
ruchami płyt litosfery 
i trzęsieniami Ziemi 

 opisuje katastrofy wywołane 
trzęsieniami ziemi 

 wymienia sposoby ochrony 
przed skutkami trzęsień ziemi 

 ocenia warunki życia i 
działalności człowieka na 
obszarach aktywnych sejsmicznie 

58. Ruchy 

epejrogeniczne 

oraz izostatyczne 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
transgresja morza, regresja 
morza, ruchy talasogeniczne 

 wskazuje na mapie przykłady 
obszarów objętych ruchami 
obniżającymi i ruchami 
wznoszącymi 

 podaje podobieństwa i różnice 
między ruchami 
epejrogenicznymi a 
izostatycznymi 

 wymienia i wskazuje na mapie 
świata obszary poddawane 
współcześnie ruchom 
epejrogenicznym 
i izostatycznym 

 opisuje przyczyny procesów 
epejrogenicznych i 
izostatycznych  

 podaje dowody na istnienie 
ruchów epejrogenicznych 

 omawia na podstawie mapy 
ruchy izostatyczne na Półwyspie 
Skandynawskim 

 opisuje skutki procesów 
epejrogenicznych 
i izostatycznych 

 omawia znaczenie gospodarcze 
ruchów epejrogenicznych 
i izostatycznych 

59. Wielkie formy 

ukształtowania 

lądów 

 rozróżnia formy ukształtowania 
pionowego i poziomego lądów 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
depresja, kryptodepresja 

 wskazuje na mapie 

 charakteryzuje i podaje 
przykłady wielkich form 
ukształtowania powierzchni 
Ziemi 

 porównuje na podstawie 

 opisuje ukształtowanie 
powierzchni Ziemi jako efekt 
oddziaływania procesów 
endogenicznych 

 kreśli krzywą hipsograficzną 
wybranego obszaru 

 wykazuje na przykładach 
zależność wielkich form rzeźby 
od budowy skorupy ziemskiej 

 omawia wpływ procesów 
endogenicznych na budowę 



hipsometrycznej niziny, wyżyny 
i wybrane pasma górskie oraz 
depresje 

danych statystycznych 
ukształtowanie powierzchni 
kontynentów  

geologiczną i ukształtowanie 
powierzchni Ziemi 

60. Wielkie formy 

ukształtowania 

oceanów 

 wyróżnia formy dna 
oceanicznego 

 odróżnia szelfy od stoków 
kontynentalnych 

 charakteryzuje wielkie formy 
dna oceanicznego 

 porównuje na podstawie 
danych statystycznych 
ukształtowanie głębokościowe 
oceanów 

 wskazuje na mapie wielkie 
formy ukształtowania den 
morskich i oceanicznych 

 wskazuje na mapie rowy 
oceaniczne 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania rowów 
oceanicznych 

 oblicza największą deniwelację 
na Ziemi 

 kreśli krzywą batymetryczną 

61./62. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne 

VI. PROCESY EGZOGENICZNE 

63. Wietrzenie skał Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wietrzenie, zwietrzelina 

 wymienia i rozróżnia rodzaje 
wietrzenia 

 wymienia produkty wietrzenia 

 wymienia rodzaje wietrzenia 
fizycznego 

Uczeń poprawnie: 

 klasyfikuje procesy 
egzogeniczne kształtujące 
powierzchnię Ziemi 

 opisuje typy wietrzenia 

 opisuje etapy wietrzenia 
mrozowego 

 podaje przykłady skał 
podlegających intensywnemu 
wietrzeniu chemicznemu 

 wskazuje na mapie obszary, na 
których zachodzą intensywne 
procesy wietrzenia 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje czynniki 
odpowiedzialne za przebieg 
wietrzenia chemicznego 
i biologicznego 

 omawia przebieg procesu 
wietrzenia 

 charakteryzuje produkty i formy 
powstałe w wyniku wietrzenia 
fizycznego 

 wskazuje dominujący typ 
wietrzenia w określonej strefie 
klimatycznej 

Uczeń poprawnie:  

 wykazuje zależność między 
klimatem a typem wietrzenia  

 podaje przykłady form 
powstałych wskutek wietrzenia 

 opisuje skutki procesów 
wietrzenia 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie wietrzenia 
jako procesu przygotowującego 
do przekształcenia rzeźby 
powierzchni Ziemi 

64. Ruchy masowe  wyjaśnia znaczenie terminów: 
denudacja, ruchy masowe, 
erozja  

 wymienia podstawowe rodzaje 
ruchów masowych 

 podaje różnicę między 
odpadaniem a obrywaniem, 
osuwaniem a spełzywaniem 

 wymienia przyczyny 
powstawania ruchów 
masowych 

 omawia na podstawie 
schematów rodzaje ruchów 
masowych 

 wykazuje wpływ budowy 
geologicznej danego obszaru 
na grawitacyjne ruchy masowe 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania spływów błotnych 
i ziemnych 

 podaje konsekwencje ruchów 
masowych 

 wykazuje na przykładach 
zależność ruchów masowych 
od rzeźby terenu, klimatu 
i warunków wodnych 

 wykazuje wpływ działalności 
człowieka na intensywność 
ruchów masowych 

65. Procesy krasowe  wymienia skały rozpuszczalne 
przez wodę 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
krasowienie 

 wymienia formy krasu 
powierzchniowego i 
podziemnego 

 odróżnia formy krasu 
powierzchniowego 
i podziemnego 

 wymienia i rozpoznaje formy 
szaty naciekowej w jaskini 

 wskazuje na mapie świata 
i Europy obszary krasowe 

 opisuje czynniki, które 
wpływają na przebieg zjawisk 
krasowych 

 wymienia etapy rozwoju form 
krasu powierzchniowego 

 odróżnia wywierzysko 
od ponoru  

 wyjaśnia proces powstawania 
jaskiń  

 charakteryzuje wpływ 
procesów krasowych na rzeźbę 
obszarów zbudowanych ze skał 
węglanowych 

 opisuje zagrożenia występujące 
w jaskiniach wywołane 
działalnością człowieka 



66. Rzeźbotwórcza 

działalność rzek  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
erozja wgłębna, erozja 
wsteczna, erozja boczna, 
akumulacja 

 wymienia czynniki wpływające 
na tempo erozji rzecznej 

 wymienia rodzaje erozji 
rzecznej 

 wymienia elementy doliny 
rzecznej 

 podaje przykłady rzek o różnych 
typach ujść  

 porównuje cechy rzeki w biegu 
górnym, środkowym i dolnym 

 wymienia przykłady form 
powstałych w wyniku erozji 
i akumulacji 

 opisuje na podstawie schematu 
elementy doliny rzecznej 

 odróżnia terasę zalewową 

od nadzalewowej 

 wymienia rodzaje ujść 
rzecznych i wskazuje ich 
przykłady na mapie 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania procesów 
rzeźbotwórczych na 
poszczególnych odcinkach rzeki 

 wyjaśnia na podstawie schematu 
proces erozji wstecznej 

 omawia na podstawie 
schematów fazy rozwoju 
meandrów i starorzeczy 

 wyjaśnia proces powstawania 
delty 

 wyjaśnia, w jakich warunkach 
zachodzi erozja wąwozowa 

 opisuje przebieg oraz efekty 
erozyjnej i akumulacyjnej 
działalności wód płynących 

 oblicza przeciętny spadek rzeki  

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie teras rzecznych 

 opisuje rzeźbotwórczą 
działalność wód opadowych 
(erozja wąwozowa) 

 wskazuje możliwości 
zagospodarowania teras 
zalewowych i nadzalewowych  

67. Rzeźbotwórcza 

działalność 

lodowców 

górskich 

 wymienia podstawowe formy 
powstałe w wyniku działalności 
lodowca górskiego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
egzaracja, muton, dolina  
U-kształtna, cyrk lodowcowy, 
detrakcja, detersja, dolina 
zawieszona, wygłady 
lodowcowe, kem, oz, drumlin 

 wymienia rodzaje moren 

 podaje przykłady lodowców 
górskich na świecie 

 wyróżnia rodzaje 
rzeźbotwórczej działalności 
lodowców 

 dokonuje podziału form rzeźby 
polodowcowej na formy 
erozyjne i akumulacyjne 

 rozróżnia formy powstałe 
w wyniku działalności 
lodowców górskich 

 wyjaśnia powstawanie różnych 
typów moren 

 opisuje przebieg niszczącej 
działalności lodowca górskiego 

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie doliny 
U-kształtnej 

 opisuje skutki działalności 
lodowców górskich 

 opisuje przebieg erozyjnej 
i akumulacyjnej działalności 
lodowców i wymienia formy 
powstałe w jej wyniku 

68. Rzeźbotwórcza 

działalność 

lądolodów i wód 

polodowcowych 

 wymienia podstawowe formy 
powstałe w wyniku działalności 
lądolodu 

 wskazuje na mapie 
przykładowe obszary o rzeźbie 
młodoglacjalnej 
 

 rozróżnia formy powstałe w 
wyniku działalności lądolodów  

 wymienia formy fluwioglacjalne  

 wymienia przykłady niszczącej 
i budującej działalności wód 
polodowcowych 

 odróżnia rzeźbę staroglacjalną 
od młodoglacjalnej 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie 
sandrów i pradolin 

 opisuje na podstawie schematu 

proces powstawania kemów 

 opisuje skutki działalności 
lądolodów 

 odróżnia skutki działalności 
lądolodów od skutków 
działalności lodowców górskich 

 omawia wpływ zlodowaceń 
na rzeźbę powierzchni Ziemi 

69. Rzeźbotwórcza 

działalność 

wiatru 

 wyjaśnia, na czym polega erozja 
eoliczna 

 wymienia formy powstałe 
w wyniku niszczącej i budującej 
działalności wiatru 

 wymienia rodzaje pustyń 
i wskazuje ich przykłady 
na mapie 

 wymienia czynniki wpływające 
na siłę transportową wiatru 

 charakteryzuje niszczącą 

i budującą działalność wiatru 

 omawia budowę wydmy 
parabolicznej i barchanu 

 charakteryzuje typy pustyń 
i wskazuje ich rozmieszczenie 

 opisuje warunki sprzyjające 
rzeźbotwórczej działalności 
wiatru 

 wykazuje zależność kształtu 
wydm od klimatu 

 opisuje proces powstawania 
grzybów skalnych 

 opisuje powstawanie pokryw 
lessowych i wymienia nazwy 
obszarów, na których one 
występują 

 opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji eolicznej 

 wymienia zagrożenia dla 
działalności człowieka 
spowodowane deflacją oraz 
niszczeniem skał przez piasek 
niesiony wiatrem 

 wyjaśnia związek między 
lessami występującymi 
w Europie a plejstoceńskimi 
lądolodami 



70. Rzeźbotwórcza 

działalność 

morza 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
abrazja, platforma abrazyjna, 
nisza abrazyjna 

 wymienia czynniki wpływające 
na intensywność niszczącej 
działalności morza 

 wymienia przykłady niszczącej 
i budującej działalności fal 
i prądów morskich 

 wymienia elementy klifu 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu proces powstawania 
klifu 

 wyjaśnia proces powstawania 
mierzei 

 opisuje przebieg oraz efekty 
niszczącej i budującej 
działalności morza 

 porównuje rzeźbotwórczą 
działalność morza na wybrzeżu 
wysokim i płaskim 

 podaje przykłady skutków 
oddziaływania wody morskiej 
w strefie wybrzeża 

71. Typy wybrzeży 

morskich 

 wymienia na podstawie mapy 
podstawowe typy wybrzeży 
 

 rozpoznaje podstawowe typy 
wybrzeży na mapie i fotografii 

 opisuje typy genetyczne 

wybrzeży 

 

 opisuje powstawanie atolu 

 porównuje typy wybrzeży  

 charakteryzuje wybrzeża 
powstałe przy udziale 
organizmów żywych 

 podaje przykłady zagrożeń dla 
rozwoju raf koralowych na 
świecie 

 opisuje rolę wybrzeży 
w gospodarczej działalności 
człowieka 

72./73. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Procesy egzogeniczne 

VII. GLEBY. BIOSFERA 

74. Powstawanie 

gleb 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
gleba, proces glebotwórczy, 
poziom glebowy, profil glebowy 

 wymienia czynniki rozwoju gleb 

 wymienia na podstawie 
schematu poziomy glebowe 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje procesy 
glebotwórcze 

 charakteryzuje na podstawie 
schematów profili glebowych 
najważniejsze poziomy glebowe 

 podaje różnice między 
żyznością a urodzajnością 

 wymienia przykłady gleb o 
różnym odczynie pH 

Uczeń poprawnie: 

 omawia czynniki glebotwórcze 
z uwzględnieniem czynników 
abiotycznych i biotycznych 

 rozróżnia główne procesy 
glebotwórcze 

 opisuje cechy poszczególnych 
poziomów profilu glebowego 

 opisuje kompleksy rolniczej 
przydatności gleb 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia wpływ procesu 
glebotwórczego na żyzność gleb 

 podaje przykłady negatywnego 
oddziaływania człowieka na 
urodzajność gleb 

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje ciąg zależności 
występujących między 
procesami glebotwórczymi, 
poziomem glebowym, profilem 
glebowym a typem gleb 

75. Typy genetyczne 

gleb 

 wymienia podstawowe typy 
gleb 

 rozróżnia gleby strefowe 
i astrefowe 

 omawia cechy gleb strefowych, 
astrefowych i pozastrefowych 

 opisuje rozmieszczenie 
głównych typów gleb na 
podstawie mapy 

 analizuje wybrane profile 
glebowe 

 omawia genezę wybranych 
typów gleb strefowych, 
astrefowych i pozastrefowych 

 przyporządkowuje gleby 
strefowe do stref klimatycznych 
i roślinnych 

 przyporządkowuje gleby 
strefowe do skał podłoża 
i warunków wodnych 

 ocenia przydatność rolniczą 
gleb strefowych, astrefowych 
i pozastrefowych 

 rozpoznaje typy gleb 
na podstawie opisu i schematu 
profilu glebowego 

 wykazuje wpływ czynników 
antropogenicznych 
na degradację gleb 

76. Świat roślin  podaje nazwy formacji 
roślinnych na świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na zróżnicowanie szaty 
roślinnej na Ziemi 

 wymienia dominujące gatunki 
roślin w każdej ze stref 
roślinnych 

 charakteryzuje poszczególne 
formacje roślinne na Ziemi 

 wskazuje na mapie zasięg 
występowania głównych stref 
roślinnych 
 

 wyjaśnia związek między 
strefami klimatu a formacjami 
roślinnymi 

 opisuje przyczyny 
nierównomiernego 
rozmieszczenia stref roślinnych 
na Ziemi 

 charakteryzuje piętrowość 
roślinną obszarów górskich na 

 podaje przykłady 
przystosowania się roślin do 
warunków środowiska 
przyrodniczego 

 omawia piętra klimatyczno- 
-roślinne na przykładach 
wybranych gór położonych 
na różnych szerokościach 
geograficznych 

 porównuje i opisuje formacje 
roślinne na różnych 
kontynentach oraz w określonej 
części świata 

 wykazuje związek pomiędzy 
cechami roślinności 
a warunkami danego 
środowiska 



Ziemi  wyjaśnia zróżnicowanie 
zbiorowisk roślinnych na 
świecie 

77. Świat zwierząt  wyjaśnia znaczenie terminów: 
fauna, endemit 

 wymienia i wskazuje na mapie 
krainy i królestwa 
zoogeograficzne 

 wymienia charakterystyczne 
zwierzęta żyjące 
w poszczególnych krainach 
zoogeograficznych 

 wyróżnia krainy i królestwa 
zoogeograficzne  

 charakteryzuje wybrane krainy 
zoogeograficzne 

 wymienia strefy życia w wodach 
oraz charakteryzuje jedną z nich 

 wyjaśnia geograficzne 
przyczyny zróżnicowania świata 
zwierzęcego 

 wymienia bariery ograniczające 
rozprzestrzenianie się zwierząt 
na Ziemi 

 przyporządkowuje typowe 
gatunki fauny do 
poszczególnych krain 
zoogeograficznych 

 podaje przykłady 
przystosowania się zwierząt do 
warunków środowiska 
przyrodniczego 

 opisuje i ocenia warunki życia 
w poszczególnych strefach 
mórz i oceanów  

 charakteryzuje faunę 
w strefach mórz i oceanów     

 

 wykazuje na przykładach 
zależność świata zwierzęcego 
od budowy geologicznej, 
klimatu, warunków wodnych 
i gleby 

 wyjaśnia przyczyny 
występowania endemitów 
na Ziemi 

 

78. Strefy 

krajobrazowe na 

Ziemi 

 wymienia czynniki przyrodnicze 
i antropogeniczne wpływające 
na kształtowanie się krajobrazu 
na Ziemi 

 wymienia strefy krajobrazowe 
na Ziemi i wskazuje je na mapie 

 opisuje komponenty 
środowiska przyrodniczego 
w strefie krajobrazowej 

 wymienia wybrane parki 
narodowe w poszczególnych 
strefach krajobrazowych 
i wskazuje je na mapie  

 porównuje cechy środowiska 
przyrodniczego i formy 
gospodarowania 
w poszczególnych strefach 
krajobrazowych na Ziemi 

 podaje przykłady oddziaływania 
komponentów środowiska 
przyrodniczego na człowieka w 
poszczególnych strefach 
krajobrazowych  

 wykazuje na podstawie map 
tematycznych strefowe i 
astrefowe zróżnicowanie 
środowiska przyrodniczego 
Ziemi 

 wyjaśnia zależność między 
środowiskiem przyrodniczym 
a życiem człowieka 

 charakteryzuje wybrane 
środowisko strefowe lub 
astrefowe 

79. Interakcje 

między 

poszczególnymi 

sferami Ziemi 

 wymienia sfery Ziemi i wskazuje 
po jednym przykładzie 
oddziaływań pomiędzy 
wybranymi sferami 

 podaje przykłady sfer Ziemi 
kształtowanych przez procesy 
endogeniczne 

 wymienia przykłady 
oddziaływania i wpływu ruchów 
Ziemi na hydrosferę 

 wyjaśnia powstawanie 
wiatrołomów w wyniku 
czynników atmosferycznymi 

 omawia wpływ organizmów 
żywych na hydrosferę 

 omawia i podaje przykłady 
wpływu obszarów leśnych 
na klimat lokalny 

 opisuje na przykładach wpływ 
litosfery na procesy 
glebotwórcze 

 podaje przykłady wpływu 
rodzaju podłoża na rzeźbę 
terenu 

 omawia efekty działania siły 
odśrodkowej Ziemi i jej wpływ 
na litosferę 

 wyjaśnia wpływ ruchów 
endogenicznych na zmiany linii 
brzegowej mórz i jezior oraz 
zmiany biegu rzeki 

 omawia czynniki warunkujące 
strefowość klimatyczno- 
-roślinno-glebową 

 omawia wpływ biosfery 
i pedosfery na rozwój procesów 
stokowych 

 wykazuje wpływ oddziaływania 
ciał niebieskich na poszczególne 
sfery Ziemi 

 ocenia skutki działania 
atmosfery na rzeźbę terenu 

 wyjaśnia zależność 
występowania lodowców od 
warunków klimatycznych 
i ukształtowania powierzchni  

 podaje przykłady wpływu 
wielkości opadów 
atmosferycznych na reżim rzek 
oraz tempo denudacji 

 ocenia na przykładach wpływ 
różnych typów klimatu 
na litosferę 

 wykazuje związek sieci 
hydrograficznej danego obszaru 
z budową geologiczną 

 analizuje związki między 
litosferą a czynnikami 
klimatotwórczymi 

80./81. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Gleby. Biosfera 

WARSZTATY TERENOWE 



82./84

. 

Warsztaty 

terenowe – 

pomiar 

przepływu cieku 

wodnego 

Uczeń poprawnie: 

 przygotowuje materiał 
niezbędny do pomiarów 
przepływu cieku wodnego 

 ustala miejsce startu i mety 
odcinka pomiarowego 

 powtarza pomiar czasu, np. 
pięciokrotnie 

Uczeń poprawnie: 

 zapisuje dane pomiarowe 
w tabeli  

 oblicza średni czas pokonania 
odcinka pomiarowego przez 
pływak 
 

Uczeń poprawnie: 

 dokonuje pomiarów szerokości 
potoku, a następnie głębokości 
cieku z wykorzystaniem taśmy 
mierniczej 
 

Uczeń poprawnie: 

 rysuje przekrój mokry potoku 
w skali 1:10 na papierze 
milimetrowym 

 rysuje profil dna potoku 

 oblicza prędkość wody w nurcie 
w m/s, uwzględniając długość 
odcinka i czas przepływu 
pływaka  

Uczeń poprawnie: 

 oblicza powierzchnię przekroju 
mokrego 

 oblicza przepływ cieku 
wodnego w m

3
/s, 

uwzględniając prędkość wody w 
nurcie i powierzchni przekroju 
mokrego 

85./87

. 

Warsztaty 

terenowe – 

analiza profilu 

glebowego 

 opisuje miejsce odkrywki pod 
względem użytkowania terenu 

 opisuje miejsce odkrywki 
z wykorzystaniem GPS, podając 
współrzędne geograficzne, 
wysokość n.p.m, a także 
ekspozycję odsłonięcia 

 opisuje profil glebowy 
z uwzględnieniem liczby 
poziomów glebowych 

 nazywa poziomy glebowe 
(np. 0, A ,B), podaje barwę, 
określa miąższość 
poszczególnych warstw oraz 
głębokość występowania 

 wykonuje zadania z kart pracy   

 wykonuje za pomocą 
kwasomierza glebowego 
pomiary pH gleby i ustala jej 
odczyn  

 określa rodzaj gleby na 
podstawie obserwacji i pomocy 
dydaktycznych  

 przeprowadza obserwację 
i analizę więcej niż jednego 
typu gleby 

 porównuje profile glebowe 
i ustala poprawność 
przygotowanych opisów 

88./90

. 

Warsztaty 

terenowe – 

krajobraz 

najbliższej 

okolicy 

 wyznacza kierunki świata 
w terenie 

 posługuje się busolą lub 
kompasem 

 wyznacza azymut w terenie  

 dokonuje pomiaru wysokości 
Słońca nad horyzontem, 
wykorzystując gnomon 

 posługuje się tablicami 
matematyczno-fizycznymi 

 wykonuje dokumentację 
fotograficzną 

 posługuje się mapą 
topograficzną 

 opisuje elementy 
ukształtowania powierzchni, 
roślinność, obiekty 
hydrologiczne 
i antropogeniczne 

 przygotowuje na podstawie 
zebranych materiałów 
prezentacje multimedialną 
dotyczącą wpływu działalności 
człowieka na krajobraz 
najbliższej okolicy 

 

I. PRZEMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE ŚWIATA 

1.  Lekcja organizacyjna 

2.  Klasyfikacja 

państw świata 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
morskie wody wewnętrzne, wody 
terytorialne, wyłączna strefa 
ekonomiczna 

 wymienia najczęstsze kryteria 
przyjmowane podczas 
formułowania definicji państwa  

 wymienia kryteria podziału 
ustrojów politycznych państw 
świata 

 wymienia państwa mające dwie 
stolice i wskazuje je na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia czynniki wpływające 
na zmianę liczby państw na 
świecie 

 wskazuje na mapie świata 
przykłady krajów, których granice 
nawiązują do warunków 
przyrodniczych lub zostały 
wyznaczone w sposób sztuczny 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zmiany liczby państw 
w Europie i na świecie 

 przedstawia podział terytorialny 
mórz i oceanów  

 analizuje podział wpływów na 
Antarktydzie 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia, dlaczego Antarktyda 
zgodnie z postanowieniami 
międzynarodowymi stanowi 
obszar międzynarodowy, objęty 
całkowitym zakazem eksploatacji 
surowców mineralnych 

Uczeń poprawnie: 

 prognozuje zmiany liczby państw 
na podstawie wiedzy 
o problemach współczesnego 
świata 



3.  Zmiany na mapie 

politycznej świata 

 wymienia okresy w historii 
powszechnej, które wpłynęły na 
obecny układ państw na mapie 
politycznej świata  

 wymienia państwa powstałe 
w Europie po 1989 r. 

 wymienia czynniki wpływające 
na współczesny podział polityczny 
świata 

 odczytuje na mapach aktualny 
podział polityczny świata 

 wskazuje przykłady państw 
będących niegdyś kolonią 

 podaje przykłady nowo 
utworzonych państw na świecie 

 analizuje kształtowanie się mapy 
politycznej świata do 1989 r. 

 analizuje następstwa przemian 
społeczno-ustrojowych po 1989 r. 

 ukazuje na przykładach procesy 
integracji i dezintegracji 
w Europie po 1989 r. 

 opisuje wybrane ustroje 
polityczne na świecie 

 wyjaśnia na wybranych 
przykładach procesy, w których 
wyniku powstały nowe państwa 
pozaeuropejskie  

 wyjaśnia wpływ kształtowania się 
podziału politycznego świata 
na inne elementy przestrzeni 
geograficznej 

4.  Mierniki poziomu 

rozwoju krajów 

 wymienia główne mierniki 
i wskaźniki rozwoju społeczno- 
-gospodarczego 

 wymienia przykłady państw 
o różnym poziomie rozwoju 
gospodarczego 

 definiuje wybrane ekonomiczne 
mierniki wzrostu gospodarczego 

 porównuje strukturę PKB państw 
znajdujących się na różnych 
poziomach rozwoju 
gospodarczego  

 

 charakteryzuje HDI 

 porównuje składowe HDI 
w wybranych państwach 

 opisuje przestrzenne 
zróżnicowanie wartości PKB i HDI 
na świecie 

 omawia podstawowe cechy 
gospodarcze, demograficzne 
i społeczne państw o różnym 
poziomie rozwoju gospodarczego 

 wyjaśnia wpływ rozwoju 
społeczno-gospodarczego świata 
na inne elementy przestrzeni 
geograficznej (Interakcje) 

 uzasadnia potrzebę 
konstruowania syntetycznych 
mierników rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, np. HDI 

5.  Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Przemiany polityczne i gospodarcze świata 

II. LUDNOŚĆ I URBANIZACJA 

6.  Liczba ludności 

świata i jej zmiany 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia i wskazuje na mapie 
świata najludniejsze państwa 

 podaje różnice w zaludnieniu 
wg kontynentów 

 wymienia przykłady państw 
o wysokim i niskim współczynniku 
przyrostu naturalnego 

Uczeń poprawnie: 

 omawia etapy zaludniania Ziemi 

 podaje czynniki wpływające 
na zróżnicowanie przyrostu 
naturalnego na świecie 

 oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje liczbę ludności świata 
i jej zmiany  

 oblicza tempo zmian liczby 
ludności na danym obszarze  
za pomocą wskaźnika dynamiki 

 analizuje zróżnicowanie 
przyrostu naturalnego na świecie 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny oraz skutki 
tempa wzrostu liczby ludności 
w skali globalnej i regionalnej 

 ukazuje na przykładach 
konsekwencje wysokiego 
współczynnika przyrostu 
naturalnego 

 wyjaśnia wpływ zmian 
ludnościowych na środowisko 
przyrodnicze i inne elementy 
przestrzeni społeczno-gospodarczej 
i kulturowej (Interakcje) 

Uczeń poprawnie: 

 prognozuje zmiany liczby 
ludności świata i poszczególnych 
kontynentów 

7.  Teoria rozwoju 

demograficznego 

 wymienia teorie rozwoju 
społeczeństw 

 wymienia fazy przejścia 
demograficznego 

 wymienia przykłady państw 
znajdujących się 
w poszczególnych fazach przejścia 

 charakteryzuje etapy rozwoju 
demograficznego ludności 
na postawie wykresu 

 wymienia fazy przejścia 
demograficznego, w których 
następuje eksplozja 
demograficzna 

 analizuje model przejścia 
demograficznego na wybranych 
przykładach   

 analizuje fazy przejścia 
epidemiologicznego na 
wybranych przykładach 

 opisuje etapy rozwoju 

 analizuje przyczyny i skutki 
eksplozji demograficznej i implozji 
demograficznego 

 ukazuje przyczyny zmian 
demograficznych 
i epidemiologicznych w krajach 
wysoko rozwiniętych gospodarczo 



demograficznego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
eksplozja demograficzna, 
implozja demograficzna  

 wymienia przyczyny eksplozji 
demograficznej oraz implozji 
demograficznej 

demograficznego ludności 
na przykładach wybranych 
państw świata 

 opisuje przestrzenne 
zróżnicowanie eksplozji 
demograficznej i implozji 
demograficznej 

