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ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 
„Program poprawy efektywności kształcenia” powstał w oparciu o analizę merytoryczną i statystyczną wyników sprawdzianów i egzaminów  
zewnętrznych. Program pozwoli na wzmocnienie pracy wszystkich podmiotów szkoły (dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice) oraz na 
kształtowanie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego. Realizacja programu pozwoli na indywidualizację 
procesu kształcenia i podniesie motywacji uczniów do nauki. Program obejmuje doskonalenie pracy dydaktycznej, doskonalenie pracy 
wychowawczej oraz doskonalenie organizacji pracy szkoły. Realizowany będzie w klasach  I – III, IV – VI SP i I – III gimnazjum od października 
2015 do czerwca 2018. 
 

CELE PROGRAMU 

 
1. Cel główny 
 

 poprawa efektywności kształcenia w klasach I – III  ,  IV – VI SP i I – III gimnazjum, 

 wyższe wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. 
 

2. Cele szczegółowe 
 

 podniesienie efektów procesu dydaktycznego we wszystkich  umiejętnościach badanych podczas sprawdzianu szóstoklasistów i 
egzaminu gimnazjalnego; 

 kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych (ponadprzedmiotowych); 

 korelacja działań uwzględniających realizację podstawy programowej,  wymagania i umiejętności kluczowe; 

 wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami uczącymi w poszczególnych etapach edukacyjnych. 

 pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy szkoły i domu w celu osiągnięcia lepszych wyników 
 
 
 
 
 
 



5 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 

Zadanie Forma realizacji 
Odpowiedzialni  

za realizację 
Termin 

Dowód realizacji, 
monitorowanie 

Analiza wyników 
sprawdzianu kl. VI  
i egzaminu gimnazjalnego 

Zebranie zespołu nauczycieli 
przedmiotów 
egzaminacyjnych. 

Nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych 

VI Protokół zebrania, raporty z 
poszczególnych przedmiotów 
objętych egzaminem lub 
sprawdzianem. 

Prowadzenie diagnozy  
wstępnej 

Wykorzystanie 
testów oferowanych przez 
poszczególne wydawnictwa 
lub wykorzystanie danych z 
OKE 

Nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych. 

IX/X Raporty z diagnoz 

Dążenie do większej 
indywidualizacji nauczania. 

Stosowanie zróżnicowanych 
zadań i ćwiczeń zarówno 
na lekcji, jak i w ramach pracy 
domowej. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Obserwacje, 
analiza zeszytów uczniowskich 

Monitorowanie zależności 
pomiędzy realizowanymi 
tematami a podstawą 
programową.  

Dokładne przeanalizowanie 
podstawy programowej i 
opracowanie wykazu tematów 
adekwatnych do zawartych w 
niej wymagań .   

Wszyscy nauczyciele IX Karty monitorowania podstawy 
programowej. 

Kontynuacja elementów 
oceniania kształtującego 
 

Podanie uczniom zagadnień 
wynikających z podstawy 
programowej i zapisanie ich w 
zeszycie pod tematem. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Analiza zeszytów 
uczniowskich. 

Diagnozowanie źródła 
niepowodzeń i trudności  
w nauce. 

Wnikliwa obserwacja ucznia, 
rozmowa z wychowawcą, 
pedagogiem i rodzicami. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Notatka w dzienniku 
elektronicznym.  

Doskonalenie  umiejętności 
oceniania osiągnięć ucznia.  
 

Ocena powinna spełniać 
funkcję motywującą i zachęcać 
do dalszego wysiłku. Ucznia 
należy chwalić nawet za 
najmniejsze osiągnięcia. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Raport ewaluacyjny 
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Doskonalenie umiejętności 
efektywnego wykorzystania 
czasu pracy na lekcji. 
 

Skracać maksymalnie część 
teoretyczną w formie wykładu 
na korzyść zajęć i ćwiczeń 
praktycznych oraz metod 
aktywizujących. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Obserwacja lekcji. 

Wprowadzanie  różnych form 
zadań (otwarte, zamknięte, 
oparte na  grupowaniu, 
porządkowaniu, dobieraniu). 

Rozwiązywanie przykładowych 
arkuszy egzaminacyjnych, 
korzystanie z SPE. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Kontrola historii logowań na 
SPE, arkusze egzaminacyjne. 

Doskonalenie umiejętności 
gospodarowania czasem 
przeznaczonym na wykonanie 
zadania. 

Stwarzać sytuacje 
wymagające podejmowania 
decyzji w określonym czasie  
i pokazywać konsekwencje 
wynikające z braku ich 
przemyślenia. 

Wszyscy nauczyciele Na 
bieżąco 

Obserwacja lekcji. 

Realizowanie zagadnień 
dotyczących radzenia sobie z 
problemami, napięciem, 
stresem. 
 

Realizacja zagadnień na 
godzinach wychowawczych 
przy współpracy z 
pedagogiem. 

Wychowawcy. Na 
bieżąco 

Wykaz tematów 
wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PODNOSZENIU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W 

KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

STRATEGIA DZIAŁAŃ W KLASACH I – III W LATACH 2015 – 2018, UKIERUNKOWANA NA KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

L.p Umiejętności Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

1.  

Czyta i rozumie 
teksty, wyciąga z 
nich wnioski, 
analizuje i 
interpretuje teksty 
kultury. 

 

1. Czytanie dziecku i z 
dzieckiem (10-15 minut 
dziennie), prowadzenie rozmów 
z dziećmi na temat 
przeczytanego tekstu. 

Kontynuacja strategii 
czytania 

Codziennie  

Wszyscy nauczyciele + n-
le świetlicy 

Uczeń czyta i 
rozumie teksty 
przeznaczone dla 
dzieci na I etapie 
edukacyjnymi, 
wyciąga z nich 
wnioski. 

2. Praca z tekstem na każdym 
przedmiocie (czytanie, pytanie, 
odpowiedź). Głośna  analiza 
treści poleceń. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
Na każdej lekcji 
odczytywanie tekstu 
źródłowego, analiza, 
wyszukiwanie informacji. 

Codziennie  

Wszyscy nauczyciele 

3. Systematyczne 
wypożyczanie książek, 
czasopism z biblioteki. 
Prowadzenie zeszytów lektur 

 

Współpraca z biblioteką. 
Kontrola stanu wypożyczeń 
przez wychowawcę. 
Kontrola znajomości 
przeczytanych książek. 

Raz w miesiącu 
Wychowawca klasy 

Uczeń analizuje i 
interpretuje teksty 
kultury. 

4. Udział w konkursie cichego 
czytania ze zrozumieniem. 

 

Konkurs szkolny oraz 
międzyszkolny 

Raz w miesiącu 
Analiza wyników - n-l  
klas I-III odpowiedzialny 
za prowadzenie konkursu 
czytania ze zrozumieniem 

Uczeń czyta i 
rozumie teksty. 
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5. Organizowanie konkursu 
pięknego czytania. 

„ Spotkania z książką” – 
konkurs na świetlicowego 
mistrza czytania- aktywować 

Wyniki ogłoszone 
podczas apelu uczniów 
klas I – III raz w miesiącu  

Uczeń czyta teksty i 
recytuje wiersze z 
uwzględnieniem 
interpunkcji i 
intonacji. 

6. Redagowanie pytań i 
odpowiedzi na podstawie 
samodzielnie odczytanego 
tekstu źródłowego lub tekstu 
odczytanego przez 
nauczyciela.. 
Wyszukiwanie w tekście 
odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe – praca z 
tekstem. 
Wykorzystanie zadań z 
testów kompetencji w trakcie 
zajęć ZDW 
Fiszki z pytaniami i 
odpowiedziami do wyboru 
przygotowane do 
poszczególnych tekstów. 

Codziennie 
Wszyscy nauczyciele 

Uczeń rozumie 
czytany tekst.  
Potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione pytanie. 

2.  

Pisze czytelnie i 
estetycznie, dba 
o poprawność 
gramatyczną, 
ortograficzną oraz 
interpunkcyjną. 

1. Pisanie swobodnych tekstów 
literackich (opowiadania, opisy, 
sprawozdania, legendy, baśnie) 

2. Zachęcanie do prowadzenia 
korespondencji (tradycyjnego 
listu, e- maile, prowadzenie 
pamiętnika, redagowanie kartek 
świątecznych, 
okolicznościowych, 
zaproszenia). 

Wybrane formy wypowiedzi 
są umieszczone  jako  wzory 
na tablicy. Uczestniczenie w 
konkursach literackich np. w 
konkursie o patronach 
szkoły. 

Prowadzenie korespondencji 
z uczniami – wykorzystanie 
dziennika Librus oraz PE 
 

Raz w miesiącu inna 
forma. 

 

 

Wszyscy nauczyciele. 

 

Uczeń poprawnie 
wypowiada się w 
wybranej formie 
wypowiedzi 
pisemnej. 
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3. Cykliczne pisanie z pamięci i 
ze słuchu. 
 

4. Cykliczne prowadzenie 
Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego 

5. Prowadzenie zeszytów do 
Cyrografu Ortograficznego 

 

Gromadzenie trudnego 
ortograficznie słownictwa w 
zeszycie do poprawnej 
pisowni (cyrograf 
ortograficzny) 

Wykorzystanie na zajęciach 
słowników ortograficznych 

Raz w tygodniu od kl.II 
(Klasa I-od II semestru)                      
Raz w miesiącu od X do 
VI                      
Nauczyciel sprawdza 
zeszyt do poprawnej 
pisowni raz w tygodniu 

Uczeń pisze 
poprawnie pod 
względem 
ortograficznym. 

6. Częsta kontrola zeszytów 
szkolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawności 
ortograficznej, interpunkcyjnej, 
z uwzględnieniem wniosków do 
dalszej pracy  

Zorganizowanie konkursu na 
najładniejszy zeszyt 
przedmiotowy. 
Organizowanie pomocy 
koleżeńskiej w klasie i w 
świetlicy. 
Kontynuacja strategii 
pisania. 

Systematyczna kontrola 
zeszytów. 

Wszyscy nauczyciele 

Raz w miesiącu 
ogłoszenie wyników 
konkursu. 

Uczeń pisze 
czytelnie i 
estetycznie, dba o 
poprawność 
gramatyczną, 
ortograficzną oraz 
interpunkcyjną. 

7. Praca uczniów na 
dodatkowych zajęciach 
przygotowujących do 
sprawdzianu, testu kompetencji 
(zwrócenie uwagi na tematykę, 
która sprawia uczniom 
największe trudności). 

Udział w zajęciach 
dodatkowych (ZDW, koła, 
zajęcia projektowe) 

Wszyscy nauczyciele. 

Uczniowie 
rozwiązują testy 
kompetencji  i 
osiągają  

8. Porządkowanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej – 
rozgrzewki alfabetyczne. 

 

Zorganizowanie konkursu na 
najlepszego „Alfabetę” – 
zajęcia edukacyjne, 
świetlicowe. (aktywować) 

Wyniki ogłoszone 
podczas apelu uczniów 
klas I – III raz w miesiącu. 
Wszyscy nauczyciele 

Uczeń porządkuje 
wyrazy zgodnie z 
kolejnością liter 
alfabetu. 
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9. Wyróżnianie wyrazów i zdań 
w ciągach literowo – 
wyrazowych.  

Ćwiczenia w  budowaniu 
zdań poprawnych pod 
względem językowym i 
gramatycznym oraz 
wyróżnianie zdań w ciągach 
wyrazowych. Zajęcia 
świetlicowe- Rebusomaniak 

Wszyscy nauczyciele 
Uczeń zna pojęcia, 
głoska, litera,  wyraz, 
zdanie.   

3.  

Obserwuje i 
prowadzi proste 
doświadczenia i 
wiąże przyczynę 
ze skutkiem. 

 

1. Tworzenie sytuacji 
problemowych w trakcie lekcji - 
wspólne poszukiwanie przyczyn 
zachodzenia pewnych sytuacji. 
Formułowanie wniosków z 
obserwacji i doświadczeń.  

