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WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 „PRZYRODA, WITAJ” Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim 

temat lekcji 

Wymagania podstawowe 
Uczeń: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeń: 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra 
ocena bardzo 
dobra 

ocena celująca 

Dział 1 – Życie w glebie i wodzie 

 podaje przykłady 
organizmów żyjących 
w glebie, 
podaje przykłady roślin 
wodnych, 
rozróżnia ryby i płazy. 

porównuje warunki 
życia w wodzie i na 
lądzie, 
rozróżnia i podaje 
charakterystyczne cechy 
pierścienic, mięczaków, 
skorupiaków, 
pajęczaków i owadów, 
wymienia cechy 
charakterystyczne ryb 
i płazów świadczące o 
przystosowaniu do życia 
w określonych 
środowiskach. 

rozpoznaje pospolite 
gatunki ryb 
(z podziałem na 
słodkowodne 
i morskie) oraz 
płazów, 
porównuje budowę 
ryb 
i płazów. 

porównuje glebę 
bielicową, brunatną 
i czarnoziem, 
omawia strefowość 
życia  
w wodzie, 
porównuje poznane 
grupy 
bezkręgowców. 

porównuje 
rozmnażanie się 
oraz rozwój ryb 
i płazów. 

Dział 2 – Różnorodność organizmów lądowych 

 rozróżnia rośliny 
okrytonasienne, 
nagonasienne, paprocie 
i mchy, 
rozpoznaje pospolite 
rośliny nagonasienne 

opisuje warunki 
życia na lądzie, 
opisuje 
przystosowania 
ptaków do lotu, 
wymienia typowe 

porównuje warunki 
życia na lądzie 
i w wodzie, 
porównuje rośliny 
nagonasienne 
i okrytonasienne, 

porównuje mchy 
i paprocie. 

wykazuje związek 
między rozwojem 
zarodkowym gadów, 
ptaków i ssaków 
a uniezależnieniem 
tych zwierząt od 
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i okrytonasienne, 
rozróżnia gady, ptaki i ssaki. 

cechy gadów, 
ptaków i ssaków. 

porównuje gady, 
ptaki i ssaki. 

środowiska wodnego. 

Dział 3 – Funkcjonowanie organizmów 

 wymienia czynności 
życiowe organizmów, 
podaje przykłady narządów 
wymiany gazowej. 

określa cel 
poszczególnych 
czynności 
życiowych 
organizmów,  
podaje skład 
powietrza. 

określa, czym jest 
gatunek, 
wyjaśnia różnicę 
między 
samożywnością 
a cudzożywnością, 
wyjaśnia różnicę 
między 
rozmnażaniem 
płciowym 
a bezpłciowym. 

opisuje przebieg 
fotosyntezy, 
podaje, co jest 
potrzebne do 
spalania i co 
powstaje w jego 
wyniku, 
porównuje sposoby 
wykonywania 
czynności życiowych 
przez rośliny 
i zwierzęta. 

porównuje 
oddychanie i spalanie. 

Dział 4 – Planeta Ziemia 

 wyjaśnia założenia teorii 
heliocentrycznej Mikołaja 
Kopernika, 
definiuje ruchy Ziemi 
(obrotowy i obiegowy), 
wymienia najważniejsze 
konsekwencje ruchów 
Ziemi, 
nazywa i wskazuje na 
globusie i mapie 
kontynenty i oceany oraz 
pokazuje przykładową 
wyspę, półwysep, 

wyjaśnia, dlaczego 
na Ziemi występują: 
czas lokalny, czas 
słoneczny i czas 
urzędowy, 
wyjaśnia terminy: 
górowanie, 
przesilenie 
i równonoc. 
wymienia 
i wskazuje na mapie 
strefy oświetlenia 
Ziemi, 

wyjaśnia 
konsekwencje 
ruchów Ziemi, 
wyjaśnia znaczenie 
utworzenia stref 
czasowych oraz 
uzasadnia 
wprowadzenie czasu 
urzędowego,  
posługuje się 
terminami: zwrotnik 
Raka, zwrotnik 
Koziorożca, koła 

wyjaśnia, w jaki 
sposób położenie 
Słońca w stosunku do 
osi ziemskiej 
warunkuje 
oświetlenie Ziemi, 
rozpoznaje 
i wskazuje rysunki 
przedstawiające 
położenie Ziemi 
w stosunku do Słońca 
w dniach 
rozpoczynających 

na podstawie mapy 
stref czasowych 
w atlasie odczytuje 
różnice czasu 
w różnych miejscach 
na Ziemi, 
opisuje pozostałe 
(nieujęte 
w podręczniku) 
skutki ruchu 
obrotowego Ziemi, 
samodzielnie 
wykonuje rysunki 
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archipelag, 
wskazuje kontynent: 
największy, najmniejszy, 
najcieplejszy, najzimniejszy. 