8.  Zróżnicowanie 

demograficzne 

społeczeństw 

 podaje przykłady społeczeństwa 
młodego i starego 

 odczytuje z wykresów średnią 
długość trwania życia 
w wybranych krajach świata  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
współczynnik feminizacji, 
współczynnik maskulinizacji 

 wskazuje czynniki kształtujące 
strukturę wieku ludności 

 wymienia typy demograficzne 
społeczeństw  

 charakteryzuje społeczeństwa 
młode, zastojowe i stare 
na przykładach wybranych 
państw świata 

 analizuje strukturę wieku i płci 
ludności na przykładach 
wybranych państw świata 
(na podstawie danych 
statystycznych) 

 wyjaśnia konsekwencje starzenia 
się społeczeństwa 

 oblicza współczynnik feminizacji 
i współczynnik maskulinizacji 

 omawia problemy społeczno- 
-gospodarcze związane ze 
starzeniem się społeczeństw 
wybranych krajów Europy 
Zachodniej 

 analizuje i ocenia zróżnicowanie 
ludności pod względem 
przeciętnej długości trwania 
życia, dzietności oraz 
umieralności niemowląt 

 prognozuje zmiany udziału 
głównych grup wiekowych 
ludności Unii Europejskiej 
na podstawie różnorodnych 
źródeł  

9.  Rozmieszczenie 

ludności na 

świecie 

 

 wymienia typy obszarów wg 
podziału ze względu na aktualny 
stopień zaludnienia  

 podaje główne cechy 
rozmieszczenia ludności 
na świecie 

 wymienia obszary o dużej i małej 
gęstości zaludnienia na świecie 

 określa gęstość zaludnienia na 
poszczególnych kontynentach 

 omawia czynniki przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze rozmieszczenia 
ludności na świecie 

 wskazuje obszary największej 
i najmniejszej koncentracji 
ludności na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 przedstawia przyczyny dużej 
koncentracji ludności na 
wybranym obszarze  

 oblicza wskaźnik gęstości 
zaludnienia dla wybranych 
państw 

 analizuje rozmieszczenie 
ludności na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 wykazuje wpływ barier 
osadniczych na rozmieszczenie 
ludności na świecie 

 porównuje czynniki wpływające 
na rozmieszczenie ludności 
w krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych gospodarczo  

 analizuje wpływ czynników 
przyrodniczych 
i pozaprzyrodniczych 
na rozmieszczenie ludności 
na świecie 

 ukazuje przyrodnicze 
i społeczno-gospodarcze skutki 
nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności 
na świecie  

 analizuje wskaźniki gęstości 
zaludnienia w wybranych 
państwach 

 wyjaśnia, dlaczego w analizach 
demograficznych stosuje się 
wskaźnik gęstości zaludnienia 
i wskaźnik fizjologicznej gęstości 
zaludnienia 
 

10.  Przyczyny 

i konsekwencje 

migracji ludności 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
migracja, imigracja, emigracja, 
reemigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty 

 podaje przykłady państw 
o dodatnim i ujemnym saldzie 
migracji zagranicznych 
na podstawie mapy tematycznej 

 klasyfikuje migracje  

 wyjaśnia przyczyny migracji 

 podaje kierunki współczesnych 
migracji zagranicznych na świecie 

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego ludności 

 charakteryzuje przyczyny 
i konsekwencje migracji ludności 
w różnych państwach 

 analizuje kierunki współczesnych 
migracji zewnętrznych 
i wewnętrznych  

 podaje pozytywne i negatywne 
skutki ruchów migracyjnych 

 wymienia rodzaje i przyczyny 
uchodźstwa oraz podaje 
przykłady tego rodzaju migracji 

 opisuje problem uchodźstwa 
na wybranych przykładach 

11.  Zróżnicowanie 

rasowe 

i narodowościowe 

ludności 

 wymienia główne i mieszane 
odmiany ludzkie 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
rasizm 

 wymienia przykłady krajów 

 opisuje rozmieszczenie odmian 
ludzkich na świecie na podstawie 
mapy tematycznej  

 klasyfikuje języki świata 
ze szczególnym uwzględnieniem 

 charakteryzuje strukturę 
etniczną i narodowościową 
ludności świata 

 wskazuje przyczyny 
upowszechniania się wybranych 

 przedstawia skutki 
zróżnicowania 
narodowościowego i etnicznego 
ludności na przykładach 

 wskazuje konsekwencje 

 uzasadnia konieczność walki 
z rasizmem 

 omawia wpływ podbojów 
kolonialnych na zróżnicowanie 
językowe świata 



jednolitych oraz zróżnicowanych 
pod względem 
narodowościowym 
 

grup językowych rodziny 
indoeuropejskiej 

 wymienia najbardziej 
rozpowszechnione języki świata 
na podstawie danych 
statystycznych 

języków na świecie upowszechniania się wybranych 
języków na świecie 

12.  Zróżnicowanie 

religijne i 

kulturowe 

ludności 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
religia 

 wymienia nazwy religii 
uniwersalnych 

 wymienia przykłady krajów 
jednolitych oraz zróżnicowanych 
pod względem religijnym 
i kulturowym 

 charakteryzuje zróżnicowanie 
religijne i kulturowe świata 

 przedstawia strukturę 
wyznaniową na świecie na 
podstawie danych statystycznych 

 charakteryzuje kręgi kulturowe 
(cywilizacyjne) na świecie oraz 
wskazuje ich zasięg na mapie  

 przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania religijnego 
i kulturowego ludności 

 omawia znaczenie czynników 
społeczno-kulturowych 
w rozwoju gospodarczym 
wybranych regionów świata 

 ocenia wpływ religii na postawy 
społeczne i gospodarkę państw 

13.  Struktura 

zawodowa 

ludności świata 

 wymienia kategorie ludności 
na rynku pracy 

 wymienia czynniki decydujące 
o poziomie aktywności 
zawodowej ludności 

 charakteryzuje czynniki 
decydujące o poziomie 
aktywności zawodowej ludności 

 opisuje współczynnik aktywności 
zawodowej wg płci w wybranych 
państwach na podstawie danych 
statystycznych 

 omawia strukturę zatrudnienia 
w poszczególnych fazach rozwoju 
gospodarczego 

 analizuje strukturę zawodową 
ludności wybranych państw 

 oblicza współczynnik aktywności 
zawodowej 

 wyjaśnia zróżnicowanie struktury 
zatrudnienia w wybranych 
państwach i jej związek 
z poziomem rozwoju państwa 

 omawia przyczyny zmian 
zachodzących na rynku pracy 
w krajach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego 

 omawia zmiany w strukturze 
zatrudnienia wraz z rozwojem 
gospodarczym, a także ich 
konsekwencje na świecie oraz 
w wybranych krajach 

 charakteryzuje współczesne 
formy zatrudnienia 

14.  Bezrobocie na 

świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
stopa bezrobocia, bezrobocie 
ukryte 

 wymienia rodzaje bezrobocia 

 wskazuje przyczyny bezrobocia 
na świecie 

 oblicza współczynnik (stopę) 
bezrobocia 

 porównuje zróżnicowanie stopy 
bezrobocia w wybranych 
państwach na podstawie danych 
statystycznych 

 charakteryzuje rodzaje 
bezrobocia 

 analizuje pozytywne i negatywne 
skutki bezrobocia 

 opisuje problem pracy dzieci – 
przyczyny, konsekwencje 
i obszary występowania 

 omawia działania państw 
podejmowane w celu 
ograniczenia bezrobocia 

 przedstawia psychospołeczne 
skutki bezrobocia na podstawie 
materiałów źródłowych 

15.  Geograficzne 

uwarunkowania 

stanu zdrowia 

ludności 

 omawia czynniki wpływające 
na stan zdrowia ludzi na świecie  

 wyjaśnia przyczyny i skutki 
występowania chorób na świecie 

 wymienia typowe choroby 
w krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych gospodarczo  

 charakteryzuje choroby 
cywilizacyjne, w tym otyłość 

 wymienia przyczyny zgonów 
w najbogatszych państwach 
i krajach słabo rozwiniętych 

 analizuje społeczne 
i gospodarcze skutki 
występowania chorób na świecie 

 analizuje geograficzne 
uwarunkowania stanu zdrowia 
ludności świata 

 omawia zróżnicowanie dostępu 
do usług medycznych w różnych 
krajach świata na podstawie 
mapy tematycznej 

 wyjaśnia, na czym polega 
profilaktyka chorób 

 proponuje globalne i regionalne 
działania, które można podjąć 
w celu zwalczania chorób 
cywilizacyjnych i zakaźnych 

16.  Osadnictwo 

wiejskie i miejskie 

 wymienia rodzaje jednostek 
osadniczych 

 podaje charakterystyczne cechy 
wsi 

 wymienia funkcje miast  

 podaje przykłady miast 
o różnych funkcjach 

 charakteryzuje czynniki 
lokalizacji i rozwoju jednostek 
osadniczych 

 charakteryzuje nowe funkcje wsi  

 opisuje wybrane funkcje miast 

 rozpoznaje typy genetyczne 
kształtów wsi  

 opisuje wpływ czynników 
przyrodniczych 
i antropogenicznych 
na kształtowanie się sieci 
osadniczej  

 rozpoznaje typy miast i zespołów 

 wyjaśnia przyczyny przemian 
zachodzących współcześnie 
w osadnictwie wiejskim 

 określa strukturę funkcjonalno- 
-przestrzenną różnych miast 

 ocenia zmiany struktury 
funkcjonalno-przestrzennej 
miast  wraz z rozwojem państw 

 przedstawia cechy fizjonomiczne 
miast typowe dla różnych 
regionów świata oraz ich zmiany 
wraz z rozwojem gospodarczym 



miejskich na świecie  

17.  Urbanizacja na 

świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

 wymienia płaszczyzny i fazy 
urbanizacji 

 wskazuje na mapie najludniejsze 
zespoły miejskie świata 

 charakteryzuje płaszczyzny 
urbanizacji 

 opisuje fazy urbanizacji 

 opisuje typy zespołów miejskich 
i wskazuje je na mapie 

 wymienia przykłady megalopolis 
na świecie 

 przedstawia procesy 
urbanizacyjne na świecie 

 

 analizuje przyczyny urbanizacji 
w wybranych regionach 

 porównuje zmiany liczby 
ludności w wybranych miastach 
świata na podstawie danych 
statystycznych 

 opisuje zmiany w krajobrazie 
wielkich miast w różnych 
regionach świata 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
poziomu urbanizacji w różnych 
częściach świata 

 analizuje skutki urbanizacji 
w wybranych regionach świata 

 porównuje układ przestrzenny 
głównych typów zespołów 
miejskich 

 opisuje zróżnicowanie poziomu 
życia ludzi w miastach różnych 
typów i o różnej wielkości 

 porównuje problemy 
mieszkańców wielkich miast 
w państwach słabo i wysoko 
rozwiniętych gospodarczo 

18./19. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja 

III. ROLNICTWO 

20.  Czynniki rozwoju 

rolnictwa 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze czynniki 
rozwoju rolnictwa 

 określa funkcje rolnictwa 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje warunki 
klimatyczno-glebowe 
do produkcji rolnej na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 ocenia poziom mechanizacji 
i chemizacji rolnictwa 
w wybranych krajach świata 
na podstawie danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia wpływ czynników 
społeczno-ekonomicznych 
na rozwój rolnictwa 
na wybranych przykładach 

 analizuje mierniki wielkości 
gospodarstw rolnych 
w wybranych państwach 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia środowisko przyrodnicze 
ze względu na możliwości rozwoju 
rolnictwa na wybranych 
przykładach 

 ocenia poziom kultury rolnej 
oraz strukturę wielkościową 
i własnościową gospodarstw 
rolnych w wybranych krajach 
świata 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia korzyści 
dla rolnictwa wynikające 
ze zwiększenia mechanizacji 
i chemizacji rolnictwa 

21.  Użytkowanie ziemi 

na świecie 

 wymienia formy użytkowania 
ziemi 

 wymienia państwa o największym 
udziale gruntów ornych 
w strukturze użytkowania ziemi 

 charakteryzuje elementy 
struktury użytkowania ziemi 
na podstawie wykresu 

 wskazuje przyczyny dużego 
zróżnicowania udziału gruntów 
ornych w strukturze użytkowania 
ziemi w wybranych państwach  

 przedstawia wpływ czynników 
społeczno-gospodarczych 
na strukturę użytkowania ziemi 

 przedstawia zróżnicowanie 
struktury użytkowania ziemi 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

 analizuje przyczyny i skutki zmian 
wielkości powierzchni gruntów 
ornych, użytków zielonych, 
nieużytków oraz lasów 
na przykładach państw leżących 
na różnych kontynentach 

 proponuje sposoby 
wykorzystania nieużytków 
do celów rolniczych 

22.  Rolnictwo 

uprzemysłowione 

i rolnictwo 

ekologiczne 

 wymienia cechy rolnictwa 
uprzemysłowionego i rolnictwa 
ekologicznego 

 wskazuje na mapie regiony, 
w których przeważa rolnictwo 
uprzemysłowione 

 wyjaśnia znaczenie GMO 

 wyjaśnia przyczyny rozwoju 
rolnictwa uprzemysłowionego 
i rolnictwa ekologicznego 

 wskazuje rejony upraw roślin 
zmodyfikowanych genetycznie 
na mapie świata 

 analizuje wybrane wskaźniki 
rolnictwa uprzemysłowionego  

 analizuje skutki rozwoju 
rolnictwa uprzemysłowionego 
i rolnictwa ekologicznego 

 wskazuje problemy związane 
z upowszechnianiem się roślin 
uprawnych zmodyfikowanych 
genetycznie 



23.  Typy rolnictwa 

i główne regiony 

rolnicze na świecie 

 wymienia kryteria podziału 
rolnictwa 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania rolnictwa 
intensywnego i rolnictwa 
ekstensywnego 

 wymienia typy rolnictwa 
i omawia ich rozmieszczenie 
na świecie 

 omawia różnice między 
rolnictwem intensywnym 
a ekstensywnym 

 charakteryzuje główne regiony 
rolnicze na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 opisuje cechy rolnictwa 
pierwotnego, tradycyjnego 
i rynkowego 

 porównuje gospodarkę rolną 
w wybranych regionach 
rolniczych 

 wykazuje różnice 
w intensywności rolnictwa 
w wybranych krajach świata 

 przedstawia argumenty 
za i przeciw wybranym sposobom 
intensyfikacji produkcji rolnej 

24.  Produkcja roślinna 

na świecie 

 przedstawia podział roślin 
uprawnych ze względu na cechy 
biologiczne i produkcyjne 

 wymienia rośliny należące 
do poszczególnych grup 

 wymienia czołowych 
producentów wybranych roślin 
uprawnych 

 przedstawia zastosowanie roślin 
uprawnych 

 opisuje rozmieszczenie upraw 
głównych ziemiopłodów na 
podstawie map tematycznych 

 

 analizuje rozmieszczenie 
i wielkość produkcji roślinnej 
w wybranych regionach świata 

 omawia czynniki wpływające 
na zróżnicowanie wysokości 
plonów zbóż w wybranych krajach 

 oblicza wielkość plonów  

 wyjaśnia znaczenie uprawy zbóż, 
roślin przemysłowych oraz 
używek na świecie  

 wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych i społeczno- 
-ekonomicznych rozwoju 
rolnictwa na wielkość, 
rozmieszczenie i specjalizację 
produkcji rolnej w różnych 
regionach świata 

25.  Produkcja 

zwierzęca na 

świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na produkcję zwierzęcą 

 wymienia produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

 przedstawia państwa 
o największym pogłowiu 
wybranych zwierząt 
gospodarskich 

 wskazuje kierunki chowu 
zwierząt  

 przedstawia typy chowu zwierząt 
gospodarskich 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
i wielkość pogłowia wybranych 
zwierząt gospodarskich 
na podstawie map tematycznych 
i danych statystycznych 

 wymienia czołowych importerów 
i eksporterów wołowiny 
i wieprzowiny na podstawie 
danych statystycznych 

 omawia zróżnicowanie hodowli 
na świece 

 wyjaśnia różnicę miedzy chowem 
intensywnym a chowem 
ekstensywnym 

 analizuje produkcję zwierzęcą 
w wybranych regionach świata 

 wyjaśnia zależność chowu 
wybranych zwierząt 
gospodarskich na świecie 
od czynników przyrodniczych 
i społeczno-ekonomicznych 

 wykazuje zależność pomiędzy 
pogłowiem wybranych gatunków 
zwierząt gospodarskich 
a wielkością produkcji mięsa, 
mleka i innych produktów 

26.  Rybactwo   wyjaśnia znaczenie terminów: 
rybactwo, rybołówstwo, 
akwakultura, marikultura 

 przedstawia główne łowiska 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 wymienia kraje o najniższym 
spożyciu ryb w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca na podstawie 
danych statystycznych 

 wskazuje na mapie kraje 
o największych światowych 
połowach morskich  

 omawia gospodarcze 
wykorzystanie wybranych 
gatunków ryb 

 wskazuje przyczyny 
nadmiernego odławiania 
organizmów morskich 

 podaje różnice między 
akwakulturą a rybołówstwem 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania wielkości połowów 
ryb w wybranych państwach 
świata 

 analizuje zagrożenia 
produktywności mórz i oceanów 

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie wielkości spożycia 
ryb na świecie 

 podaje przykłady zagrożeń 
wywołanych nadmierną 
eksploatacją mórz i oceanów 
 wskazuje możliwości rozwoju 

wykorzystania zasobów 
oceanów i mórz 

 

 przedstawia sposoby 
zapobiegania wyczerpywaniu się 
zasobów wód morskich 
i śródlądowych 

27.  Wyżywienie 

ludności świata 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
głód, niedożywienie, głód utajony  

 podaje normy żywieniowe 
na świecie wg FAO 

 wyjaśnia przyczyny oraz skutki 
głodu i niedożywienia ludności na 
świecie 
 analizuje rozmieszczenie 

 opisuje problemy wyżywienia 
ludności świata na podstawie 
różnych źródeł  

 wyjaśnia, dlaczego w niektórych 

 porównuje i uzasadnia strukturę 
spożycia żywności w państwach 
wysoko i słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

 proponuje działania, które 
można podjąć w celu zwiększenia 
produkcji rolnej na świecie, 
zmiany struktury produkcji 



 wskazuje liczbę głodujących 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

obszarów niedoboru i nadwyżek 
żywności na podstawie mapy 
tematycznej 

 wskazuje największych 
eksporterów żywności na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

krajach świata o sprzyjających 
warunkach rozwoju rolnictwa 
występuje problem 
niedożywienia ludności 

 wyjaśnia wpływ działalności 
rolniczej na inne elementy 
przestrzeni społeczno- 
-gospodarczej i kulturowej 

oraz dystrybucji żywności 

 proponuje sposoby walki 
z głodem 

28.  Leśnictwo  wymienia funkcje lasów 

 wskazuje kraje o największej 
lesistości 

 wymienia kraje o największym 
udziale w światowej produkcji 
drewna  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
deforestacja  

 przedstawia rozmieszczenie 
największych kompleksów 
leśnych na Ziemi 

 przedstawia zróżnicowanie 
lesistości na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 wymienia sposoby prowadzenia 
racjonalnej gospodarki leśnej 
w różnych regionach 

 opisuje zasoby leśne świata 
na podstawie mapy tematycznej 
i danych statystycznych 

 wskazuje przyczyny oraz skutki 
wycinania i niszczenia lasów 
równikowych 

 wykazuje skutki nieracjonalnej 
gospodarki leśnej w wybranych 
regionach świata 

 uzasadnia konieczność 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami leśnymi na świecie 

 podaje przykłady działań 
zapobiegających zmniejszaniu się 
powierzchni lasów na świecie 

29./30. Lekcja powtórzeniowa i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Rolnictwo 

IV. PRZEMYSŁ 

31.  Zmieniająca się 

rola przemysłu 

we współczesnym 

świecie 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia funkcje przemysłu 

 wymienia etapy procesu 
industrializacji 
 wskazuje na mapie kraje nowo 

uprzemysłowione  
 przedstawia kryteria podziału 

przemysłu i funkcje przemysłu 

Uczeń poprawnie: 

 omawia udział przemysłu 
w tworzeniu PKB w wybranych 
krajach na podstawie wykresu 

 charakteryzuje kraje nowo 
uprzemysłowione 

  opisuje rozwój przemysłu 
i zmiany w strukturze produkcji 
przemysłowej 

 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje strukturę i rolę 
przemysłu w krajach o różnym 
poziomie rozwoju 
gospodarczego 

 omawia rolę przemysłu 
w gospodarce państw 
 przedstawia zróżnicowanie 

poziomu rozwoju przemysłu 
na świecie 

Uczeń poprawnie: 

 uzasadnia różnice ilościowe 
i jakościowe produkcji 
przemysłowej państw o różnym 
poziomie rozwoju 

 omawia wpływ przemysłu 
na wzrost gospodarczy i jakość 
życia ludności świata 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny i skutki 
wzrastającej roli krajów nowo 
uprzemysłowionych w światowej 
gospodarce na podstawie 
dostępnych źródeł  

32.  Czynniki lokalizacji 

przemysłu 

 wymienia przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze czynniki 
lokalizacji przemysłu 

 wymienia przykłady zakładów 
przemysłowych uzależnionych 
od czynników przyrodniczych 
i pozaprzyrodniczych 

 przedstawia przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze czynniki 
lokalizacji przemysłu 
na wybranych przykładach 

 omawia przymusową, związaną 
oraz swobodną lokalizację 
przemysłu 

 wskazuje wpływ czynników 
lokalizacji przemysłu 
na rozmieszczenie i rozwój 
wybranych branż 

 wyjaśnia znaczenie 
behawioralnych czynników 
lokalizacji przemysłu  

 porównuje zróżnicowanie 
zasobów pracy w przemyśle 
tradycyjnym i przemyśle 
zaawansowanej technologii 

 omawia zmianę roli czynników 
lokalizacji przemysłu w czasie 

33.  Zasoby naturalne 

Ziemi. Podział i 

rola surowców 

mineralnych 

 przedstawia podział zasobów 
naturalnych  

 podaje przykłady zastosowania 
wybranych surowców 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
recykling 

 charakteryzuje surowce 
metaliczne, chemiczne i skalne 

 przedstawia znaczenie 
poszczególnych zasobów 
naturalnych 

 opisuje rozmieszczenie wybranych 
surowców mineralnych na 

 wyjaśnia rolę surowców 
mineralnych w rozwoju 
przemysłu 

 przedstawia głównych 
producentów surowców 
mineralnych  

 uzasadnia potrzebę racjonalnego 
gospodarowania surowcami 
mineralnymi 

 charakteryzuje światowe zasoby 
i wydobycie wybranych 
surowców mineralnych 
na podstawie danych 

 wyjaśnia przyczyny wzrostu roli 
metali ziem rzadkich 
w gospodarce światowej 
na podstawie dostępnych źródeł 



podstawie mapy tematycznej  

 omawia recykling jako nowe 
źródło surowców 

 statystycznych 

34.  Bilans 

energetyczny 

świata 

 przedstawia podział źródeł 
energii  

 podaje przykłady zastosowań 
surowców energetycznych 

 wymienia największych 
producentów wybranych 
surowców energetycznych 

 opisuje wykorzystanie 
odnawialnych i nieodnawialnych 
źródeł energii 

 charakteryzuje zmiany w bilansie 
energetycznym świata  

 wskazuje ośrodki wydobycia 
surowców energetycznych 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 opisuje rozmieszczenie i wielkość 
wydobycia wybranych surowców 
energetycznych na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 
i danych statystycznych 

 charakteryzuje kierunki eksportu 
i importu surowców 
energetycznych na podstawie 
danych statystycznych 

 wyjaśnia znaczenie ropy 
naftowej dla gospodarki 
energetycznej państw oraz 
dla handlu międzynarodowego 

 wykazuje dysproporcje 
w rozmieszczeniu rejonów 
produkcji i konsumpcji surowców 
energetycznych oraz 
konsekwencje tych dysproporcji 

35.  Produkcja energii 

elektrycznej 

 wskazuje głównych producentów 
energii elektrycznej na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 opisuje znaczenie energii 
elektrycznej dla gospodarki 
i życia codziennego 

 charakteryzuje zmiany 
w strukturze zużycia energii 
następujące wraz z rozwojem 
gospodarczym państw świata 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania źródeł produkcji 
energii elektrycznej 

 omawia zmiany wielkości 
produkcji energii elektrycznej 
na świecie         

 wykazuje związek pomiędzy 
warunkami przyrodniczymi 
a strukturą produkcji energii 
elektrycznej w danym państwie 

 opisuje aktualne tendencje 
i kierunki w energetyce światowej 

 ocenia skutki rosnącego zużycia 
energii elektrycznej oraz 
uzasadnia konieczność 
pozyskiwania jej nowych źródeł  

36.  Typy elektrowni  wymienia typy elektrowni 

 wskazuje największe 
hydroelektrownie oraz 
elektrownie atomowe na mapie 
świata 

 charakteryzuje różne typy 
elektrowni 

 przedstawia udział energii 
elektrycznej pochodzącej 
z różnych elektrowni w wybranych 
krajach na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia wady i zalety 
różnych typów elektrowni 

 wyjaśnia rolę i znaczenie 
energetyki alternatywnej 

 wyjaśnia, dlaczego energetyka 
alternatywna rozwija się 
w krajach wysoko rozwiniętych 
gospodarczo 

 wykazuje związek pomiędzy 
warunkami przyrodniczymi 
a lokalizacją różnych typów 
elektrowni 

 podaje przyczyny i skutki 
rozwoju energetyki atomowej 

 opisuje możliwości 
wykorzystywania wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii 
w wybranych krajach świata 

37.  Obszary 

koncentracji 

przemysłu i 

procesy jego 

restrukturyzacji 

 wymienia rodzaje okręgów 
przemysłowych 

 wskazuje na mapie przykłady 
okręgów przemysłowych 
na świecie 

 wyjaśnia czynniki przestrzennej 
koncentracji przemysłu 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
i rozwój obszarów koncentracji 
przemysłu na wybranych 
przykładach 

 charakteryzuje etapy rozwoju 
okręgu przemysłowego 

 wykazuje skutki restrukturyzacji 
przemysłu 

 wyjaśnia zależność między 
restrukturyzacją przemysłu 
a rozwojem okręgów 
przemysłowych 

 wyjaśnia tendencje zmian 
w rozwoju i rozmieszczeniu 
okręgów przemysłowych 
na świecie 

38.  Przemysł 

zaawansowanej 

technologii 

 wymienia czynniki lokalizacji 
przemysłu high-tech 

 wskazuje największe ośrodki 
przemysłu high-tech 
na podstawie mapy 

 opisuje czynniki lokalizacji 
zakładów przemysłu 
zaawansowanej technologii 

 przedstawia znaczenie przemysłu 
high-tech 

 omawia rozmieszczenie 
wybranych technopolii na świecie 

 charakteryzuje wybrane 
technopolie 

 opisuje cechy przemysłu 
zaawansowanej technologii 

 omawia formy organizacji 
przestrzennej przemysłu high-tech 

 podaje korzyści związane 
z tworzeniem i funkcjonowaniem 
parków technologicznych 
 analizuje znaczenie przemysłu 

high-tech 
 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanej technologii 
na rozwój gospodarczy i jakość 
życia 

39./40. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Przemysł 



V. USŁUGI 

41.  Znaczenie usług 

we współczesnym 

świecie 

Uczeń poprawnie: 

 klasyfikuje usługi 

 podaje przykłady usług 
podstawowych 
i wyspecjalizowanych 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje znaczenie usług 
materialnych i niematerialnych 

 wymienia sekcje usługowe 
wg PKD 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje etapy rozwoju usług  

 wykazuje znaczenie usług 
dla gospodarki państw 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje udział usług 
w strukturze zatrudnienia 
w wybranych krajach świata na 
podstawie danych statystycznych  

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje znaczenie usług 
wyspecjalizowanych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego państw 

42.  Podział i rola 

komunikacji 

 przedstawia podział komunikacji  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
transport, łączność, terminal 

 przedstawia uwarunkowania 
rozwoju komunikacji 
 przedstawia rolę komunikacji 

w gospodarce 

 analizuje dynamikę wzrostu 
zapotrzebowania na usługi 
transportowe i łącznościowe 
na poszczególnych etapach 
rozwoju 

 omawia wpływ postępu 
cywilizacyjnego na wzrost popytu 
na usługi komunikacyjne na 
podstawie dostępnych źródeł 

 ocenia rolę nowoczesnych usług 
komunikacyjnych w  działalności 
gospodarczej państw 