Raz w miesiącu 
przeznaczona jedna lekcja 
edukacji przyrodniczej na 
„Odkrywanie tajemnic 
świata” 
Tworzenie sytuacji 
problemowych podczas 
zajęć lekcyjnych. Udział 
uczniów w cyklicznym 
konkursie „Świetlik” i „Zuch” 

Wykorzystanie serii 
książek popularno- 
naukowych „Ciekawe 
dlaczego…” 

 
Wszyscy nauczyciele 

Wszyscy nauczyciele 

Uczeń opisuje, 
obserwuje i  wyciąga 
wnioski. 

2. Porządkowanie elementów 
według odkrytej reguły – 
zabawy logiczne. 

Rozwiązywanie zadań 
testowych „Trzecioteścik”, 
Platforma Edukacyjna 
Zajęcia świetlicowe- 
Rebusomaniak 

Wszyscy nauczyciele 

Uczeń poprawnie 
analizuje i 
rozwiązuje zadania 
otwarte i zamknięte. 

4.  

Przedstawia 
pomysły 
rozwiązań 
technicznych 

 

Odczytywanie oraz 

redagowanie instrukcji np. 

urządzeń technicznych, obsługi 

zabawek, instrukcji wykonania 

prostych konstrukcji z danych 

elementów. 

Technika na co dzień – 
tworzenie zagadek 
konstrukcyjnych. 
Zajęcia plastyczno- 
techniczne. 
Rozwiązywanie zadań 
testowych „Trzecioteścik”, 
Platforma Edukacyjna 

Nauczyciele EW oraz 
nauczyciele świetlicy 

Uczeń poprawnie 
odczytuje instrukcje. 

5.  
Wyszukuje w 
tekście potrzebne 
informacje, 
korzysta ze 

1. Ćwiczenia w czytaniu mapy, 
planu, wykresów, diagramów 
Czytanie i tworzenie tabeli. 

Zajęcia lekcyjne i dodatkowe 
Zgodnie z 
harmonogramem 
Nauczyciele EW 

Uczeń poprawnie 
rozwiązuje zadania 
testowe  
wykorzystując 
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słowników, 
encyklopedii, 
Internetu. 

2. Świadome i umiejętne 
korzystanie z encyklopedii, 
programów multimedialnych, z 
oferty programów telewizyjnych 
itp. 

Rozwiązywanie 
przykładowych zadań z  
testów kompetencji – 
„Trzecioteścik”. 
 Korzystanie z Platformy 
Edukacyjnej 

Wszyscy nauczyciele 

dostępne źródła. 

Uczeń wyszukuje w 
tekście potrzebne 
informacje, korzysta 
ze słowników, 
encyklopedii, 
Internetu. 

3. Korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych podczas lekcji 
oraz odrabiania prac domowych 
i zadań dodatkowych. 

Współpraca z biblioteką Wszyscy nauczyciele 

4. Korzystanie ze słownika 
języka obcego, encyklopedii, 
atlasu. 

Zajęcia lekcyjne, 
świetlicowe, zajęcia 
dodatkowe 

Wszyscy nauczyciele 

6.  

Mierzy i zapisuje 
wynik pomiaru 
długości, 
szerokości i 
wysokości 
przedmiotów oraz 
odległości; 
posługuje się 
jednostkami 
miary. Waży 
przedmioty, 
używając 
określeń: 
kilogram, pół 
kilograma, 
dekagram, gram; 
wykonuje łatwe 
obliczenia, 
używając tych 
miar. 

1. Praktyczne wykorzystanie i 
stosowanie jednostek : długości 
i wagi. Dokonywanie obliczeń, z 
uwzględnieniem zamiany 
jednostek 

Lekcje edukacji 
matematycznej 

Przynajmniej raz w 
tygodniu z godnie z 
harmonogramem 
Nauczyciele EW 

 

Uczeń poprawnie 
posługuje się 
jednostkami czasu, 
miary, długości, wag. 
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7.  

Podaje i zapisuje 
daty, zna 
kolejność dni 
tygodnia i 
miesięcy; 
porządkuje 
chronologicznie 
daty, wykonuje 
obliczenia 
kalendarzowe. 

1. Doskonalenie umiejętności 
zapisywania dat i ich 
precyzyjne określanie. 

Zapisywanie daty w zeszycie 
(różne formy zapisu) 

 

Wszyscy nauczyciele 

Uczeń odczytuje i 
zapisuje liczby w 
systemie rzymskim 
od I do XII. 

8.  

Odczytuje 
wskazania 
zegarów: w 
systemie 12- i 24- 
godzinnym 
wyświetlających 
cyfry i ze 
wskazówkami; 
posługuje się 
pojęciami: 
godzina, pół 
godziny, 
kwadrans, 
minuta; wykonuje 
proste obliczenia 
zegarowe (pełne 
godziny); 

1. Rozwiązywanie zadań 
związanych z upływem 
czasu (z wykorzystaniem np. 
rozkładu jazdy, programu 
telewizyjnego),  

Odczytywanie i zapisywanie 
godziny w różnych 
sytuacjach. 

Układanie planu dnia z 
określeniem godziny 
wykonania zadania. 

Układanie programów 
telewizyjnych 

Wykonywanie testów na 
SPE 

 

Harmonogramy działań 
poszczególnych klas 

Uczeń odczytuje 
wskazania zegarów, 
wykonuje obliczenia 
zegarowe. 

9.  

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
100 (bez 
algorytmu 
pisemnego), 
sprawdza wynik 
odejmowania za 

1. Doskonalenie sprawności 
rachunkowej w codziennych 
zadaniach. 

Rozgrzewki matematyczne 

Wykonywanie testów na 
SPE 

 

Codziennie 

Nauczyciele EW 

Uczeń sprawnie 
wykonuje obliczenia 
w zakresie 1000. 
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pomocą 
dodawania, 
Podaje z pamięci 
iloczyny w 
zakresie tabliczki 
mnożenia; 
sprawdza wyniki 
dzielenia za 
pomocą 
mnożenia. 

10. 
Rozwiązuje 
zadania tekstowe  

1. Rozwiązywanie prostych i 
złożonych zadań tekstowych 
z wykorzystaniem 
jednolitego schematu 
matematycznego. 

„Zadanie przy tablicy” –  
rozwiązywanie zadań pod 
kierunkiem nauczyciela przy 
tablicy 

2 – 3 razy w tygodniu, 
zgodnie z ustalonym 
przez nauczyciela 
harmonogramem 

Uczeń rozwiązuje 
zadania tekstowe. 

2. Analiza zadania tekstowego, 
wypisanie danych i 
szukanych. 
Systematyczne zapisywanie 
odpowiedzi na postawione w 
zadaniach pytanie. 

Opracowanie strategii 
rozwiązywania zadań 
tekstowych. 

Nauczyciele EW 

Uczeń poprawnie 
analizuje i 
rozwiązuje zadania 
tekstowe. 

3. Uczenie różnych strategii 
rozwiązywania zadań, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zadań 
zamkniętych, 

Przygotowanie do testów 
kompetencji i konkursu 
matematycznego Trójkąt. 

Zgodnie z 
harmonogramem. W 
trakcie zajęć lekcyjnych 
oraz zajęć dodatkowych 
Nauczyciele EW 

 

Uczeń poprawnie 
rozwiązuje zadania  
otwarte i zamknięte. 

      4.Stwarzanie sytuacji                             

problemowych dających możliwość 

wykorzystania wiedzy w praktyce. 

Matematyczne marsze na 
orientację na lekcjach wf 

Raz  w miesiącu 

Nauczyciele wf-u 

Uczeń wykorzystuje 
zdobytą wiedzę 
rozwiązując sytuacje 
problemowe. 
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5. Systematyczne 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

„Cyrograf Matematyczny”-
samodzielne rozwiązywanie 
zadań  

Nauczyciele sprawdzają 
dodatkowy zeszyt w 
którym uczniowie 
rozwiązują zadania raz w 
tygodniu. 

Uczeń poprawnie 
rozwiązuje zadania  
otwarte i zamknięte. 

6. Przygotowanie do 

cyklicznych konkursów 

matematycznych szkolnych i 

pozaszkolnych 

Udział uczniów w Szkolnym 
Konkursie „ Rachmistrz”  

„Trójkąt-zadanie tygodnia” 

„Alfik matematyczny” 

Raz w miesiącu od X do 
VI 

Raz w tygodniu 

Przygotowanie cały rok 

Uczeń rozwiązuje 
złożone zadania 
tekstowe 

7. Świadome korzystanie z 
urządzeń typu: zegarek, 
termometr, kalkulator, itp. 

Zabawy świetlicowe z 
wykorzystaniem 
przedmiotów użytkowych 

Systematycznie  

Wszyscy nauczyciele 

Uczeń wykonuje 
różnorodne 
obliczenia  w 
sytuacjach 
życiowych. 

 

Strategia działań podnosząca jakość kształcenia w klasach I – III obejmuje następujące działania wspomagające: 

1. Comiesięczne apele uczniów klas I – III , podczas których odbywać się będzie prezentacja ważnych  wydarzeń szkolnych i 
klasowych, informacja na temat wyników konkursów comiesięcznych organizowanych w klasach oraz w świetlicy. 

2. W oparciu o powyższą strategię działań, każdy nauczyciel opracowuje Harmonogram poprawy efektywności uczenia, 
dostosowany  do nauczanego przedmiotu oraz wiadomości i umiejętności klasy.  
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DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PODNOSZENIU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W 

KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

JĘZYK POLSKI 

Strategia działań w klasach IV - VI w latach 2015 - 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p 
Wymagania 
ogólne 

Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

 
1 

Odbiór 
wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji 

Kontynuacja działań doskonalących 
rozumienie czytanego tekstu. 

Do każdego tekstu 
analizowanego podczas zajęć 
lekcyjnych uczniowie układają 
pytania, następnie wskazują w 
tekście odpowiedzi. 

Wszyscy 
nauczyciele. 

Uczeń wyszukuje  
w tekście informacje 
wyrażone wprost  
i pośrednio. 

Określanie funkcji elementów 
charakterystycznych dla danego tekstu. 
 
 
 
 
 
 

 Systematyczne utrwalanie 
schematu analizy wiersza 

i tekstu pisanego prozą; 

 przeprowadzanie krótkich 
testów zawierających 

zadania zamknięte jak i 
otwarte sprawdzające stopień 
zrozumienia treści 
(pięciominutowe 
zapowiedziane kartkówki) 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczniowie rozumieją 
czytany tekst – określa 
temat  
i główna myśl tekstu, 
identyfikuje nadawcę 
 i odbiorcę wypowiedzi. 
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Korzystanie ze słowników: języka 
polskiego, poprawnej polszczyzny, 
frazeologicznego, wyrazów obcych, 
synonimów, encyklopedii, leksykonów i 
innych źródeł. 

 Stosowanie zasad 
korzystania z zasobów 
bibliotecznych, 
wyszukiwanie w bibliotece 
źródła potrzebnych 
informacji, korzystanie ze 
słowników i innych źródeł 
informacji w wersji 
książkowej i elektronicznej. 

Wszyscy nauczyciele 
Uczniowie samodzielnie 
wyszukują potrzebne 
informacje. 

Świadomość językowa. Rozpoznawanie 
podstawowych funkcji składniowych i 
gramatycznych. 

 Uczeń po zakończonym 
dziale z gramatyki 
przygotowuje na SPE test 
podsumowujący 
zagadnienia. 

 Zadawanie prac domowych 
polegających na 
przeprowadzeniu analizy 
gramatycznej i logicznej 
zdania. 

Nauczyciele języka 
polskiego 

Uczniowie prawidłowo 
wskazują, nazywają i 
odmieniają części mowy 
i części zdania. 

1.  
2. 

Analiza i 
interpretacja 
tekstów kultury 

Wyrażanie własnej opinii na dany 
temat. Formułowanie argumentów. 

 Zadawanie prac domowych 
polegających na tworzeniu 
argumentów popierających 
lub negujących dowolną 
tezę. 

