
PRZYRODA KLASA 5 

Dział 1 Odkrywamy tajemnice map 

1. Potrafię zamienić skalę liczbową na mianowaną i mianowaną na liczbową 

2. Posługuję się podziałką liniową, aby określić odległość na mapie 

3. Obliczam wymiary przedmiotów w różnych skalach 

4. Wykonuję pomiary w terenie za pomocą taśmy mierniczej i szacuję odległość 

5. Odszukuję na mapie obiekty rzeczywiste i odwrotnie 

6. Rozróżniam wypukłe i wklęsłe formy terenu 

7. Odczytuję z mapy wysokości względne i bezwzględne wybranych punktów, wzniesień 

8. Rozpoznaję na mapie hipsometrycznej formy ukształtowania terenu 

 

Dział 2 Poznajemy naszą ojczyznę i inne kraje europejskie 

1. Potrafię określić rolę człowieka w kształtowaniu powierzchni Ziemi 

2. Potrafię wskazać na mapie hipsometrycznej Polski pasy ukształtowania powierzchni 

3. Wskazuję krainy tworzące poszczególne pasy ukształtowania 

4. Wskazuję na mapie Polski Wisłę i Odrę oraz ich dorzecza 

5. Wskazuję na mapie Polski największe jeziora i sztuczne zbiorniki wodne 

6. Wskazuję na mapie Polski największe kompleksy leśne 

7. Określam funkcje lasów 

8. Wskazuję na mapie Polski województwa oraz ich stolice. 

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

województwami sąsiaduje moje województwo 

10. Określam położenie Polski na świecie i w Europie 

11. Podaję państwa sąsiadujące z Polską i wskazuje je na mapie 

12. Wymieniam państwa członkowskie Unii Europejskiej 

13. Określam obowiązki i korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej 

 

Dział 3 Poznajemy sposoby ochrony przyrody 

1. Wymieniam źródła zanieczyszczeń środowiska 

2. Podaję przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko 

3. Uzasadniam potrzebę racjonalnej gospodarki bogactwami naturalnymi 

4. Oceniam stan środowiska w najbliższej okolicy 

5. Uzasadniam potrzebę segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania 

6. Wymieniam formy ochrony przyrody w Polsce 

7. Podaję przykłady roślin i zwierząt chronionych w najbliższej okolicy 

8. Wiem, na czym polega ochrona całkowita i częściowa 

 

Dział 4 Poznajemy krajobrazy nizin 

1. Potrafię rozpoznać rodzaje krajobrazów (na podstawie opisów i zdjęć) 

2. Określam składniki krajobrazu w najbliższej okolicy 

3. Wskazuję na mapie Morze Bałtyckie; jego zatoki, półwyspy i wyspy 

4. Podaję cechy Morza Bałtyckiego (położenie, powierzchnia głębokość, zasolenie) 

5. Wskazuję na mapie Polski pas pobrzeży 

6. Omawiam cechy wybrzeża niskiego i wysokiego 

7. Omawiam, w jaki sposób powstały jeziora przybrzeżne 

8. Potrafię powiedzieć, w jaki sposób powstaje delta 

9. Określam walory turystyczne Gdańska 



10. Wskazuję na mapie Polski pas pojezierzy i krainy tworzące go 

11. Potrafię wymienić cechy krajobrazu pojezierzy 

12. Planuję trasę wycieczki po pojezierzach 

13. Wskazuję na mapie Polski pas nizin i krainy wchodzące w jego skład 

14. Wskazuję na mapie Polski Warszawę i podaję jej cechy, jako przykład krajobrazu 

wielkomiejskiego 

15. Proponuję trasę wycieczki po stolicy 

16. Określam formy ochrony przyrody w Polsce 

17. Charakteryzuję parki narodowe znajdujące się w pasie nizin 

18. Wskazuję formy ochrony przyrody pasa nizin na mapie Polski 

 

Dział 5 Poznajemy krajobrazy wyżyn 

1. Wskazuję na mapie Polski pas wyżyn i krainy wchodzące w jego skład 

2. Potrafię podać cechy krajobrazu miejsko – przemysłowego na przykładzie Wyżyny 

Śląskiej 

3. Omawiam proces przekształcania krajobrazu Wyżyny Śląskiej przez działalność 

człowieka (przemysł).  