43.  Transport lądowy 

na świecie 

 przedstawia kryteria podziału 
transportu 

 wymienia czynniki przyrodnicze 
i społeczno-ekonomiczne 
warunkujące rozwój sieci 
transportowej 

 wskazuje na mapie kraje o dużej 
gęstości sieci drogowej 
i kolejowej 

 opisuje czynniki warunkujące 
rozwój sieci transportowej 

 omawia gęstość sieci dróg 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 charakteryzuje gęstość sieci 
kolejowej na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia najdłuższe rurociągi 
i gazociągi na świecie 

 analizuje wielkość i rodzaje  
ładunków przewożonych 
różnymi rodzajami transportu 
lądowego w wybranych krajach 

 określa rolę transportu 
przesyłowego 

 omawia wady i zalety transportu 
samochodowego kolejowego 
i przesyłowego 

 omawia zmiany znaczenia 
transportu kolejowego na świecie 

44.  Żegluga i transport 

lotniczy na świecie 

 wskazuje na mapie największe 
porty morskie na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
tania bandera, żegluga 
kabotażowa 

 wymienia największe porty 
lotnicze pod względem liczby 
odprawianych pasażerów na 
świecie i wskazuje je na mapie 

 podaje przyczyny, dla których 
armatorzy rejestrują statki 
w krajach taniej bandery 

 wskazuje na mapie najważniejsze 
szlaki żeglugi śródlądowej 
na poszczególnych kontynentach 

 charakteryzuje uwarunkowania 
rozwoju transportu lotniczego 

 opisuje wielkość przeładunku 
i strukturę towarów 
przeładowywanych 
w największych portach świata na 
podstawie mapy tematycznej i 
danych statystycznych 

 opisuje sieć transportu 
śródlądowego na świecie na 
podstawie mapy tematycznej 

 omawia znaczenie transportu 
lotniczego 

 omawia wady i zalety transportu 
wodnego i lotniczego 

 przedstawia rolę kanałów 
w skracaniu dróg morskich 

 wyjaśnia, dlaczego rola żeglugi 
śródlądowej w wielu krajach jest 
coraz mniejsza  

 wyjaśnia zmiany znaczenia 
poszczególnych rodzajów 
transportu wraz z rozwojem 
społeczno-gospodarczym 

 określa wpływ światowego 
kryzysu ekonomicznego 
na natężenie oraz kierunki ruchu 
pasażerów i towarów 
na podstawie dostępnych źródeł  

45.  Rola i znaczenie 

łączności na 

świecie  

 podaje przykłady wykorzystania 
nowoczesnych usług 
telekomunikacyjnych w życiu 
codziennym  

 wymienia przyczyny spadku 
znaczenia usług pocztowych 

 podaje przykłady dużego wpływu 
łączności na współczesną 
gospodarkę 

 opisuje rozwój wybranych 
współczesnych środków łączności 

 wykazuje spadek znaczenia usług 
pocztowych na podstawie 
danych statystycznych 

 opisuje rolę telekomunikacji 
komputerowej w światowej 
gospodarce 

 omawia rolę postępu 
technologicznego w rozwoju 
telekomunikacji 

 wykazuje zróżnicowanie dostępu 
do telefonii komórkowej oraz 
internetu w państwach o różnym 
poziomie rozwoju gospodarczego 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wykazuje zagrożenia związane 
z nowoczesną technologią 
informacyjną 

46.  Rozwój turystyki 

na świecie 

 klasyfikuje turystykę wg różnych 
kryteriów 

 wyjaśnia, co składa się na 

 przedstawia przyczyny rozwoju 
turystyki na świecie 

 omawia zróżnicowanie ruchu 

 analizuje cele ruchu 
turystycznego we współczesnym 
świecie 

 przedstawia ekonomiczne, 
społeczne i przyrodnicze skutki 
rozwoju turystyki na wybranych 

 wykazuje znaczenie turystyki 
dla rozwoju społeczno- 
-gospodarczego wybranych krajów 



atrakcyjność turystyczną turystycznego na świecie 
wg regionów na podstawie 
danych statystycznych 

 wskazuje korzyści wynikające 
z rozwoju turystyki 

 opisuje cechy i uwarunkowania 
ruchu turystycznego na świecie 

 wyjaśnia, czym jest monokultura 
turystyczna 

przykładach i regionów świata 

47.  Regiony 

turystyczne świata 

 wymienia regiony atrakcyjne 
turystycznie 

 wskazuje kraje najczęściej 
odwiedzane przez turystów 

 wymienia nowe siedem cudów 
świata 

 charakteryzuje najważniejsze 
regiony turystyczne świata 
na podstawie różnych źródeł  

 opisuje atrakcje turystyczne 
wybranych regionów Europy 

 opisuje walory turystyczne 
wybranych ośrodków i regionów 
turystycznych na świecie na 
podstawie różnych źródeł  

 wyjaśnia przyczyny dużego 
udziału Europy 
w międzynarodowym rozwoju 
turystycznym 

 porównuje regiony o różnym 
stopniu zagospodarowania 
turystycznego  

 wskazuje korzyści wynikające 
z rozwoju turystyki 

 analizuje niekorzystne zmiany 
w środowisku przyrodniczym 
związane z rozwojem różnych 
form turystyki 

48.  Nowoczesne 

usługi 

 wymienia nowoczesne usługi 

 podaje nazwy największych 
banków na świecie pod względem 
przychodów 

 podaje przyczyny rozwoju 
nowoczesnych usług bankowych, 
ubezpieczeniowych oraz 
inwestycyjnych 
 

 wykazuje dysproporcje 
w dostępie do nowoczesnych 
usług finansowych, edukacyjnych 
i zdrowotnych 

 uzasadnia duży wpływ banków 
i giełd na funkcjonowanie 
gospodarki i życie człowieka 
 przedstawia na podstawie 
danych statystycznych poziom 
zaspokojenia potrzeb na usługi 
podstawowe i wyspecjalizowane 
w państwach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego  

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie dostępu do usług 
bankowych na świecie 

 omawia współzależność procesu 
rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz poziomu 
edukacji i nauki 

 omawia wpływ nowoczesnych 
usług na życie i działalność 
człowieka (Interakcje) 

 wyjaśnia znaczenie 
nowoczesnych usług dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
wybranych krajów świata ze 
szczególnym uwzględnieniem 
usług finansowych 

 

 

49./50. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Usługi 

VI. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 

51.  Dysproporcje w 

rozwoju krajów 

świata 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia czynniki wpływające 
na dysproporcje w rozwoju 
społeczno-gospodarczym krajów 
świata  

 wskazuje na mapie kraje bogatej 
Północy i biednego Południa 

Uczeń poprawnie: 

 wskazuje przyczyny dysproporcji 
w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym państw i regionów 
świata 

 wymienia państwa należące do 
grupy BRICS 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje wybrane mierniki 
poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego i jakości życia 
mieszkańców na podstawie 
danych statystycznych 

 wskazuje cechy demograficzne, 
społeczne i gospodarcze państw 
bogatej Północy i biednego 
Południa 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny 
i konsekwencje podziału świata 
na bogatą Północ i biedne 
Południe  

 

Uczeń poprawnie: 

 proponuje działania mające 
na celu zmniejszenie dysproporcji 
rozwoju w społeczno- 
-gospodarczym krajów oraz 
regionów 

52.  Proces globalizacji 

na świecie 

 wskazuje płaszczyzny globalizacji 

 wymienia największe korporacje 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

 wskazuje przyczyny globalizacji 
na świecie 

 definiuje indeks globalizacji 
i wskazuje kraje o najwyższym 
indeksie globalizacji 

 wskazuje przyczyny wzrostu 
znaczenia korporacji 
międzynarodowych dla 
gospodarki światowej 
 przedstawia przejawy 

 wskazuje i uzasadnia pozytywne 
i negatywne skutki globalizacji 

 wyjaśnia, dlaczego globalizacja 
na płaszczyźnie ekonomicznej 
ma największy wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy świata 



globalizacji na płaszczyznach: 
politycznej, gospodarczej, 
społecznej i kulturowej 

53.  Współpraca 

międzynarodowa 

 wskazuje płaszczyzny integracji 
międzynarodowej 

 wymienia główne organy ONZ 

 podaje przykłady krajów 
członkowskich Unii Europejskiej 

 przedstawia formy współpracy 
międzynarodowej 

 omawia rozmieszczenie 
wybranych organizacji 
międzynarodowych na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 omawia działalność wybranych 
organizacji międzynarodowych 
o charakterze gospodarczym, 
społecznym, politycznym 
i militarnym 

 podaje przykłady krajów 
członkowskich wybranych 
organizacji międzynarodowych 

 wskazuje przyczyny i skutki 
integracji europejskiej 

 omawia rolę i znaczenie 
organizacji naukowych, 
sportowych oraz kulturalnych 
na świecie na podstawie 
dostępnych źródeł  

54.  Znaczenie handlu 

międzynarodowego 

 przedstawia przedmioty obrotu 
międzynarodowego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
eksport, import, reeksport, bilans 
handlowy 

 podaje przykłady państw 
o dodatnim lub ujemnym bilansie 
handlowym na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia czynniki rozwoju 
handlu międzynarodowego 

 przedstawia rodzaje obrotów 
w handlu międzynarodowym  

 opisuje bilans handlowy i bilans 
płatniczy 

 analizuje współczesne problemy 
międzynarodowej wymiany 
handlowej 

 analizuje strukturę towarową 
i geograficzną obrotów handlu 
światowego 

 ocenia uwarunkowania rozwoju 
handlu międzynarodowego 

 wyjaśnia wpływ 
międzynarodowej wymiany 
handlowej na rozwój społeczno- 
-gospodarczy państw 

55.  Konflikty 

międzynarodowe 

 wymienia źródła konfliktów 
na świecie 

 wyjaśnia, czym różni się 
terroryzm od konfliktu zbrojnego 

 przedstawia przyczyny 
konfliktów na świecie 

 przedstawia zagrożenia związane 
z terroryzmem 

 omawia przyczyny wybranych 
zamachów terrorystycznych na 
świecie 

 przedstawia skutki konfliktów 
zbrojnych i terroryzmu 

 omawia działania organizacji 
międzynarodowych i rządów 
państw podejmowane w celu 
ograniczenia terroryzmu 
i konfliktów zbrojnych 

56.  Rejony konfliktów 

międzynarodowych. 

Izolacjonizm 

 podaje przykłady państw, 
w których toczą się konflikty 
etniczne 

 wskazuje na mapie państwa 
objęte arabską wiosną 

 przedstawia przyczyny 
rozprzestrzeniania się konfliktów 
w wybranym regionie świata 

 przedstawia przebieg wybranego 
konfliktu zbrojnego na podstawie 
dostępnych źródeł  
 podaje przykłady izolacji 

państwowej na świecie 

 omawia przebieg konfliktów 
w Europie, Azji i w Afryce oraz 
wskazuje na mapie świata 
obszary objęte tymi konfliktami  

 omawia przyczyny izolacji 
państwowej na świecie 

 omawia konsekwencje 
izolacjonizmu państw 
na płaszczyznach: politycznej, 
społecznej i gospodarczej 

 omawia rolę ONZ 
w rozwiązywaniu konfliktów 
zbrojnych 
 

 ocenia wpływ konfliktów 
zbrojnych na pogłębienie się 
różnic między bogatymi 
a biednymi krajami świata 

 omawia konflikty toczące się 
aktualnie na świecie 
na podstawie źródeł  

 

57./58. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Problemy współczesnego świata 

VII. CZŁOWIEK W PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ 

59.  Relacje człowiek – 

środowisko 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
środowisko przyrodnicze, 
środowisko geograficzne, 
antropopresja 

 wymienia poglądy na temat 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia przykłady 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami środowiska 
przyrodniczego 

 omawia podstawowe zasady 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia poglądy filozoficzne 
dotyczące relacji człowiek – 
środowisko przyrodnicze  

Uczeń poprawnie: 

 analizuje relację człowiek – 
środowisko przyrodnicze 
na różnych etapach rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 ocenia możliwości realizacji 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia skutki zmian środowiska 
w holocenie związane 
z działalnością człowieka 



relacji człowiek – środowisko zrównoważonego rozwoju podstawowych zasad 
zrównoważonego rozwoju w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej 

60.  Wpływ 

działalności 

człowieka na 

atmosferę 

 wymienia przyczyny globalnego 
ocieplenia klimatu  

 podaje przyczyny powstawania 
smogu i kwaśnych opadów 

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie zanieczyszczeń 
powietrza na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia skutki nadmiernej 
emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery 

 omawia przykłady wpływu 
działalności gospodarczej 
człowieka na zmniejszanie się 
warstwy ozonowej 
 opisuje wpływ działalności 

gospodarczej człowieka na 
atmosferę ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
klimatycznych 

 wyjaśnia, dlaczego wzrost efektu 
cieplarnianego jest uważany 
za problem globalny  

 ocenia skutki zmian 
w środowisku wywołanych 
kwaśnymi opadami 

 przedstawia przykłady działań 
organizacji międzynarodowych 
i rządów państw podejmowanych 
w celu redukcji zanieczyszczeń 
atmosfery 

61.  Wpływ 

działalności 

człowieka 

na hydrosferę 

i litosferę 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
hydrosfery 

 wskazuje obszary niedoboru 
wody na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: lej 
depresyjny, recykling 

 omawia gospodarowanie 
zasobami wodnymi 

 podaje przykłady katastrof 
ekologicznych 

 omawia przykłady wpływu 
działalności gospodarczej 
człowieka na litosferę 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody w wybranych regionach 
świata 

 wyjaśnia sposoby walki 
z odpadami przemysłowymi 
i komunalnymi 

 proponuje działania człowieka 
wspomagające racjonalne 
gospodarowanie wodą 

 przedstawia skutki nadmiernego 
poboru wody w wyniku 
działalności gospodarczej 
człowieka 

 opisuje kierunki oddziaływania 
człowieka na litosferę 

 wymienia sposoby ograniczania 
ilości odpadów przemysłowych 
i komunalnych 

 proponuje działania 
zapobiegające morskim 
katastrofom ekologicznym 

62.  Wpływ działalności 

człowieka 

na pedosferę 

i biosferę 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
erozja, degradacja gleb 

 podaje cechy gleb 
zdegradowanych 

 podaje przyczyny pustynnienia  

 wskazuje na mapie obszary 
zagrożone pustynnieniem 

 podaje przyczyny degradacji gleb 

 wskazuje przykłady wpływu 
działalności człowieka 
na degradację i dewastację gleb 

 podaje sposoby ograniczenia 
erozji gleb 

 analizuje przyczyny i skutki 
wylesiania  

 omawia wpływ człowieka 
na biosferę 

 dowodzi na przykładach, 
że naruszenie stabilności 
ekosystemów może powodować 
nieodwracalne zmiany 
w środowisku naturalnym 

 uzasadnia konieczność ochrony 
gleb przed degradacją 
i przedstawia sposoby 
zapobiegania niszczeniu gleby 

63.  Działania na rzecz 

ochrony 

środowiska 

 wymienia strategie ochrony 
środowiska 

 podaje nazwy organizacji 
zajmujących się ochroną 
środowiska 

 wskazuje sposoby ratowania 
środowiska geograficznego  

 podaje przykłady działań 
wybranych organizacji 
międzynarodowych zajmujących 
się ochroną środowiska 

 podaje przykłady rezerwatów 
biosfery 

 omawia międzynarodowe 
inicjatywy w zakresie ochrony 
środowiska  

 wyróżnia i charakteryzuje siedem 
kategorii obszarów chronionych 

 przedstawia przykłady działań 
podejmowanych przez rządy 
krajów, organizacje 
międzynarodowe i regionalne 
w celu rozwiązywania problemów 
globalnych i lokalnych w zakresie 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami przyrody 

64.  Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Człowiek w przestrzeni przyrodniczej 

65.  Warsztaty 

terenowe – 

badanie 

dostępności do 

usług w najbliższej 

 wybiera obszar badań 

 zaznacza na mapie najbliższej 
okolicy wybrane przedsiębiorstwa 
usługowe 

 zbiera informacje o podmiotach 
gospodarczych świadczących 
usługi na badanym terenie  

 określa znaczenie wybranych 
przedsiębiorstw usługowych dla 
społeczności lokalnej 

 

 dobiera narzędzia badawcze 
w celu określenia dostępności 
usług w najbliższej okolicy 

 prowadzi dokumentację 
badawczą 
 analizuje informacje uzyskane 
w czasie badania i wyciąga wnioski 

 prezentuje wyniki badań 

 ocenia wpływ usług na poziom 
życia ludności w najbliższej 
okolicy 

 prognozuje zmiany 
w dostępności do usług 
w najbliższej okolicy w czasie  



okolicy 

66.  Warsztaty 

terenowe – wpływ 

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

przemysłowego na 

otoczenie lokalne 

 zbiera ogólne dane na temat 
lokalnego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego (nazwa, adres, 
profil działalności, położenie, rok 
założenia, ważniejsze etapy 
rozwoju, wielkość i struktura 
zatrudnienia) 

 przeprowadza badania 
w przedsiębiorstwie 
przemysłowym w zakresie profilu 
i wielkości produkcji, a także 
rynków zaopatrzenia i zbytu 

 dobiera pytania badawcze w celu 
uzyskania informacji na temat 
przedsiębiorstwa przemysłowego 

 dokumentuje wyniki badań 

 omawia funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa przemysłowego 
w środowisku lokalnym 

 prezentuje wyniki badań 

 ocenia wpływ przedsiębiorstwa 
przemysłowego na przyrodnicze 
i społeczno-ekonomiczne 
elementy przestrzeni 
geograficznej 

 ukazuje perspektywy rozwoju 
przedsiębiorstwa 
z uwzględnieniem zmian 
w wielkości produkcji 
i zatrudnienia 

 

 

 

 

  



KLASA 3 

Nr Temat lekcji 

Poziom wymagań 

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 

I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 

1. 
Lekcja organizacyjna 

2. Położenie 

i granice Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia i wskazuje na mapie 
sąsiadów Polski 

 podaje długość granic Polski 
z poszczególnymi krajami 

 podaje długość linii brzegowej 

 podaje całkowitą długość granic 
oraz powierzchnię kraju 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia charakterystyczne 
cechy położenia matematycznego, 
fizycznogeograficznego 
i geopolitycznego Polski 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje główne cechy terytorium 
i granic Polski na podstawie 
map: tematycznej 
i ogólnogeograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia konsekwencje położenia 
matematycznego, 
fizycznogeograficznego 
i geopolitycznego Polski 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zmiany terytorium 
oraz granic państwa polskiego 
na przestrzeni dziejów 

3. Dzieje 

geologiczne 

obszaru Polski 

 wymienia jednostki tektoniczne 
Europy 

 wskazuje jednostki tektoniczne 
Polski na mapie tematycznej 

 podaje przykłady surowców 
mineralnych występujących 
w Polsce 

 przedstawia budowę 
geologiczną Polski na tle struktur 
geologicznych Europy 
na podstawie mapy geologicznej 
Europy 

 przedstawia jednostki 
tektoniczne Polski na podstawie 
mapy tematycznej 

 omawia występowanie 
surowców mineralnych 
na podstawie mapy tematycznej  

 omawia najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej obszaru Polski 

 omawia budowę geologiczną 
Karpat Zewnętrznych i Karpat 
Wewnętrznych na podstawie 
przekroju geologicznego 
umieszczonego w podręczniku 

 analizuje tabelę stratygraficzną 

 porządkuje chronologicznie 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej Polski  

 wyjaśnia, w jakich warunkach 
geologicznych powstały wybrane 
surowce mineralne 

 wykazuje, że położenie 
geologiczne Polski 
na kontynencie europejskim  
jest szczególne 

4. Zlodowacenia 

w Polsce. Formy 

i utwory 

czwartorzędowe 

 wymienia nazwy zlodowaceń, 
które wystąpiły na obszarze 
Polski 

 wskazuje krainy geograficzne 
objęte zlodowaceniami na mapie 
ogólnogeograficznej Polski 

 omawia przebieg i zasięg 
zlodowaceń w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 opisuje formy rzeźby 
młodoglacjalnej 

 podaje przykłady górskich form 
polodowcowych 

 omawia zlodowacenia, które 
wystąpiły na obszarze Polski 

 przedstawia wpływ zlodowaceń 
na rzeźbę powierzchni Polski 
na podstawie mapy 
w podręczniku 

 wyjaśnia różnicę między 
krajobrazem staroglacjalnym 
a młodoglacjalnym 

 charakteryzuje działalność 
rzeźbotwórczą lądolodu 
i lodowców górskich na obszarze 
Polski na przykładzie Tatr 

 wykazuje wpływ klimatu 
peryglacjalnego na rzeźbę Polski 

 wyjaśnia, na czym polega 
strefowość form 
polodowcowych w północnej 
i środkowej Polsce  

5. Cechy rzeźby 

powierzchni 

Polski 

 wymienia pasy rzeźby terenu 
charakterystyczne 
dla powierzchni Polski 

 wymienia czynniki kształtujące 
rzeźbę terenu Polski 

 przedstawia czynniki kształtujące 
rzeźbę powierzchni Polski 

 charakteryzuje pasy rzeźby 
terenu 

 przedstawia charakterystyczne 
cechy ukształtowania 
powierzchni Polski i ich wpływ 
na inne komponenty środowiska 
przyrodniczego na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 

 analizuje ukształtowanie 
pionowe powierzchni kraju 
na podstawie krzywej 
hipsograficznej 

 wykazuje wpływ głównych 
orogenez i zlodowaceń 

 porównuje ukształtowanie 
powierzchni Polski 
z ukształtowaniem innych 
krajów europejskich 



na ukształtowanie powierzchni 
kraju 

6. Klimat Polski  wyróżnia astronomiczne, 
kalendarzowe i termiczne pory 
roku 

 wymienia czynniki kształtujące 
klimat Polski 

 odczytuje dane z klimatogramów 

 podaje cechy klimatu Polski 
na podstawie map tematycznych 

 wyróżnia masy kształtujące 
pogodę w Polsce 

 wykazuje regionalne 
zróżnicowanie temperatury 
powietrza i opadów 
atmosferycznych w Polsce 
na podstawie danych liczbowych 
i map klimatycznych 

 charakteryzuje klimat Polski 
na podstawie danych liczbowych 
i map klimatycznych 

 wykazuje wpływ poszczególnych 
geograficznych czynników 
klimatotwórczych na klimat 
w Polsce 

 charakteryzuje rodzaje wiatrów 
występujących w Polsce 
 

 wykazuje gospodarcze skutki 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych 

 podaje przyczyny regionalnego 
zróżnicowania klimatu w Polsce 

 ocenia gospodarcze 
konsekwencje zróżnicowania 
długości okresu wegetacyjnego 
w Polsce 

7. 

 

Bilans wodny 

Polski. Sieć 

rzeczna 

 wymienia elementy bilansu 
wodnego na podstawie schematu  

 wymienia najważniejsze 
elementy systemu rzecznego 
Polski 

 wymienia regiony narażone 
na częste powodzie 

 wskazuje największe rzeki Polski 
na mapie ogólnogeograficznej 

 przedstawia cechy sieci rzecznej 
Polski i wyjaśnia jej 
zróżnicowanie na podstawie 
map tematycznych 

 charakteryzuje największe rzeki 
Polski na podstawie dostępnych 
źródeł  

 omawia znaczenie gospodarcze 
polskich rzek 

 charakteryzuje składowe bilansu 
wodnego Polski w roku 
hydrologicznym 

 opisuje rozmieszczenie zlewisk 
i dorzeczy na obszarze Polski 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

 omawia cechy reżimu polskich 
rzek 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody w wybranych regionach 
i gospodarcze skutki tego 
zjawiska 

 wyjaśnia zmiany stanów wody 
oraz analizuje przyczyny i typy 
powodzi w Polsce 

 uzasadnia relacje pomiędzy 
siecią hydrograficzną a innymi 
elementami systemu 
przyrodniczego Ziemi 

8. 

 

Jeziora. Wody 

podziemne 

 wymienia obszary o największej 
koncentracji jezior na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 

 wymienia typy genetyczne jezior 
i podaje przykłady 

 wymienia rodzaje wód 
podziemnych (w tym 
mineralnych) 

 wskazuje miejsca występowania 
wód mineralnych na mapie 
tematycznej 

 przedstawia znaczenie 
przyrodnicze i gospodarcze jezior 

 wymienia sztuczne zbiorniki 
znajdujące się w Polsce 

i wskazuje na mapie 

 charakteryzuje wody podziemne 
w Polsce 

 charakteryzuje główne typy 
genetyczne jezior Polski 
na wybranych przykładach 

 porównuje batymetrię jezior 
różnego typu 

 przedstawia znaczenie 
sztucznych zbiorników wodnych 

 omawia rozmieszczenie wód 
mineralnych i termalnych 
na podstawie map tematycznych 
Polski 

 analizuje rozmieszczenie i zasoby 
jezior w Polsce na podstawie 
map tematycznych i danych 
statystycznych 

 analizuje przekrój przez basen 
artezyjski na przykładzie niecki 
warszawskiej 

 ocenia stopień wykorzystania 
wód termalnych w gospodarce 
kraju 

9. Morze Bałtyckie  wymienia największe wyspy 
Bałtyku i podaje ich 
przynależność państwową 

 wymienia nazwy państw 
leżących nad Bałtykiem 
i wskazuje je na mapie 

 wymienia przykłady flory i fauny 
Bałtyku 

 przedstawia cechy 
fizycznogeograficzne Morza 
Bałtyckiego 

 podaje przyczyny niskiego 
zasolenia wód Bałtyku 

 charakteryzuje florę i faunę 
Morza Bałtyckiego 

 przedstawia genezę Morza 
Bałtyckiego 

 charakteryzuje typy wybrzeży 
Morza Bałtyckiego 

 analizuje bilans wodny Morza 
Bałtyckiego  

 analizuje zasolenie wód Morza 
Bałtyckiego 

 ocenia stan czystości wód 
Bałtyku oraz wyjaśnia przyczyny 
ich zanieczyszczenia 

 

10. Gleby w Polsce  wymienia główne typy 
genetyczne gleb występujących 
w Polsce 

 wskazuje na mapie 
rozmieszczenie głównych typów 
genetycznych gleb 

 rozróżnia główne typy 
genetyczne gleb występujących 
w Polsce 

 analizuje rozmieszczenie 
głównych typów genetycznych 
gleb 

 wyjaśnia uwarunkowania 
powstawania gleb w Polsce 

 charakteryzuje wybrane profile 
glebowe 

 wyjaśnia występowanie gleb 
strefowych i niestrefowych 

 wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych na proces 
powstawania gleb na obszarze 
Polski  

 porównuje wartość użytkową 
gleb w różnych regionach Polski 

 ocenia przydatność rolniczą gleb 
w Polsce 

 wskazuje sposoby zapobiegania 
erozji gleb w Polsce 



 wymienia gleby strefowe 
i niestrefowe występujące 
w Polsce  

w Polsce 

 omawia strukturę bonitacyjną 
gleb w Polsce 

 przedstawia stopień degradacji 
gleb w Polsce i sposoby ich 
ochrony 

11. Świat roślin 

i zwierząt w 

Polsce 

 wymienia typy lasów w Polsce 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
lasów w Polsce 

 wymienia przykłady gatunków 
roślin i zwierząt chronionych 
w Polsce 

 przedstawia granice zasięgów 
występowania wybranych 
gatunków drzew na podstawie 
mapy tematycznej  

 podaje skład gatunkowy lasów 
w Polsce na podstawie wykresu 

 charakteryzuje cechy świata 
roślinnego i zwierzęcego 
w Polsce 

 charakteryzuje główne 
zbiorowiska roślinne na obszarze 
Polski i wyjaśnia uwarunkowania 
ich występowania 

 opisuje funkcje i znaczenie lasów 
w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny regionalnego 
zróżnicowania lesistości w Polsce 

 przedstawia wpływ 
przejściowości klimatycznej na 
zasięg występowania wybranych 
gatunków drzew oraz strukturę 
gatunkową lasów w Polsce 

 wyjaśnia zależności pomiędzy 
rozmieszczeniem określonych 
typów lasów a warunkami 
naturalnymi i działalnością 
człowieka 

12./13. 
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Środowisko przyrodnicze Polski 

II. Ludność. Urbanizacja 

14. 