 Ograniczanie kart pracy na 
lekcjach do minimum – 
tworzenie sytuacji,  
w których uczeń odpowiada 
na pytania pełnym zdaniem. 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie potrafią 
zaprezentować własną 
opinię i uzasadnić ją. 



17 

 

Rozpoznawanie przesłania zawartego 
w dziele literackim. 

 Wykonywanie ćwiczeń 
leksykalnych i 
frazeologicznych.  

 Wybierać do analizy na 
lekcjach teksty o 
zróżnicowanym poziomie 
trudności, które ułatwią 
uczniowi odbiór na poziomie 
dosłownym i 
metaforycznym. 

 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie objaśniają 
morał bajki i przesłanie 
baśni. 
Wyciągają wnioski na 
podstawie przesłanek 
zawartych w tekście. 
 

Charakteryzowanie i ocena bohatera 
literackiego. 

 Tworzyć w zeszytach 
uczniów „bank nowych 
słówek” – gromadzić wyrazy 
nazywające cechy, 
właściwości, uczucia, 
słownictwo wartościujące i 
oceniające. 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie posiadają 
zasób słownictwa 
niezbędny do 
charakterystyki i  
oceny postaci. Wyrażają 

swój stosunek do 

postaci. 

Rozpoznawanie w analizowanych 
utworach cech poznanych gatunków 
literackich. 

 Podczas analizy tekstu 
literackiego dokładnie 
omawiać jego 
przynależność gatunkową. 

 Utrwalić wiadomości 
związane z podziałem na 
rodzaje i gatunki literackie. 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie rozpoznają i 
nazywają takie gatunki 
jak: opowiadanie, 
powieść, baśń, legenda, 
mit, bajka, fraszka, 
przysłowie, komiks. 

Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i interpretowania 
środków artystycznych. 

 Przy analizie utworów 
poetyckich dokładnie 
utrwalać wiadomości o 
środkach artystycznych – 
wypisywać przykłady, 
interpretować i uzasadniać 
zastosowanie. 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie rozpoznają 
środki stylistyczne: 
porównanie, 
przenośnię, epitet, 
wyraz 
dźwiękonaśladowczy i 
objaśniają ich role. 
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Utrwalenie pojęć: fikcja, fantastyka, 
prawda, realizm. 
 
 

 Podczas analizy tekstu 
literackiego na konkretnych 
przykładach omawiać 
pojęcia fikcji, realizmu i 
fantastyki.  

 Wskazywać w tekstach 
elementy fantastyczne i 
realistyczne. 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczeń odróżnia fikcję 
od rzeczywistości, 
realizm od fantastyki. 

3. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

 

Stosowanie w wypowiedzi pisemnej 
odpowiedniej kompozycji i układu 
graficznego zgodnego z wymogami 
danej formy gatunkowej. 

 Praca z podręcznikiem 
Repetytorium szóstoklasisty 
Sprawdzian na 100%. Język 
polski.  

 Sprawdzanie i ocenianie 
prac zgodnie z kluczem – 
zabawa w egzaminatorów. 

 Utrwalanie zasad 
redagowania 
poszczególnych form 
poprzez zapisywanie 

w zeszycie ich schematów; 
(dla uczniów dyslektycznych 
przygotowywanie rozsypanek 
kompozycyjnych tekstu) 

 systematyczne 
przeprowadzanie testów 

wzorowanych na arkuszach 
sprawdzianu szóstoklasisty. 

- dokładne analizowanie prac 
uczniów, zwracanie uwagi 
ucznia na popełniane błędy. 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń poprawnie 
redaguje opowiadanie z 
dialogiem, pamiętnik, 
dziennik (pisany z 
perspektywy bohatera 
literackiego lub 
własnej), list oficjalny, 
sprawozdanie, opis 
postaci, krajobrazu, 
przedmiotu, ogłoszenie, 
zaproszenie, instrukcję, 
przepis i notatkę. 
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Doskonalenie umiejętności budowania 
tekstu, celowo stosując środki językowe 
i przestrzegając norm gramatycznych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych. 
 

 Z analizowanego tekstu 
uczniowie wypisują w domu 
wyrazy z trudnością 
ortograficzną i uzasadniają 
pisownię. 

 Pisanie dyktand na 
zajęciach  języka polskiego, 
ćwiczenia ortograficzne i 
interpunkcyjne. 

 Uczniowie przygotowują 
dyktanda na SPE 

Nauczyciele  
języka polskiego. 

Uczniowie tworzą tekst 
poprawny pod 
względem 
gramatycznym, 
ortograficznym 
i interpunkcyjnym. 
 
 
 
 
 

Dbanie o układ graficzny, czytelność 
i estetykę zapisu 
 

 Uczniowie przepisują w 
domu wszystkie prace, które 
były nieczytelne. 

Wszyscy 
nauczyciele. Uczniowie koncentrują 

się na estetyce zapisu. 
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JĘZYK ANGIELSKI 

Strategia działań w klasach IV – VI w latach 2015 – 2018,  
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

L.p 

Wymagania 
zgodnie z Nową 

Podstawą 
Programową 

Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 

odpowiedzialne 
Efekty 

1.  

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

Głośne czytanie tekstów, 
prowadzenie rozmów z dziećmi na 
temat przeczytanego tekstu. 

Kontynuacja strategii 
czytania 

- rozumienie powszechnie 
spotykanych dokumentów, 
takich jak: menu, rozkład 
jazdy, ogłoszenia, reklamy, 
listy i instrukcje, 

- wyszukiwanie konkretnych 
informacji w prostych 
tekstach, rozumienie 
ogólnego sensu prostych, 
adaptowanych tekstów. 

Zgodnie z rozkładem 
materiału nauczania 

Nauczyciele  
j. angielskiego 

Na bieżąco 

Uczniowie 
rozumieją czytany 
tekst. 

Potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione 
pytanie, rozumie 
ogólny sens 
tekstu i potrafi 
wyszukać 
szczegółowe 
informacje. 

Praca z tekstem w j. angielskim 
(czytanie, pytanie, odpowiedź). 
Głośna analiza treści poleceń. 

 
Głośne odczytywanie tekstu, 
analiza, wyszukiwanie 
szczegółowych informacji i 
ogólnego sensu tekstów. 

Zgodnie z rozkładem 
materiału nauczania 
Zajęcia lekcyjne, 
zajęcia dodatkowe. 

Nauczyciele  
j. angielskiego 
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Głośne odczytywanie na lekcjach 

poleceń w j. angielskim i polskim. 

 

Kontynuacja strategii 
czytania 

 

Na bieżąco 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

Wzrasta poziom 
rozumienia 
poleceń. 

Ciche czytanie ze zrozumieniem. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
Głośne odczytywanie tekstu, 
analiza, wyszukiwanie 
szczegółowych informacji i 
ogólnego sensu tekstów. 

Na bieżąco  

Nauczyciele  
j. angielskiego 
Na bieżąco/dwa razy w 
semestrze na ocenę 
 

Uczniowie 
rozumieją czytany 
tekst 

Redagowanie pytań i odpowiedzi na 
podstawie samodzielnie 
odczytanego tekstu lub tekstu 
odczytanego przez lektora na płycie. 
Wyszukiwanie w tekście odpowiedzi 
na zadane pytanie. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe – praca z 
tekstem. 
Wykorzystanie zadań z 
testów kompetencji w trakcie 
zajęć ZDW 

Na bieżąco 
 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

Uczeń rozumie 
czytany tekst. 
Potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione 
pytanie, rozumie 
ogólny sens 
tekstu i potrafi 
wyszukać 
szczegółowe 
informacje. 

2.  
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Pisanie tekstów (opowiadania, 
wypracowania, opisy, listy formalne i 
nieformalne e-maile) 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
Prace domowe. 

- dostrzeganie różnic między 
fonetyczną a graficzną formą 
wyrazu oraz umiejętność 
poprawnego zapisu 

Na bieżąco 

Nauczyciele  
j. angielskiego 

Na bieżąco na ocenę 

 

Uczeń poprawnie 
wypowiada się w 
wybranej formie 
wypowiedzi 
pisemnej. 
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Pisemne wypowiedzi uczniów 
dotyczące sytuacji komunikacyjnych 
(np. rozmowa przez telefon, scenki 
sytuacyjne). 

większości słów znanych ze 
słuchu, 

- napisanie krótkiego listu o 
sobie i swoich 
zainteresowaniach, 
przekazanie prostej 
informacji. 
 

Częsta kontrola zeszytów szkolnych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawności ortograficznej, 
interpunkcyjnej, z uwzględnieniem 
wniosków do dalszej pracy  

Zorganizowanie konkursu na 
najładniejszy zeszyt 
przedmiotowy. 
 
Kontynuacja strategii 
pisania. 

 

Systematyczna 
kontrola zeszytów – raz 
na dwa miesiące 

Nauczyciele  
j. angielskiego  

Wzrasta poziom 
graficzny i 
estetyczny 
poprawnego 
pisma. 

Praca uczniów na dodatkowych 
zajęciach przygotowujących do 
sprawdzianu, testu kompetencji 
(zwrócenie uwagi na tematykę, 
która sprawia uczniom największe 
trudności). 

Udział w zajęciach 
dodatkowych (ZDW) 

Nauczyciele  
j. angielskiego 

Uczniowie są 
przygotowani do 
rozwiązywania 
testów 
kompetencji  

 
Wyróżnianie wyrazów i zdań w 
ciągach literowo – wyrazowych w j. 
angielskim.  

 
Tworzenie tasiemcowych 
zagadek. 

 
Na bieżąco 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

 
Uczeń zna 
pojęcia wyraz, 
zdanie, szyk 
zdania 
angielskiego.   
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Świadome i umiejętne korzystanie z 
encyklopedii, Internetu itp. 

Zajęcia dodatkowe.  
Prace domowe 

Na bieżąco 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

Uczeń nabywa 
umiejętności i 
wiedzę dotyczącą 
kultury krajów 
anglojęzycznych 
wykorzystując 
dostępne źródła. 

Korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych podczas lekcji oraz 
odrabiania prac domowych i zadań 
dodatkowych. 

Współpraca z biblioteką 
Na bieżąco 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

Korzystanie ze słownika języka 
obcego,. 

Zajęcia lekcyjne, 
świetlicowe, zajęcia 
dodatkowe 

Na bieżąco 
Nauczyciele  
j. angielskiego 

3.  

Znajomość 
środków 
językowych i 
reagowanie na 
wypowiedzi 

Doskonalenie umiejętności 

zapisywania dat w j. angielskim i ich 

precyzyjne określanie. 
Zapisywanie daty w zeszycie 

Na bieżąco- na każdej 
lekcji 

Nauczyciele  

j. angielskiego 

Uczeń zapisuje 

datę. 

Stwarzanie sytuacji problemowych 
dających możliwość wykorzystania 
wiedzy w praktyce. 
 

Dialogi z życia codziennego 
na lekcjach j. angielskiego, 
wypowiedzi w j. angielskim. 

- korzystanie ze szkolnego 
słownika dwujęzycznego. 

Zgodnie z rozkładem 
materiału nauczania 

Nauczyciele  
j. angielskiego 

Uczeń oswaja się 
z językiem obcym 
i buduje swobodę 
wypowiedzi ustnej 
i pisemnej. 

4.  
Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 

Stwarzanie sytuacji problemowych 

dających możliwość wykorzystania 

wiedzy w praktyce. 

 

Ustne wypowiedzi uczniów 
dotyczące sytuacji komunikacyjnych 
(np. rozmowa przez telefon, scenki 
sytuacyjne). 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
- zadawanie prostych pytań 

oraz udzielanie odpowiedzi, - 

zdobywanie i udzielanie 

informacji w typowych 

sytuacjach dnia 

codziennego,  

- formułowanie krótkiej 

wypowiedzi o sobie, 

rodzinie, najbliższym 

Zgodnie z rozkładem 
materiału nauczania 

Nauczyciele  
j. angielskiego 

Dwa razy w semestrze 

nauczyciel zleca 

przygotowanie scenek 

dialogowych 

 Wymaganie od 

Uczeń zna 

pojęcia wyraz, 

zdanie, szyk 

zdania 

angielskiego.   