rozpoznaje linię 
brzegową 
rozwiniętą i linię 
brzegową 
nierozwiniętą, 
opowiada 
o najdawniejszych  
oraz późniejszych 
odkryciach 
geograficznych, 
które przyczyniły 
się do zmiany 
sposobu myślenia 
o Ziemi oraz 
o wyprawie 
Kolumba 
i Magellana. 

podbiegunowe; 
wskazuje je na 
globusie, 
wskazuje na mapie 
granice między 
Afryką a Europą 
i Afryką a Azją oraz 
między innymi 
kontynentami. 

pory roku, 
wyjaśnia zależność 
pór roku od 
wysokości Słońca 
nad widnokręgiem, 
wyjaśnia budowę 
dna oceanicznego 
oraz pojęcie 
wszechoceanu, 
wymienia czynniki 
mające wpływ na 
zasolenie mórz 
i oceanów, 
analizuje, porównuje 
mapy tematyczne 
różnych 
kontynentów,  
wyciąga wnioski, 
ocenia znaczenie 
odkryć 
geograficznych dla 
tempa rozwoju 
świata. 

przedstawiające  
położenie Słońca 
i Ziemi w dniach 
rozpoczęcia pór roku, 
wyjaśnia, w jaki 
sposób dany czynnik 
wpływa na zmianę 
zasolenia mórz 
i oceanów (zwiększa 
zasolenie czy 
zmniejsza i dlaczego). 
 

Dział 5 – Krajobrazy Ziemi  

 wymienia i wskazuje na 
mapie strefy klimatyczne 
i krajobrazowo roślinne 
Ziemi, 
spośród stref krajobrazowo 
roślinnych wymienia te, 
które mogą być atrakcją 

opisuje położenie 
stref klimatycznych 
i krajobrazowych, 
wymienia 
przykładowe 
rośliny i zwierzęta 
danej strefy 

omawia 
i charakteryzuje 
strefy klimatyczne 
i krajobrazowe 
(roślinne) na Ziemi. 

wskazuje różnice 
klimatyczne 
i roślinne między 
strefami, 
podaje przykłady 
i uzasadnia  
występowanie 

przyporządkowuje 
klimatogramy danej 
strefie krajobrazowej 
świata, analizuje je 
i uzasadnia, 
posługuje się 
informacjami 
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turystyczną; podaje 
przykłady, 
wskazuje różnice między 
krajobrazem gór niskich 
i krajobrazem 
wysokogórskim. 

krajobrazowo-
roślinnej, 
wymienia pojęcia 
poznane podczas 
omawiania 
krajobrazów na 
Ziemi. 

krajobrazów 
astrefowych, 
wyjaśnia znaczenie 
nowopoznanych 
pojęć i posługuje się 
nimi. 

o strefach 
krajobrazowo-
roślinnych, które nie 
są zamieszczone 
w podręczniku. 

Dział 6 – Bliżej fizyki 

 wymienia jednostki masy, 
objętości i gęstości, 
wymienia jednostki drogi, 
czasu i prędkości, 
podaje przykłady 
przewodników 
i izolatorów, 
rysuje symbole graficzne 
elementów obwodu 
elektrycznego. 

opisuje ruch, biorąc 
pod uwagę, jego 
względność 
i kształt toru, 
wymienia skutki 
działania sił tarcia 
i oporów ruchu, 
wymienia ciężar 
i rodzaje trących się 
powierzchni jako 
własności siły 
tarcia, 
określa właściwości 
magnesów 
trwałych. 

przelicza jednostki 
masy i objętości, 
przelicza jednostki 
drogi, czasu 
i prędkości, 
opisuje przepływ 
prądu elektrycznego 
w przewodniku, 
opisuje pole 
magnetyczne Ziemi. 

oblicza gęstość 
substancji. znając jej 
masę i objętość, 
oblicza prędkość 
poruszających się 
ciał, znając drogę 
i czas jej przebycia.  

oblicza masę lub 
objętość ciał, 
korzystając z definicji 
gęstości, 
oblicza parametry 
ruchu na podstawie 
definicji prędkości. 