4. Wskazuję na mapie Polski Wyżynę Krakowsko – Częstochowską i określam jej 

położenie 

5. Podaję cechy krajobrazu krasowego 

6. Opisuję wygląd jaskini krasowej 

7. Podaję atrakcje turystyczne Krakowa (proponuję trasę wycieczki po mieście) 

8. Wskazuję na mapie Polski Wyżynę Lubelską i określam jej położenie 

9. Potrafię powiedzieć, w jaki sposób powstają wąwozy lessowe 

10. Omawiam atrakcje turystyczne Lublina i Lubelszczyzny ze szczególnym 

uwzględnieniem najbliższej okolicy 

11. Wskazuję na mapie Polski parki narodowe znajdujące się w pasie wyżyn  

12. Opisuję sposoby ochrony, chronione gatunki roślin i zwierząt w tych parkach 

Dział 6 Poznajemy krajobrazy gór 

1. Wskazuję na mapie Polski Góry Świętokrzyskie i ich najwyższe pasmo Łysogóry 

2. Opisuję proces powstawania gołoborzy 

3. Wskazuję na mapie Polski Sudety i Karpaty oraz ich najwyższe szczyty 

4. Podaję cechy krajobrazu wysokogórskiego 

5. Porównuję krajobraz Tatr Wysokich z krajobrazem Tatr Zachodnich 

6. Omawiam układ roślinności w Tatrach 

7. Obliczam zmiany temperatury wraz z wysokością  

8. Wskazuję na mapie parki narodowe znajdujące się w pasie gór i omawiam wybrane 

Dział 7 Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów 

1. Wskazuję na schemacie części mchu i omawiam jego budowę 

2. Wyjaśniam, dlaczego mchy nazywamy organizmami pionierskimi 

3. Opisuję przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów 

lądowych do środowiska życia 

4. Wymieniam grupy paprotników i rozpoznaję ich przedstawicieli 

5. Wskazuję cechy wspólne w procesie rozmnażania mchów i paprotników 

6. Opisuję miejsca występowania mchów i paprotników 



7. Potrafię wyjaśnić pojęcia rośliny nagonasienne i okrytonasienne 

8. Potrafię odróżnić rośliny nagonasienne i okrytonasienne i podać ich przykłady 

9. Rozpoznaję nasiona wybranych roślin nasiennych 

10. Rozpoznaję typy kwiatostanów 

11. Oceniam znaczenie roślin nasiennych w przyrodzie i dla gospodarki człowieka 

12. Podaję przykłady roślin mających pędy podziemne i łodygi 

13. Omawiam rodzaje i kształty liści podając przykłady 

14. Omawiam rolę aparatu szparkowego u roślin 

15. Porównuję budowę wybranych roślin okrytonasiennych 

16. Rozpoznaję rodzaje pędów podziemnych 

17. Podaję nazwy części kwiatu 

18. Wyjaśniam, na czym polega rozmnażanie płciowe i bezpłciowe u roślin 

19. Omawiam cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych na podstawie schematu 

20. Charakteryzuję przystosowanie owoców do różnych sposobów rozprzestrzeniania 

zawartych w nich nasion 

21. Omawiam zmiany w wyglądzie roślin na różnych etapach rozwoju na podstawie 

obserwacji 

22. Na podstawie schematu omawiam budowę grzyba 

23. Wyjaśniam, dlaczego grzyby tworzą odrębne królestwo 

24. Potrafię podać różnice między grzybami a roślinami 

25. Wymieniam cechy budowy zewnętrznej grzybów ułatwiające ich rozpoznanie 

26. Odróżniam jadalne gatunki grzybów od gatunków trujących 

 

Dział 8 Odkrywamy tajemnice materii 

 

1. Wyjaśniam, czym są drobiny 

2. Omawiam wpływ temperatury na zmiany stanów skupienia substancji 

3. Porównuję właściwości wody w różnych stanach skupienia 

4. Wyjaśniam, dlaczego ciała stałe mają określony kształt i objętość 

5.  Określam oddziaływanie magnesów na siebie i inne substancje (na podstawie 

obserwacji) 

6. Podaję przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, twardych i 

sprężystych 

7. Określam właściwości mechaniczne ciał stałych 

8. Podaję przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego 

użytku 

9. Określam właściwości cieczy 

10. Podaję przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach 

11. Porównuję właściwości ciał stałych i cieczy w zakresie kształtu i ścisłości 

12. Potrafię podać czynniki wpływające na szybkość parowania cieczy 

13. Porównuję masy różnych substancji mających tę samą objętość 

14. Wyjaśniam pojęcie gęstości substancji 

15. Porównuję przebieg dyfuzji w cieczach i gazach 

16. Podaję przykłady wykorzystania w życiu codziennym ścisłości i rozprężliwości gazów 

17. Podaję przykłady zastosowania przewodnictwa cieplnego ciał stałych 

18. Podaję przykłady przekazywania ciepła 

19. Porównuję przekazywanie ciepła przez gazy, ciecze i ciała stałe 

20. Wyjaśniam związek rozszerzalności cieplnej ciał stałych z ich budową drobinową 



21. Określam wpływ temperatury na objętość gazów 

 