Uczeń poprawnie 
wypowiada się w 
wybranej formie 
wypowiedzi 
ustnej. 
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otoczeniu, swoich 

przekonaniach i wartościach 

wraz z ich prostym 

uzasadnieniem,  

- inicjowanie i 

podtrzymywanie prostej 

rozmowy dotyczącej 

typowych sytuacji dnia 

codziennego,  

- opanowanie poprawnej 
wymowy w zakresie 
poznanego materiału 
językowego. 

uczniów udzielania 

krótkich odpowiedzi na 

pytania nauczyciela w 

języku obcym 

Zwracać uwagę na 
poprawne pod 
względem 
stylistycznym 
odpowiedzi, „pełnymi 
zdaniami” 

Uczeń zna 
poprawną 
wymowę 
angielską. 

 

5.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych. 

Słuchanie tekstów mówionych i 

reagowanie. 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstu mówionego. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
- rozumienie ogólnego sensu 
prostych sytuacji 
komunikacyjnych, w tym 
intencji rozmówcy, - 
rozumienie instrukcji 
nauczyciela, - rozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukiwanie informacji 
szczegółowych w 
nieskomplikowanych 
wypowiedziach i dialogach. 

Zgodnie z rozkładem 
materiału nauczania 

Dwa razy w semestrze 

nauczyciel zleca 

przygotowanie scenek 

dialogowych 

Zwracać uwagę na 
poprawne pod 
względem 
stylistycznym 
odpowiedzi, „pełnymi 
zdaniami” 

Nauczyciele  

j. angielskiego 

Uczeń oswaja się 
z językiem obcym 
i buduje swobodę 
wypowiedzi 
ustnej. 
Uczeń buduje 
swobodę 
rozumienia tekstu 
mówionego. 
Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi ustnej 
i potrafi wyszukać 
szczegółowe 
informacje w 
tekście 
słuchanym. 
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HISTORIA 

Strategia działań w klasach IV-VI w latach 2015 - 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

L.p 
Wymagania 
ogólne 

Zadania Realizacja Termin Efekty 

1.  

Tworzenie 
narracji 
historycznej 

 

Czytanie na lekcjach wybranych 
tekstów źródłowych oraz 
popularnonaukowych 

Odpowiadanie na pytania 
dotyczące tekstu 

 

Na niektórych lekcjach 
historii 

Uczniowie 
rozumieją czytany 
tekst 

Głośna  analiza treści poleceń, 
omawianie przeczytanego tekstu 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  
Na każdej lekcji 
odczytywanie tekstu 
źródłowego, analiza, 
wyszukiwanie informacji. 

Codziennie  

 

Redagowanie pytań i odpowiedzi na 
podstawie samodzielnie 
odczytanego tekstu źródłowego  

Zajęcia lekcyjne, zajęcia zdw 
 

Na każdej lekcji historii 

Uczeń rozumie 
czytany tekst. 
Potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione 
pytanie 

2.  

 

 

 

Zainteresowanie 
problematyką 
społeczną 

Pisemne odpowiedzi na zadane 
polecenia 

Lekcje historii 
W ciągu całego roku 
szkolnego 

Uczeń poprawnie 
wypełnia 
polecenia 

 

Kontrola zeszytów szkolnych ze 
szczególną uwagą na wykonania 
ćwiczeń oraz pracy domowej 

Lekcje historii 
Kontrola zeszytów raz 
w miesiącu 

Uczeń 
prawidłowo 
wykonuje 
polecenia 
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Kontrola zeszytów ćwiczeń w 
związku z poprawnością wykonania 
poleceń 

Na każdej lekcji 
W trakcie całego roku 
szkolnego 

Uczniowie 
prawidłowo 
wykonują 
polecenia  

 

Zainteresowanie 

problematyką 

społeczną 

Poznanie biografii o słynnych 
postaciach historycznych 

Lekcja historii 
W trakcie całego roku 
szkolnego 

Uczniowie znają 
osiągnięcia 
poznanych osób 

3.  
Analiza i 
interpretacja 
historyczna 

Tworzenie sytuacji problemowych w 
trakcie lekcji - wspólne 
poszukiwanie przyczyn zachodzenia 
pewnych sytuacji.  

Stosowanie metod 
wymagających analizy 
danego przypadku 

Lekcje powtórzeniowe 
historii 

 
 

Uczeń opisuje, 
obserwuje  
i wyciąga wnioski. 

Analiza tekstu źródłowego 
Wskazanie odpowiedzi na 
pytania lub formułowanie 
pytań do danego tekstu 

W trakcie całego roku 
szkolnego 

Uczeń poprawnie 
analizuje i 
rozwiązuje 
zadania tekstowe 

Analizowanie innych źródeł 
informacji jak zdjęcie, obraz, 
schemat, mapa 
 

Wskazywanie odpowiedzi na 
zadane pytania 

Lekcje powtórzeniowe 
Uczeń poprawnie 
analizuje źródła 

4.  
Zainteresowanie 
problematyką 
społeczną 

Ćwiczenia w czytaniu mapy, planu, 
wykresów 

Zajęcia lekcyjne i projekty 
W trakcie całego roku 
szkolnego Uczeń poprawnie 

rozwiązuje 
zadania w oparciu 
o istniejące 
materiały 

Świadome i umiejętne korzystanie z 
encyklopedii, programów 
multimedialnych, z oferty 
programów telewizyjnych, instytucji 
edukacyjnych itp. 
 

Analizowanie informacji 
zawartych w różnych 
źródłach 

W trakcie całego roku 
szkolnego 

 

Zainteresowanie 

problematyką 

społeczną 

Poznawanie historii lokalnej oraz 
związków pomiędzy historią lokalną 
i krajową 

Poznawanie słynnych miejsc 
pamięci narodowej, 
sławnych osób zasłużonych 
historycznie 

W trakcie całego roku 
szkolnego oraz dla 
upamiętnienia świąt 
państwowych 

Uczniowie znają 

święta 

państwowe i 

osoby zasłużone 

w historii państwa 
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5.  
Chronologia 
historyczna 

Praktyczne wykorzystanie wiedzy w 
zakresie chronologii 

Umieszczanie wydarzeń na 
osi czasu 

Na każdej lekcji 

 

Uczeń poprawnie 
posługuje się osią 
czasu 

Doskonalenie umiejętności 
zapisywania dat i ich precyzyjne 
określanie. 
 

Zapisywanie dat w zeszycie Na każdej lekcji 
Uczeń zapisuje 
datę. 

Doskonalenie umiejętności analizy i 
porównywania informacji z różnych 
źródeł informacji 
 

Wyszukiwanie i 
porównywanie informacji z 
różnych źródeł i 
porównywanie ich 

Lekcje powtórzeniowe 

Uczeń 
wykorzystuje 
zdobyte 
umiejętności do 
rozwiązywania 
zadań 
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MATEMATYKA 

Strategia działań w klasach IV - VI w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p 
Wymagania 

ogólne 
Zadania Realizacja 

Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

1. 
 
I. Sprawność 
rachunkowa. 

Doskonalenie sprawności 
rachunkowej pamięciowej 

Raz w tygodniu lekcję 
rozpoczynać rozgrzewką z 
rachunku pamięciowego. 

Na bieżąco 
Nauczyciele 
matematyki 

Uczeń biegle liczą w 
zakresie  
przewidzianym dla 
danego poziomu. 

Doskonalenie sprawności 
rachunkowej pisemnej 

Na każdej kartkówce 
uwzględniać przykłady 
dotyczących działań 
pisemnych  

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń biegle 
wykonują działania 
pisemne przewidziane 
dla danego poziomu 

2. 

II. Wykorzystanie 

i tworzenie 

informacji. 

Interpretacja i przetwarzanie 
informacji przedstawionych  w 
postaci graficznej 

-Układanie pytań do 
wykresu, diagramu 
-Ćwiczenie umiejętności 
interpretowania schematów 
-Rozwiązywanie zadań 
dotyczących odczytywania 
informacji  z rozkładów 
jazdy, cenników, godzin 
otwarcia obiektów 
- Obliczanie skali mapy, 
planu  
- Wyznaczanie 
rzeczywistych długości na 
podstawie skali  
- Rysowanie figur w skali 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń potrafią 
interpretować dane 
zapisane w postaci 
graficznej 
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Interpretacja i przetwarzanie 
informacji przedstawionych  w 
postaci tekstowej i liczbowej 

-Układanie pytań do tekstu 
- Wyszukiwanie w tekście 
konkretnej informacji i jej 
objaśnianie 
-Odpowiadanie na pytania 
do tekstu zadań 
-Ćwiczenie zapisywania i 
odczytywania liczb w 
systemie rzymskim 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń potrafią 
interpretować dane 
zapisane w postaci 
tekstu i liczb 

3. 
III. Modelowanie 

matematyczne. 

Wybór odpowiedniego modelu 
rozwiązania sytuacji przedstawionej 
w poleceniu 

- Dobieranie wyrażenia 
arytmetycznego do treści 
zadania. 
- Zapisywanie treści zadania 
w postaci wyrażenia 
arytmetycznego lub 
równania 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń poprawnie 
dobiera  i zapisuje 
wyrażenie do treści 
zadania  
 

Utrwalanie znajomości wzorów na 
pole powierzchni, obwód, objętość 

- Rozwiązywanie zadań 
osadzonych w kontekście 
praktycznym 
- Utrwalać zamianę 
jednostek długości, czasu, 
wagi  

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń zna i stosuje 
poznane wzory oraz 
poprawnie zamienia 
jednostki 
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4 

IV. Rozumowanie 

i tworzenie 

strategii. 

Doskonalenie planowania etapów  
rozwiązywania zadań oraz 
prezentacji ich rozwiązań 
 

- Wprowadzenie 
ujednoliconego schematu 
zapisywania etapów 
rozwiązywania zadań 
tekstowych. 
(schemat: dane, 
rozwiązanie, odpowiedź 
pełnym zdaniem, 
sprawdzenie wyniku z 
warunkami zadania) 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń rozwiązuje 
zadania według 
podanego schematu 

Ćwiczenie wyciągania wniosków z 
kilku informacji podanych w różnej 
postaci 

- Ćwiczenie selekcji 
informacji zawartych w treści 
zadania pod kątem 
przydatności do rozwiązania 
danego problemu 
 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń wyciąga 
właściwe wnioski z 
różnych informacji. 
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PRZYRODA 

Strategia działań w klasach IV - VI w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p. Wymagania ogólne Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 

odpowiedzialne 
Efekty 

1 
I. Zaciekawienie 

światem przyrody 

Kształtowanie postawy 

aktywnego poznawania 

świata 

1. Formułowanie pytań do 

tekstu źródłowego, 

wyszukiwanie odpowiedzi  

2.Stwarzanie możliwości 

poszerzania wiedzy (koło 

przyrodnicze) 

 3. Uczestnictwo w 

konkursach przyrodniczych 

Na bieżąco 

- uczeń prezentuje 

postawę badawczą w 

poznaniu świata, 

dąży do uzyskania 

odpowiedzi na 

formułowane pytania 

2 

II. Stawianie hipotez na 

temat zjawisk i 

procesów 

zachodzących w 

przyrodzie i ich 

weryfikacja. 

Kształtowanie 

umiejętności stawiania 

hipotez z użyciem 

właściwej terminologii 

1.Tworzenie słownika pojęć 

przyrodniczych 
Na bieżąco  

- uczeń używa 

prawidłowej 

terminologii  
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3 

III. Praktyczne 

wykorzystanie wiedzy 

przyrodniczej. 

Podnoszenie świadomości 

uczniów w zakresie 

zdrowia 

1.Organizacja konkursów 

wewnątrzszkolnych  

2.Tworzenie przez uczniów 

gazetek tematycznych 

Raz w roku  

 

Na bieżąco 

- uczeń świadomie 

działa na rzecz 

ochrony własnego 

zdrowia. 