 

Podział 

administracyjny 

Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wskazuje na mapie 
województwa i podaje ich nazwy 

  wymienia stolice 
poszczególnych województw 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje podział 
administracyjny własnego 
województwa 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia cechy podziału 
administracyjnego Polski 
na podstawie mapy 
administracyjnej 

Uczeń poprawnie: 

 omawia zmiany podziału 
administracyjnego Polski 
po II wojnie światowej 

Uczeń poprawnie: 

 omawia podział i kompetencje 
władz administracyjnych 

 

15. Liczba 

i rozmieszczenie 

ludności Polski 

 podaje czynniki wpływające 
na zmiany liczby ludności 
po zakończeniu II wojny 
światowej 

 wymienia województwa 
o największym przyroście 
i największym spadku liczby 
ludności w ostatnich latach 
na podstawie mapy tematycznej 

 charakteryzuje czynniki 
decydujące o rozmieszczeniu 
ludności Polski 

 przedstawia zmiany liczby 
ludności Polski po II wojnie 
światowej 

 oblicza wskaźnik dynamiki zmian 
liczby ludności Polski 

 oblicza wskaźnik gęstości 
zaludnienia wybranego 
województwa 

 omawia zmiany tempa wzrostu 
liczby ludności Polski 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
zachodzących w rozmieszczeniu 
ludności Polski 

 omawia regionalne 
zróżnicowanie zmian liczby 
ludności 

 omawia przyczyny i 
konsekwencje zmian liczby 
ludności na podstawie danych 
statystycznych 

 prognozuje rozwój liczby 
ludności Polski na podstawie 
wskaźników demograficznych  

 określa przyrodnicze i społeczno-
-gospodarcze skutki 
nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności 

 

16. Struktura 

demograficzna 

ludności Polski 

 wymienia województwa 
charakteryzujące się najwyższym 
i najniższym współczynnikiem 
przyrostu naturalnego 
oraz najwyższym i najniższym 
współczynnikiem feminizacji 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wymienia przyczyny starzenia się 
polskiego społeczeństwa 

 omawia przestrzenne 
zróżnicowanie przyrostu 
naturalnego na podstawie 
kartogramu 

 wyjaśnia przyczyny niskiego 
współczynnika przyrostu 
naturalnego w miastach 

 charakteryzuje strukturę 
ludności Polski wg wieku i płci 
na podstawie danych 
statystycznych 

 analizuje wartość przyrostu 
naturalnego w Polsce 
w wybranych okresach 
na podstawie danych 
statystycznych 

 omawia przyczyny zmian 
przyrostu naturalnego w Polsce 
w ostatnich latach 

 oblicza wartość współczynnika 
przyrostu naturalnego 
i współczynnika feminizacji 

 wyjaśnia przyczyny wyżu 
demograficznego w Polsce 
w latach 50. XX w. i jego skutki 

 wyjaśnia zmiany kształtu 
piramidy wieku i płci ludności 
Polski następujące wraz 
z rozwojem gospodarczym  

 porównuje piramidę wieku i płci 
ludności Polski w danym roku 
z piramidami wieku i płci 
ludności innych państw 

 przewiduje społeczno-
gospodarcze skutki starzenia się 
polskiego społeczeństwa 

17. Migracje 

wewnętrzne 

i zagraniczne 

 podaje przyczyny migracji 
wewnętrznych i zagranicznych 
Polaków 

 charakteryzuje regionalne 
zróżnicowanie salda migracji 
wewnętrznych w ostatnich 

 charakteryzuje cechy i kierunki 
współczesnych migracji 
wewnętrznych Polaków  

 przedstawia uwarunkowania 
oraz konsekwencje 
wewnętrznych i zagranicznych 

 formułuje prognozy dotyczące 
zmian migracji Polaków 
(wielkości i kierunków)  



Polaków  wymienia kraje, do których 
emigruje obecnie największa 
liczba Polaków  

 podaje przykłady obszarów 
o dodatnim i ujemnym saldzie 
migracji wewnętrznych 
na podstawie map 
zamieszczonych w podręczniku 

latach na podstawie mapy  

 określa kierunki współczesnych 
migracji wewnętrznych 
i zagranicznych Polaków 

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego 

 opisuje rozmieszczenie 
i liczebność Polonii na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

migracji Polaków 

 analizuje okresowe zmiany salda 
migracji zagranicznych 
i wewnętrznych 

 wyjaśnia przyczyny zmian salda 
migracji wewnętrznych 
i zagranicznych 

 ocenia zagrożenia związane 
z ruchami migracyjnymi  

 ocenia falę migracji 
zagranicznych Polaków 
po wejściu do UE 

18. Struktura 

narodowościowa 

i wyznaniowa 

w Polsce. Grupy 

etniczne 

 wymienia mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce 

 wskazuje rozmieszczenie 
mniejszości narodowych 
i etnicznych na mapie 

 wymienia religie wyznawane 
w Polsce 

 dostrzega różnice między 
mniejszością narodową, 
mniejszością etniczną i grupą 
etniczną 

 charakteryzuje wybraną grupę 
etniczną w Polsce na podstawie 
dostępnych źródeł  

 omawia rozmieszczenie grup 
etnicznych w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 omawia przyczyny zróżnicowania 
rozmieszczenia przedstawicieli 
poszczególnych wyznań 
na terenie Polski  

 charakteryzuje strukturę 
narodowościową i wyznaniową 
ludności Polski na podstawie 
danych statystycznych 

 omawia najważniejsze cechy 
kulturowe grup etnicznych 
w Polsce na podstawie 
dostępnych źródeł 

 opisuje główne grupy 
wyznaniowe w Polsce 

 wyjaśnia kulturowe aspekty 
zróżnicowania religijnego 

 przewiduje korzyści 
lub problemy wynikające 
z zamieszkania kraju jednolitego 
narodowościowo 

19. Struktura 

zatrudnienia 

i problem 

bezrobocia 

w Polsce 

 wymienia czynniki wpływające 
na aktywność zawodową 
ludności w Polsce 

 wymienia grupy ekonomiczne 
ludności w Polsce 

 omawia aktywność zawodową 
ludności Polski na podstawie 
danych statystycznych 

 charakteryzuje strukturę 
bezrobocia w Polsce 

 wyjaśnia zmiany w strukturze 
zatrudnienia ludności Polski 
od 1990 r. 

 oblicza współczynnik aktywności 
zawodowej i współczynnik 
bezrobocia w Polsce 

 wykazuje regionalne 
zróżnicowanie rynku pracy 
w Polsce 

 przedstawia uwarunkowania 
i konsekwencje zróżnicowania 
struktury zatrudnienia w Polsce 

 przedstawia przyczyny 
i konsekwencje bezrobocia 
w Polsce 

 wykazuje zależność struktury 
zatrudnienia Polski 
lub wybranych państw UE 
od poziomu rozwoju 
gospodarczego  

20. Stan zdrowia 

ludności Polski 

 wymienia najczęstsze schorzenia 
przewlekłe dotykające Polaków 

 wymienia czynniki wpływające 
na stan zdrowia ludności Polski 

 przedstawia przyczyny 
zróżnicowania stanu zdrowia 
ludności Polski 

 przedstawia główne przyczyny 
zgonów w Polsce  

 omawia czynniki różnicujące 
długość życia kobiet i mężczyzn 
w Polsce 

 przedstawia najczęstsze 
schorzenia przewlekłe i wykazuje 
ich zróżnicowanie regionalne 

 ocenia skutki zróżnicowania 
stanu zdrowia ludności Polski 

 ocenia dostępność i poziom 
usług medycznych w Polsce 

21. Sieć osadnicza 

w Polsce 

 wymienia elementy sieci 
osadniczej 

 wymienia funkcje miast 

 wskazuje największe miasta 
Polski na mapie 

 wymienia główne typy 
genetyczne kształtów wsi 

 charakteryzuje największe 
miasta w Polsce i ich 
rozmieszczenie 

 charakteryzuje strukturę 
funkcjonalną miast 

 omawia czynniki wpływające 
na rozwój osadnictwa wiejskiego 
w Polsce  

 określa cechy sieci osadniczej i 
jej rozwój w Polsce 

 omawia układy przestrzenne 
polskich miast na podstawie 
fotografii 

 omawia główne typy genetyczne 
kształtów wsi w Polsce 

 omawia tendencje zmian układu 
sieci osadniczej w Polsce 

 omawia hierarchię jednostek 
osadniczych w Polsce 

 wyjaśnia związki zachodzące 
pomiędzy elementami 
środowiska przyrodniczego 
a strukturą osadniczą 



22. Urbanizacja 

w Polsce 

 przedstawia zmiany liczby 
ludności miast wg województw 
na podstawie mapy tematycznej 

 przedstawia typy aglomeracji 
w Polsce i podaje ich przykłady  

 charakteryzuje przebieg 
procesów urbanizacyjnych 
w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny deglomeracji 

 wyjaśnia przestrzenne 
zróżnicowanie wskaźnika 
urbanizacji w Polsce i jego 
przyczyny 

 wyjaśnia uwarunkowania 
współczesnych procesów 
urbanizacyjnych w Polsce 

 ocenia wpływ procesów 
urbanizacyjnych na zmiany sieci 
osadniczej 

 wyjaśnia, na czym polega proces 
reurbanizacji i podaje jego 
przykłady w Polsce 

 ocenia skutki procesów 
urbanizacyjnych w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
procesów urbanizacyjnych 

 prognozuje kierunek zmian 
związanych z urbanizacją  

 interpretuje wskaźniki 
urbanizacji w Polsce i krajach UE 

23. Preferencje 

wyborcze 

Polaków. 

Organizacje 

pozarządowe 

 wymienia główne opcje 
polityczne w kraju 

 wymienia organizacje 
pozarządowe w Polsce 

 podaje przykłady obszarów 
o najwyższym poparciu 
dla głównych opcji politycznych 
w Polsce na podstawie mapy 

 podaje cechy organizacji 
pozarządowych w Polsce 

 przedstawia zróżnicowanie 
frekwencji wyborczej w Polsce  

 omawia zasady działalności 
organizacji pozarządowych 
w Polsce 
 

 omawia czynniki wpływające 
na preferencje wyborcze 
Polaków  

 analizuje regionalne 
zróżnicowanie preferencji 
wyborczych w Polsce 

 ocenia stałe i zmienne czynniki 
wpływające na preferencje 
wyborcze Polaków oraz 
regionalne zróżnicowanie tych 
preferencji 

24. Bogactwo 

kulturowe Polski 

 wymienia obiekty kultury 
materialnej oraz obiekty z Listy 
światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
UNESCO w Polsce 

 charakteryzuje pomniki historii 
Polski 

 opisuje polskie obiekty 
znajdujące się na Liście 
światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
UNESCO  

 omawia znaczenie obiektów 
kultury materialnej w przeszłości 
i w czasach współczesnych 
w wybranym województwie 

 omawia najciekawsze obiekty 
kultury materialnej w swoim 
województwie 

 omawia dziedzictwo kulturowe 
różnych grup 
narodowościowych, etnicznych 
i religijnych w Polsce 

 przedstawia potencjał kulturowy 
i naukowy Polski 

 ocenia wkład Polaków w rozwój 
cywilizacyjny świata 

 

25./26. 
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność. Urbanizacja 

III. Rolnictwo 

27. 

 

Czynniki rozwoju 

rolnictwa 

w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia czynniki rozwoju 
rolnictwa 

 wymienia typy rolnictwa 

 wymienia regiony rolnicze 
w Polsce i wskazuje je na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa w wybranych 
regionach kraju 

 charakteryzuje główne regiony 
rolnicze w Polsce na podstawie 
map tematycznych i danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny  
zróżnicowania poziomu rolnictwa 
w Polsce i jego konsekwencje 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia wpływ wybranych 
czynników przyrodniczych 
i pozaprzyrodniczych na rozwój 
rolnictwa w Polsce na podstawie 
map tematycznych 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia politykę rolną państwa 
polskiego 

 ocenia wybrane obszary 
w Polsce pod względem ich 
przydatności do produkcji rolnej 

28. Produkcja 

roślinna w Polsce 

 wymienia główne obszary 
uprawy roślin w Polsce 
na podstawie map tematycznych 

 przedstawia produkcję zbóż 
w Polsce na podstawie wykresu 

 charakteryzuje strukturę upraw 
w Polsce 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
upraw oraz wielkość produkcji 
głównych ziemiopłodów 
w Polsce na podstawie map 
tematycznych i danych 
statystycznych 

 przedstawia wielkość produkcji 
rolnej Polski na tle wybranych 
krajów świata na podstawie 
danych statystycznych  

 analizuje przestrzenną strukturę 
upraw w Polsce i jej zmiany 
na podstawie map tematycznych 
i danych statystycznych 

 określa tendencje zmian 
w produkcji roślinnej w Polsce 



29. Chów zwierząt 

w Polsce 

 wymienia główne zwierzęta 
gospodarskie w Polsce i określa 
kierunki ich chowu  

 wymienia czynniki lokalizacji 
chowu wybranych zwierząt 
gospodarskich 

 omawia rozmieszczenie 
i wielkość pogłowia głównych 
zwierząt gospodarskich w kraju 
na podstawie map tematycznych 

 przedstawia uwarunkowania 
chowu zwierząt w Polsce 

 przedstawia przyczyny zmian 
w pogłowiu wybranych zwierząt 
gospodarskich w Polsce 
w ostatnich latach 

 porównuje wielkość produkcji 
zwierzęcej w Polsce na tle innych 
krajów świata na podstawie 
danych statystycznych 

 określa tendencje zmian 
w pogłowiu zwierząt 
gospodarskich w Polsce 

 określa zależność między 
pogłowiem wybranych 
gatunków zwierząt 
gospodarskich a wielkością 
produkcji mięsa, mleka i innych 
produktów 

30. Integracja 

polskiego 

rolnictwa 

z rolnictwem UE 

 wymienia główne problemy 
polskiego rolnictwa 

 omawia bariery ograniczające 
rozwój polskiego rolnictwa 

 wymienia korzyści, które daje 
polskiemu rolnictwu 
członkostwo naszego kraju w UE  

 przedstawia zmiany strukturalne 
w polskim rolnictwie, które 
zaszły po wstąpieniu naszego 
kraju do UE 

 

 ocenia stan polskiego rolnictwa 
na tle pozostałych krajów UE 

 formułuje wnioski dotyczące 
korzyści, które może przynieść 
polskiemu rolnictwu 
uczestnictwo we wspólnej 
polityce rolnej UE 

31. Rybactwo   wymienia akweny będące 
łowiskami dla polskiego 
rybactwa morskiego 

 wymienia porty morskie 
i rybackie polskiego wybrzeża 
na podstawie mapy tematycznej 

 przedstawia stan floty rybackiej 
w Polsce 

 opisuje zmiany w wielkości 
połowów w Polsce w ostatnich 
latach na podstawie wykresu 

 przedstawia stan i perspektywy 
rozwoju polskiego rybactwa 
omawia znaczenie rybactwa 
śródlądowego dla gospodarki 
wybranego regionu 

 analizuje wielkość i strukturę 
połowów w Polsce w ostatnich 
latach na podstawie danych 
statystycznych 

 prognozuje zmiany w polskim 
rybactwie związane 
z uczestnictwem we wspólnej 
polityce rolnej UE  

32./33. 
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Rolnictwo 

IV. Przemysł 

34. Sytuacja 

polskiego 

przemysłu 

Uczeń poprawnie: 

 dokonuje podziału polskiego 
przemysłu 

 wymienia przyczyny 
restrukturyzacji polskiego 
przemysłu  

 wymienia przykłady specjalnych 
stref ekonomicznych w Polsce 
na podstawie mapy 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia rozwój i znaczenie 
przemysłu na obszarze Polski 

 omawia znaczenie specjalnych 
stref ekonomicznych dla 
gospodarki kraju 

Uczeń poprawnie: 

 prezentuje przykłady 
przekształceń własnościowych 
w polskim przemyśle mających 
wpływ na zmiany struktury 
produkcji i stopień zaspokojenia 
potrzeb materialnych 

Uczeń poprawnie: 

 określa zmiany w gospodarce 
Polski spowodowane jej 
restrukturyzacją i modernizacją 
po 1990 r. 

 określa miejsce Polski 
w światowej produkcji 
przemysłowej 

Uczeń poprawnie: 

 ukazuje perspektywy rozwoju 
przemysłu w Polsce 

35. Górnictwo 

w Polsce 

 wskazuje rozmieszczenie 
najważniejszych złóż surowców 
mineralnych w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia surowce energetyczne 
eksploatowane w kraju 
i wskazuje ich rozmieszczenie 
na mapie 

 wskazuje na mapie Polski 
obszary występowania 
podstawowych zasobów 
naturalnych 
 

 analizuje zmiany wielkości 
wydobycia wybranych surowców 
mineralnych w Polsce na 
podstawie danych 
statystycznych 

 ocenia wielkość wydobycia 
surowców w Polsce na tle 
światowej produkcji 
na podstawie danych 
statystycznych 

 ocenia stan i perspektywy 
rozwoju polskiego przemysłu 
wydobywczego 

 omawia warunki występowania 
niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego 

36. Przemysł 

energetyczny 

 charakteryzuje rodzaje elektrowni 
funkcjonujących w Polsce 

 wymienia alternatywne źródła 

 przedstawia rozmieszczenie 
największych elektrowni 
cieplnych, wodnych i innych 

 omawia współczesne przemiany 
w polskiej energetyce 

 porównuje wielkość i strukturę 

 wyjaśnia przyczyny 
i konsekwencje zmian 
w gospodarowaniu różnymi 

 uzasadnia aktualną lokalizację 
różnego typu elektrowni 
w Polsce 



w Polsce energii wykorzystywane 
w polskiej energetyce 

 dokonuje podziału elektrowni 
funkcjonujących w Polsce 

niekonwencjonalnych 
na podstawie map tematycznych 

produkcji energii elektrycznej 
w Polsce i w innych państwach 
świata na podstawie danych 
statystycznych 

źródłami energii w Polsce 

 wskazuje możliwość 
wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii w Polsce 

 formułuje problemy energetyki 
na przykładach wybranych 
regionów Polski 

37. Przemysł 

przetwórczy 

w Polsce 

 wymienia najważniejsze działy 
przetwórstwa przemysłowego 
w Polsce 

 wskazuje obszary rozmieszczenia 
przemysłu spożywczego, 
samochodowego, 
elektronicznego i meblarskiego 

 wskazuje dynamicznie 
rozwijające się dziedziny 
produkcji przemysłowej w Polsce 

 wskazuje na mapie Polski 
siedziby najbardziej 
dochodowych firm przetwórstwa 
przemysłowego 

 omawia rolę poszczególnych 
działów przetwórstwa 
przemysłowego w gospodarce 
Polski 

 porównuje strukturę przemysłu 
przetwórczego Polski z krajami 
UE 

 opisuje uwarunkowania 
rozmieszczenia przemysłu 
przetwórczego w Polsce 
na podstawie map tematycznych 

 ocenia perspektywy rozwoju 
przemysłu zaawansowanej 
technologii w Polsce 

 

38. Obszary 

koncentracji 

przemysłu 

w Polsce 

 wyjaśnia różnicę między 
ośrodkiem przemysłowym 
a okręgiem przemysłowym 

 wskazuje na mapie nieistniejące 
już i współczesne okręgi 
przemysłowe w Polsce 

 omawia rozmieszczenie okręgów 
przemysłowych w Polsce 
w latach 80. i 90. XX w. 
oraz współczesnych 
na podstawie map tematycznych 

 omawia czynniki lokalizacji 
wybranych okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 określa rozmieszczenie 
i znaczenie okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 opisuje przyczyny 
restrukturyzacji w wybranych 
okręgach przemysłowych 
w Polsce 

 opisuje zmiany zachodzące 
w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce 

 porównuje procesy 
restrukturyzacyjne zachodzące 
w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce, biorąc 
pod uwagę dawną i obecną 
strukturę gałęziową przemysłu 
 
 

39./40. 
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Przemysł 

V. Usługi 

41. Transport 

w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przykłady działalności 
usługowej w Polsce 

 wymienia przykłady firm 
usługowych mających siedziby 
w wybranym powiecie 

  wskazuje na mapie 
najważniejsze szlaki 
transportowe w Polsce 

 charakteryzuje sieć 
transportową wybranego 
regionu kraju 

 wymienia elementy 
infrastruktury transportu 
przesyłowego 

Uczeń poprawnie: 

 omawia rolę i znaczenie usług 
w Polsce 

 wymienia problemy transportu 
kolejowego i samochodowego 
w Polsce 

 przedstawia znaczenie 
transportu intermodalnego, jego 
wady i zalety 

 wymienia przyczyny budowy 
autostrad i dróg ekspresowych 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia zróżnicowanie 
sektora usług w Polsce i innych 
państwach UE 

 przedstawia uwarunkowania 
rozwoju i strukturę transportu 
w Polsce 

 określa stopień rozwoju sieci 
transportowej w Polsce na tle 
krajów UE 

 określa zmiany w zakresie 
środków transportu w Polsce 

 określa skutki budowy autostrad 
i dróg ekspresowych w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przykłady 
przekształceń własnościowych 
w polskiej gospodarce mających 
wpływ na zmiany struktury usług 

 analizuje sieć transportu w Polsce i 
jej zmiany na podstawie danych 
statystycznych i map 
tematycznych 

 wyjaśnia zróżnicowanie udziału 
poszczególnych rodzajów 
transportu w przewozach i pracy 
przewozowej w Polsce 
na podstawie danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 uzasadnia konieczność 
inwestowania w rozwijanie sieci 
transportowej we własnym 
regionie i w Polsce 

42. 

 

Łączność 

w Polsce 

 wymienia rodzaje usług, które 
obejmuje łączność 

 

 omawia rolę łączności 
w gospodarce Polski 

 opisuje rozwój łączności 
w Polsce po II wojnie światowej  

 przedstawia charakterystykę 
poszczególnych działów łączności 

 podaje przyczyny nierówno-
miernego dostępu do środków 
łączności na terenie kraju 

 określa poziom rozwoju 
łączności w Polsce na tle krajów 
UE 

 wyjaśnia przyczyny niższego 
poziomu rozwoju łączności 
w Polsce w stosunku do wysoko 
rozwiniętych krajów UE 

 ocenia uwarunkowania 
oraz współczesne tendencje 
rozwoju różnych środków 
łączności w Polsce 



43. Atrakcyjność 

turystyczna Polski 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
atrakcyjność turystyczna 

 wymienia walory krajoznawcze 
Polski 

 odróżnia walory przyrodnicze 
od antropogenicznych 

 wymienia regiony turystyczne 
w Polsce i wskazuje je na mapie 

 przedstawia atrakcje turystyczne 
wybranych regionów Polski 
na podstawie dostępnych źródeł  
 

 analizuje czynniki warunkujące 
rozwój turystyki w Polsce 

 porównuje i walory turystyczne 
wybranych regionów w Polsce 
 

 ocenia walory przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze Polski 

 ocenia regionalne zróżnicowanie 
infrastruktury turystycznej 
w Polsce 

 dowodzi atrakcyjności 
turystycznej Polski 

44. Turystyka 

krajowa 

i zagraniczna 

 wymienia czynniki warunkujące 
rozwój turystyki 

 podaje kierunki wyjazdów 
zagranicznych polskich turystów 

 omawia rolę turystyki 
w gospodarce krajowej 

 charakteryzuje turystykę 
krajową i zagraniczną w Polsce 
na podstawie danych 
statystycznych i map 
tematycznych 

 przedstawia współczesne 
tendencje rozwoju różnych 
rodzajów turystyki w Polsce 

 porównuje strukturę 
wykorzystania środków 
transportu w turystyce krajowej 
i zagranicznej 

 analizuje cechy ruchu 
turystycznego w Polsce 
na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia konsekwencje 
rozwoju turystyki w Polsce 

 ocenia wpływ turystyki 
na środowisko przyrodnicze 
i gospodarkę Polski 

 

45. Handel 

zagraniczny Polski 

 podaje przyczyny ujemnego 
salda bilansu handlowego Polski 

 wskazuje głównych partnerów 
handlowych Polski 

 omawia znaczenie handlu 
zagranicznego dla gospodarki 
Polski 

 przedstawia bilans handlu 
zagranicznego Polski i wyjaśnia 
jego zmiany 

 porównuje strukturę towarową 
handlu zagranicznego Polski 
i wybranych państw Europy 

 wykazuje zmiany znaczenia 
handlu zagranicznego 
dla gospodarki Polski 

 wskazuje kierunki geograficzne 
i strukturę handlu zagranicznego 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
kierunków eksportu i importu 
Polski po 1990 r. 

 określa miejsce Polski 
w światowym handlu 
międzynarodowym  

 przewiduje, w jakich kierunkach 
będzie rozwijał się handel 
zagraniczny naszego kraju  

VI. Polska w świecie 

46. Polska 

w organizacjach 

między-

narodowych 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia organizacje 
międzynarodowe, których 
członkiem jest Polska 

 wymienia euroregiony 
funkcjonujące przy polskich 
granicach i wskazuje je na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 podaje przykłady działań 
podejmowanych przez Polskę 
w ramach organizacji 
międzynarodowych 
na podstawie dostępnych źródeł 

 charakteryzuje międzynarodową 
współpracę w ramach 
euroregionów oraz miast i gmin 
bliźniaczych 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia udział Polski 
w procesach integracyjnych 
i głównych organizacjach 
międzynarodowych 

 wskazuje korzyści wynikające 
z funkcjonowania euroregionów 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 omawia działalność Polski 
w organizacjach, które 
zapobiegają zagrożeniom 
społeczno-ekonomicznym 
oraz konfliktom zbrojnym  
lub je niwelują  

Uczeń poprawnie: 

 ocenia społeczne i gospodarcze 
konsekwencje przystąpienia 
Polski do UE 

47. Inwestycje 

zagraniczne 

w Polsce 

 wymienia czynniki wpływające 
na atrakcyjność inwestycyjną 
Polski 

 

 wskazuje polskie bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i podaje 
ich wartość na podstawie 
danych statystycznych 

 podaje przykłady bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 
prowadzonych w wybranym 
województwie na podstawie 
dostępnych źródeł 

 omawia strukturę przestrzenną 
BIZ w Polsce na podstawie 
danych statystycznych 

 analizuje wartość BIZ 
napływających do 
poszczególnych regionów 
naszego kraju na podstawie 
mapy 

 przedstawia bariery w napływie 
BIZ do Polski 

 

 ocenia znaczenie BIZ dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju  

 wskazuje przykłady 
bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Polsce 

 



48./49. 
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziałów Usługi i Polska w świecie 

VII. Zróżnicowanie regionalne Polski 

50. Regiony 

fizycznogeografic

zne Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia kryteria podziału 
Polski na regiony 
fizycznogeograficzne 

 wskazuje na mapie prowincje 
i podprowincje Polski 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia regionalizację 
fizycznogeograficzną Polski 

 wskazuje na mapie 
makroregiony Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego w Polsce  

Uczeń poprawnie: 

 określa cechy środowiska 
decydujące o krajobrazie 
wybranych krain geograficznych 
Polski na podstawie dostępnych 
źródeł  

Uczeń poprawnie: 

 porównuje podział Polski 
na pasy ukształtowania 
powierzchni z podziałem 
na regiony fizycznogeograficzne 

51. Cechy środowiska 

przyrodniczego 

wybranego 

regionu Polski 

 wymienia walory środowiska 
przyrodniczego wybranej krainy 
geograficznej 

 charakteryzuje elementy 
środowiska przyrodniczego 
wybranej krainy geograficznej na 
podstawie map, danych 
statystycznych i innych źródeł  

 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego wybranego 
regionu 

 przestawia dominanty 
środowiska wybranej krainy 
geograficznej Polski na postawie 
map tematycznych, danych 
statystycznych i obserwacji 
bezpośrednich 

 wykazuje związki i zależności 
zachodzące między 
poszczególnymi elementami 
środowiska przyrodniczego 
w wybranym makroregionie 

52. Regionalne 

zróżnicowanie 

poziomu rozwoju 

społeczno- 

-gospodarczego 

Polski 

 wymienia regiony o najwyższym 
i najniższym stopniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 wskazuje na mapie regiony 
różniące się poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 przedstawia przyczyny 
dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski 

 przedstawia czynniki wpływające 
na rozwój społeczno-gospodarczy  
wybranych regionów Polski 

 ocenia poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
wybranych regionów Polski 

 przedstawia przykłady działań 
zmniejszających dysproporcje 
w rozwoju poszczególnych 
regionów Polski 

 ocenia skutki dysproporcji 
w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym Polski 

 

53. Potencjał 

gospodarczy 

wybranego 

regionu Polski 

 wymienia mierniki rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
danego regionu 

 omawia wartości mierników 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego wybranego 
regionu na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia rolę i zadania 
samorządu terytorialnego 
w regionie na podstawie 
dostępnych źródeł 

 omawia zmiany zachodzące 
w środowisku geograficznym 
w wybranym regionie Polski 

 ocenia potencjał gospodarczy 
regionu na podstawie danych 
statystycznych i dostępnych 
źródeł  

 omawia inicjatywy 
podejmowane w regionie 
na rzecz jego rozwoju 
na podstawie dostępnych źródeł 

 

VIII. Degradacja i ochrona środowiska 

54. Zanieczyszczenie 

środowiska 

przyrodniczego 

w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
atmosfery, hydrosfery i biosfery 

 wymienia regiony w Polsce 
o największym zanieczyszczeniu 
środowiska  

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje źródła 
zanieczyszczeń atmosfery, 
hydrosfery i biosfery, 

 wymienia nazwy obszarów 
ekologicznego zagrożenia 
oraz klęski ekologicznej 
i wskazuje te obszary na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 omawia wybrane wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza 

 omawia skutki nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje wpływ 
poszczególnych sektorów 
gospodarki na stan środowiska 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia stan poszczególnych 
komponentów środowiska 
przyrodniczego w Polsce 

 wskazuje przykłady zachowań 
człowieka wobec klęsk 
ekologicznych 

55. 

