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Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

w województwie kujawsko-pomorskim 
KWIECIE Ń 2012 

Procent punktów uzyskanych za poszczególne umiejętności 

Nr 
zadania 

Wymagania ogólne 
(z podstawy programowej)  

Wymagania szczegółowe 
(z podstawy programowej) 

Uczeń 

Wynik średni w procentach 

1. III. Pozyskiwanie, 
wykorzystywanie i tworzenie 
informacji. 

I.4.  
przedstawia fotosyntezę, [...] oraz określa warunki [...] 
przebiegu. 

62 

2. V. Znajomość uwarunkowań 
zdrowia człowieka. 

VII.3.  
wymienia najwaŜniejsze choroby człowieka [...]. 
VII.4. 
przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby 
nowotworowej (np. [...] promieniowanie UV) oraz podaje 
przykłady takich chorób. 
VIII. 7. 
[...] podaje przykłady cech człowieka sprzęŜonych z płcią 
(hemofilia, daltonizm). 
VIII.9. 
[...] podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych [...] 
mutacjami (mukowiscydoza, [...]) 

62 

3. I. Znajomość róŜnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
III. Pozyskiwanie, 
wykorzystywanie i tworzenie 
informacji. 

IV.9. 
opisuje zaleŜności pokarmowe [...]. 

31 

4. I. Znajomość róŜnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 
 

IV.4. 
przedstawia [...] adaptacje drapieŜników do chwytania zdobyczy 
[...]. 
IV.5. 
przedstawia na przykładzie poznanych pasoŜytów, ich adaptacje 
do pasoŜytniczego trybu Ŝycia. 
IV. 9. 
opisuje zaleŜności pokarmowe [...]. 

56 
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5. I. Znajomość róŜnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
 

IV.2. 
wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby 
o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi 
gatunkami [...]. 
IV.4. 
przedstawia [...] adaptacje drapieŜników do chwytania zdobyczy 
[...]. 
IV.5. 
przedstawia na przykładzie poznanych pasoŜytów, ich adaptacje 
do pasoŜytniczego trybu Ŝycia. 
IV.7. 
wykazuje, na wybranym przykładzie, Ŝe symbioza (mutualizm) 
jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów. 
 

57 

6. I. Znajomość róŜnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

VIII.5. 
przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się 
podstawowymi pojęciami genetyki ([...] allel, homozygota, 
heterozygota, dominacja, recesywność). 
 

30 

7. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 
 

2.1. 
odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje 
o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową 
[...]). 
3.4. 
oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych 
[...]. 

48 

8. II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 
III. Opanowanie czynności 
praktycznych. 

4.1. 
[...] opisuje skład i właściwości powietrza. 
4.7.  
opisuje rdzewienie Ŝelaza [...]. 
 

14 

9. II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 

4.7.  
opisuje rdzewienie Ŝelaza i proponuje sposoby zabezpieczania 
produktów zawierających w swoim składzie Ŝelazo przed 
rdzewieniem. 

59 

10. II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 
III. Opanowanie czynności 

6.3. 
planuje i/lub wykonuje doświadczenia wyniku których moŜna 
otrzymać wodorotlenek [...]. 
6.6. 

55 
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praktycznych. 
 

wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny [...]), 
rozróŜnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą 
wskaźników. 

11. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 

3.3. 
definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, 
którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia [...]. 
6.4. 
opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych 
wodorotlenków [...]. 

61 

12. II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów. 

8.2. 
definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone. 
8.7. 
opisuje właściwości [...] etynu. 

50 

13. III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów 
zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zaleŜności 
fizycznych. 

1.1. 
posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu [...]. 
 

71 

14. I. Wykorzystanie wielkości 
fizycznych do opisu poznanych 
zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych.  
III.  Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów 
zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zaleŜności 
fizycznych. 

1.11. 
wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej [...]. 
2.2. 
posługuje się pojęciem pracy [...]. 

53 

15. II. Przeprowadzanie doświadczeń 
i wyciąganie wniosków 
z otrzymanych wyników. 
 

9.7. 
buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu 
(wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, 
opornik, Ŝarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz). 
9.9. 
wyznacza moc Ŝarówki zasilanej z baterii za pomocą 
woltomierza i amperomierza. 

37 

16. I. Wykorzystanie wielkości 
fizycznych do opisu poznanych 
zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

4.10. 
posługuje się pojęciem [...] mocy prądu elektrycznego.  

42 

17. II. Przeprowadzanie doświadczeń 3.3. 38 
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i wyciąganie wniosków 
z otrzymanych wyników. 
III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów 
zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zaleŜności 
fizycznych. 

posługuje się pojęciem gęstości. 
3.4. 
stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością 
ciał stałych […] na podstawie wyników pomiarów wyznacza 
gęstość […] ciał stałych. 
3.9. 
wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. 

18. III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów 
zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zaleŜności 
fizycznych. 

7.6. 
opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę 
skupiającą i rozpraszającą [...]. 
7.8. 
wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz 
opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 

28 

19. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 

1.1. 
[...] posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie. 
1.8. 
analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, 
tematycznych, turystycznych. 

71 

20. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 
 

1.6. 
określa połoŜenie geograficzne [...] punktów [...] na mapie. 

61 

21. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 
 

3.6.  
posługuje się ze zrozumieniem pojęciem [...] erozji, przedstawia 
rzeźbotwórczą rolę [...] fal morskich [...]. 

18 

22. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 
II. Identyfikowanie związków 
i zaleŜności oraz wyjaśnianie 
zjawisk i procesów. 

1.6. 
określa połoŜenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne 
punktów i obszarów [...]. 
9.1. 
wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. 

71 

23. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 
II. Identyfikowanie związków 
i zaleŜności oraz wyjaśnianie 
zjawisk i procesów. 

2.2. 
posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: [...] czas słoneczny 
[...]. 
2.3. 
[...] przedstawia [...] zmiany w oświetleniu Ziemi oraz 
w długości trwania dnia i nocy w róŜnych szerokościach 
geograficznych i porach roku. 

32 

24. I. Korzystanie z róŜnych źródeł 
informacji geograficznej. 

5.1. 
wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu 

55 
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II. Identyfikowanie związków 
i zaleŜności oraz wyjaśnianie 
zjawisk i procesów. 

demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony [...]. 
8.1. 
charakteryzuje i porównuje, na podstawie róŜnych źródeł 
informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów 
sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróŜnicowanie społeczne 
i gospodarcze. 

 