4 
IV. Poszanowanie 

przyrody. 

Kształtowanie 

umiejętności właściwego 

zachowania się w 

środowisku 

1.Tworzenie plakatów 

prezentujących właściwe 

zachowania w określonych 

miejscach i sytuacjach (np. w 

czasie wakacji, nad morzem, 

w górach)  

2.Zabawy sytuacyjne  

3.Wyjścia terenowe, 

wycieczki 

-zgodnie z tematem  

 

- na bieżąco  

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

- uczeń zachowuje 

się w środowisku 

zgodnie z 

obowiązującymi 

zasadami 
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DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PODNOSZENIU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W 

KLASACH I – III GIMNAZJUM 

JĘZYK POLSKI 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018,  
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

Lp. 
Wymagania 

ogólne 
Zadania Realizacja 

Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbiór 
wypowiedzi i 

wykorzystanie 
zawartych w 

nich informacji 

 

 

 

 

Czytanie ze zrozumieniem. Kontynuacja strategii 
czytania ze zrozumieniem 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 
Uczniowie rozumieją 
czytany tekst. Praca z tekstem. Uczeń wyszukuje 

w wypowiedzi potrzebne informacje 
oraz cytuje odpowiednie fragmenty 
tekstu . 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe. Na każdej lekcji 
odczytywanie tekstu 
źródłowego, analiza, 
wyszukiwanie informacji 
wyrażonych wprost i 
pośrednio. 
Samodzielne docieranie do 
informacji w książkach, 
prasie, mediach 
elektronicznych, 
wypowiedziach ustnych. 

Codziennie  

Wszyscy 
nauczyciele 



34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redagowanie pytań i odpowiedzi na 
podstawie samodzielnie 
odczytanego tekstu źródłowego lub 
tekstu odczytanego przez 
nauczyciela. 
Wyszukiwanie w tekście odpowiedzi 
na zadane pytanie. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe – praca z 
tekstem. 
Wykorzystanie 
przykładowych testów 
kompetencji w trakcie zajęć 
dodatkowych. 

Codziennie 
Wszyscy 
nauczyciele 

Uczeń rozumie 
czytany tekst. Potrafi 
znaleźć odpowiedź na 
postawione pytanie. 

Samodzielne docieranie do 
informacji. Korzystanie ze 
słowników: języka polskiego, 
poprawnej polszczyzny, 
frazeologicznego, wyrazów obcych, 
synonimów, antonimów, słownika 
terminów literackich, encyklopedii, 
leksykonów i innych źródeł. 

Stosowanie zasad 
korzystania z zasobów 
bibliotecznych, 
wyszukiwanie w bibliotece 
potrzebnych informacji, 
korzystanie ze słowników i 
innych źródeł informacji w 
wersji książkowej i 
elektronicznej. 

 
Wszyscy 
nauczyciele 

Uczniowie 
samodzielnie 
wyszukują potrzebne 
informacje. 
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Świadomość językowa ucznia. Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe – wykonywanie 
ćwiczeń mających na celu 
rozpoznanie stylu: 
potocznego, urzędowego, 
artystycznego, naukowego, 
rozpoznanie słownictwa 
ogólnonarodowego oraz o 
ograniczonym zasięgu, 
rozpoznanie wyrazów 
rodzimych oraz 
zapożyczonych, wskazanie i 
nazwanie różnych części 
mowy, części zdania, 
nazwanie różnego rodzaju 
zdań. Odróżnianie perswazji 
językowej, manipulacji. 
Posługiwanie się 
umiejętnościami 
słowotwórczymi i 
fonetycznymi.  
 
 

Nauczyciele języka 
polskiego 

Uczniowie są 
przygotowani do 
rozwiązywania zadań 
z gramatyki na 
testach kompetencji . 
Zapoznanie uczniów z 
klasyfikacją błędów 
językowych. 
 
Operują słownictwem 
z określonych kręgów 
tematycznych 
umożliwiających 
rozmowę na tematy 
poruszone w 
utworach literackich. 
Wykorzystują wiedzę 
o języku w tworzeniu 
własnych wypowiedzi. 
Tworzą wypowiedzi 
poprawne pod 
względem 
językowym. 

Systematyczne wypożyczanie 
książek, czasopism z biblioteki.  

Współpraca z biblioteką. 
Kontrola stanu wypożyczeń 
przez wychowawcę i 
nauczyciela języka 
polskiego. 
Lekcje biblioteczne. 

Raz w miesiącu 
Wychowawca 
klasy, nauczyciele 
języka polskiego, 
 bibliotekarz. 

Wzrasta poziom 
czytelnictwa. 
Uczniowie korzystają 
z zasobów 
bibliotecznych, 
wyszukują w 
bibliotece potrzebne 
informacje. 

2 Analiza i 
interpretacja 

Rozpoznanie problematyki dzieła. Zajęcia lekcyjne. 
Wykonywanie ćwiczeń 

Nauczyciele języka Uczeń analizuje  

Charakterystyka osoby mówiącej. 
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2. tekstów kultury. 
Uczeń zna 

teksty literackie 
i inne teksty 

kultury 
wskazane przez 

nauczyciela. 

Określenie rodzaju narracji. mających na celu dokładną 
analizę i interpretację dzieła 
literackiego. 

Karty pracy związane z 
analizą dzieła literackiego.  

Sprawdzian (jeden w 
semestrze) dotyczący 
analizy dzieła literackiego. 

Opracowanie testów z teorii 
literatury na SPE. 

 

 

polskiego. 

 

i interpretuje tekst. 

 

Wskazanie funkcji środków 
stylistycznych.  

Zajęcia lekcyjne. 
Wykonywanie ćwiczeń 
mających na celu dokładną 
analizę i interpretację dzieła 
literackiego. 

Formułowanie dodatkowych 
tematów dotyczących 
struktury artystycznej dzieła 
literackiego. 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń analizuje  
i interpretuje tekst. 

Właściwie określa 
funkcje środków 
artystycznych. 
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Rozpoznanie rodzaju i gatunku 
literackiego.  

Zajęcia lekcyjne. 
Wykonywanie ćwiczeń 
mających na celu dokładną 
analizę i interpretację dzieła 
literackiego ,rozpoznawanie 
niektórych gatunków 
literackich (przypowieść, 
pamiętnik, dziennik, 
komedię, tragedię, balladę, 
hymn, fraszkę, bajkę, 
nowelę, opowiadanie, 
powieść historyczną) oraz 
rozpoznawanie odmiany 
gatunkowe literatury 
popularnej 
(powieść/opowiadanie 
obyczajowe, przygodowe, 
detektywistyczne, fantasy, 
fantastycznonaukowe). 

Nauczyciele języka 
polskiego. 
 
 
 
Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń analizuje  
i interpretuje tekst. 

Właściwie określa 
rodzaje literackie i 
gatunki literackie. 

Wskazanie nawiązań do 
tradycyjnych wątków literackich. 

 

Zajęcia lekcyjne. 
Wykonywanie ćwiczeń 
mających na celu dokładną 
analizę i interpretację dzieła 
literackiego. 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń analizuje  
i interpretuje tekst. 
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Uwzględnienie kontekstu 
biograficznego. 

Zajęcia lekcyjne. 
Wykonywanie ćwiczeń 
mających na celu dokładną 
analizę i interpretację dzieła 
literackiego. 

Wskazanie nawiązań 
biograficznych w utworach 
literackich.  

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń analizuje  
i interpretuje tekst. 

3 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzenie spójnych wypowiedzi 
ustnych oraz pisemnych.  

Redagowanie na zajęciach 
oraz w domu różnych form 
wypowiedzi: opowiadanie, 
opis sytuacji i przeżyć, opis 
dzieła sztuki, 
charakterystyka postaci 
literackiej i filmowej lub 
rzeczywistej, sprawozdanie z 
lektury, spektaklu, 
rozprawka, podanie, 
życiorys, CV, list 
motywacyjny, dedykacja. 

Zapoznawanie uczniów z 
egzaminacyjnymi kryteriami 
oceniania form wypowiedzi 
pisemnej. 

Uczestniczenie w 
konkursach literackich, 
 w konkursie o patronach 
szkoły. 
 

Dyskusja na zadany temat. 

Wszyscy 
nauczyciele. 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczeń pisze   
i wypowiada się  
w sposób poprawny 
 
Stosuje  zasady 
etykiety językowej. 
 
Tworzy spójne 
wypowiedzi ustne  
i pisemne, uzasadnia 
własne zdanie, 
przestrzega zasad 
etyki mowy w różnych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
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Stosowanie zasad tworzenia tekstu 
zgodnie z wymogami gatunku. 

Zajęcia lekcyjne oraz zajęcia 
dodatkowe. 

Nauczyciele języka 
polskiego. 

Uczniowie są 
przygotowani do 
rozwiązywania testów 
kompetencji. 

Prowadzenie dyskusji 
tematycznych. Przestrzeganie 
zasad etyki mowy w różnych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

Dyskusja na lekcji. Wszyscy 
nauczyciele 

Uczniowie są 
świadomymi 
uczestnikami dyskusji, 
przyjmują poglądy 
innych lub polemizują 
z nimi. 

Częsta kontrola zeszytów szkolnych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawności ortograficznej, 
interpunkcyjnej, z uwzględnieniem 
wniosków do dalszej pracy  

Kontynuacja strategii 
pisania. 
 
Sprawdzanie raz w miesiącu 
pracy pisemnej ucznia na 
podstawie zeszytu 
przedmiotowego bądź 
zeszytu ćwiczeń. 
Kontrola zeszytów 
szkolnych-  dwa razy w 
semestrze. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wzrasta poziom 
graficzny i estetyczny 
poprawnego pisma. 

Stosowanie zasad ortografii i 
interpunkcji -ćwiczenia redakcyjne 
mające na celu powtórzenie i 
utrwalenie norm ortograficznych i 
interpunkcyjnych u uczniów 

Pisanie dyktand na zajęciach  
języka polskiego lub 
ćwiczenia ortograficzne i 
interpunkcyjne. 
 
Przestrzeganie kontraktu 
ortograficznego. 
 Wdrażanie samokontroli 
uczniów. 

Nauczyciele języka 
polskiego 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
zwracają uwagę na 
właściwe 
stosowanie zasad 
ortografii i 
interpunkcji. 

Uczniowie piszą 
poprawnie pod 
względem 
ortograficznym, 
stosują poprawnie 
znaki interpunkcyjne. 
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HISTORIA 

 
Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018,  

ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie kompetencji kluczowych: 
 

L.p 

 
 
Umiejętność 
 

Zadania Realizacja Termin Efekty 

1.  

Chronologia 
historyczna 

 

Przeprowadzenie na początku roku 
w klasach 1 lekcji dotyczącej 
chronologii i metod datowania 

Zajęcia lekcyjne oraz art. 42 

 

Początek roku 
szkolnego Uczniowie 

prawidłowo 
rozpisują daty Rozpisywanie dat na lekcjach 

historii 
Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe  

Cały rok szkolny 

Oś czasu 
Ćwiczenia z osią czasu na 
lekcjach 

Lekcje powtórzeniowe 
Uczniowie 
umieszczają daty 
na osi czasu 

2.  
Analiza i 
interpretacja 
historyczna 

Analiza historycznych tekstów 
źródłowych 

 
Praca z tekstami źródłowymi 
dostępnymi w podręczniku 
oraz w wyborach tekstów 
Analiza i interpretacja 
wykresów z zakresu WOS 
Wyszukiwanie informacji na 
mapie 

Na lekcjach historii 
oraz wiedzy o 
społeczeństwie 

Uczeń 
prawidłowo 
analizuje 
dostępne źródła 
informacji 

 

Analizowanie i interpretowanie 
wykresów, tabel, schematów 

Praca z mapą historyczną 

Analizowanie i interpretowanie 
aktów prawnych (konstytucje)  

Lekcje historii oraz wiedzy o 
społeczeństwie 

Cały rok szkolny 
Interpretowanie 
dokumentów 
aktowych 
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3.  
Tworzenie 
narracji 
historycznej 

Tworzenie sytuacji problemowych w 
trakcie lekcji - wspólne 
poszukiwanie przyczyn zachodzenia 
pewnych sytuacji. Formułowanie 
wniosków z obserwacji i 
doświadczeń.  