 

Ochrona 

środowiska 

przyrodniczego 

 podaje różnice między parkiem 
narodowym a rezerwatem 
biosfery 

 wymienia gatunki roślin  

 przedstawia formy ochrony 
przyrody i krajobrazu w Polsce 

 

 omawia uwarunkowania 
rozmieszczenia obszarów 
chronionych w Polsce 

 wyjaśnia, na czym polega 

 przedstawia działania polskich 
i międzynarodowych organizacji 
na rzecz ochrony przyrody 
prowadzone na terytorium 

 ocenia kierunki i skuteczność 
działań na rzecz ochrony 
środowiska podejmowanych 
w Polsce 



Polski i zwierząt objętych ochroną 
w Polsce 

restytucja gatunków  

 podaje przykłady restytucji 
gatunków zwierząt w Polsce 

naszego kraju   uzasadnia konieczność 
prowadzenia działań na rzecz 
restytucji i zachowania 
naturalnych elementów 
środowiska w Polsce 

56. Walory parków 

narodowych 

w Polsce 

 wymienia parki narodowe 
w Polsce 

 wskazuje parki narodowe 
na mapie ogólnogeograficznej 
Polski  

 opisuje przykłady form ochrony 
przyrody i krajobrazu 
we własnym regionie 

 charakteryzuje walory 
przyrodnicze parku narodowego 
we własnym regionie 

 przedstawia charakterystyczne 
walory przyrodnicze podlegające 
szczególnej ochronie w parkach 
narodowych w Polsce 
na podstawie dostępnych źródeł, 
np. map i danych statystycznych 

 opisuje unikalne obiekty 
przyrodnicze objęte ochroną 
na terenie polskich parków 
narodowych 

 projektuje utworzenie nowego 
obszaru chronionego 
we własnym regionie 

57. 
Sprawdzenie wiadomości z rozdziałów Zróżnicowanie regionalne Polski i Degradacja i ochrona środowiska 

Powtórzenie materiału przed egzaminem maturalnym (15 godz.) 

58.–60. Środowisko 

przyrodnicze 

Polski 

Mapa jako obraz 

Ziemi  

Sfery Ziemi 

Procesy 

endogeniczne 

i egzogeniczne 

 wymienia cechy położenia 
geograficznego Polski  

 zaznacza na mapie sąsiadów 
Polski 

 zaznacza na mapie główne  
obszary występowania surowców 
mineralnych w Polsce i na świecie 

 wymienia czynniki kształtujące 
rzeźbę terenu 

 odczytuje dane 
z klimatogramów 

 wymienia elementy bilansu 
wodnego na podstawie 
schematu 

 rozpoznaje typy jezior 

 wymienia państwa nadbałtyckie 

 wymienia typy gleb i lasów 
występujących w Polsce 
i na świecie 

 wymienia elementy mapy 

 wymienia metody 
przedstawiania rzeźby terenu 
na mapie  

 czyta legendę mapy 
topograficznej 

 wymienia źródła ciepła na Ziemi 

 wymienia czynniki wpływające 
na rozkład temperatury 
powietrza na Ziemi 

 odczytuje z mapy symbole 

 podaje cechy położenia Polski 
na podstawie mapy 

 przedstawia jednostki 
tektoniczne Polski na podstawie 
mapy 

 zaznacza na mapie zasięg 
zlodowaceń w Polsce 

 opisuje pasy rzeźby terenu Polski 

 podaje cechy klimatu Polski 
na podstawie map tematycznych 

 opisuje znaczenie przyrodnicze 
i gospodarcze rzek i jezior Polski 

 podaje przyczyny niewielkiego 
zasolenia wód Bałtyku 

 przedstawia granice zasięgów 
wybranych gatunków drzew 
w Polsce 

 klasyfikuje mapy ze względu 
na różne kryteria 

 charakteryzuje metody 
prezentacji zjawisk ilościowych 
i jakościowych na mapie  

 przedstawia mechanizm 
powstawania monsunów 

 opisuje właściwości chemiczne 
wód morskich 

 opisuje typy ustrojów rzecznych 

 wskazuje na mapie obszary 
głównych fałdowań górskich 

 wymienia przykłady form 

 opisuje charakterystyczne cechy 
granic Polski 

 porównuje budowę geologiczną 
Karpat Zewnętrznych i Karpat 
Wewnętrznych na podstawie 
przekroju geologicznego 

 podaje różnice między 
działalnością rzeźbotwórczą 
lądolodu i lodowca górskiego 

 wyjaśnia różnice między 
krajobrazem staroglacjalnym 
a młodoglacjalnym  

 charakteryzuje klimat Polski 
na podstawie map 
klimatycznych i danych 
statystycznych 

 omawia cechy reżimu polskich 
rzek 

 porównuje batymetrię jezior 
różnego typu 

 charakteryzuje typy wybrzeży 
Morza Bałtyckiego 

 odróżnia gleby strefowe 
od niestrefowych 

 charakteryzuje profile glebowe 

 opisuje wykorzystanie 
gospodarcze lasów 

 porównuje i szereguje różne 
rodzaje skał 

 porównuje rozkład temperatury 

 ocenia konsekwencje położenia 
geopolitycznego Polski 

 analizuje tabelę stratygraficzną 

 analizuje ukształtowanie 
pionowe powierzchni kraju 
na podstawie krzywej 
hipsograficznej 

 wykazuje skutki gospodarcze 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych w Polsce 
i na świecie 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody oraz przyczyny powodzi 
w Polsce i na świecie 

 analizuje przekrój przez basen 
artezyjski 

 porównuje wartość użytkową 
gleb w różnych regionach Polski 

 wyjaśnia przyczyny regionalnego 
zróżnicowania lesistości w Polsce 

 posługuje się skalą polową 
do obliczenia powierzchni  

 wyjaśnia skutki globalnych 
zmian klimatu 

 omawia genezę oraz skutki 
tsunami 

 czyta plany batymetryczne jezior 

 wykazuje zależność między 
ruchami płyt skorupy ziemskiej 
a trzęsieniami ziemi 

 analizuje zmiany terytorium 
oraz granic państwa polskiego 
na przestrzeni dziejów 

 porównuje cechy ukształtowania 
powierzchni Polski 
z ukształtowaniem powierzchni 
innych krajów 

 wykazuje związek między siecią 
hydrograficzną a innymi 
elementami systemu 
przyrodniczego Ziemi 

 ocenia stan czystości wód Bałtyku 

 wskazuje sposoby zapobiegania 
erozji gleb w Polsce 

 odczytuje i interpretuje treść 
mapy topograficznej 
i samochodowej 

 porównuje klimatogramy 
charakterystyczne dla różnych 
typów klimatu 

 analizuje przyczyny 
zróżnicowania elementów 
bilansu wodnego w różnych 
strefach klimatycznych 

 ocenia wpływ zmian 
klimatycznych na zmiany zasięgu 
obszarów współczesnych 
zlodzeń 

 wykazuje związek występowania 
zjawisk wulkanicznych 



synoptyczne 

 zaznacza na mapie miejsca, 
w których odnotowano 
ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne 

 rozpoznaje podstawowe 
(najpospolitsze) rodzaje skał 
występujących na Ziemi  

 wymienia procesy endogeniczne 
i egzogeniczne 

erozyjnych i akumulacyjnych 
powstałych w wyniku 
działalności rzek i lądolodów  

 podaje cechy gór zrębowych 
i fałdowych 

 omawia rozmieszczenie 
wulkanów i trzęsień ziemi 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

powietrza w poszczególnych 
porach roku 

 klasyfikuje jeziora wg typów 
genetycznych 

 wyjaśnia przyczyny ruchu płyt 
tektonicznych 

 wymienia różnicę między 
ruchami epejrogenicznymi 
a ruchami izostatycznymi 

 opisuje czynniki wpływające 
na przebieg procesów 
krasowych 

 podaje konsekwencje ruchów 
masowych 

z przebiegiem granic płyt 
litosfery 

 wyjaśnia znaczenie wietrzenia 
jako procesu rzeźbotwórczego 
powierzchni Ziemi 

61.–63. Przemiany 

polityczne 

i gospodarcze 

świata 

Ludność 

i urbanizacja 

 odczytuje na mapach aktualny 
podział polityczny świata 

 zaznacza na mapie aktualny 
podział administracyjny Polski 

 wymienia czynniki wpływające 
na zmianę liczby ludności 
w Polsce i na świecie 

 wymienia fazy przejścia 
demograficznego 

 wymienia czynniki wpływające 
na rozmieszczenie ludności 
w Polsce i na świecie 

 wymienia kraje o wysokim 
i niskim przyroście naturalnym 

 wymienia grupy ekonomiczne 
ludności na podstawie piramidy 
wieku i płci 

 wymienia przyczyny migracji 
zewnętrznych i wewnętrznych 
w Polsce i na świecie 

 wymienia mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce 

 wymienia główne odmiany 
ludzkie na świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na aktywność zawodową 
ludności w Polsce i na świecie 

 wymienia główne choroby 
w krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych 

 wymienia funkcje miast i typy 
aglomeracji w Polsce i na świecie 

 wymienia główne opcje 

 charakteryzuje wybrane ustroje 
polityczne na świecie 

 opisuje czynniki decydujące 
o rozmieszczeniu ludności 
w Polsce i na świecie 

 omawia przestrzenne 
zróżnicowanie przyrostu 
naturalnego w Polsce i na świecie 

 przedstawia zmiany liczby 
ludności w Polsce po II wojnie 
światowej 

 porównuje piramidę wieku i płci 
Polski z piramidami wieku i płci 
innych państw 

 podaje przyczyny starzenia się 
społeczeństwa 

 określa kierunki migracji 
zewnętrznych Polaków 
na podstawie mapy 

 wyjaśnia rozmieszczenie 
przedstawicieli poszczególnych 
wyznań na świecie 

 charakteryzuje strukturę 
bezrobocia w Polsce 

 podaje najczęstsze przyczyny 
zgonów w Polsce i na świecie 

 charakteryzuje największe 
miasta w Polsce i na świecie 
oraz omawia ich rozmieszczenie 

 charakteryzuje funkcje 
wybranych miast na świecie 

 charakteryzuje przebieg 
procesów urbanizacyjnych 

 podaje kryteria podziału państw 
wg PKB na 1 mieszkańca 
oraz HDI 

 oblicza: wskaźniki dynamiki  
zmian liczby ludności, 
współczynnik przyrostu 
naturalnego i współczynnik 
feminizacji, współczynnik 
przyrostu rzeczywistego, 
współczynnik aktywności 
zawodowej i wskaźnik bezrobocia  

 opisuje cechy społeczeństwa 
w różnych fazach przejścia 
demograficznego 

 opisuje wpływ barier 
osadniczych na rozmieszczenie 
ludności na świecie 

 wyjaśnia przestrzenne 
zróżnicowanie wskaźnika 
urbanizacji w Polsce 

 rozróżnia fazy urbanizacji 

 omawia znaczenie obiektów 
kultury materialnej w przeszłości 
i w czasach współczesnych 
w wybranym województwie 
w Polsce 

 omawia na przykładach procesy 
integracji i dezintegracji 
w Europie po 1989 r. 

 przedstawia zmiany podziału 
administracyjnego Polski  
po II wojnie światowej 

 porównuje kształt piramidy 
wieku i płci ludności Polski 
w danym roku z piramidami 
wieku i płci innych państw 
wyjaśnia kulturowe aspekty 
zróżnicowania religijnego 

 omawia przyczyny 
i konsekwencje bezrobocia 
w Polsce i na świecie 

 ocenia wpływ procesów 
urbanizacyjnych na zmiany sieci 
osadniczej w Polsce i na świecie 

 przedstawia uwarunkowania 
preferencji wyborczych Polaków 

 opisuje zmiany na mapie 
politycznej Europy i świata 
po 1989 r. oraz jego następstwa 

 prognozuje rozwój liczby 
ludności Polski na podstawie 
wskaźników demograficznych 

 przewiduje społeczno- 
-gospodarcze skutki starzenia się 
społeczeństwa 

 ocenia najnowszą falę migracji 
Polaków po wejściu do UE 

 ocenia skutki zróżnicowania 
stanu zdrowia ludności Polski 
i innych krajów świata 

 interpretuje wskaźniki 
urbanizacji w Polsce i Europie 

 ocenia wkład Polaków w rozwój 
cywilizacyjny świata 



polityczne i organizacje 
pozarządowe w Polsce 

 wymienia obiekty kultury 
materialnej oraz obiekty z Listy 
światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
UNESCO w Polsce 

w Polsce i na świecie 

 charakteryzuje wybrane pomniki 
historii Polski oraz polskie 
obiekty z Listy światowego 
dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego UNESCO  

64./65. Rolnictwo  wymienia czynniki rozwoju 
rolnictwa w Polsce i na świecie 

 wymienia regiony rolnicze 
w Polsce i na świecie 

 wymienia główne obszary upraw 
roślin i chowu zwierząt w Polsce 
i na świecie 

 charakteryzuje uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa wybranego 
regionu Polski oraz wybranych 
państw na świecie 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
upraw i wielkość produkcji 
głównych ziemiopłodów 
oraz zwierząt gospodarskich 
w Polsce i na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 charakteryzuje stan floty 
rybackiej oraz wielkość połowów 
w Polsce i na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 omawia zróżnicowanie poziomu 
rolnictwa w Polsce i na świecie 
oraz podaje jego konsekwencje  

 porównuje produkcję rolniczą 
Polski z produkcją rolniczą 
wybranych krajów świata 

 przestawia zmiany w polskim 
rolnictwie po wstąpieniu do UE 

 przestawia stan i perspektywy 
rozwoju światowego oraz 
polskiego rybactwa 

 ocenia wpływ poszczególnych 
czynników na rozwój rolnictwa 
Polsce i na świecie  

 analizuje strukturę przestrzenną 
upraw w Polsce i na świecie oraz 
jej zmiany na podstawie danych 
statystycznych 

 porównuje wielkość produkcji 
zwierzęcej w Polsce na tle 
innych krajów świata 
na podstawie danych 
statystycznych 

 porównuje chów ekstensywny 
i intensywny 

 analizuje wielkość i strukturę 
połowów w Polsce i na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 ocenia politykę rolną państwa 
polskiego i wybranych państw 
świata 

 określa tendencje zmian 
w pogłowiu zwierząt 
gospodarskich w Polsce 
i na świecie 

 prognozuje zmiany w polskim 
rybactwie związane 
z uczestnictwem we wspólnej 
polityce rolnej UE  

66./67. Przemysł  dokonuje podziału przemysłu 
wg wybranych kryteriów 

 wymienia funkcje przemysłu 

 wymienia czynniki lokalizacji 
przemysłu 

 wskazuje lokalizację 
najważniejszych złóż surowców 
mineralnych w Polsce 
i na świecie na podstawie mapy 
tematycznej i danych 
statystycznych 

 wymienia rodzaje elektrowni 
w Polsce i na świecie 

 wymienia alternatywne źródła 
energii 

 wymienia najważniejsze działy 
przetwórstwa przemysłowego 
w Polsce i na świecie 

 wskazuje na mapie największe 
okręgi przemysłowe świata 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania zasobów 
naturalnych w Polsce i na świecie 

 przedstawia rozmieszczenie 
elektrowni cieplnych, wodnych 
i innych niekonwencjonalnych 
w Polsce i na świecie 

 wskazuje dynamicznie 
rozwijające się dziedziny 
produkcji przemysłowej 
w Polsce i na świecie 

 charakteryzuje i wskazuje na 
mapie specjalne strefy 
ekonomiczne w Polsce 

 analizuje rozmieszczenie 
ośrodków high-tech na świecie 

 omawia czynniki lokalizacji 
wybranych okręgów 
przemysłowych 

 analizuje zmiany wielkości 
wydobycia wybranych 
surowców mineralnych w Polsce 
i na świecie na podstawie 
danych statystycznych 

 porównuje wielkość i strukturę 
produkcji energii elektrycznej 
w Polsce i innych państwach 
świata na podstawie danych 
statystycznych 

 porównuje strukturę przemysłu 
przetwórczego Polski ze strukturą 
innych krajów świata 

 opisuje zmiany zachodzące 
w okręgach przemysłowych 
Polski i świata 

 określa miejsce Polski 
w światowej produkcji 
przemysłowej 

 ocenia wielkość wydobycia 
surowców w Polsce i na świecie 

 wyjaśnia przyczyny 
i konsekwencje zmian 
w gospodarowaniu różnymi 
źródłami energii w Polsce 
i na świecie 

 omawia procesy modernizacji 
i restrukturyzacji zachodzące 
w okręgach przemysłowych 

 ocenia stan i perspektywy 
rozwoju polskiego i światowego 
przemysłu wydobywczego 

 formułuje problemy energetyki 
w Polsce i na świecie 

 ocenia perspektywy rozwoju 
przemysłu zaawansowanej 
technologii w Polsce i na świecie 



i Polski 

68./69. Usługi   dokonuje podziału usług 

 omawia sieć transportową 
wybranego państwa oraz Polski 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
atrakcyjność turystyczna 

 wymienia walory krajoznawcze 
Polski i wybranych państw 
świata 

 wymienia czynniki warunkujące 
rozwój turystyki 

 wskazuje głównych partnerów 
handlowych Polski 

 omawia rolę usług w gospodarce 
Polski i innych państw świata 

 omawia wady i zalety różnych 
rodzajów transportu 

 omawia rolę łączności 
w gospodarce Polski i świata 

 przedstawia atrakcje turystyczne 
w wybranym państwie świata 
i w Polsce 

 omawia rolę turystyki w polskiej 
i światowej gospodarce 

 omawia bilans handlu 
zagranicznego wybranych 
państw świata i Polski 

 przedstawia zróżnicowanie 
sektora usług w Polsce i innych 
państwach UE 

 przedstawia uwarunkowania 
rozwoju i strukturę transportu 
w Polsce i na świecie 

 podaje przyczyny 
nierównomiernego dostępu 
do środków łączności w Polsce 
i na świecie 

 porównuje walory turystyczne 
wybranych państw i Polski 

 przedstawia współczesne 
tendencje rozwoju różnych 
rodzajów turystyki w Polsce 
i na świecie 

 porównuje strukturę towarową 
handlu zagranicznego Polski 
i wybranych państw świata 

 wyjaśnia zróżnicowanie udziału 
poszczególnych rodzajów 
transportu w przewozach i pracy 
przewozowej w Polsce 
i na świecie na podstawie 
danych statystycznych 

 ocenia zróżnicowanie 
infrastruktury turystycznej 
w Polsce i na świecie 

 przedstawia konsekwencje 
rozwoju turystyki w Polsce 
i na świecie 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
kierunków eksportu i importu 
Polski po 1990 r. 

 ocenia uwarunkowania 
oraz współczesne tendencje 
rozwoju różnych środków 
transportu oraz łączności 
w Polsce i na świecie 

 ocenia wpływ turystyki 
na środowisko przyrodnicze 
Polski i innych państw świata 

 ocenia miejsce Polski 
w światowym handlu 
międzynarodowym i przewiduje 
kierunki jego rozwoju 

70./71. Polska w świecie 

Zróżnicowanie 

regionalne Polski 

Problemy 

współczesnego 

świata 

 wymienia organizacje 
międzynarodowe, m.in. te, 
do których należy Polska 

 wymienia euroregiony 
na podstawie mapy 

 wymienia czynniki wpływające 
na atrakcyjność inwestycyjną 
Polski 

 wymienia kryteria podziału 
Polski na regiony 
fizycznogeograficzne 

 wymienia walory środowiska 
wybranej krainy geograficznej 
w Polsce 

 wymienia mierniki poziomu 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego regionu 

 charakteryzuje międzynarodową 
współpracę w ramach 
euroregionów oraz miast i gmin 
bliźniaczych 

 omawia polskie bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i podaje 
ich wartość na podstawie 
danych statystycznych 

 charakteryzuje elementy 
środowiska przyrodniczego 
wybranej krainy geograficznej 
na podstawie mapy 

 przedstawia przyczyny 
dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski 
i świata 

 podaje przyczyny konfliktów 
zbrojnych na świecie 

 wskazuje korzyści wynikające 
z funkcjonowania euroregionów 
w Polsce 

 przedstawia nierównomierny 
napływ inwestycji zagranicznych 
w różnych regionach kraju 
na podstawie mapy 

 wyjaśnia uwarunkowania 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego regionów Polski 

 omawia przyczyny i skutki 
globalizacji 

 podaje przykłady form 
współpracy międzynarodowej 
na różnych płaszczyznach 

 omawia działalność Polski 
w organizacjach 
międzynarodowych 

 przedstawia bariery w napływie 
BIZ do Polski 

 przedstawia przykłady działań 
zmniejszających dysproporcje 
w poziomie rozwoju wybranych 
regionów Polski 

 przedstawia ekonomiczne skutki 
konfliktów na świecie 

 ocenia społeczne i gospodarcze 
konsekwencje przystąpienia 
Polski do UE 

 ocenia znaczenie inwestycji 
zagranicznych w Polsce 

 omawia inicjatywy 
podejmowane w regionie 
na rzecz jego rozwoju 
na podstawie dostępnych źródeł 

 stosuje różne mierniki do oceny 
poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego państw 

72. Degradacja 

i ochrona 

środowiska 

przyrodniczego 

w Polsce 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
w różnych sferach Ziemi 

 wymienia obszary na świecie 
i w Polsce o największym 
zanieczyszczeniu środowiska 
na podstawie map 

 podaje różnice między parkiem 

 charakteryzuje źródła 
zanieczyszczeń różnych sfer 
Ziemi 

 wymienia nazwy obszarów 
ekologicznego zagrożenia 
oraz klęski ekologicznej w Polsce 
i na świecie oraz wskazuje te 

 omawia przyczyny 
przestrzennego zróżnicowania 
emisji głównych zanieczyszczeń 
powietrza na świecie 

 omawia skutki nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych 

 podaje przykłady restytucji 

 charakteryzuje wpływ 
poszczególnych sektorów 
gospodarki na stan środowiska 
w Polsce i na świecie 

 przedstawia działania 
międzynarodowych organizacji 
na rzecz ochrony przyrody 

 ocenia stan poszczególnych 
komponentów środowiska 
przyrodniczego w Polsce 
i na świecie 

 wskazuje przykłady zachowań 
człowieka wobec klęsk 
ekologicznych 



i na świecie narodowym a rezerwatem 
biosfery 

 rozpoznaje parki narodowe 
w Polsce i na świecie 
na podstawie mapy 

obszary na mapie  

 przedstawia formy ochrony 
przyrody i krajobrazu w Polsce 
i na świecie 

 charakteryzuje walory 
przyrodnicze parków narodowych 
w Polsce i na świecie 

 wymienia obszary o różnym 
stopniu zależności człowieka 
od środowiska przyrodniczego 

różnych gatunków zwierząt 

 wyjaśnia zasady 
zrównoważonego rozwoju 

 przedstawia charakterystyczne 
walory przyrodnicze podlegające 
szczególnej ochronie w parkach 
narodowych w Polsce 
i na świecie na podstawie 
danych statystycznych 
i dostępnych źródeł  

w Polsce i na świecie 

 opisuje unikalne na skalę 
światową obiekty przyrodnicze 
objęte ochroną na terenie 
parków narodowych 

 ocenia kierunki i skuteczność 
działań państw na rzecz ochrony 
środowiska 

73.–80. 

(8 godz.) 

Zajęcia terenowe Uczeń poprawnie: 

 określa współrzędne 
geograficzne miejsca obserwacji 
na pomocą GPS 

Uczeń poprawnie: 

 dokonuje pomiaru azymutu 
za pomocą busoli 

 wyznacza kierunki świata 
za pomocą busoli 

 określa wysokość bezwzględną 
za pomocą GPS 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia elementy środowiska 
przyrodniczego w okolicach 
szkoły  

 opisuje typy skał występujących 
w okolicach szkoły na podstawie 
mapy geologicznej i obserwacji 
bezpośredniej 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje elementy środowiska 
przyrodniczego w otoczeniu 
szkoły 

 określa sposoby użytkowania 
ziemi w pobliżu miejsca 
obserwacji 

 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia związki zachodzące 
pomiędzy elementami 
środowiska przyrodniczego 
a użytkowaniem ziemi 
na badanym obszarze 
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KLASA 2 

Dział 

programu 

Lp.  

Temat 

Poziom wymagań 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

I. Od genu 

do cechy 

1 Budowa i funkcje 

kwasów 

nukleinowych 

• określa rolę DNA jako 

nośnika informacji 

genetycznej 

• wymienia elementy 

budowy DNA i RNA 

• wymienia zasady 

azotowe wchodzące w 

skład obu typów kwasów 

nukleinowych  

• definiuje pojęcia: 

genetyka, nukleotyd 

• wymienia rodzaje RNA  

• definiuje pojęcia: 

inżynieria genetyczna, 

replikacja DNA 

• wyjaśnia regułę 

komplementarności zasad  

• omawia proces 

replikacji DNA 

• określa rolę 

poszczególnych rodzajów 

RNA 

• porównuje budowę i 

rolę DNA z budową i rolą 

RNA 

• rozpoznaje na modelu 

lub ilustracji DNA i RNA  

• wyjaśnia, z czego 

wynika 

komplementarność zasad  

• przedstawia graficznie 

regułę 

komplementarności zasad  

• wykazuje, że replikacja 

DNA ma charakter 

semikonserwatywny 

• wykazuje związek 

między kwasami 

nukleinowymi a cechami 

organizmów 

• przedstawia za pomocą 

schematycznego rysunku 

budowę nukleotydu DNA 

i RNA 

• określa rolę 

polimerazy DNA w 

replikacji DNA 

• uzasadnia konieczność 

zachodzenia procesu 

replikacji DNA przed 

podziałem komórki  

 

• wykazuje rolę 

replikacji DNA w 

zachowaniu 

niezmienionej 

informacji genetycznej 

 

2 Geny i genomy 

 

• definiuje pojęcia: gen, 

genom, chromosom, 

chromatyna, kariotyp, 

pozagenowy DNA  

• przedstawia budowę 

chromosomu 

• definiuje pojęcia: 

nukleosom, chromosom 

homologiczny, komórka 

haploidalna, komórka 

diploidalna 

• podaje liczbę 

• wyjaśnia różnicę między 

eksonem a intronem  

• omawia organizację 

materiału genetycznego 

w jądrze komórkowym 

• wskazuje i nazywa 

• podaje przykłady 

wykorzystania badań 

DNA w różnych 

dziedzinach życia 

człowieka 

• uzasadnia różnice w 

budowie genomów 

bakterii i organizmów 

jądrowych   

 



• wymienia organelle 

komórki zawierające 

DNA  

chromosomów w 

komórkach somatycznych 

i rozrodczych człowieka  

• oblicza liczbę 

chromosomów w 

komórce haploidalnej, 

znając liczbę 

chromosomów w 

komórce diploidalnej 

danego organizmu  

miejsca występowania  

DNA w komórkach 

prokariotycznych i 

eukariotycznych  

• opisuje budowę 

chromatyny  

• charakteryzuje budowę 

i rodzaje chromosomów 

w kariotypie człowieka  

3 Kod genetyczny  • wyjaśnia pojęcia: kod 

genetyczny, kodon   

• wymienia cechy kodu 

genetycznego  

• omawia sposób 

zapisania informacji 

genetycznej w DNA 

• wyjaśnia znaczenie 

kodu genetycznego 

• charakteryzuje cechy 

kodu genetycznego  

• analizuje schemat 

przepływu informacji 

genetycznej 

• odczytuje kolejność 

aminokwasów 

kodowanych przez dany 

fragment mRNA przy 

pomocy tabeli kodu 

genetycznego 

• nazywa cechy kodu 

genetycznego na 

podstawie schematów  

• oblicza liczbę 

nukleotydów i kodonów 

kodujących określoną 

liczbę aminokwasów 

oraz liczbę 

aminokwasów 

kodowaną przez 

określoną liczbę 

nukleotydów i kodonów 

 

• zapisuje sekwencję 

nukleotydów mRNA 

oraz sekwencję 

kodującej nici DNA, 

znając skład 

aminokwasowy 

krótkiego odcinka 

białka 

4 Ekspresja genów  • wymienia etapy 

ekspresji genów 

• określa cel transkrypcji 

i translacji 

 

• omawia przebieg 

transkrypcji i translacji  

• wyjaśnia rolę tRNA w 

translacji  

• rozróżnia etapy 

• wskazuje i nazywa 

poszczególne etapy 

ekspresji genów w 

komórce  

• określa znaczenie 

struktury przestrzennej 

• uzasadnia konieczność 

modyfikacji białka po 

translacji 

• omawia różnicę w 

ekspresji genów 

kodujących RNA i białka 

• omawia rolę 

polimerazy RNA w 

transkrypcji 



ekspresji genów  dla funkcjonalności białek   

• opisuje budowę 

cząsteczki tRNA 

• omawia rolę 

rybosomów w ekspresji 

genu  

 

5 Podstawowe 

reguły 

dziedziczenia 

genów  

• definiuje pojęcia: 

genotyp, fenotyp, allel, 

homozygota, 

heterozygota, 

dominacja, recesywność 

• wymienia i rozpoznaje 

cechy dominujące i 

recesywne u ludzi 

• zapisuje genotypy: 

homozygoty 

dominującej, 

homozygoty recesywnej 

i heterozygoty  

• wykazuje zależność 

między genotypem a 

fenotypem  

• omawia I i II prawo 

Mendla 

• na schemacie krzyżówki 

genetycznej rozpoznaje 

genotyp oraz określa 

fenotyp rodziców i 

pokolenia potomnego  

• wykonuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

dziedziczenia jednego 

genu   

• wymienia inne 

przykłady dziedziczenia 

cech  

• omawia badania 

Mendla 

• wyjaśnia mechanizm 

dziedziczenia cech 

zgodnie z I i II prawem 

Mendla 

• wykonuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

dziedziczenia dwóch 

genów   

• interpretuje krzyżówki 

genetyczne, używając 

określeń homozygota, 

heterozygota, cecha 

dominująca, cecha 

recesywna   

• omawia przykłady 

innych sposobów 

dziedziczenia cech 

• ocenia znaczenie prac 

Mendla dla rozwoju 

genetyki  

• określa 

prawdopodobieństwo 

pojawienia się 

określonych genotypów 

i fenotypów potomstwa 

na podstawie 

genotypów rodziców 

 

• uzasadnia różnice w 

dziedziczeniu genów 

zgodnie z prawami 

Mendla i genów 

sprzężonych 

6 Genetyczne 

uwarunkowania 

• wyjaśnia zasadę 

dziedziczenia płci u 

• wyjaśnia mechanizm 

ujawnienia się cech 

• podaje przykłady 

mechanizmów 

• uzasadnia, dlaczego 

mężczyźni częściej 

• omawia różnice 

między chromosomem 



płci. Cechy 

sprzężone z płcią 

człowieka za pomocą 

krzyżówki genetycznej  

• wymienia przykłady 

chorób sprzężonych z 

płcią 

• rozróżnia chromosomy 

płci i chromosomy 

autosomalne 

recesywnych sprzężonych 

z płcią 

• wykonuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

dziedziczenia chorób 

sprzężonych z płcią  

• wymienia przykłady 

cech związanych z płcią 

• definiuje pojęcia: 

chromosomy płci, 

chromosomy 

autosomalne  

dziedziczenia płci u 

innych organizmów 

• interpretuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

dziedziczenia chorób 

sprzężonych z płcią  

• uzasadnia różnicę 

między cechami 

sprzężonymi a cechami 

związanymi z płcią 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

dziedziczy się hemofilę  

chorują na hemofilię i 

daltonizm niż kobiety   

 

X a chromosomem Y 

 

7 Zmiany w 

informacji 

genetycznej  

• definiuje pojęcie 

rekombinacja 

genetyczna 

• definiuje pojęcie 

mutacja 

• rozróżnia mutacje 

genowe i 

chromosomowe  

• wymienia czynniki 

mutagenne 

• klasyfikuje mutacje ze 

względu na ich 

konsekwencje 

• opisuje znaczenie 

rekombinacji genetycznej 

w kształtowaniu 

zmienności genetycznej 

• wymienia czynniki 

mutagenne  

• omawia skutki mutacji 

genowych 

• omawia skutki mutacji 

chromosomowych  

 

• opisuje procesy 

warunkujące 

rekombinację genetyczną 

• rozróżnia mutacje 

spontaniczne i 

indukowane 

• klasyfikuje czynniki 

mutagenne 

• wyjaśnia, na czym 

polegają poszczególne 

rodzaje mutacji 

genowych i 

chromosomowych  

• wyjaśnia, w jaki sposób 

mutacje prowadzą do 

• omawia przebieg 

procesu crossing-over 

• rozróżnia mutacje w 

zależności od rodzaju 

komórki, w której mają 

miejsce 

• uzasadnia, że mutacje 

są źródłem zmienności 

organizmów  

• analizuje rodowody 

pod kątem metody 

diagnozowania 

mutacji 

 



chorób nowotworowych 

8 Choroby 

genetyczne 

człowieka  

• definiuje pojęcie 

choroba genetyczna 

• klasyfikuje choroby 

genetyczne ze względu 

na przyczynę  

• wymienia przykłady 

chorób genetycznych  

• wyjaśnia, na czym 

polega profilaktyka 

genetyczna  

• charakteryzuje choroby 

jednogenowe z 

uwzględnieniem sposobu 

dziedziczenia, skutków 

mutacji, objawów i 

leczenia 

• charakteryzuje choroby 

chromosomalne z 

uwzględnieniem zmian w 

kariotypie, objawów i 

leczenia 

• rozróżnia wybrane 

choroby genetyczne  

• analizuje dziedziczenie 

wybranej choroby 

genetycznej 

jednogenowej  

• wyjaśnia, na czym 

polega poradnictwo 

genetyczne oraz 

wymienia sytuacje, w 

których należy wykonać 

badania DNA 

• klasyfikuje badania 

prenatalne oraz dokonuje 

ich charakterystyki  

• dostrzega wady i 

zalety badań 

prenatalnych  

• omawia znaczenie 

przeprowadzania 

testów 

pourodzeniowych 

 

• szacuje ryzyko 

wystąpienia mutacji u 

dziecka 

II. 

