
PRZYRODA KLASA 5 

Dział 1. Przed wędrówką po Polsce. 

1. Rozpoznaję różne postacie skali i umiem poprawnie przeczytać każdą z nich.  

2. Potrafię przekształcać skale.  

3. Obliczam odległość rzeczywistą na podstawie dowolnej skali. 

4. Potrafię zorientować plan miasta. 

5. Nazywam elementy form terenu.  

6. Na rysunku poziomicowym rozpoznaję formy ukształtowania terenu.  

7. Rozpoznaję wysokość względną i bezwzględną. 

8. Znam barwy hipsometryczne i ich znaczenie. 

9. Rozpoznaję i nazywam różne rodzaje map.  

10. Określam przydatność map tematycznych w różnych sytuacjach życiowych. 

11. Na mapie topograficznej rozpoznaję formy ukształtowania terenu. 

 

Dział 2. Polska i jej sąsiedzi 

1. Wskazuję Polskę i Europę na mapie świata.  

2. Nazywam i wskazuję sąsiadów Polski. 

3. Znam przeznaczenie mapy administracyjnej.  

4. Potrafię powiedzieć, w jakim województwie, powiecie, gminie mieszkam; z jakimi województwami 

sąsiaduje moje województwo. 

5. Wskazuję na mapie Warszawę oraz największe miasta Polski; wymieniam ich charakterystyczne 

cechy i najważniejsze zabytki. 

6. Wymieniam i wskazuję na mapie najstarsze miasta Polski; wymieniam ich najważniejsze zabytki.  

7. Wymieniam stolice Polski w kolejności chronologicznej. 

8. Wyjaśniam, dlaczego Wieliczka, Bóbrka, Grunwald są uznawane za ciekawe miasta Polski. 

9. Potrafię zaplanować wycieczkę. 

10. Charakteryzuję naszych sąsiadów, znam ich stolice. 

11. Wyjaśniam, co to jest Unia Europejska, opisuję jej flagę i nazywam walutę.  

12. Wymieniam korzyści z wejścia Polski do UE. 

 

Dział 3. Krajobrazy Polski 

1. Znam pojęcia: minerał, skała.  

2. Znam podział skał. Podaję przykłady każdego z rodzajów. 

3. Wiem, co to są surowce mineralne, określam ich przeznaczenie. 

4. Wymieniam pasy krajobrazowe Polski oraz tworzące je krainy. 

5. Charakteryzuję położenie Morza Bałtyckiego. 

6. Wymieniam rośliny i zwierzęta Bałtyku. 



7. Wymieniam najważniejsze formy ochrony przyrody Polski. 

8. Wymieniam zasady zachowania obowiązujące w parkach narodowych 

9. Znam i poprawnie stosuję pojęcia: klif, plaża, mierzeja, jezioro przybrzeżne.  

10.  Znam czynniki niszczące i budujące wybrzeże morskie.  

11. Wymieniam sposoby ochrony wybrzeży przed niszczeniem. 

12. Wymieniam i wskazuję na mapie pojezierza Polski.  

13. Wymieniam pozostałości lądolodu skandynawskiego.  

14. Znam zajęcia mieszkańców pojezierzy. 

15. Nazywam krainy tworzące pas nizin i charakteryzuję każdą z nich. 

16. Charakteryzuję walory przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku 

Narodowego. 

17. Wskazuję na mapie Nizinę Mazowiecką i krótko charakteryzuję jej cechy krajobrazowe. 

18. Opisuję walory przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. 

19. Wskazuję na mapie Wyżynę Lubelską i Roztocze; krótko charakteryzuję cechy tych krain. 

20. Opisuję walory przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

21. Wskazuję położenie Wyżyny Śląskiej i wymieniam bogactwa mineralne tej krainy. 

22. Wymieniam skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.   

23. Wskazuję Wyżynę Krakowsko-Częstochowską na mapie i omawiam jej budowę geologiczną. 

24. Znam nazwy form naciekowych w jaskini. 

25. Charakteryzuję przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego. 

26. Wskazuję Góry Świętokrzyskie na mapie Polski i charakteryzuję ich budowę geologiczną. 

27. Wyjaśniam, co to są dymarki. 

28. Określam położenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i charakteryzuję jego walory 

przyrodnicze. 