Tworzenie sytuacji 
problemowych podczas 
zajęć lekcyjnych. 

Wszyscy nauczyciele 
Uczeń opisuje, 
obserwuje i  
wyciąga wnioski. 

Analizowanie zaistniałej sytuacji 
historycznej i próba wyjaśnienia jej 
przyczyn 

Zastosowanie metod 
wymagających analizę 
zaistniałego problemu 

Cały rok szkolny 

Uczeń poprawnie 
analizuje sytuację 
i wskazuje 
sposoby 
rozwiązania 

Szeregowanie wydarzeń w 
porządku chronologicznym 

Stosowanie ćwiczeń 
wymagających 
przedstawiania wydarzeń w 
porządku chronologicznym 

Lekcje powtórzeniowe 
historii 

Uczeń poprawnie 
umieszcza 
wydarzenia 

4.  
Znajomość 
zasad i podstaw 
demokracji 

Poznanie zasad demokracji 
antycznej i współczesnej 
 

Zajęcia lekcyjne historii i 
wiedzy o społeczeństwie 

Cały rok szkolny 

Uczeń poprawnie 
analizuje tekst 
konstytucji i 
wskazuje 
występujące w 
nich zasady 

Propagowanie zasad demokracji 
poprzez udział w wyborach do SU 
 

Wybory do Samorządu oraz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Opiekun SU, 
wychowawcy 

Analizowanie i interpretowanie 
tekstu Konstytucji szkoły 
 
 
 

Lekcje wychowawcze oraz 
wiedzy o społeczeństwie 

Cały rok szkolny 
Wszyscy nauczyciele 

5.  
Znajomość 
podstaw ustroju 
RP 

Praca z tekstem Konstytucji RP 
Lekcje wiedzy o 
społeczeństwie 

W trakcie roku 
szkolnego 

 

Uczeń poprawnie 
wskazuje władze 
ustawodawczą, 
wykonawczą i 
sądowniczą w 
Polsce 
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Analiza teksów źródłowych 
Interpretowanie zapisów 
aktów zawierających zasady 
ustrojowe 

Lekcje historii oraz wos 
Uczeń wskazuje 
wymagane 
informacje 

Rozwiązywanie zadań polegających 
na wskazaniu zmian ustrojowych 
oraz zasad demokracji 
 

Rozwiązywanie zadań pod 
kierunkiem nauczyciela na 
karcie pracy 

Zgodnie z ustalonym 
planem dydaktycznym 

Uczeń rozwiązuje 
zadania tekstowe 
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JĘZYK ANGIELSKI 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018,  
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych:  

 

L.p 

Wymagania 
zgodnie z Nową 
Podstawą 
Programową 

Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

1. 

Znajomość 
Środków 
językowych 
 

Uzupełnianie luk wyrazami w 
odpowiedniej formie. 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń zna zasady 
tworzenia 
poszczególnych 
konstrukcji 
gramatycznych.  

Dobieranie wyrazów do luk. 
Rozróżnianie części mowy. 

Zadania z repetytorium 
ćwiczące tą umiejętność 
wykonywane dwa razy w 
tygodniu 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozróżnianie 
części mowy. 

Słownictwo  

Krótkie odpowiedzi na 
plusy i minusy. Uczniowie 
na każdej lekcji 
odpytywani są z 
poznanego słownictwa 
(jedno słowo) 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń zna słownictwo z 
wymaganego zakresu.  

2. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Test wyboru – wyszukiwanie 
informacji szczegółowych. 

 

Zadanie do tekstu 
sprawdzające 
zrozumienie i zdolność 
wyszukania konkretnych 
informacji (repetytorium). 
Ustna odpowiedź 
uzasadniająca wybór 
ucznia. 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione pytanie, 
rozumie ogólny sens 
tekstu i potrafi wyszukać 
szczegółowe informacje. 
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Dobieranie zdań do luk. Zwracanie 
uwagi na kontekst. 

Zadanie do tekstu 
sprawdzające 
zrozumienie i zdolność 
wyszukania konkretnych 
informacji (repetytorium). 
Ustna odpowiedź 
uzasadniająca wybór 
ucznia. 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Dobieranie nagłówków do akapitów – 
parafraza treści tekstu w 
nagłówkach. 

Zadanie do tekstu 
sprawdzające 
zrozumienie i zdolność 
wyszukania konkretnych 
informacji (repetytorium). 
Ustna odpowiedź 
uzasadniająca wybór 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Głośne czytanie tekstów. 

Uczniowie czytają 
fragmenty tekstu. 
Uczniowie odpowiadają 
na pytania do tekstu – 
pisemnie lub ustnie 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie czytany 
tekst i potrafi go 
poprawnie przeczytać. 

Ciche czytanie ze zrozumieniem. 
Uczniowie odpowiadają 
na pytania do tekstu – 
pisemnie lub ustnie 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie czytany 
tekst 
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3. 

Rozumienie 

wypowiedzi 

ustnych 

Zadania typu prawda / fałsz.- 
zgodność informacji z treścią 
nagrania. 

Rozumienie ogólnego 
sensu prostych sytuacji 
komunikacyjnych, w tym 
intencji rozmówcy,  
- rozumienie instrukcji 
nauczyciela, 
 - rozumienie ogólnego 
sensu oraz 
wyszukiwanie informacji 
szczegółowych w 
nieskomplikowanych 
wypowiedziach i 
dialogach. 
Zadania z repetytorium 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń potrafi znaleźć 
odpowiedź na 
postawione pytanie, 
rozumie ogólny sens 
tekstu i potrafi wyszukać 
szczegółowe informacje. 

Dobieranie zdań do wypowiedzi – 
rozpoznawanie kluczowych 
informacji w nagraniu.  

Zadania z repetytorium 
Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Zadawanie pytań przez nauczyciela 
w języku angielskim. Rozmowa w 
języku angielskim.  

Na każdej lekcji 
prowokowanie krótkich 
sytuacji dialogowych 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie polecenia 
i pytania, potrafi na nie 
zareagować. 

4. 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Tłumaczenia tekstów. 

Praca ze słownikiem, 
uczniowie tłumaczą w 
zeszytach fragmenty 
tekstu, pojedyncze słowa 
lub całe teksty. 

Uczniowie  
Uczeń rozumie czytany 
tekst, posługuje się 
słownikiem. 

Przekształcanie konstrukcji 
gramatycznych  

Dwa razy w tygodniu 
'grammar rama'  – 
uczniowie przekształcają 
zdania  w tej samej 
konstrukcji gramatycznej.  

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń zna zasady 
tworzenia 
poszczególnych 
konstrukcji 
gramatycznych.  
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5. 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Pisanie tekstów (opowiadania, 
wypracowania, opisy, listy formalne i 
nieformalne e-maile)  
 
Pisemne wypowiedzi uczniów 
dotyczące sytuacji komunikacyjnych 
(np. rozmowa przez telefon, scenki 
sytuacyjne). 

Zajęcia lekcyjne, zajęcia 
dodatkowe. Praca z 
kluczem na lekcji. 
Samodzielna praca 
uczniów. 
 

Dostrzeganie różnic 
między fonetyczną a 
graficzną formą wyrazu 
oraz umiejętność 
poprawnego zapisu 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń  potrafi tworzyć 
pisemne wypowiedzi 

6. 
Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 

Zadawanie pytań przez nauczyciela 
w języku angielskim. Rozmowa w 
języku angielskim.  
 
Wypowiedzi uczniów na zadany 
temat. Np. wypowiedź o sobie, o 
Lublinie, o wolnym czasie itd. 
 
Uczniowie wypowiadają się na temat 
przeczytanych lub wysłuchanych 
tekstów. 

Na każdej lekcji 
prowokowanie krótkich 
sytuacji dialogowych 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Uczeń rozumie polecenia 
i pytania, potrafi na nie 
zareagować. 
Uczeń potrafi tworzyć 
krótkie wypowiedzi na 
różne tematy  
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JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p. 

Wymaganie 

zgodnie z Nową 

Podstawą 

Programową 

Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 

odpowiedzialne 
Efekty 

1. 

 

Rozumienie 

wypowiedzi 

ustnych 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

gimnazjalnego z języka hiszpańskiego 

na poziomie podstawowym 

Analiza próbnego egzaminu 

gimnazjalnego pod kątem 

umiejętności związanych rozumieniem 

ze słuchu 

Analiza najczęściej powtarzających 

się błędów 

Zwiększenie liczby zajęć z 

zastosowaniem ćwiczeń na 

rozumienie ze słuchu 

Uczenie różnych strategii rozumienia 

ze słuchu w tym rozumienia 

globalnego oraz wyszukiwania 

informacji szczegółowych 

Zastosowanie różnorodnych 

Realizacja strategii 

rozumienia ze 

słuchu 

Nauczyciel na 

każdej lekcji  stosuje 

polecenia w języku 

obcym, 2-3 razy w 

miesiącu stosuje 

ćwiczenia 

rozumienia ze 

słuchu 

2-3 razy w miesiącu 

nauczyciel 

przygotowuje 

dodatkowe materiały 

audio 

 

Nauczyciel języka 

hiszpańskiego  

 

 

 

Na bieżąco 

 

Uczniowie rozumieją 

wypowiedzi 

słuchane 
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materiałów i nagrań dialogów, 

piosenek, materiałów 

audiowizualnych,  

Szczególne dbanie o prawidłową 

wymowę, natychmiastowa korekcja 

błędów 

Używanie na lekcji poleceń i prostych 

objaśnień w języku hiszpańskim 

2. 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych 

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

gimnazjalnego z języka hiszpańskiego 

na poziomie podstawowym 

Analiza próbnego egzaminu 

gimnazjalnego pod kątem 

opanowania przez uczniów 

umiejętności związanych ze 

standardem rozumienia tekstu 

pisanego  

Uczyć korzystania z materiałów 

źródłowych, w tym z podręcznika, 

 Nauczenie strategii pracy z tekstem, 

w tym czytania ze zrozumieniem, 

analizy struktury zdania i 

wyszukiwania nowego materiał 

leksykalnego 

Uczenie pracy ze słownikiem 

Realizacja strategii 

rozumienia tekstu 

pisanego 

Na każdej lekcji 

nauczyciel zapisuje 

na tablicy nowe 

struktury 

gramatyczne i 

leksykalne 

Uczniowie zakładają 

słowniczek do 

języka 

hiszpańskiego w 

celu lepszego 

zapamiętywania 

nowego materiału 

leksykalnego 

Po opanowaniu 

Nauczyciel języka 

hiszpańskiego  

 

Na bieżąco 

 

 

Uczniowie rozumieją 

teksty pisane  
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 przez uczniów 

technik pracy z 

tekstem, zadawanie 

im lektury jako pracy 

domowej 

3. 
Reagowanie na 

wypowiedzi 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

gimnazjalnego z języka hiszpańskiego 

na poziomie podstawowym 

Analiza sprawdzianu pod kątem 

opanowania przez uczniów 

umiejętności związanych ze 

standardem reagowanie 

Zwiększenie ilości zadań związanych 

tworzeniem krótkich dialogów 

Ćwiczenie struktur gramatycznych w 

różnego typu zadaniach 

Wyćwiczenie automatyki odpowiedzi, 

przez częste powtarzanie właściwych 

reakcji językowych 

 

Realizacja strategii 

reagowanie 

Dwa razy w 

semestrze 

nauczyciel zleca 

przygotowanie 

scenek dialogowych 

 Wymaganie od 

uczniów udzielania 

krótkich odpowiedzi 

na pytania 

nauczyciela w 

języku obcym 

Zwracać uwagę na 

poprawne pod 

względem 

stylistycznym 

odpowiedzi, 

„pełnymi zdaniami” 

Nauczyciel języka 

hiszpańskiego  

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

poprawnie reagują 

na wypowiedzi 

4. 
Tworzenie 

wypowiedzi 
Poprawa i analiza błędów  Pisanie krótkich 

tekstów w formie 
Nauczyciel języka 

Uczniowie 

poprawnie piszą 
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pisemnych Ćwiczenie i powtarzanie struktur 

gramatycznych 

Dbałość o poprawność zapisu, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

akcentów 

 

 

pracy domowej 

Nauczyciel 

sprawdza 

poprawność zapisu 

w zeszycie raz na 

dwa miesiące 

Założenie przez 

uczniów słowniczka 

do języka 

hiszpańskiego 

Kontrolowanie 

poprawności zapisu 

w zeszycie i w 

słowniku. 

hiszpańskiego 

 

Na bieżąco 

krótkie teksty 
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MATEMATYKA 

Strategia działań w klasach I-III gimnazjum w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p. 
Wymagania 

ogólne 
Zadania Realizacja 

Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

1. 