Biotechno

logia i 

inżynieria 

genetyczn

a 

11 Biotechnologia 

tradycyjna  

 

• definiuje pojęcie 

biotechnologia  

• wymienia przykłady 

produktów 

otrzymywanych 

metodami 

biotechnologii 

tradycyjnej  

 

• przedstawia 

zastosowania 

fermentacji mlekowej  

• przedstawia 

zastosowania 

fermentacji etanolowej  

• wyjaśnia, na czym 

polega reakcja 

fermentacji  

• uzasadnienia różnicę 

między biotechnologią 

tradycyjną a 

biotechnologią 

nowoczesną  

• zapisuje reakcje 

fermentacji  

• omawia 

wykorzystanie bakterii 

octowych  

• omawia na 

przykładach znaczenie 

fermentacji mlekowej 

 

• dowodzi 

pozytywnego i 

negatywnego 

znaczenia 

zachodzenia 

fermentacji dla 

człowieka 

 

12 Biotechnologia w 

ochronie 

środowiska  

• wymienia przykłady 

praktycznego 

wykorzystania 

organizmów do 

• wyjaśnia mechanizm 

biologicznego 

oczyszczania ścieków 

• omawia istotę 

funkcjonowania biofiltrów 

• wykazuje rolę 

• dowodzi roli 

przetwarzania odpadów 

komunalnych jako 

alternatywnego źródła 

• ocenia zastosowanie 

metod 

biotechnologicznych 

do wytwarzania 



rozkładu substancji 

• definiuje pojęcia: 

oczyszczanie 

biologiczne, tworzywa 

biodegradowalne, 

biologiczne zwalczanie 

szkodników 

• wymienia metody 

utylizacji odpadów 

komunalnych  

• omawia zastosowanie 

testów uzyskanych 

metodami 

biotechnologicznymi do 

oceny stanu środowiska 

 

 

mikroorganizmów w 

biologicznym 

oczyszczaniu ścieków 

• charakteryzuje metody 

utylizacji odpadów 

komunalnych 

• opisuje metody 

zwalczania szkodników z 

użyciem metod 

biologicznych 

energii   

• analizuje korzyści 

wynikające z  

zastosowania tworzyw 

biodegradowalnych 

zamiast tradycyjnych 

tworzyw sztucznych 

 

energii 

13 Podstawowe 

techniki inżynierii 

genetycznej 

• definiuje pojęcia: 

inżynieria genetyczna,  

organizm 

zmodyfikowany 

genetycznie, organizm 

transgeniczny, enzym 

restrykcyjny, wektor 

• wymienia techniki 

inżynierii genetycznej  

• wyjaśnia, czym zajmuje 

się inżynieria genetyczna  

• wyjaśnia, na czym 

polega: 

sekwencjonowanie DNA, 

elektroforeza, 

łańcuchowa reakcja 

polimerazy, sonda 

molekularna  

• omawia sposoby 

otrzymania organizmów 

transgenicznych  

• wyjaśnia funkcję 

enzymów restrykcyjnych  

• porównuje działanie 

ligazy i enzymów 

restrykcyjnych  

• analizuje 

poszczególne etapy: 

elektroforezy, metody 

PCR i wprowadzenia 

genu do komórki   

 

• określa cel 

wykorzystania sondy 

molekularnej 

 

14 Organizmy 

zmodyfikowane 

genetycznie  

• wymienia cele 

tworzenia roślin i 

zwierząt 

zmodyfikowanych 

genetycznie  

 

• wyjaśnia cele 

tworzenia roślin i 

zwierząt 

zmodyfikowanych 

genetycznie  

• określa korzyści 

wynikające ze 

stosowania 

zmodyfikowanych 

• określa rodzaje 

modyfikacji 

genetycznych roślin oraz 

wskazuje cechy, które 

rośliny zyskują dzięki nim  

• omawia kolejne etapy 

transformacji 

genetycznej roślin i 

zwierząt   

• analizuje argumenty 

za i przeciw 

genetycznej 

modyfikacji 

organizmów 

 

• ocenia rzetelność 

przekazu medialnego 

na temat GMO 



genetycznie zwierząt w 

rolnictwie, medycynie, 

nauce i przemyśle  

15 Biotechnologia a 

medycyna  

• definiuje pojęcia: 

diagnostyka 

molekularna, terapia 

genowa 

• wymienia przykłady 

molekularnych metod 

diagnostycznych 

 

 

• określa cel 

molekularnych metod 

diagnostycznych 

• podaje przykłady leków 

uzyskiwanych dzięki 

zastosowaniu 

biotechnologii 

nowoczesnej 

• uzasadnia rolę 

organizmów 

zmodyfikowanych 

genetycznie w produkcji 

biofarmaceutyków  

• wyjaśnia, na czym 

polega terapia genowa 

• wyjaśnia znaczenie 

biotechnologii w 

otrzymywaniu 

materiałów medycznych 

nowej generacji  

• omawia badania 

prowadzone w ramach 

diagnostyki molekularnej  

• omawia techniki 

otrzymywania 

biofarmeceutyków  

• omawia możliwości 

związane z hodowlą 

tkanek i narządów w 

transplantologii  

• charakteryzuje 

poszczególne rodzaje 

terapii genowej  

• rozróżnia rodzaje terapii 

genowej  

 

 

 

• rozróżnia molekularne 

metody diagnostyczne 

• określa znaczenie 

wykorzystania komórek 

macierzystych w 

leczeniu chorób 

• ocenia skuteczność 

leczenia schorzeń 

metodami terapii 

genowej  

 

• dowodzi 

skuteczności badania 

prowadzonych w 

ramach diagnostyki 

molekularnej w 

indywidualizacji 

procesu leczenia 

 

16 Klonowanie - 

tworzenie 

genetycznych 

kopii  

• definiuje pojęcia: 

klonowanie, klon  

• wymienia przykłady 

organizmów będących 

• udowadnia, że bliźnięta 

jednojajowe są 

naturalnymi klonami  

• wyjaśnia, w jaki sposób 

otrzymuje się klony DNA, 

• omawia rodzaje 

rozmnażania 

bezpłciowego jako 

przykłady naturalnego 

klonowania 

• analizuje kolejne 

etapy klonowania 

ssakówt metodą 

transplantacji jąder 

komórkowych  

• uzasadnia rolę 

klonowania w 

zachowaniu 

bioróżnorodności 

gatunkowej 



naturalnymi klonami 

• wymienia cele 

klonowania DNA, 

komórek, roślin i 

zwierząt  

 

 

 

komórek, roślin i 

zwierząt   

• uzasadnia swoje 

stanowisko w sprawie 

klonowania człowieka  

 • omawia sposoby 

klonowania roślin i 

zwierząt  

• rozróżnia klonowanie 

reprodukcyjne i 

terapeutyczne 

• formułuje argumenty 

za i przeciw klonowaniu 

człowieka  

• ocenia przekaz 

medialny dotyczący 

klonowania, w tym 

klonowania człowieka 

 

17 Inżynieria 

genetyczna – 

korzyści i 

zagrożenia  

• podaje argumenty za i 

przeciw stosowaniu 

technik inżynierii 

genetycznej w 

badaniach naukowych, 

medycynie, rolnictwie, 

przemyśle i ochronie 

środowiska 

• wymienia argumenty 

za i przeciw stosowaniu 

zwierząt w 

eksperymentach 

naukowych 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

GMO mogą wpłynąć 

negatywnie na 

środowisko naturalne 

• rozpoznaje produkty 

GMO 

 

• ocenia wpływ 

produktów GMO na 

zdrowie człowieka  

• uzasadnia obawy 

etyczne związane z GMO  

• omawia sposoby 

zapobiegania 

zagrożeniom ze strony 

organizmów 

zmodyfikowanych 

genetycznie  

• omawia regulacje 

prawne dotyczące 

GMO w Unii 

Europejskiej  

 

• ocenia przekaz 

medialny dotyczący 

badań naukowych 

oraz przewiduje 

skutki nierzetelnej 

informacji obecnej w 

mediach 

18 Znaczenie badań 

nad DNA 

• podaje przykłady 

praktycznego 

zastosowania badań 

nad DNA w medycynie, 

medycynie sądowej, 

biotechnologii 

nowoczesnej, 

• wyjaśnia, na czym 

polega zastosowanie 

badań nad DNA w 

medycynie, medycynie 

sądowej, biotechnologii 

nowoczesnej, 

ewolucjonizmie i 

• podaje przykłady 

organizmów oraz 

pozyskiwanych od nich 

genów  

• omawia metody 

śledzenia 

• analizuje kolejne etapy 

metody ustalania 

profilu genetycznego 

 

• przewiduje możliwe 

kierunki rozwoju 

inżynierii genetycznej 

na podstawie 

zdobytej wiedzy 



ewolucjonizmie i 

systematyce  

• definiuje pojęcie profil 

genetyczny  

 

 

systematyce  

• wyjaśnia sposób 

wykorzystania DNA do 

określenia 

pokrewieństwa oraz 

ustalenia lub wykluczenia 

ojcostwa  

 

funkcjonowania 

wybranego genu  

• omawia wykorzystanie 

badań DNA w medycynie 

sądowej  

• uzasadnia znaczenie 

analizy sekwencji DNA w 

badaniach ewolucyjnych 

i taksonomicznych 

III. 

Ochrona 

przyrody 

19 Czym jest 

różnorodność 

biologiczna? 

• wymienia poziomy 

różnorodności 

biologicznej 

• wskazuje trzy miejsca 

na Ziemi szczególnie 

cenne pod względem 

różnorodności 

biologicznej 

• wyjaśnia pojęcie 

różnorodność biologiczna 

• omawia wskazany 

czynnik kształtujący 

różnorodność biologiczną 

• wyjaśnia różnice 

pomiędzy poziomami 

różnorodności 

biologicznej 

• uzasadnia praktyczne 

znaczenie 

bioróżnorodności dla 

człowieka  

• charakteryzuje poziomy 

różnorodności 

biologicznej 

• porównuje poziomy 

różnorodności 

biologicznej 

• charakteryzuje wybrane 

miejsca na Ziemi, 

szczególnie cenne pod 

względem różnorodności 

biologicznej  

• opisuje metody 

pozwalające na 

określenie poziomu 

bioróżnorodności  

• analizuje wpływ 

różnych czynników na 

kształtowanie się 

różnorodności 

biologicznej 

• analizuje zmiany 

różnorodności 

gatunkowej w czasie 

 

• dowodzi istnienia 

trudności w określaniu 

liczby gatunków na 

świecie 

20 Zagrożenia 

różnorodności 

biologicznej 

• wymienia przykłady 

gatunków zagrożonych 

wyginięciem 

• podaje przykłady 

działalności człowieka 

przyczyniającej się do 

spadku różnorodności 

• omawia przyczyny 

wymierania gatunków 

• wskazuje działalność 

• przewiduje skutki 

osuszania obszarów 

podmokłych 

• dowodzi istnienia 

różnic pomiędzy 

współczesnym 

wymieraniem 



• wymienia przykłady 

gatunków wymarłych  

• wylicza czynniki 

wpływające na stan 

ekosystemów 

biologicznej 

• wymienia miejsca 

najbardziej narażone na 

zanik różnorodności 

biologicznej 

• podaje przykłady 

gatunków inwazyjnych 

człowieka jako przyczynę 

spadku różnorodności 

biologicznej 

• wyjaśnia przyczyny 

zanikania różnorodności 

biologicznej na świecie 

• analizuje wpływ 

rolnictwa na zachowanie 

różnorodności 

biologicznej 

• ocenia skutki wyginięcia 

gatunków zwornikowych  

• omawia wpływ 

gatunków obcych, w 

tym inwazyjnych, na 

ekosystemy 

gatunków a 

poprzednimi 

wymieraniami 

 

21 Motywy i 

koncepcje 

ochrony przyrody 

• wymienia zadania 

ochrony przyrody   

• wymienia motywy 

ochrony przyrody 

• uzasadnia konieczność 

ochrony przyrody 

• omawia wybrane 

motywy ochrony 

przyrody 

• omawia motywy 

ochrony przyrody 

• charakteryzuje 

koncepcje ochrony 

przyrody  

• uzasadnia konieczność 

podejmowania działań 

prowadzących do 

zachowania 

różnorodności 

biologicznej 

• podaje przykłady 

działań w zakresie 

ochrony przyrody 

wynikających z 

poszczególnych 

motywów ochrony 

przyrody 

• analizuje działania i 

motywy w zakresie 

ochrony przyrody  

22 Sposoby ochrony 

przyrody 

 

• wymienia sposoby 

ochrony przyrody 

• wymienia cele ochrony 

przyrody  

• omawia wskazany 

sposób ochrony przyrody 

• wyjaśnia różnice 

pomiędzy sposobami 

• charakteryzuje sposoby 

ochrony przyrody 

• uzasadnia różnicę 

między ochroną bierną a 

• uzasadnia konieczność 

ochrony gatunkowej 

• wyjaśnia, dlaczego w 

stosunku do niektórych 

• ocenia skuteczność 

ochrony in situ i ex situ 



• podaje przykłady 

ochrony in situ i ex situ  

ochrony przyrody 

• podaje przykłady 

sytuacji, w których 

niezbędna jest ochrona 

czynna  

ochroną czynną  

• uzasadnia konieczność 

tworzenia banków nasion 

• podaje przykłady 

gatunków, które 

restytuowano  

• podaje przykłady 

działań, które dopuszcza 

się w przypadku ochrony 

częściowej  

gatunków i obszarów 

stosowana jest ochrona 

ścisła, a do innych – 

ochrona częściowa 

• wyjaśnia, czym 

resystytucja różni się od 

reintrodukcji 

 

23 Ochrona 

przyrody w 

Polsce 

• wymienia formy 

ochrony przyrody w 

Polsce 

• wskazuje na mapie 

parki narodowe 

• podaje nazwy parków 

narodowych i 

krajobrazowych 

położonych najbliżej 

miejsca zamieszkania 

• wymienia po pięć nazw 

zwierząt, roślin i 

grzybów podlegających 

w Polsce ochronie 

gatunkowej  

• podaje przykłady 

działań podejmowanych 

• omawia formy ochrony 

obszarowej przyjęte w 

Polsce 

• wyjaśnia różnice 

pomiędzy formami 

ochrony indywidualnej 

• rozpoznaje na ilustracji 

lub fotografii omawiane 

wcześniej rośliny, 

zwierzęta i grzyby 

podlegające ochronie 

gatunkowej 

• wskazuje przykłady 

chronionych gatunków 

roślin i zwierząt 

występujących w 

najbliższej okolicy 

• wyjaśnia rolę 

poszczególnych form 

ochrony przyrody 

• charakteryzuje park 

narodowy położony 

najbliżej miejsca 

zamieszkania 

• klasyfikuje rezerwaty 

przyrody ze względu na 

przedmiot ochrony i typ 

ekosystemu  

• wymienia działania 

zakazane i dozwolone na 

obszarach podlegających 

ochronie  

 

• wyjaśnia znaczenie 

otulin tworzonych 

wokół parków 

narodowych 

 

• klasyfikuje parki 

narodowe według 

daty założenia lub 

wielkości 

 



w ramach ochrony 

czynnej  

 

24 Międzynarodowe 

formy ochrony 

przyrody 

• wymienia 

międzynarodowe formy 

ochrony przyrody  

• charakteryzuje 

rezerwat biosfery jako 

międzynarodową formę 

ochrony przyrody 

• wylicza parki narodowe 

w Polsce uznane za 

rezerwaty biosfery 

• definiuje pojęcie 

zrównoważony rozwój 

• omawia działalność 

organizacji zajmujących 

się ochroną przyrody 

• określa znaczenie 

Agendy 21  

• wyjaśnia, na czym 

polega zrównoważony 

rozwój 

• podaje przykłady 

międzynarodowych 

inicjatyw w zakresie 

ochrony przyrody 

• charakteryzuje parki 

narodowe w Polsce 

uznane za rezerwaty 

biosfery 

• rozróżnia typy 

obszarów sieci Natura 

2000 

• formułuje sądy 

dotyczące zasad 

zrównoważonego 

rozwoju oraz sposobów i 

możliwości wdrażania 

tych zasad 

• określa znaczenie 

konwencji: ramsarskiej, 

CITES, bońskiej w 

ochronie przyrody 

• uzasadnia konieczność 

globalnej ochrony 

przyrody 

• ocenia znaczenie 

projektu Natura 2000 

• ocenia działalność 

organizacji zajmujących 

się ochroną przyrody 

 

• ocenia stopień 

realizacji postulatów 

zrównoważonego 

rozwoju na świecie i w 

kraju 

 

 



 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH  

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH  
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CHEMIA 
 

 

 

  



 

KLASA 2 

1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego  

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń:  

– zna i stosuje zasady BHP 

obowiązujące  

w pracowni chemicznej (bezpiecznie 

posługuje się prostym sprzętem 

laboratoryjnym  

i podstawowymi odczynnikami 

chemicznymi) 

– definiuje pojęcia: skorupa ziemska, 

minerały, skały, surowce mineralne 

– dokonuje podziału surowców 

mineralnych na budowlane, 

chemiczne, energetyczne, 

metalurgiczne, zdobnicze oraz 

wymienia przykłady poszczególnych 

rodzajów surowców 

– zapisuje wzór sumaryczny i podaje 

nazwę systematyczną 

podstawowego związku 

chemicznego występującego w 

skałach wapiennych  

– opisuje rodzaje skał wapiennych i 

Uczeń: 

– opisuje, jak zidentyfikować węglan 

wapnia 

– opisuje właściwości oraz 

zastosowania skał wapiennych i 

gipsowych 

– opisuje właściwości tlenku 

krzemu(IV) 

– podaje nazwy soli bezwodnych i 

zapisuje ich wzory sumaryczne 

– podaje przykłady nazw 
najważniejszych hydratów i zapisuje 
ich wzory sumaryczne  

– oblicza masy cząsteczkowe hydratów 

– przewiduje zachowanie się hydratów 

podczas ogrzewania 

– opisuje sposób otrzymywania wapna 

palonego  

i gaszonego 

– opisuje właściwości wapna palonego  

Uczeń: 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie skał 

wapiennych od innych skał 

 i minerałów oraz zapisuje 

odpowiednie równania reakcji 

chemicznych 

– definiuje pojecie skala twardości 

minerałów 

– podaje twardości w skali Mohsa 

dla wybranych minerałów 

– podaje nazwy systematyczne 

hydratów  

i zapisuje ich wzory sumaryczne 

– opisuje różnice we 

właściwościach hydratów i soli 

bezwodnych 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Usuwanie wody z 

hydratów  

Uczeń: 

– wyjaśnia zjawisko 

powstawania kamienia 

kotłowego 

– omawia proces 

twardnienia zaprawy 

wapiennej i zapisuje 

odpowiednie równanie 

reakcji chemicznej  

– opisuje szczegółowo 

przeróbkę gipsu 

– wymienia rodzaje szkła 

oraz opisuje ich 

właściwości i 

zastosowania 

– opisuje glinę pod 

względem jej zastosowań  

w materiałach 

budowlanych  

– opisuje zastosowania 

cementu, zaprawy 

Uczeń: 

-– omawia zjawiska 

krasowe i zapisuje 

równania reakcji 

chemicznych 

ilustrujące te 

zjawiska 

– wyjaśnia, czym są 

światłowody i 

opisuje ich 

zastosowania 

 

– omawia naturalne 

wskaźniki odczynu 

gleby 

– wyjaśnia znaczenie 

symboli 

umieszczonych na 

etykietach 

nawozów 



 

gipsowych 

– opisuje podstawowe zastosowania 

skał wapiennych i gipsowych 

– opisuje sposób identyfikacji CO2 

(reakcja charakterystyczna) 

– definiuje pojęcie hydraty 

– przewiduje zachowanie się 

hydratów podczas ogrzewania 

– wymienia główny składnik kwarcu i 

piasku 

– zapisuje wzór sumaryczny 

krzemionki oraz podaje jej nazwę 

systematyczną 

– wymienia najważniejsze odmiany 

SiO2 występujące w przyrodzie i 

podaje ich zastosowania 

– wymienia najważniejsze 

właściwości tlenku krzemu(IV) 

– podaje nazwy systematyczne wapna 

palonego  

i gaszonego oraz zapisuje wzory 

sumaryczne tych związków 

chemicznych 

– wymienia podstawowe właściwości  

i zastosowania wapna palonego i 

gaszonego 

i gaszonego 

– zapisuje równania reakcji 

otrzymywania  

i gaszenia wapna palonego 

(otrzymywania wapna gaszonego) 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

Gaszenie wapna palonego 

– zapisuje równanie reakcji chemicznej 

wapna gaszonego z CO2 (twardnienie 

zaprawy wapiennej) 

– zapisuje wzory sumaryczne gipsu i 

gipsu palonego oraz opisuje sposoby 

ich otrzymywania 

– wyjaśnia, czym są zaprawa gipsowa i 

zaprawa wapienna oraz wymienia ich 

zastosowania 

– wyjaśnia proces twardnienia zaprawy 

gipsowej  

– opisuje proces produkcji szkła 

(wymienia kolejne etapy)  

– opisuje niektóre rodzaje szkła i ich 

zastosowania 

– wymienia właściwości gliny 

– wymienia surowce do produkcji 

wyrobów ceramicznych, cementu i 

– oblicza zawartość procentową 

wody  

w hydratach 

– opisuje właściwości omawianych 

odmian kwarcu 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Badanie właściwości 

tlenku krzemu(IV) 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Termiczny rozkład 

wapieni 

– opisuje szczegółowo sposób 

otrzymywania wapna palonego i 

wapna gaszonego 

– zapisuje równanie reakcji 

otrzymywania gipsu palonego 

– wyjaśnia, dlaczego gips i gips 

palony są hydratami  

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Sporządzanie zaprawy 

gipsowej i badanie 

 jej twardnienia 

– zapisuje równanie reakcji 

twardnienia zaprawy gipsowej 

– opisuje każdy z etapów produkcji 

szkła 

cementowej i betonu 

– wymienia źródła 

zanieczyszczeń gleby, 

omawia ich skutki oraz 

proponuje sposoby 

ochrony gleby przed 

degradacją 

 

 



 

– wymienia podstawowe 

zastosowania gipsu palonego 

– wymienia właściwości szkła 

– podaje różnicę między substancjami 

krystalicznymi a ciałami 

bezpostaciowymi 

– opisuje proces produkcji szkła 

(wymienia podstawowe surowce) 

– definiuje pojęcie glina 

– wymienia przykłady zastosowań 

gliny 

– definiuje pojęcia: cement, zaprawa 

cementowa, beton, ceramika 

– opisuje, czym są właściwości 

sorpcyjne gleby oraz co to jest 

odczyn gleby 

– wymienia składniki gleby 

– dokonuje podziału nawozów na 

naturalne  

i sztuczne (fosforowe, azotowe i 

potasowe) 

– wymienia przykłady nawozów 

naturalnych  

i sztucznych 

– wymienia podstawowe rodzaje 

betonu 

– projektuje i przeprowadza badanie 

kwasowości gleby  

– uzasadnia potrzebę stosowania 

nawozów 

– opisuje znaczenie właściwości 

sorpcyjnych  

i odczynu gleby oraz wpływ pH gleby 

na wzrost wybranych roślin 

– wyjaśnia, na czym polega 

zanieczyszczenie gleby 

– wymienia źródła chemicznego 

zanieczyszczenia gleby 

– definiuje pojęcie degradacja gleby 

– opisuje metody rekultywacji gleby 

 

– wyjaśnia niektóre zastosowania 

gliny na podstawie jej właściwości 

– projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne Badanie 

właściwości sorpcyjnych gleby 

– projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne Badanie 

odczynu gleby 

– opisuje wpływ niektórych 

składników gleby  

na rozwój roślin 

– uzasadnia potrzebę stosowania 

nawozów sztucznych i podaje ich 

przykłady 

– wyjaśnia, na czym polega 

chemiczne zanieczyszczenie gleby 

 



 

zanieczyszczeń gleby  

– opisuje, na czym polega 

rekultywacja gleby 

 

2. Źródła energii 

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 

– wymienia przykłady surowców 

naturalnych wykorzystywanych do 

pozyskiwania energii 

– definiuje pojecie gaz ziemny 

– wymienia właściwości gazu 

ziemnego 

– zapisuje wzór sumaryczny głównego 

składnika gazu ziemnego oraz podaje 

jego nazwę systematyczną 

– wymienia zasady BHP dotyczące 

obchodzenia się z węglowodorami i 

innymi paliwami 

– definiuje pojęcie ropa naftowa 

– wymienia skład i właściwości ropy 

naftowej 

Uczeń: 

– wymienia właściwości kopalnych 

paliw stałych 

– opisuje budowę diamentu, grafitu  

i fulerenów oraz wymienia ich 

właściwości  

(z podziałem na fizyczne i chemiczne) 

– wyjaśnia, jakie właściwości ropy 

naftowej umożliwiają jej 

przetwarzanie w procesie destylacji 

frakcjonowanej 

– wymienia nazwy i zastosowania 

kolejnych produktów otrzymywanych 

w wyniku destylacji ropy naftowej 

– opisuje proces suchej destylacji 

węgla kamiennego (pirolizę) 

– wymienia nazwy produktów procesu 

Uczeń: 

– opisuje właściwości diamentu, 

grafitu  

i fulerenów na podstawie 

znajomości ich budowy  

– wymienia zastosowania 

diamentu, grafitu  

i fulerenów wynikające z ich 

właściwości 

– definiuje pojęcia grafen i karbin 

– opisuje przebieg destylacji ropy 

naftowej 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Badanie właściwości 

ropy naftowej  

Uczeń: 

– proponuje rodzaje szkła 

laboratoryjnego 

niezbędnego do 

wykonania 

doświadczenia 

chemicznego Destylacja 

frakcjonowana ropy 

naftowej 

– projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Sucha 

destylacja węgla 

kamiennego 

– definiuje pojęcie 

izomeria 

– wyjaśnia, w jakim celu 

przeprowadza się 

– zapisuje wzory 
(półstrukturalne, 
strukturalne) 
izomerów dla 
prostych 
przykładów 
węglowodorów  

– wyjaśnia, czym 

różnią się 

węglowodory 

łańcuchowe od 

pierścieniowych 

(cyklicznych), 

podaje nazwy 

systematyczne 

prostych 

węglowodorów o 

łańcuchach 

rozgałęzionych i 

pierścieniowych 

oraz zapisuje ich 



 

– definiuje pojęcie alotropia 

pierwiastków chemicznych 

– wymienia odmiany alotropowe 

węgla 

– wymienia nazwy kopalnych paliw 

stałych 

– definiuje pojęcia: destylacja, frakcja, 

destylacja frakcjonowana, piroliza 

(pirogenizacja, sucha destylacja), 

katalizator, izomer 

– wymienia nazwy produktów 

destylacji ropy naftowej 

– wymienia nazwy produktów suchej 
destylacji węgla kamiennego 

– wymienia składniki benzyny, jej 
właściwości  
i główne zastosowania 

– definiuje pojęcie liczba oktanowa  

– dokonuje podziału źródeł energii na 
wyczerpywalne i niewyczerpywalne  

– wymienia przykłady negatywnego 
wpływu stosowania paliw 
tradycyjnych na środowisko 
przyrodnicze 

– definiuje pojęcia: efekt cieplarniany, 
kwaśne opady, globalne ocieplenie 

– wymienia gazy cieplarnianie 

– wymienia przykłady 

suchej destylacji węgla kamiennego 

oraz opisuje ich skład i stan skupienia 

– wymienia zastosowania produktów 

suchej destylacji węgla kamiennego 

– opisuje, jak można zbadać właściwości 
benzyn 

– wymienia przykłady rodzajów benzyn 

– wymienia nazwy systematyczne 

związków chemicznych o LO = 100 i LO 

= 0 

– wymienia sposoby podwyższania LO 

benzyny 

– zapisuje równania reakcji spalania 

całkowitego  

i niecałkowitego węglowodorów 

– wymienia główne powody powstania 
nadmiernego efektu cieplarnianego 
oraz kwaśnych opadów 

– zapisuje przykłady równań reakcji 

tworzenia się kwasów 

– definiuje pojecie smog 

– wymienia poznane alternatywne 

źródła energii 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Badanie właściwości 

benzyny 

– wyjaśnia, na czym polegają 

kraking  

i reforming 

– opisuje, jak ustala się liczbę 

oktanową 

– wymienia nazwy substancji 

stosowanych  

jako środki przeciwstukowe 

– opisuje właściwości różnych 

rodzajów benzyn 

– zapisuje równania reakcji 

powstawania kwasów (dotyczące 

kwaśnych opadów) 

– analizuje możliwości zastosowań 

alternatywnych źródeł energii 

(biopaliwa, wodór, energia 

słoneczna, wodna, jądrowa, 

geotermalna, itd.) 