29. Wskazuję Sudety na mapie Polski, nazywam ich najwyższe pasmo i szczyt.  

30. Omawiam niekorzystne zmiany w środowisku obserwowane w Sudetach. 

31. Wskazuję Karpaty na mapie Polski i nazywam ich najwyższe pasmo i szczyt. 

32. Omawiam budowę geologiczną Tatr. 

33. Znam zasady bezpieczeństwa obowiązujące w górach. 

34. Znam piętra roślinności Tatr. 

35. Charakteryzuję przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

36. Potrafię zaplanować wycieczkę do obszaru chronionego. 

 

Dział 4. Mój organizm 

1. Znam główne układy narządów organizmu człowieka. 

2. Znam budowę i funkcje skóry. 

3. Wymieniam zasady dbania o skórę. 

4. Nazywam i wskazuję na rysunku najważniejsze części szkieletu. 



5. Znam rodzaje połączeń kości. 

6. Znam zasadę działania układu ruchu. 

7. Znam budowę układu pokarmowego i wiem, jaką funkcję pełnią jego poszczególne odcinki. 

8. Znam budowę układu oddechowego. 

9. Wiem, gdzie zachodzi i na czym polega wymiana gazowa. 

10. Znam skład krwi i wiem, jaką role pełnią jej poszczególne składniki. 

11. Znam budowę serca oraz rodzaje naczyń krwionośnych. 

12. Znam budowę układu nerwowego i wiem, jaką funkcję pełnią jego poszczególne elementy. 

 

Dział 5. Rozwijam się i poznaję otoczenie 

1. Wymieniam źródła światła.  

2. Znam właściwości światła i wymieniam zjawiska świetlne. 

3. Znam budowę oka i wiem, jaki obraz powstaje wewnątrz mojego oka. 

4. Znam wady wzroku. 

5. Wiem, jak powstają dźwięki.  

6. Wiem co to są ultradźwięki, znam przykłady ich wykorzystania. 

7. Znam wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 

8. Znam budowę i rolę ucha. 

9. Wiem, jak należy dbać o słuch. 

10. Znam zmysły człowieka.  

11. Wyjaśniam, na czym polega zjawisko adaptacji zmysłów. 

12. Znam budowę i rolę męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. 

13. Znam nazwy komórek rozrodczych i wiem, gdzie one powstają.  

14. Poprawnie stosuję pojęcia: zapłodnienie, zarodek, płód, łożysko, pępowina, ciąża, poród. 

15. Charakteryzuję etapy życia człowieka. 

16. Charakteryzuję zmiany zachodzące w okresie dojrzewania w organizmie dziewcząt i chłopców. 

17. Rozumiem, dlaczego w okresie dojrzewania należy szczególnie dbać o higienę. 

 

Dział 6. Moje zdrowie 

1. Znam pochodzenie żywności.  

2. Wymieniam podstawowe składniki pokarmów oraz określam ich funkcje. 

3. Znam i stosuję zasady prawidłowego odżywiania się.  

4. Wymieniam choroby związane z niewłaściwym odżywianiem się. 

5. Planuję jadłospis zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. 

6. Przestrzegam zasad dotyczących zakupu i przechowywania żywności. 

7. Znam sposoby zabezpieczania żywności przed zepsuciem. 

8. Znam i stosuję zasady higieny 



9. Wiem co to są detergenty i podaję przykłady produktów, w których się one znajdują. 

10. Potrafię opracować plan mojego dnia. 

11. Rozpoznaję wypoczynek czynny i bierny; podaję przykłady każdego z nich.  

12. Uzasadniam, która forma wypoczynku jest najwłaściwsza dla różnych grup zawodowych. 

13. Proponuję formy wypoczynku dla rodziców, koleżanek i kolegów. 

14. Rozpoznaję podstawowe urazy.  

15. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. 

16. Podaję przykłady roślin, zwierząt i grzybów, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie 

człowieka i potrafię zapobiegać chorobom, które one powodują. 

 

Dział 7. Jak zachować zdrowie? 

1. Wymieniam zagrożenia z jakimi spotykam się w domu. 

2. Znam numery telefonów alarmowych.  

3. Potrafię bezpiecznie poruszać się po drogach.   

4. Znam zasady wzywania pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. 

5. Wymieniam czynniki chorobotwórcze. 

6. Znam drogi wnikania chorób do organizmu.  

7. Wymieniam przykłady chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. 

8. Wiem, co to jest szczepionka i na czym polega jej działanie.  

9. Znam zasadę działania antybiotyku. 

10. Znam wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków na zdrowie człowieka  

11. Wymieniam inne uzależnienia, które mogą mi zagrażać. 

12. Wymieniam zasady zdrowego stylu życia. 

13. Rozpoznaję środki szkodliwe dla zdrowia po oznaczeniach na etykiecie i umiem z nimi 

postępować. 

14. Znam wpływ środków uzależniających na organizm człowieka. 

15. Umiem zachować postawę asertywną w przypadku presji otoczenia. 