I. Wykorzystanie i 
tworzenie 
informacji. 

Interpretowanie i tworzenie tekstów 
matematycznych 
Doskonalenie wykonywania 
obliczeń na liczbach wymiernych, 
procentach do rozwiązywania 
problemów w kontekście 
praktycznym 

- Rozwiązywanie  zadań 
dotyczących podwyżki, 
obniżki, stóp procentowych, 
stężeń procentowych 
- Obliczanie wartości 
wyrażeń arytmetycznych 
zawierających liczby 
wymierne 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń zna i stosuje 
algorytmy działań na 
liczbach wymiernych. 
Uczeń poprawnie 
wykonuje obliczenia 
procentowe. 

2. 

II. 

Wykorzystywanie 

i interpretowanie 

reprezentacji. 

Odczytywanie i interpretowanie  
informacji  

-Układanie pytań do tekstu, 
wykresu, diagramu, tabeli 
- Wyszukiwanie w tekście 
konkretnej informacji i jej 
objaśnianie 
-Odpowiadanie na pytania 
do tekstu zadań 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń potrafi 
interpretować dane 
zapisane w postaci 
graficznej lub 
tekstowej 

Odczytywanie i interpretowanie  
informacji przedstawionych na 
wykresach funkcji  

-Ćwiczenie analizy własności 
funkcji na podstawie danego 
jej wykresu lub wzoru.  
- Ćwiczenie odczytywania 
miejsca zerowego funkcji. 
- Sprawdzanie, czy dany 
punkt należy do wykresu 
funkcji. 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń poprawnie 
odczytuje własności 
funkcji 
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3. 
III. Modelowanie 

matematyczne. 

Wybór odpowiedniego modelu 
rozwiązania sytuacji przedstawionej 
w poleceniu 

- Dobieranie wyrażenia 
arytmetycznego, 
algebraicznego, równania 
lub układu równań do treści 
zadania. 
- Zapisywanie treści zadania 
w postaci wyrażenia 
arytmetycznego, 
algebraicznego, równania 
lub układu równań 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń poprawnie 
dobiera  i zapisuje 
wyrażenie do treści 
zadania  
 

Utrwalanie znajomości wzorów na 
pole powierzchni, obwód, objętość 

- Rozwiązywanie zadań 
osadzonych w kontekście 
praktycznym 
- Utrwalać zamianę 
jednostek długości, czasu, 
wagi, powierzchni, objętości  

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń zna i stosuje 
poznane wzory oraz 
poprawnie zamienia 
jednostki 

4 

IV. Użycie i 

tworzenie 

strategii. 

Doskonalenie planowania etapów  
rozwiązywania zadań oraz 
prezentacji ich rozwiązań 

- Wprowadzenie 
ujednoliconego schematu 
zapisywania etapów 
rozwiązywania zadań 
tekstowych. (schemat: dane, 
rozwiązanie, odpowiedź 
pełnym zdaniem, 
sprawdzenie wyniku z 
warunkami zadania) 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń rozwiązuje 
zadania według 
podanego schematu 
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5. 
V. Rozumowanie 

i argumentacja. 

Ćwiczenie wyciągania wniosków z 
kilku informacji podanych w różnej 
postaci 

- Ćwiczenie selekcji 
informacji zawartych w treści 
zadania pod kątem 
przydatności do rozwiązania 
danego problemu 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń wyciąga 
właściwe wnioski z 
różnych informacji. 

Ćwiczenie umiejętności 
przeprowadzenia dowodu  

- Ćwiczenie umiejętności 
przeprowadzania dowodów 
(poprawny i logiczny zapis 
matematyczny) 

Na bieżąco 

Nauczyciele 

matematyki 

Uczeń poprawnie 
przeprowadza ogólny 
dowód, nie na 
wybranych 
przykładach 
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BIOLOGIA 

Strategia działań w klasach I - III gimnazjum w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p 
Wymagania 

ogólne 
Zadania Realizacja Termin Efekty 

1.  Poszukiwanie, 
wykorzystanie i 
tworzenie 
informacji. 
 

Kształcenie umiejętności 
rozumienia czytanego tekstu 

1. Odczytywanie na lekcji 
fragmentu tekstu źródłowego i 
ułożenie do niego pytań. 

2. Wyszukiwanie w tekście 
konkretnej informacji i jej 
objaśnianie. 

3. Wykonywanie samodzielnej 5- 
zdaniowej notatki z tekstu 
znajdującego się w 
podręczniku. 

4. Kształcenie umiejętności 
posługiwania się terminologią 
specjalistyczną (naukową). 

Cały rok Uczniowie potrafią 
analizować przeczytany 
tekst, zadania z treścią, 
korzystać z materiałów 
źródłowych.  
Uczniowie  posługują się 
terminologią 
specjalistyczną.  
Potrafią samodzielnie 
wykonać notatkę. 

2.  Znajomość 
metodyki badań 
biologicznych. 
 

Doskonalenie opisu 
doświadczenia, obserwacji, 
wyciągania wniosków 

1. Samodzielne planowanie, 
wykonywanie i opis 
doświadczenia. 

2. Formułowanie wniosków z 
obserwacji i doświadczeń. 

3. Kształcenie umiejętności 
wyciągania wniosków poprzez 
analogię. 

Cały rok Uczniowie potrafią 
zaplanować, wykonać i 
opisać doświadczenie. 
Potrafią sformułować 
hipotezę i wniosek. 
Uczniowie korzystają z 
analogii. 
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3.  Znajomość 
różnorodności 
biologicznej i 
podstawowych 
procesów 
biologicznych. 

Rozpoznawanie, 
porządkowanie i opisywanie 
organizmów. 

1. Rozpoznawanie organizmów 
na podstawie opisu, rysunku, 
schematu. 
 

Cały rok Uczniowie rozpoznają 
nieznany im organizm na 
podstawie opisu, 
schematu, rysunku. 

4. Rozumowanie i 
argumentacja. 

Dostrzeganie zależności 
pomiędzy omawianymi 
procesami i zjawiskami. 

1. Wyjaśnianie zjawisk i 
procesów biologicznych. 

2. Podawanie zależności 
przyczynowo – skutkowych 
omawianych procesów 
biologicznych. 

3. Podawanie wyczerpujących 
argumentów. 

4. Uzasadnianie swojego zdania. 
5. Analizowanie treści zadań 

egzaminacyjnych. 
 

Cały rok Uczniowie dobierają 
właściwe argumenty, 
wyjaśniają zjawiska i 
procesy biologiczne. 

5. Znajomość 
uwarunkowań 
zdrowia 
człowieka. 
 

Dostrzeganie zależności 
pomiędzy własnym 
postępowaniem a 
zachowaniem zdrowia. 

1. Stwarzać sytuacje 
wymagające podejmowania 
własnych decyzji. 

2. Ukazywać konsekwencje 
podejmowanych decyzji. 

Cały rok Uczniowie stosują zasady 
właściwego stylu życia na 
co dzień.  
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CHEMIA 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018, 
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p Wymagania ogólne Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 
odpowiedzialne 

Efekty 

1 

I. Pozyskiwanie, 
przetwarzanie i 
tworzenie informacji. 
Pozyskuje i 
przetwarza informacje 
z różnorodnych źródeł 
z wykorzystaniem 
technologii 
informacyjno – 
komunikacyjnych. 

Kształcenie umiejętności 
rozumienia czytanego tekstu 
(tabele, wykresy, schematy, 
diagramy). 
Korzystanie z Internetu i 
platform edukacyjnych. 
 

-Odczytywanie fragmentu tekstu 
źródłowego i ułożenie do niego 
pytań (na lekcji, praca domowa). 
- Wykonywanie samodzielnej 5- 
zdaniowej notatki z tekstu 
znajdującego się w podręczniku. 
- Kształcenie umiejętności 
posługiwania się terminologią 
specjalistyczną (naukową). 
- Wyszukiwanie w tekście 
konkretnej informacji i jej 
objaśnianie. 
- Rozwiązywanie testów ze 
szkolnej platformy edukacyjnej. 
- Przygotowywanie prezentacji 
multimedialnych z 
wykorzystaniem Internetu zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. 
- Wykonywanie gazetek 
tematycznych. 
- Udział w konkursach 
tematycznych organizowanych na 
różnych szczeblach. 

Na bieżąco  
Nauczyciel chemii. 

Uczniowie potrafią 
analizować 
przeczytany tekst, 
zadania z treścią, 
Uczniowie korzystają 
z platform 
edukacyjnych, 
przygotowują 
prezentacje, biorą 
udział w konkursach. 
 

2 

II. Rozumowanie i 
zastosowanie nabytej 
wiedzy do 
rozwiązywania 

Kształcenie umiejętności 
odróżniania właściwości 
fizycznych i chemicznych 
substancji. 

-Charakteryzowanie właściwości 
substancji przy pomocy narządów 
zmysłów oraz informacji 
zawartych w tabelach, wykresach 

Na bieżąco  
Nauczyciel chemii. 

Uczniowie potrafią 
wymienić właściwości 
substancji dzieląc je 
na fizyczne i 
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problemów. 
Opisuje właściwości 
substancji i wyjaśnia 
przebieg prostych 
procesów 
chemicznych. 

Ćwiczenie umiejętności 
opisywania właściwości 
substancji. 

i Internecie. 
-Odpowiadanie na pytania 
problemowe związane z 
przebiegiem prostych procesów 
chemicznych, wyciąganie 
wniosków na podstawie 
obserwacji. 

chemiczne 
Potrafią postawić 
hipotezę i wyciągnąć 
wnioski na podstawie 
przebiegu prostych 
procesów 
chemicznych.  

3 

II. Rozumowanie i 
zastosowanie nabytej 
wiedzy do 
rozwiązywania 
problemów. Zna 
związek właściwości 
różnorodnych 
substancji z ich 
zastosowaniami i ich 
wpływ na środowisko 
naturalne. 

 
Kształcenie umiejętności 
powiązania właściwości 
różnorodnych substancji z ich 
zastosowaniem. 
Rozpoznawanie substancji 
szkodliwych dla środowiska i 
organizmu człowieka. 

- Ćwiczenia mające na celu 
wskazanie właściwości substancji 
z jej zastosowaniem. 
Odpowiadanie na pytania, typu: 
 „Dlaczego daną substancję 
można wykorzystać w danej 
gałęzi przemysłu, a dlaczego 
innej nie można stosować?” 
-Ćwiczenia w rozpoznawaniu 
piktogramów związanych z 
wpływem danej substancji na 
środowisko ( rozwiązywanie 
testów z platformy). 
- Przypominanie przy 
wykonywaniu doświadczeń o 
zasadach bezpieczeństwa i 
przepisach BHP. 
- Obserwowanie stanu 
najbliższego środowiska i wpływu 
na nie substancji szkodliwych, np. 
kwaśne opady. 
- Przygotowywanie prezentacji na 
temat zanieczyszczeń środowiska 
według schematu: przyczyny, 
skutki, zapobieganie. 
 

Na bieżąco  
Nauczyciel chemii. 