– wymienia wady i zalety 

wykorzystywania tradycyjnych i 

alternatywnych źródeł energii 

 

procesy krakingu i 

reformingu 

– analizuje wady i zalety 

środków 

przeciwstukowych 

– analizuje wpływ 

sposobów uzyskiwania 

energii na stan 

środowiska 

przyrodniczego  

 

wzory strukturalne 

– opisuje właściwości 

fosforu białego i 

fosforu czerwonego 

– opisuje proces 

ekstrakcji 

– wyjaśnia, czym jest 

biodiesel 

– opisuje znaki 

informacyjne 

znajdujące się na 

stacjach paliw 

– wyjaśnia znaczenie 

symboli 

znajdujących się na 

produktach, przy 

których 

wytwarzaniu 

ograniczono zużycie 

energii, wydzielanie 

gazów 

cieplarnianych i 

emisję 

zanieczyszczeń 

 



 

alternatywnych źródeł energii 

– zapisuje proste równania reakcji 
spalania całkowitego i 
niecałkowitego węglowodorów 

– opisuje właściwości tlenku węgla(II) 
i jego wpływ na organizm człowieka 

 

3. Środki czystości i kosmetyki 

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

 

Uczeń: 

– definiuje pojęcie mydła 

– dokonuje podziału mydeł ze względu 

na rozpuszczalność w wodzie i stan 

skupienia  

oraz podaje ich przykłady 

– wymienia metody otrzymywania 

mydeł  

– definiuje pojęcia: reakcja zmydlania, 

reakcja zobojętniania, reakcja 

hydrolizy 

– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy 

Uczeń: 

– opisuje proces zmydlania tłuszczów 

– zapisuje słownie przebieg reakcji 

zmydlania tłuszczów 

– opisuje, jak doświadczalnie otrzymać 

mydło  

z tłuszczu 

– zapisuje nazwę zwyczajową i wzór 

sumaryczny kwasu tłuszczowego 

potrzebnego do otrzymania mydła o 

podanej nazwie  

– wyjaśnia, dlaczego roztwory mydeł 

Uczeń: 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Otrzymywanie mydła w 

reakcji zmydlania tłuszczu 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Otrzymywanie mydła w 

reakcji zobojętniania 

– zapisuje równanie reakcji 

otrzymywania mydła o podanej 

nazwie 

– wymienia produkty reakcji 

hydrolizy mydeł oraz wyjaśnia ich 

Uczeń: 

– zapisuje równanie reakcji 

hydrolizy podanego 

mydła na sposób 

cząsteczkowy  

i jonowy 

– wyjaśnia zjawisko 

powstawania osadu, 

zapisując jonowo 

równania reakcji 

chemicznych  

– zapisuje równania reakcji 

usuwania twardości 

Uczeń: 

– definiuje pojęcie 

parabeny 

– wyjaśnia różnicę 

między jonowymi i 

niejonowymi 

substancjami 

powierzchniowo 

czynnymi 

– opisuje działanie 

napojów typu cola 

jako odrdzewiaczy 

– wyjaśnia znaczenie 



 

zwyczajowe podstawowych kwasów 

tłuszczowych 

– wymienia właściwości i 

zastosowania wybranych mydeł 

– podaje odczyn roztworów mydeł 

oraz wymienia nazwy jonów 

odpowiedzialnych  

za jego powstanie 

– wymienia składniki brudu 

– wymienia substancje zwilżalne i 

niezwilżalne przez wodę 

– wyjaśnia pojęcia: hydrofilowy, 

hydrofobowy, napięcie 

powierzchniowe 

– wymienia podstawowe 

zastosowania detergentów 

– podaje przykłady substancji 

obniżających napięcie 

powierzchniowe wody 

– definiuje pojęcia: twarda woda, 

kamień kotłowy 

– opisuje zachowanie mydła w 

twardej wodzie 

– dokonuje podziału mieszanin ze 

względu na rozmiary cząstek 

mają odczyn zasadowy  

– definiuje pojęcie substancja 

powierzchniowo czynna (detergent) 

– opisuje budowę substancji 

powierzchniowo czynnych 

– zaznacza fragmenty hydrofobowe  

i hydrofilowe w podanych wzorach 

strukturalnych substancji 

powierzchniowo czynnych oraz 

opisuje rolę tych fragmentów 

– wymienia rodzaje substancji 

powierzchniowo czynnych 

– opisuje mechanizm usuwania brudu 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

Badanie wpływu różnych substancji na 

napięcie powierzchniowe wody 

– wymienia związki chemiczne 

odpowiedzialne  

za powstawanie kamienia kotłowego 

– wyjaśnia, co to są emulgatory 

– dokonuje podziału emulsji i wymienia 

przykłady poszczególnych jej rodzajów 

– wyjaśnia różnice między typami 

emulsji (O/W, W/O) 

– wymienia niektóre składniki 

wpływ na odczyn roztworu  

– wyjaśnia, z wykorzystaniem zapisu 

jonowego równania reakcji 

chemicznej, dlaczego roztwór 

mydła ma odczyn zasadowy 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Wpływ twardości wody 

na powstawanie piany 

– zapisuje równania reakcji 

chemicznych mydła  

z substancjami odpowiadającymi za 

twardość wody  

– określa rolę środków 

zmiękczających wodę oraz podaje 

ich przykłady 

– wyjaśnia, jak odróżnić koloidy od 

roztworów właściwych 

– opisuje składniki bazowe, czynne i 

dodatkowe kosmetyków 

– wyszukuje w dostępnych źródłach 

informacje na temat działania 

kosmetyków 

– opisuje wybrane środki czystości 

(do mycia szyb i luster, używane w 

zmywarkach, do udrażniania rur, 

do czyszczenia metali  

i biżuterii) 

wody przez gotowanie 

– projektuje 

doświadczenie chemiczne 

Badanie wpływu 

emulgatora na trwałość 

emulsji 

– opisuje działanie 

wybranych postaci 

kosmetyków (np. 

emulsje, roztwory)  

i podaje przykłady ich 

zastosowań 

– wymienia zasady 

odczytywania i analizy 

składu kosmetyków na 

podstawie etykiet 

– wymienia zasady INCI 

– omawia mechanizm 

usuwania brudu przy 

użyciu środków 

zawierających krzemian 

sodu na podstawie 

odpowiednich równań 

reakcji 

– opisuje sposób 

czyszczenia srebra 

metodą redukcji 

elektrochemicznej 

symboli 

znajdujących się na 

opakowaniach 

kosmetyków 

 



 

– opisuje zjawisko tworzenia się 

emulsji  

– wymienia przykłady emulsji i ich 

zastosowania 

– podaje, gdzie znajdują się 

informacje  

o składnikach kosmetyków 

– wymienia zastosowania wybranych 

kosmetyków i środków czystości 

– wymienia nazwy związków 

chemicznych znajdujących się w 

środkach do przetykania rur 

– wymienia przykłady zanieczyszczeń 

metali (rdza) oraz sposoby ich 

usuwania 

– definiuje pojęcie eutrofizacja wód 

– wymienia przykłady substancji 

powodujących eutrofizację wód 

– definiuje pojęcie dziura ozonowa 

– stosuje zasady bezpieczeństwa 

podczas korzystania ze środków 

chemicznych  

w życiu codziennym  

kosmetyków  

z uwzględnieniem ich roli (np. składniki 

nawilżające, zapachowe) 

– wyjaśnia przyczynę eliminowania 

fosforanów(V) z proszków do prania 

(proces eutrofizacji) 

– dokonuje podziału zanieczyszczeń 

metali na fizyczne i chemiczne oraz 

opisuje różnice między nimi 

– opisuje zanieczyszczenia występujące 

na powierzchni srebra i miedzi 

– wymienia substancje, które w 

proszkach do prania odpowiadają za 

tworzenie się kamienia kotłowego 

(zmiękczające) 

– definiuje pojęcie freony 

 

– wskazuje na charakter chemiczny 

składników środków do mycia 

szkła, przetykania rur, czyszczenia 

metali  

i biżuterii w aspekcie zastosowań 

tych produktów 

– opisuje źródła zanieczyszczeń 

metali oraz sposoby ich usuwania 

– omawia szczegółowo proces 

eutrofizacji 

 

– projektuje 

doświadczenie chemiczne 

Wykrywanie obecności 

fosforanów(V)  

w proszkach do prania 

– wyjaśnia, dlaczego 

substancje zmiękczające 

wodę zawarte w 

proszkach są szkodliwe 

dla urządzeń piorących 

– omawia wpływ freonów 

na warstwę ozonową 

 

 



 

 

4. Żywność 

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

 

Uczeń: 

– wymienia rodzaje składników 

odżywczych  

oraz określa ich funkcje w 

organizmie 

– definiuje pojęcia: wartość odżywcza, 

wartość energetyczna, GDA 

– przeprowadza bardzo proste 

obliczenia  

z uwzględnieniem pojęć: wartość 

odżywcza, wartość energetyczna, 

GDA 

– opisuje zastosowanie reakcji 

ksantoproteinowej 

– zapisuje słownie przebieg reakcji 

hydrolizy tłuszczów 

– podaje po jednym przykładzie 

Uczeń: 

– opisuje sposób wykrywania białka  

w produktach żywnościowych 

– opisuje sposób wykrywania tłuszczu  

w produktach żywnościowych 

– podaje nazwę produktu rozkładu 

termicznego tłuszczu oraz opisuje jego 

działanie na organizm 

– opisuje sposób wykrywania skrobi, np. 

w mące ziemniaczanej i ziarnach fasoli 

– opisuje sposób wykrywania glukozy 

– wymienia pokarmy będące źródłem 

białek, tłuszczów i sacharydów 

– dokonuje podziału witamin 

(rozpuszczalne  

Uczeń: 

– przeprowadza obliczenia z 

uwzględnieniem pojęć GDA, 

wartość odżywcza i energetyczna 

– projektuje i wykonuje 

doświadczenie chemiczne 

Wykrywanie białka w produktach 

żywnościowych (np. w twarogu) 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Wykrywanie tłuszczu w 

produktach żywnościowych (np. w 

pestkach dyni  

i orzechach) 

Uczeń: 

– projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie 

tłuszczu od substancji 

tłustej 

– zapisuje równanie 

hydrolizy podanego 

tłuszczu 

– wyjaśnia, dlaczego 

sacharoza i skrobia 

dają ujemny wynik 

próby Trommera 

– projektuje 

doświadczenie 

chemiczne 

Fermentacja 

alkoholowa 

– opisuje proces 

 

Uczeń: 

– opisuje proce 

produkcji miodu i 

zapisuje równanie 

zachodzącej reakcji 

chemicznej 

– wyjaśnia obecność 

dziur w serze 

szwajcarskim 

– opisuje proces 

produkcji i 

zastosowanie octu 

winnego 

– opisuje zjawisko 

bombażu 

– wyjaśnia znaczenie 

symboli znajdujących 



 

substancji tłustej i tłuszczu 

– dokonuje podziału sacharydów 

– podaje nazwy i wzory sumaryczne 

podstawowych sacharydów  

– opisuje, jak wykryć skrobię  

– opisuje znaczenie wody, witamin 

oraz soli mineralnych dla organizmu 

– wyszukuje w dostępnych źródłach 

informacje na temat składników 

wody mineralnej i mleka 

– opisuje mikroelementy i 

makroelementy oraz podaje ich 

przykłady 

– wymienia pierwiastki toksyczne dla 

człowieka oraz pierwiastki biogenne 

– definiuje pojęcia: fermentacja, 

biokatalizator 

– dokonuje podziału fermentacji 

(tlenowa, beztlenowa) oraz opisuje 

jej rodzaje 

– wymienia, z podaniem przykładów 

zastosowań, rodzaje procesów 

fermentacji zachodzących  

w życiu codziennym  

– zalicza laktozę do disacharydów 

i nierozpuszczalne w tłuszczach) i 

wymienia przykłady z poszczególnych 

grup  

– opisuje procesy fermentacji 

(najważniejsze, podstawowe 

informacje) zachodzące podczas 

wyrabiania ciasta, pieczenia chleba, 

produkcji napojów alkoholowych, 

otrzymywania kwaśnego mleka, 

jogurtów 

– zapisuje wzór sumaryczny kwasu 

mlekowego, masłowego i octowego 

– definiuje pojęcie hydroksykwas  

– wyjaśnia przyczyny psucia się 

żywności oraz proponuje sposoby 

zapobiegania temu procesowi 

– opisuje sposoby otrzymywania 

różnych dodatków do żywności 

– wymienia przykłady barwników, 

konserwantów (tradycyjnych), 

przeciwutleniaczy, substancji 

zagęszczających, emulgatorów, 

– opisuje sposób odróżniania 

substancji tłustej  

od tłuszczu  

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Wykrywanie skrobi w 

produktach żywnościowych (np. 

mące ziemniaczanej  

i ziarnach fasoli) 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Wykrywanie glukozy 

(próba Trommera) 

– zapisuje równania reakcji 

chemicznych dla próby Trommera, 

utleniania glukozy 

– opisuje produkcję napojów 

alkoholowych 

– opisuje, na czym polegają: 

fermentacja alkoholowa, mlekowa i 

octowa 

– zapisuje równania reakcji 

fermentacji alkoholowej i octowej 

– zapisuje równanie reakcji 

fermentacji masłowej z 

określeniem warunków jej 

zachodzenia 

produkcji serów 

– opisuje jedną z 

przemysłowych metod 

produkcji octu 

– wyjaśnia skrót INS i 

potrzebę jego 

stosowania 

– analizuje zalety i wady 

stosowania dodatków 

do żywności 

– opisuje wybrane 

emulgatory i 

substancje 

zagęszczające, ich 

pochodzenie  

i zastosowania 

– analizuje potrzebę 

stosowania aromatów  

i regulatorów 

kwasowości 

– przedstawia 

konsekwencje 

stosowania dodatków 

do żywności 

się na opakowaniach 

żywności 

 

 



 

– definiuje pojęcia: jełczenie, gnicie, 

butwienie 

– wymienia najczęstsze przyczyny 

psucia się żywności 

– wymienia przykłady sposobów 

konserwacji żywności 

– opisuje, do czego służą dodatki do 

żywności; dokonuje ich podziału ze 

względu na pochodzenie  

aromatów, regulatorów kwasowości i 

substancji słodzących 

– wyjaśnia znaczenie symbolu E 

– podaje przykłady szkodliwego 

działania niektórych dodatków do 

żywności 

– zapisuje równania reakcji hydrolizy 
laktozy  
i powstawania kwasu mlekowego 

– wyjaśnia określenie chleb na 

zakwasie 

– opisuje procesy jełczenia, gnicia i 

butwienia 

– przedstawia znaczenie stosowania 

dodatków do żywności 

– wymienia niektóre zagrożenia 

wynikające ze stosowania 

dodatków do żywności 

– opisuje poznane sposoby 

konserwacji żywności 

– opisuje wybrane substancje 

zaliczane do barwników, 

konserwantów, przeciwutleniaczy, 

substancji zagęszczających, 

emulgatorów, aromatów, 

regulatorów kwasowości i 

substancji słodzących 

– określa rolę substancji 

zagęszczających  

i emulgatorów 

 

 

 



 

 

5. Leki 

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

 

Uczeń: 

– definiuje pojęcia: substancje 

lecznicze, leki, placebo 

– dokonuje podziału substancji 

leczniczych ze względu na efekt ich 

działania (eliminujące objawy bądź 

przyczyny choroby), metodę 

otrzymywania (naturalne, 

półsyntetyczne  

i syntetyczne) oraz postać, w jakiej 

występują 

– wymienia postaci, w jakich mogą 

występować leki (tabletki, 

roztwory, syropy, maści) 

– definiuje pojecie maść 

– wymienia właściwość węgla 

aktywnego, umożliwiającą 

zastosowanie go w przypadku 

Uczeń: 

– wyszukuje informacje na temat 

działania składników popularnych 

leków na organizm ludzki (np. węgla 

aktywnego, kwasu 

acetylosalicylowego, środków 

neutralizujących nadmiar kwasów  

w żołądku)  

– wymienia przykłady substancji 

leczniczych eliminujących objawy 

(np. przeciwbólowe, nasenne) i 

przyczyny choroby (np. 

przeciwbakteryjne, wiążące 

substancje toksyczne) 

– wymienia przykłady nazw substancji 

leczniczych naturalnych, 

półsyntetycznych  

i syntetycznych 

– opisuje właściwości adsorpcyjne 

Uczeń: 

– opisuje sposoby otrzymywania 

wybranych substancji leczniczych 

– opisuje działanie kwasu 

acetylosalicylowego 

– zapisuje równanie reakcji 

zobojętniania kwasu solnego sodą 

oczyszczoną 

– wykonuje obliczenia związane z 

pojęciem dawki leku 

– określa moc substancji toksycznej 

na podstawie wartości LD50 

– opisuje wpływ odczynu 

środowiska  

na działanie leków 

– wyjaśnia zależność szybkości 

działania leku  

Uczeń: 

– wymienia skutki 

nadużywania 

niektórych leków 

– wyjaśnia powód 

stosowania kwasu 

acetylosalicylowego 

(opisuje jego 

działanie na organizm 

ludzki, zastosowania) 

– dokonuje 

trudniejszych obliczeń 

związanych z 

pojęciem dawki leku 

– analizuje problem 

testowania leków  

na zwierzętach 

– wyjaśnia wpływ baru 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego 

nie powinno się 

karmić psów i kotów 

czekoladą 

– wymienia produkt 

pośredni utleniania 

alkoholu w 

organizmie i opisuje 

skutki jego działania 

– porównuje 

poszczególne zakresy 

stężeń alkoholu we 

krwi z ich działaniem 

na organizm ludzki 

 



 

dolegliwości żołądkowych 

– wymienia nazwę związku 

chemicznego występującego w 

aspirynie i polopirynie 

– wymienia zastosowania aspiryny i 

polopiryny 

– podaje przykład związku 

chemicznego stosowanego w 

lekach neutralizujących nadmiar 

kwasu solnego w żołądku 

– wyjaśnia, od czego mogą zależeć 

lecznicze  

i toksyczne właściwości niektórych 

związków chemicznych 

– wyszukuje podstawowe 

informacje na temat działania 

składników popularnych leków 

(np. węgla aktywnego, kwasu 

acetylosalicylowego, środków 

neutralizujących nadmiar kwasów  

w żołądku) 

– definiuje pojęcia: dawka 
minimalna, dawka lecznicza, dawka 
toksyczna, dawka śmiertelna 
średnia 

– wymienia ogólne czynniki 
warunkujące działanie substancji 
leczniczych 

– wymienia sposoby podawania 

węgla aktywnego 

– wyjaśnia, jaki odczyn mają leki 

stosowane na nadkwasotę 

– wyjaśnia, od czego mogą zależeć 

lecznicze  

i toksyczne właściwości związków 

chemicznych  

– oblicza dobową dawkę leku dla 

człowieka  

o określonej masie ciała 

– wyjaśnia różnicę między LC50 i LD50 

– wymienia klasy toksyczności 
substancji 

– wymienia cechy ludzkiego 
organizmu, wpływające na działanie 
leków 

– opisuje wpływ sposobu podania leku 
na szybkość jego działania 

– opisuje jaki wpływ mają rtęć i jej 
związki na organizm ludzki 

– opisuje działanie substancji 
uzależniających 

– wymienia właściwości etanolu i 

nikotyny  

– definiuje pojęcie narkotyki 

– wymienia nazwy substancji 

chemicznych uznawanych za 

narkotyki 

– wyszukuje podstawowe informacje 

od sposobu jego podania 

– opisuje działanie rtęci i baru na 

organizm 

– wymienia związki chemiczne 

neutralizujące szkodliwe działanie 

baru na organizm 

– opisuje wpływ rozpuszczalności 

substancji leczniczej w wodzie na 

siłę jej działania  

– definiuje pojęcie tolerancja na 

dawkę substancji 

– opisuje skutki nadmiernego 

używania etanolu oraz nikotyny 

na organizm 

– opisuje działanie na organizm 

morfiny, heroiny, kokainy, 

haszyszu, marihuany i 

amfetaminy 

– opisuje działanie dopalaczy na 

organizm 

– wyszukuje informacje na temat 

działania składników napojów, 

takich jak: kawa, herbata, napoje 

typu cola na organizm ludzki 

 

na organizm 

– wyjaśnia, zapisując 

odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych, 

działanie odtrutki  

w przypadku zatrucia 

barem 

– analizuje skład dymu 

papierosowego 

(wymienia jego 

główne składniki – 

nazwy 

systematyczne, wzory 

sumaryczne) 

– zapisuje wzory 

sumaryczne 

poznanych 

narkotyków oraz 

klasyfikuje je do 

odpowiedniej grupy 

związków 

chemicznych 

 

 

 



 

leków 

– wymienia przykłady uzależnień 

oraz substancji uzależniających 

– opisuje ogólnie poszczególne 

rodzaje uzależnień 

– wymienia przykłady leków, które 

mogą prowadzić do lekomanii (leki 

nasenne, psychotropowe, sterydy 

anaboliczne) 

– opisuje, czym są narkotyki i 

dopalacze 

– wymienia napoje zawierające 

kofeinę 

na temat działania składników 

napojów, takich jak: kawa, herbata, 

napoje typu cola 

– wymienia właściwości kofeiny oraz 

opisuje jej działanie na organizm 

ludzki  

 

 

6. Odzież i opakowania 

 

Ocena: dopuszczający 

[1] 

Ocena: dostateczny 

[1 + 2] 

Ocena: dobry 

[1 + 2 + 3] 

Ocena: bardzo dobry 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Ocena: celujący 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 

– definiuje pojęcia: tworzywa 

sztuczne, mer, polimer 

– dokonuje podziału polimerów ze 

względu  

na ich pochodzenie 

Uczeń: 

– opisuje zasady tworzenia nazw 

polimerów 

– wymienia właściwości kauczuku 

– opisuje, na czym polega 

wulkanizacja kauczuku 

Uczeń: 

– omawia różnice we 

właściwościach kauczuku przed i 

po wulkanizacji 

– opisuje budowę wewnętrzną 

termoplastów  

Uczeń: 

– zapisuje równanie 

reakcji wulkanizacji 

kauczuku 

– wyjaśnia, z 

uwzględnieniem 

budowy, zachowanie 

Uczeń: 

– opisuje reakcje 

polikondensacji i 

poliaddycji oraz 

wymienia ich 

produkty 

– opisuje metodę 



 

– wymienia rodzaje substancji 

dodatkowych  

w tworzywach sztucznych oraz 

podaje ich przykłady  

– wymienia nazwy systematyczne 

najpopularniejszych tworzyw 

sztucznych oraz zapisuje skróty 

pochodzące od tych nazw 

– opisuje sposób otrzymywania 

kauczuku 

– wymienia podstawowe 

zastosowania kauczuku 

– wymienia substraty i produkt 

wulkanizacji kauczuku 

– wymienia podstawowe 

zastosowania gumy 

– wymienia nazwy polimerów 

sztucznych, przy których 

powstawaniu jednym z substratów 

była celuloza 

– klasyfikuje tworzywa sztuczne 
według ich właściwości 
(termoplasty i duroplasty)  

– podaje przykłady nazw 
systematycznych termoplastów i 
duroplastów 

– wymienia właściwości poli(chlorku 

– zapisuje równanie reakcji 

otrzymywania PVC 

– opisuje najważniejsze właściwości  

i zastosowania poznanych polimerów 

syntetycznych 

– wymienia czynniki, które należy 

uwzględnić przy wyborze materiałów 

do produkcji opakowań 

– opisuje wady i zalety opakowań 

stosowanych w życiu codziennym 

– wyjaśnia, dlaczego składowanie 

niektórych substancji chemicznych 

stanowi problem 

– uzasadnia potrzebę 

zagospodarowania odpadów 

pochodzących z różnych opakowań 

– opisuje, które rodzaje odpadów 

stałych stanowią zagrożenie dla 

środowiska naturalnego w przypadku 

ich spalania 

– wymienia przykłady polimerów 

biodegradowalnych 

– podaje warunki, w jakich może 

zachodzić biodegradacja polimerów 

(tlenowe, beztlenowe) 

– opisuje sposób odróżnienia włókna 

białkowego (wełna) od celulozowego 

i duroplastów 

– omawia zastosowania PVC 

– wyjaśnia, dlaczego mimo użycia 

tych samych merów, właściwości 

polimerów mogą się różnić 

– wyjaśnia, dlaczego roztworu 

kwasu fluorowodorowego nie 

przechowuje się  

w opakowaniach ze szkła  

– zapisuje równanie reakcji tlenku 

krzemu(IV)  

z kwasem fluorowodorowym 

– opisuje recykling szkła, papieru, 

metalu  

i tworzyw sztucznych 

– podaje zapis procesu 

biodegradacji polimerów w 

warunkach tlenowych i 

beztlenowych 

– opisuje zastosowania poznanych 

włókien sztucznych oraz 

syntetycznych  

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie włókien 

naturalnych pochodzenia 

zwierzęcego od włókien 

naturalnych pochodzenia 

się termoplastów i 

duroplastów pod 

wpływem wysokich 

temperatur 

– wyjaśnia, dlaczego 

stężony roztwór 

kwasu azotowego(V) 

przechowuje się  

w aluminiowych 

cysternach  

– zapisuje równanie 

reakcji glinu z 

kwasem azotowym(V) 

– analizuje wady i 

zalety różnych 

sposobów radzenia 

sobie z odpadami 

stałymi 

– opisuje właściwości i 

zastosowania nylonu 

oraz goreteksu 

– opisuje zastosowania 

włókien 

aramidowych, 

węglowych, 

biostatycznych i 

szklanych 

– analizuje wady i 

zalety różnych 

otrzymywania 

styropianu 

– definiuje pojęcie 

kompozyty 

– omawia proces 

merceryzacji bawełny 

– definiuje pojęcie 

mikrofibra, wymienia 

jej właściwości i 

zastosowania 

– wyjaśnia znaczenie 

symboli znajdujących 

się na opakowaniach i 

wyrobach tekstylnych 

 



 

winylu) (PVC)  

– zapisuje wzór strukturalny meru 

dla PVC 

– wymienia przykłady i najważniejsze 

zastosowania tworzyw sztucznych 

(np. polietylenu, polistyrenu, 

polipropylenu, teflonu) 

– wskazuje na zagrożenia związane 

z gazami powstającymi w wyniku 

spalania PVC 

– dokonuje podziału opakowań ze 

względu na materiał, z którego są 

wykonane 

– podaje przykłady opakowań 

(celulozowych, szklanych, 

metalowych, sztucznych) 

stosowanych w życiu codziennym 

– wymienia sposoby 

zagospodarowania określonych 

odpadów stałych 

– definiuje pojęcie polimery 

biodegradowalne 

– definiuje pojęcia: włókna 

naturalne, włókna sztuczne, włókna 

syntetyczne 

– klasyfikuje włókna na naturalne, 

sztuczne  

(bawełna) 

– podaje nazwę włókna, które zawiera 

keratynę 

– dokonuje podziału surowców do 

otrzymywania włókien sztucznych 

(organiczne, nieorganiczne) oraz 

wymienia nazwy surowców danego 

rodzaju 

– wymienia próbę ksantoproteinową 

jako sposób na odróżnienie włókien 

jedwabiu naturalnego od włókien 

jedwabiu sztucznego 

– wymienia najbardziej popularne 

włókna syntetyczne 

– podaje niektóre zastosowania 

włókien syntetycznych 

 

 

 

roślinnego 

– projektuje doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie jedwabiu 

sztucznego  

od naturalnego 

– wymienia nazwy włókien do 

zadań specjalnych i opisuje ich 

właściwości 

 

włókien  

i uzasadnia potrzebę 

ich stosowania 

 



 

i syntetyczne  

– wymienia najważniejsze 

zastosowania włókien 

naturalnych, sztucznych  

i syntetycznych 

– wymienia właściwości wełny, 

jedwabiu naturalnego, bawełny i 

lnu 

 

 

 

  



 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH  

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH  

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

 

 

 

MATEMATYKA 
 

 

 

  



 

Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), 

rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). Wymienione 

poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te 

poziomy, powinien zatem sprecyzować, czy opanowania pewnych czynności lub wiedzy będzie 

wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) lub celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem 

powinny być opanowane przez każdego ucznia. 

 Wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone  

o typowe problemy o niewielkim stopniu trudności. 

 Wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej 

złożonych i nieco trudniejszych. 

 Wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień 

problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji. 

 Wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, wykraczających poza obowiązkowy 

program nauczania. 

 

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania na poziomie (K) 

ocena dostateczna –  wymagania na poziomie (K) i (P) 

ocena dobra –  wymagania na poziomie (K), (P) i (R) 

ocena bardzo dobra –  wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D) 

ocena celująca –  wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W) 

 

Podział ten należy traktować jedynie jako propozycję. Poniżej przedstawiamy wymagania dla zakresu 

podstawowego. Połączenie wymagań koniecznych i podstawowych a także rozszerzających i dopełniających 

pozwoli nauczycielowi dostosować wymagania do specyfiki klasy. 

Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu 

podstawowego. 

 

 

  



 

KLASA 2 

1. LICZBY RZECZYWISTE 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych 
i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb 

 stosuje cechy podzielności liczb 

 rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone 

 porównuje liczby wymierne 

 podaje przykład liczby wymiernej zawartej między dwiema danymi liczbami oraz przykłady liczb 
niewymiernych 

 zaznacza na osi liczbowej daną liczbę wymierną 

 przedstawia liczby wymierne w różnych postaciach  

 wyznacza przybliżenia dziesiętne danej liczby rzeczywistej z zadaną dokładnością (również przy użyciu 
kalkulatora) oraz określa, czy dane przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem, czy  
z niedomiarem 

 wykonuje proste działania w zbiorach liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych 

 oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka 
nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej 

 wyłącza czynnik przed znak pierwiastka 

 włącza czynnik pod znak pierwiastka 

 wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia, stosując odpowiednie twierdzenia 

 usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu 
a

1
 

 przekształca i oblicza wartości wyrażeń zawierających pierwiastki kwadratowe, stosując wzory 
skróconego mnożenia 

 wykonuje proste działania na potęgach o wykładnikach całkowitych  

 przedstawia liczbę w notacji wykładniczej 

 oblicza procent danej liczby 

 oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 

 wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent 

 posługuje się procentami w rozwiązywaniu prostych zadań praktycznych 

 prawidłowo odczytuje informacje przedstawione na diagramach  

 wykonuje działania na wyrażeniach algebraicznych (w tym: stosuje wzory skróconego mnożenia 
dotyczące drugiej potęgi) 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp.  

 wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia liczby naturalnej w postaci a ∙ k + r 

 konstruuje odcinki o długościach niewymiernych 

 usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu 
dcb

a


 

 wykonuje działania łączne na liczbach rzeczywistych  

 zamienia ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły 

 porównuje pierwiastki bez użycia kalkulatora 

 wykonuje działania łączne na potęgach o wykładnikach całkowitych 

 oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa (mniejsza) od drugiej  

 rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykorzystując obliczenia procentowe 

 ocenia dokładność zastosowanego przybliżenia 



 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących podzielności liczb 

 uzasadnia prawa działań na potęgach o wykładnikach naturalnych (całkowitych)  

 przeprowadza dowód nie wprost 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące liczb rzeczywistych 

 

 

2. FUNKCJA LINIOWA 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu 

 podaje przykłady funkcji liniowych opisujących sytuacje z życia codziennego 

 rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem 

 oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie 

 wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej 

 interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej 

 wyznacza algebraicznie oraz odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których 
funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne) 

 odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej własności: dziedzinę, zbiór wartości, miejsce zerowe, 
monotoniczność 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane dwa punkty 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykresem jest dana prosta 

 wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych 

 sprawdza algebraicznie i graficznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej 

 przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie 

 sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe 

 stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do 
wykresu danej funkcji liniowej 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do 
wykresu danej funkcji liniowej 

 rozstrzyga, czy dany układ dwóch równań liniowych jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny 

 rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i metodą 
przeciwnych współczynników 

 określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej  

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 sprawdza, dla jakich wartości parametru funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca, stała 

 rysuje wykres funkcji przedziałami liniowej i omawia jej własności  

 oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych oraz osiami układu współrzędnych 

 sprawdza, dla jakich wartości parametru dwie proste są równoległe, prostopadłe 

 znajduje współrzędne wierzchołków wielokąta, gdy dane są równania prostych zawierających jego 
boki 

 rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

 rozwiązuje algebraicznie układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 



 

 określa własności funkcji liniowej w zależności od wartości parametrów występujących w jej wzorze 

 wykorzystuje własności funkcji liniowej w zadaniach dotyczących wielokątów w układzie 
współrzędnych 

 rozwiązuje graficznie układ równań, w którym występuje wartość bezwzględna 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji liniowej 

 

3. FUNKCJE 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozpoznaje przyporządkowania będące funkcjami 

 określa funkcję różnymi sposobami (wzorem, tabelką, wykresem, opisem słownym) 

 poprawnie stosuje pojęcia związane z pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór wartości, argument, wartość  
i wykres funkcji 

 odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, najmniejszą i największą wartość 
funkcji 

 wyznacza dziedzinę funkcji określonej tabelą lub opisem słownym  

 wyznacza dziedzinę funkcji danej wzorem, wymagającym jednego założenia 

 oblicza miejsca zerowe funkcji danej wzorem (w prostych przykładach) 

 oblicza wartość funkcji dla różnych argumentów na podstawie wzoru funkcji 

 oblicza argument odpowiadający podanej wartości funkcji 

 sprawdza algebraicznie położenie punktu o danych współrzędnych względem wykresu funkcji danej 
wzorem 

 wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z osiami układu 
współrzędnych 

 rysuje w prostych przypadkach wykres funkcji danej wzorem 

 sporządza wykresy funkcji: )( pxfy  , qxfy  )( , qpxfy  )( , , x)f(y  na 

podstawie danego wykresu funkcji )(xfy   

 odczytuje z wykresu wartość funkcji dla danego argumentu oraz argument dla danej wartości funkcji 

 na podstawie wykresu funkcji określa argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, 
ujemne 

 określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji 

 wskazuje wykresy funkcji rosnących, malejących i stałych wśród różnych wykresów 

 stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych 

 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 rozpoznaje i opisuje zależności funkcyjne w otaczającej nas rzeczywistości 

 przedstawia daną funkcję na różne sposoby 

 określa dziedzinę oraz wyznacza miejsca zerowe funkcji danej wzorem, który wymaga kilku założeń 

 na podstawie wykresu funkcji określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości 
parametru m 

 na podstawie wykresu funkcji odczytuje zbiory rozwiązań nierówności: 

mxfmxfmxfmxf  )(,)(,)(,)(  dla ustalonej wartości parametru m 

 odczytuje z wykresów funkcji rozwiązania równań i nierówności typu f(x) = g(x), f(x)<g(x), f(x)>g(x) 

 szkicuje wykres funkcji spełniającej podane warunki 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 



 

 uzasadnia, że funkcja  
x

xf
1

  nie jest monotoniczna w swojej dziedzinie 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji  

 

 

4. FUNKCJA KWADRATOWA 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rysuje wykres funkcji 2)( axxf  i podaje jej własności  

 sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej 

 rysuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i podaje jej własności  

 ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie informacji o przesunięciach 
wykresu 

 przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie 

 oblicza współrzędne wierzchołka paraboli  

 znajduje brakujące współczynniki funkcji kwadratowej, znając współrzędne punktów należących do jej 
wykresu 

 rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory 
skróconego mnożenia 

 wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych  

 określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika  

 rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki  

 sprowadza funkcję kwadratową do postaci iloczynowej, o ile można ją w tej postaci zapisać 

 odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej 

 rozwiązuje nierówności kwadratowe 

 wyznacza najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 na podstawie wykresu określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od parametru m, gdzie  
y = f(x) jest funkcją kwadratową  

 rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do wyznaczania wartości najmniejszej i największej funkcji 
kwadratowej 

 rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań lub nierówności kwadratowych  

 znajduje iloczyn, sumę i różnicę zbiorów rozwiązań nierówności kwadratowych 

 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 przekształca na ogólnych danych wzór funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej  

 wyprowadza wzory na współrzędne wierzchołka paraboli 

 wyprowadza wzory na pierwiastki równania kwadratowego 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej 

 
5. SUMY ALGEBRAICZNE 



 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozpoznaje jednomiany i sumy algebraiczne 

 oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych  

 redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

 dodaje, odejmuje i mnoży sumy algebraiczne 

 przekształca wyrażenia algebraiczne, uwzględniając kolejność wykonywania działań 

 przekształca wyrażenie algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia 

 stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach postaci cba   

 rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory 
skróconego mnożenia 

 rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki 

 przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej 

 rozwiązuje równania wyższych stopni, korzystając z definicji pierwiastka i własności iloczynu 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych 

 rozwiązuje równania wyższych stopni, stosując zasadę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias  

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące rozwiązywania równań wyższego stopnia 

 korzystając z wykresu wielomianu, podaje miejsca zerowe, zbiór argumentów, dla których wielomian 

przyjmuje wartości dodatnie/ujemne/niedodatnie/nieujemne 

 rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wykresu lub wzoru wielomianu 

 

 

6. FUNKCJE WYMIERNE 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne  

 stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do rozwiązywania prostych zadań 

 wyznacza współczynnik proporcjonalności 

 podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, znając współrzędne punktu należącego do wykresu 

 szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )( , gdzie 0a  i podaje jej własności (dziedzinę, zbiór wartości, 

przedziały monotoniczności) 

 szkicuje wykresy funkcji q
x

a
xf )( oraz 

px

a
xf


)(  i odczytuje jej własności 

 wyznacza asymptoty wykresu powyższych funkcji  

 dobiera wzór funkcji do jej wykresu 

 wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego 

 oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej 

 skraca i rozszerza proste wyrażenia wymierne 

 wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych (proste przypadki) i podaje odpowiednie założenia 

 rozwiązuje proste równania wymierne 



 

 wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 rozwiązuje zadania tekstowe, stosując proporcjonalność odwrotną 

 szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )(  w podanych przedziałach  

 wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja 
x

a
xf )(  spełniała podane warunki 

 wyznacza wzory funkcji q
x

a
xf )(  oraz

px

a
xf


)( spełniających podane warunki 

 wyznacza dziedzinę wyrażenia wymiernego, korzystając z prostych równań kwadratowych 

 wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych i podaje odpowiednie założenia 

 przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych 

 rozwiązuje równania wymierne 

 wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania trudniejszych zadań tekstowych 

 wykorzystuje wielkości odwrotnie proporcjonalne do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących 
prędkości 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji i wyrażeń wymiernych 

 przekształca wzór funkcji homograficznej do postaci kanonicznej i szkicuje wykres funkcji 

q
px

a
xf 


)(  oraz podaje jej własności 

 

 

7. FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMY 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych 

 zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym 

 zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie 

 upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach (proste przypadki) 

 porównuje liczby przedstawione w postaci potęg (proste przypadki) 

 wyznacza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów 

 sprawdza, czy punkt należy do wykresu funkcji wykładniczej 

 wyznacza wzór funkcji wykładniczej i szkicuje jej wykres, znając współrzędne punktu należącego do jej 
wykresu 

 szkicuje wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie o wektor i określa jej własności 

 szkicuje wykres funkcji, będący efektem jednego przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej i określa 
jej własności 

 oblicza logarytm danej liczby 

 stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń  

 wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest jego wartość  

 rozwiązuje równania wykładnicze, stosując logarytm 

 oblicza logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi, stosując odpowiednie twierdzenia o logarytmach 

 

Poziom (R) lub (D) 



 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach 

 porównuje liczby przedstawione w postaci potęg 

 odczytuje rozwiązania nierówności na postawie wykresów funkcji wykładniczych 

 podaje odpowiednie założenia dla podstawy logarytmu lub liczby logarytmowanej 

 podaje przybliżoną wartość logarytmów dziesiętnych z wykorzystaniem tablic 

 stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadnienia równości wyrażeń 

 wykorzystuje własności funkcji wykładniczej i logarytmu do rozwiązywania zadań o kontekście 
praktycznym 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 dowodzi twierdzenia o logarytmach 

 wykorzystuje twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu w zadaniach   

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji wykładniczej i logarytmicznej 

 

8. CIĄGI 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów 

 szkicuje wykres ciągu 

 wyznacza wzór ogólny ciągu, mając danych kilka jego początkowych wyrazów 

 wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym lub słownie 

 wyznacza, które wyrazy ciągu przyjmują daną wartość  

 podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają dane warunki 

 uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, mając dane jego kolejne wyrazy 

 wyznacza wyraz 1na ciągu określonego wzorem ogólnym 

 podaje przykłady ciągów arytmetycznych 

 wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę  

 wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy 

 sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny (proste przypadki) 

 wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy 

 sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny (proste przypadki) 

 stosuje średnią arytmetyczną do wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego (proste przypadki) 

 określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

 oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

 podaje przykłady ciągów geometrycznych 

 wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz 

 stosuje monotoniczność ciągu geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań 

 stosuje własności ciągu arytmetycznego lub geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań 

 oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji 

 oblicza oprocentowanie lokaty (proste przypadki) 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki 

 bada monotoniczność ciągów  

 rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące monotoniczności ciągu 

 wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny lub 



 

geometryczny 

 sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny 
 sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny 

 rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego 

 rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu geometrycznego 

 określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

 stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach 

 rozwiązuje zadania związane z kredytami dotyczące okresu oszczędzania i wysokości oprocentowania  

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące monotoniczności ciągu 

 wyznacza wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie 

 dowodzi wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 

 stosuje średnią geometryczną do rozwiązywania zadań  

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące ciągów 

  



 

9. TRYGONOMETRIA 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

 podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60° 

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych  w trójkącie prostokątnym 

 odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego 

 znajduje w tablicach kąt ostry, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej 

 rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych zadaniach 

 oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, mając dany sinus, cosinus kąta 

 podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta 

 stosuje zależności między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń zawierających 
funkcje trygonometryczne 

 stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście 
praktycznym 

 zaznacza kąt w układzie współrzędnych 

 wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na 
jego końcowym ramieniu 

 określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta 

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135° 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej złożonych sytuacjach 

 stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych o podwyższonym stopniu 
trudności 

 rozwiązuje trójkąty prostokątne 

 oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, mając dany tangens  kąta 

 uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi 

 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące funkcji trygonometrycznych 

 stosuje związek między współczynnikiem kierunkowym a kątem nachylenia prostej do osi OX 
 

 

 

10. PLANIMETRIA CZ I  

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 podaje i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole wycinka koła 

 określa wzajemne położenie okręgów, mając dane promienie tych okręgów oraz odległość ich środków 

 określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu przy danych warunkach 

 stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania prostych zadań 

 rozpoznaje kąty wpisane i środkowe w okręgu oraz wskazuje łuki, na których są one oparte 



 

 stosuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym, opartych na tym samym łuku (proste 
przypadki) 

 oblicza odległość punktów w układzie współrzędnych 

 stosuje wzór na odległość między punktami do rozwiązywania prostych zadań 

 wyznacza współrzędne środka odcinka, mając dane współrzędne jego końców 

 rysuje figury symetryczne w danej symetrii osiowej 

 konstruuje figury symetryczne w danej symetrii środkowej 

 określa liczbę i wskazuje osi symetrii figury 

 wskazuje środek symetrii figury 

 znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych 

 znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii środkowej względem środka układu współrzędnych 

 stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania prostych zadań 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku okręgu, pole koła i pole wycinka koła do obliczania pól 
i obwodów figur 

 stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania trudniejszych zadań 

 stosuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz wnioski 
z tego twierdzenia do rozwiązywania zadań o większym stopniu trudności 

 stosuje wzór na odległość między punktami oraz środek odcinka do rozwiązywania trudniejszych zadań  

 stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania trudniejszych zadań 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 dowodzi twierdzenia dotyczące kątów w okręgu 

 rozwiązuje zadania z planimetrii o znacznym stopniu trudności 

 stosuje przesunięcie figury o wektor do rozwiązywania zadań 

 podaje środek obrotu i kąt obrotu w prostych sytuacjach 

 opisuje równaniem okrąg o danym środku i przechodzący przez dany punkt 

 wyznacza środek i promień okręgu, mając jego równanie 

 

 

11. STATYSTYKA 

Poziom (K) lub (P)  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:  

 

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę  

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramie − w 
prostych przypadkach 

• oblicza wariancję i odchylenie standardowe  

• oblicza średnią ważoną liczb z podanymi wagami   

 

Poziom (R) lub (D) 



 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) i (P) oraz 

dodatkowo: 

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramie   

• wykorzystuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną do rozwiązywania zada ń 

• oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych w tabeli  

• interpretuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną  

 

Poziom (W)  

Uczeń otrzymuje ocen ę celującą, jeśli opanował wiedz ę i umiej ętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące statystyki 

 

 

  



 

KLASA3 

1. PLANIMETRIA CZ 2 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne 

 stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie 

 sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt 

 uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania 

 wykorzystuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania prostych zadań 

 uzasadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa 

 zapisuje proporcje boków w trójkątach podobnych 

 wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania elementarnych zadań 

 sprawdza, czy dane figury są podobne 

 oblicza długości boków figur podobnych 

 posługuje się pojęciem skali do obliczania odległości i powierzchni przedstawionych za pomocą planu lub 
mapy 

 stosuje w zadaniach twierdzenie o stosunku pól figur podobnych 

 wskazuje w wielokątach odcinki proporcjonalne 

 rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa 

 stosuje twierdzenie Pitagorasa  

 wykorzystuje wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego 

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, gdy dane są boki tego 
trójkąta 

 rozwiązuje trójkąty prostokątne 

 stosuje w zadaniach wzór na pole trójkąta: ahP
2

1
  oraz wzór na pole trójkąta równobocznego 

o boku a: 
4

32a
P   

 oblicza pola figur, stosując zależności między okręgami (proste przypadki) 

 podaje różne wzory na pole trójkąta 

 oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór (proste przypadki) 

 rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny lub równoboczny 

 rozwiązuje zadania związane z okręgiem opisanym na trójkącie  

 podaje wzory na pole równoległoboku, rombu i trapezu 

 wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania pól czworokątów (proste przypadki) 
 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 przeprowadza dowód twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie 

 stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania trudniejszych zadań geometrycznych 

 wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania praktycznych problemów 

 oblicza pole figury, stosując zależności między okręgami 

 stosuje różne wzory na pole trójkąta i przekształca je 

 wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do obliczania pól innych wielokątów 

 rozwiązuje zadania związane z okręgiem wpisanym w dowolny trójkąt i opisanym na dowolnym 
trójkącie 

 stosuje własności środka okręgu opisanego na trójkącie w zadaniach z geometrii analitycznej 

 wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania pól czworokątów 

 

Poziom (W) 



 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 przeprowadza dowód twierdzenia Talesa 

 stosuje twierdzenia o związkach miarowych podczas rozwiązywania zadań, które wymagają 
przeprowadzenia dowodu 

 rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z zastosowaniem twierdzenia Talesa 
i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa 

 stosuje własności podobieństwa figur podczas rozwiązywania zadań problemowych oraz zadań 
wymagających przeprowadzenia dowodu  

 stosuje własności czworokątów podczas rozwiązywania zadań, które wymagają przeprowadzenia 
dowodu 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące przystawania i podobieństw figur  

 dowodzi wzoru na pole trójkąta 

 rozwiązuje zadania z planimetrii o znacznym stopniu trudności 

 stosuje przesunięcie figury o wektor do rozwiązywania zadań 

 

 

 

 

2. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

      • stosuje zasadę mnożenia − w typowych sytuacjach  

       • przedstawia drzewo ilustrujące wyniki danego do świadczenia − w prostych sytuacjach 

 określa zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego do świadczenia 

 określa zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu 

 określa zdarzenia przeciwne, zdarzenia niemożliwe i zdarzenia pewne 

 stosuje klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych  
− w prostych, typowych sytuacjach 

  podaje rozkład prawdopodobieństwa dla rzutów kostką lub monetą 

 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń − w prostych sytuacjach 

 stosuje kombinatorykę do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych   

 zapisuje zdarzenia w postaci sumy, iloczynu oraz różnicy zdarzeń  

  

 oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa 

 stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń 

 stosuje własności prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń 

 ilustruje do świadczenia wieloetapowe za pomocą drzewa i na tej podstawie oblicza 
prawdopodobieństwa zdarzeń   

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące prawdopodobieństwa 



 

 przeprowadza dowody twierdze ń dotyczących prawdopodobieństwa zdarzeń 

 

 

 

 

4. STEREOMETRIA 

Poziom (K) lub (P)  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:  

• wskazuje w wielościanach proste prostopadłe, równoległe i skośne  

• wskazuje w graniastosłupach rzut prostokątny danego odcinka 

• określa liczbę ścian, wierzchołków i krawędzi graniastosłupów  

• sporządza rysunek graniastosłupa wraz z oznaczeniami  

• oblicza pola powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupów prostych 

• rysuje siatkę graniastosłupa, mając dany jej fragment 

• oblicza długości przekątnych graniastosłupów prostych  

• stosuje definicje i własności funkcji trygonometrycznych do obliczania pól powierzchni graniastosłupów − w 
prostych sytuacjach  

• oblicza objętości graniastosłupów prawidłowych  

• wskazuje kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa  

• wskazuje kąt między sąsiednimi ścianami graniastosłupów  

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące kąta między prostą a płaszczyzną   

• wskazuje przekroje graniastosłupów  

 

Poziom (R) lub (D)  

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) i (P) oraz 

dodatkowo: 

• przeprowadza wnioskowania dotyczące położenia prostych w przestrzeni 

• stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do rozwiązywania zadań  

• stosuje i przekształca wzory na pola powierzchni i objętości graniastosłupów  

• oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i twierdze 
ń planimetrii 

• oblicza pola przekrojów graniastosłupów 

• oblicza miarę kąta dwuściennego między ścianami graniastosłupa oraz między ścianą graniastosłupa a jego 
przekrojem 

 

 

Poziom (W)  

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące stereometrii  

• przeprowadza dowody twierdze ń dotyczących związków miarowych w graniastosłupach 

 

  



 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  
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KLASA 3 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa działu/Sprawności językowe/………. 

OJCZYSTY PANTEON I OJCZYSTE SPORY 

Dopuszczający 

 Uczeń potrafi dokonać periodyzacji epok historycznych 

 Zna warunki życia stanu szlacheckiego w I Rzeczpospolitej 

 Uczeń potrafi przedstawić główne wzorce obywatela antycznego 

 Potrafi wymienić mity założycielskie państwa polskiego  

 Zna i rozumie pojęcie tolerancji religijnej 

 Potrafi wyjaśnić pojęcie ,,złota wolność szlachecka” 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i 
kulturą 

 Zna podstawowe daty 

 Uczeń rozumie prosty tekst źródłowy   

 Zna najważniejsze pojęcia związane z przerabianymi okresami 
historycznymi 

 Potrafi wykonać proste zadanie pisemne oparte na podręczniku lub 
na innych źródłach wiedzy 

 

Dostateczny 

 Uczeń potrafi omówić w jaki sposób powstało państwo polskie 

 Wyjaśnić znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa polskiego 

 Ukazać rolę religii w życiu społecznym 

 Omówić stosunki pomiędzy władcami z dynastii Piastów a 
cesarstwem i papiestwem 

 Uczeń potrafi omówić rolę jaką odegrali ludzie kościoła w budowie 
państwowości polskiej 

 Wykazać w jaki sposób biskup Jakub Świnka przyczynił się do 
zjednoczenia państwa polskiego 

 Potrafi omówić reformację w Polsce 

 Korzystać ze źródeł informacji historycznej 
 

Dobry 

 Uczeń potrafi wyjaśnić na czym polegała pesymistyczna wizja 
historii Polski 

 Potrafi wymienić koncepcje walki o niepodległość powstałe wśród 
Polaków w XIX wieku  

 Wskazuje państwa z jakimi Polacy wiązali nadzieję na odzyskanie 
niepodległości 

 Potrafi wyjaśnić dlaczego powstania w XIX wieku nie przyniosły 
Polsce niepodległości 

 Uczeń prawidłowo posługuje się terminologią historyczną związaną 
z dana epoką 

 Ukazuje okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości 

 Potrafi omówić postawy społeczeństwa polskiego wobec władzy 
komunistycznej  

 Omawia w jakim celu powstał i czym się zajmował Komitet obrony 
Robotników 

Bardzo dobry  Uczeń potrafi samodzielnie wymienić i omówić koncepcje budowy II 
Rzeczpospolitej 



 

 Zna i rozumie wszystkie pojęcia i terminy historyczne omawianej 
epoki zawarte w podręczniku i potrafi sprawnie się nimi posługiwać 

 Dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia 
społecznego np. ustrój, struktura społeczna, gospodarka i kultura 

 Uczeń potrafi analizować i oceniać zjawiska związane z przemianami 
historycznymi na przełomie dziejów  

 Zabrać konstruktywny głos w dyskusji 

 Uczeń posiada umiejętność autoprezentacji zdobytej wiedzy i 
własnych poglądów  

 

Celujący 

 Uczeń dysponuje wiedzą wykraczającą poza materiał 
podręcznikowy 

 Biegle zna wszystkie zagadnienia i procesy związane z omawianymi 
zagadnieniami 

 Potrafi przedstawić problem z uwzględnieniem wielu płaszczyzn 
procesu historycznego 

 W dyskusji powołuje się na źródła historyczne 

 Potrafi zaprezentować oryginalną kompozycję wypowiedzi 

 Wykazuje się znajomością literatury związanej z zagadnieniami 
omawianymi na zajęciach lekcyjnych 

 Bierze udział w olimpiadach i konkursach i odnosi w nich sukcesy co 
najmniej na poziomie powiatu 

 

 

 

 

 

 

 