Uczniowie korzystają 
z analogii. 
Wiążą właściwość 
substancji z jej 
zastosowaniem. 
Wiedzą, dlaczego 
niektóre z substancji 
chemicznych mają 
zastosowanie w 
przemyśle a inne w 
gospodarstwie 
domowym. 
Potrafią ocenić wpływ 
człowieka na 
środowisko. 
Biorą udział w 
konkursach o 
tematyce 
ekologicznej. 
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4 

II. Rozumowanie i 
zastosowanie nabytej 
wiedzy do 
rozwiązywania 
problemów. 
Wykonuje proste 

obliczenia dotyczące 

praw chemicznych. 

Kształcenie umiejętności 
analizy zadania tekstowego. 
Praktyczne wykorzystanie 
poznanych praw do 
rozwiązywania zadań 
rachunkowych i 
problemowych. 

- Zwiększenie częstotliwości 
wykonywania różnorodnych 
zadań wymagających: stosowania 
poznanych praw i zależności oraz 
określania związków 
przyczynowo – skutkowych. 
- Zaliczenie w formie pisemnej 
podstawowych praw 
chemicznych: 
- prawa zachowania masy, 
- prawa stałości składu związku 
chemicznego, 
- prawa okresowości. 
-Wykorzystanie poznanych praw 
do rozwiązywania zadań 
rachunkowych i problemowych. 

Na bieżąco  
Nauczyciel chemii. 

.Uczniowie znają 
podstawowe prawa 
chemiczne i 
rozwiązują zadania z 
wykorzystaniem tych 
praw. 
Wiążą położenie 
pierwiastka w 
układzie okresowym z 
budową jego atomu. 

5 

III. Opanowanie 
czynności 
praktycznych. 
Bezpiecznie posługuje 

się prostym sprzętem 

laboratoryjnym i 

odczynnikami 

chemicznymi; 

projektuje i 

przeprowadza proste 

doświadczenia 

chemiczne. 

Kształcenie umiejętności 
rozpoznawania i 
posługiwania się prostym 
sprzętem laboratoryjnym i 
odczynnikami chemicznymi. 
Opanowanie umiejętności 
zaprojektowania i 
przeprowadzenia prostych 
doświadczeń chemicznych. 

- Odróżnienie szkła od sprzętu 
laboratoryjnego. 
-Rozpoznawanie szkła i sprzętu 
laboratoryjnego praktycznie i przy 
pomocy materiałów z platformy 
edukacyjnej ( testy } 
-Przeprowadzenie prostych 
doświadczeń w domu ( praca 
domowa) z wykorzystaniem 
substancji stosowanych w 
gospodarstwie domowym. -
Zapisywanie obserwacji i 
wniosków z tych doświadczeń. 
- Pomoc nauczycielowi w 
przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu doświadczeń. 
- Oglądanie doświadczeń na 
filmach edukacyjnych wyd.  

Na bieżąco  
Nauczyciel chemii. 

Uczniowie znają 

sprzęt laboratoryjny, 

wykonują proste 

doświadczenia. 

Zapisują prawidłowo 

ich wyniki. 
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FIZYKA 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018,  
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p Wymagania ogólne Zadania Realizacja 
Termin/ osoby 

odpowiedzialne 
Efekty 

1 

I. Wykorzystuje 
wielkości fizyczne do 
opisu poznanych 
zjawisk lub rozwiązy-
wania prostych zadań 
obliczeniowych.  

Utrwalanie znajomości 
wzorów wielkości fizycznych   

- Analiza zadania tekstowego, 
wypisanie danych, szukanych, 
wykonanie rysunku, sprawdzenie 
sensowności rozwiązania 
- Kartkówki ze znajomości 
wzorów, jednostek, symboli 
fizycznych 

Na bieżąco  
Nauczyciel fizyki 

Uczniowie potrafią 
analizować 
przeczytany tekst, 
zadania z treścią, 
Uczniowie znają 
wzory i je 
przekształcają. 

2 

II. Przeprowadza 
doświadczenia i 
wyciąga wnioski z 
otrzymanych wyników.  

Doskonalenie opisu 
doświadczenia, obserwacji, 
wyciągania wniosków 

- Samodzielne planowanie, 
wykonywanie i opis 
doświadczenia (np. prezentacja 
komputerowa, zdjęcia). 
- Formułowanie wniosków z 
obserwacji i doświadczeń 
- Kształcenie umiejętności 
wyciągania wniosków poprzez 
analogię 
 

Na bieżąco  
Nauczyciel fizyki 

Uczniowie potrafią 
zaplanować, wykonać 
i opisać 
doświadczenie. 
Potrafią sformułować 
hipotezę i wniosek.  
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3 

III. Wskazywanie w 
otaczającej 
rzeczywistości zjawisk 
opisywanych za 
pomocą poznanych 
praw i zależności 
fizycznych.  

Doskonalenie umiejętności 

wykorzystania poznanych 

praw, związków i zależności 

 

- Zwiększenie częstotliwości 
wykonywania różnorodnych 
zadań wymagających: stosowania 
poznanych praw i zależności oraz 
określania związków 
przyczynowo - skutkowych 

Na bieżąco  
Nauczyciel fizyki 

Uczniowie korzystają 
z analogii. 

4 

IV. Posługiwanie się 
informacjami 
pochodzącymi z 
analizy przeczytanych 
tekstów (w tym 
popularnonaukowych).  

Kształcenie umiejętności 
rozumienia czytanego tekstu 
(tabele, wykresy, schematy, 
diagramy) 

- Odczytywanie fragment tekstu 
źródłowego i ułożenie do niego 
pytań (na lekcji, praca domowa). 
-  Wykonywanie samodzielnej 5- 
zdaniowej notatki z tekstu 
znajdującego się w podręczniku. 
- Kształcenie umiejętności 
posługiwania się terminologią 
specjalistyczną (naukową). 
- Wyszukiwanie w tekście 
konkretnej informacji i jej 
objaśnianie. 

Na bieżąco  
Nauczyciel fizyki 

Uczniowie potrafią 

analizować 

przeczytany tekst, 

korzystać z 

materiałów 

źródłowych.  

Uczniowie  posługują 

się terminologią 

specjalistyczną.  

Potrafią samodzielnie 
wykonać notatkę. 
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GEOGRAFIA 

Strategia działań w klasach I – III gimnazjum w latach 2015 – 2018,  
ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie wymagań ogólnych: 

 

L.p. Wymagania ogólne Działanie Realizacja 
Termin/ osoby 

odpowiedzialne 
Efekty 

1 

I. Korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

geograficznej. 

- kształcenie umiejętności 

właściwej interpretacji 

zapisu mapy, wykresów 

1. Analiza map fizycznych, 

tematycznych, 

topograficznych, czytanie 

map konturowych 

2. Opis elementów 

środowiska na podstawie 

fotografii  

3. Analiza rysunków i 

schematów zjawisk i 

procesów zachodzących w 

przestrzeni  

4. Rysowanie i interpretacja 

wykresów klimatycznych 

5. Prezentacja danych 

statystycznych za pomocą 

wykresów 

Na bieżąco 

Uczeń potrafi 

korzystać z:  

-planów, map, 

 

Uczeń potrafi 

korzystać z fotografii, 

rysunków, wykresów 

korzystanie z właściwych 

stron internetowych w celu 

uzyskania danych 

6. Wyszukiwanie danych 

statystycznych w Rocznikach 

Statystycznych 

zamieszczonych na stronach 

internetowych GUS  

7. Tworzenie prezentacji 

multimedialnych , lekcji i 

testów na platformie 

Na bieżąco 

Uczeń potrafi 

korzystać z tekstów 

źródłowych  



62 

 

kształcenie umiejętności 

rozumienia czytanego 

tekstu 

8. Na każdej lekcji 

odczytywanie fragment tekstu 

źródłowego i ułożenie do 

niego pytań. 

 9. Wyszukiwanie w tekście 

konkretnej informacji i jej 

objaśnianie. 

Na bieżąco  

2 

II. Identyfikowanie 

związków i zależności 

oraz wyjaśnianie 

zjawisk i procesów. 

Kształcenie umiejętności 

posługiwania się 

terminologią 

specjalistyczną 

(naukową). 

1.Wyszukiwanie i objaśnianie 

pojęć, nazw obiektów 

geograficznych 

 2. Tworzenie słownika pojęć 

( prezentacja na gazetce 

klasowej) 

Na bieżąco 

Uczeń posługuje się 

podstawowym 

słownictwem 

geograficznym w toku 

opisywania oraz 

wyjaśniania zjawisk i 

procesów 

zachodzących w 

środowisku 

geograficznym 
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Kształcenie umiejętności 

logicznego myślenia, 

wnioskowania 

1.Wykazywanie zależności 

między warunkami 

środowiska a gospodarką  

2.Rozpoznawanie przyczyn i 

skutków wylesiania Amazonii 

3.Analiza klimatogramów i 

przedstawianie na ich 

podstawie warunków życia w 

obszarze ,dla którego był 

wykonany  

4.Opis czynników 

kształtujących daną formę 

powierzchni Ziemi (np. na 

podstawie fotografii) 

Zgodnie z rozkładem 

Uczeń identyfikuje 

związki i zależności w 

środowisku 

przyrodniczym, 

gospodarce i życiu 

społecznym w 

różnych skalach 

przestrzennych 

(lokalnej, regionalnej, 

krajowej, globalnej); 

3 

III. Stosowanie wiedzy i 

umiejętności 

geograficznych w 

praktyce 

Kształcenie umiejętności 

porównywania i 

charakterystyki 

środowiska wybranych 

krajów 

1.Uzupełnianie tabel 

porównawczych dla 

wybranych krajów 

wykorzystując różnorodne 

źródła 

Zgodnie z rozkładem 

Uczeń potrafi 

porównać i 

scharakteryzować 

środowisko 

wybranych krajów. 

Obliczanie czasu 

słonecznego 

2. Regularne wykonywanie 

zadań na obliczanie czasu 

słonecznego 

Raz w miesiącu we 

wszystkich klasach 

Uczeń potrafi 

obliczać czas 

słoneczny (różnicę 

czasu słonecznego) 

Obliczanie wysokości 

słońca nad horyzontem 

3.Konstruowanie i 

rozwiązywanie zadań 

Raz w miesiącu we 

wszystkich klasach 

Uczeń potrafi 

obliczać wysokość 

słońca i określać 

zmiany wysokości 

słońca nad 

horyzontem w ciągi 

roku 
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Określanie skutków 

ruchów Ziemi 

4. Gra przestrzenna „ruch – 

skutek” 

na lekcjach 

powtórzeniowych 

uczeń potrafi 

przyporządkować 

skutek do właściwego 

ruchu Ziemi 

4 
IV. Kształtowanie 

postaw. 

Poznawanie własnego 

regionu 

1.Lekcje terenowe:  

-Stacja meteorologiczna 

- Najbliższa okolica 

Zgodnie z rozkładem Uczeń rozwija w 

sobie: ciekawość 

świata poprzez 

zainteresowanie 

własnym regionem, 

Polską, Europą i 

światem. 

Przygotowywanie uczniów 

do konkursów 

2.„Wędrujemy po mapie 

świata”  

„Nasza Ziemia - środowisko 

przyrodnicze wczoraj, dziś i 

jutro” 

 -inne 

Zgodnie z 

harmonogramem 

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 
Testy, diagnozy, raporty z egzaminów, prace pisemne uczniów. 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

1. Poprawa wyników nauczania, uczenia się, wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
2. Zwiększenie motywacji uczniów do pracy. 

EWALUACJA 

Efekty wdrożenia strategii oceniać należy poprzez: 
1. Analizę ankiet przeprowadzonych wśród rodziców oraz uczniów klas kończących etap (kwiecień, maj) 
2. Analizę wniosków i rekomendacji umieszczonych w protokołach po przeprowadzonych badaniach oraz podejmowanych działań i 

ich efektów po roku realizacji. 
3. Analizę EWD dla klas VI SP oraz III GIM. 