Dział 7 – Powtórzenie przed gimnazjum  

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– 
obserwacje 

wymienia cechy badacza 
przyrody, 
opisuje sposoby 
poznawania przyrody, 
opisuje rolę zmysłów 

wymienia źródła 
wiedzy o tematyce 
przyrodniczej 
i wskazuje ich 
znaczenie 

wyjaśnia znaczenie 
obserwacji 
i doświadczeń 
w poznawaniu 
przyrody, 

określa warunki, 
w których pozostaje 
próba badawcza 
i próba kontrolna 
doświadczenia 

opisuje poznane 
zjawiska, posługując 
się schematem lub 
modelem,  
wyjaśnia, kiedy 
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i doświadcz
enia 
przyrodnic
ze 

w odbieraniu wrażeń ze 
środowiska zewnętrznego, 
podaje przykłady 
przyrządów optycznych 
służących do obserwacji 
wymienionych obiektów 
przyrodniczych, 
planuje proste 
doświadczenie 
przyrodnicze pozwalające 
poznać rozwój dowolnej 
rośliny, 
podaje przykłady obiektów 
przyrodniczych, które 
można obserwować. 

w formułowaniu 
wniosków 
z obserwacji 
i doświadczeń, 
odróżnia próbę 
kontrolną od próby 
badawczej 
w doświadczeniu, 
podaje przykłady 
dokumentowania 
obserwacji 
i doświadczeń 
przyrodniczych. 

wskazuje różnice 
między próbą 
badawczą i próbą 
kontrolną,  
wyjaśnia, czym się 
różni obserwacja od 
doświadczenia 
przyrodniczego. 

przyrodniczego,  
planuje kartę 
obserwacji 
przyrodniczej, 
opisuje znaczenie 
karty pracy 
doświadczenia. 

można wyciągać 
wnioski z obserwacji 
i doświadczeń. 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– 
substancje 
i ich 
przemiany 

podaje przykłady trzech 
stanów skupienia 
substancji i ich mieszanin, 
podaje przykłady 
poznanych zjawisk,  
podaje przykłady 
zastosowania materiałów 
zależnie od ich 
właściwości. 

opisuje poznane 
zjawiska, 
wyjaśnia poznane 
pojęcia. 

posługuje się 
drobinowym 
modelem budowy 
materii,  
określa warunki, 
w których zachodzą 
poznane zjawiska. 

definiuje poznane 
pojęcia,  
opisuje poznane 
zjawiska, posługując 
się schematem lub 
modelem. 

wyciąga wnioski 
z doświadczeń,  
rozwiązuje 
poprawnie test 
podstawowy (A lub 
B) i dodatkowo test 
trudny (C). 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– pogoda 
i jej 
składniki 

wymienia podstawowe 
składniki pogody, 
rozróżnia opady i osady 
atmosferyczne. 

przedstawia na 
mapie pogody 
składniki za 
pomocą znaków 
synoptycznych, 
opisuje, jakie są 

wymienia 
przyrządy, za 
pomocą których 
mierzymy 
poszczególne 
składniki pogody, 

porównuje 
prędkość dźwięku 
i prędkość światła. 

szacuje odległość od 
centrum burzy na 
podstawie prędkości 
dźwięku, światła 
i czasu między 
błyskiem pioruna 
a grzmotem. 
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przyczyny 
powstawania 
tęczy, 
opisuje przyczyny 
występowania 
burz. 

opisuje pogodę na 
podstawie mapy 
synoptycznej lub 
komunikatu 
słownego. 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– świat 
roślin 

rozróżnia rośliny zielne, 
drzewa i krzewy, 
rozpoznaje organy 
roślinne, 
opisuje zmiany w świecie 
roślin zachodzące w ciągu 
roku. 

podaje przykłady 
roślin rosnących 
w różnych 
środowiskach, 
rozpoznaje 
pospolite gatunki 
nagonasiennych 
i okrytonasiennych
, 
podaje miejsce 
zachodzenia i cel 
procesu 
fotosyntezy. 

podaje funkcje 
organów 
roślinnych. 

rozróżnia mchy, 
paprocie, skrzypy 
i widłaki, 
wymienia warunki 
niezbędne do 
przebiegu 
fotosyntezy. 

opisuje sposoby 
rozmnażania się 
roślin. 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– świat 
zwierząt 

podaje przykłady zwierząt 
żyjących w różnych 
środowiskach, 
rozróżnia bezkręgowce 
i kręgowce. 

wymienia wspólne 
cechy zwierząt, 
opisuje 
podstawowe 
zasady opieki nad 
zwierzętami 
domowymi. 

porównuje ryby, 
płazy, gady, ptaki 
i ssaki, 
klasyfikuje 
pospolite zwierzęta 
różnych środowisk 
do głównych grup 
systematycznych. 

porównuje 
pierścienice, 
skorupiaki, 
pajęczaki, owady 
i mięczaki, 
wskazuje 
przystosowania ryb 
do życia w wodzie 
i ptaków do lotu. 

podaje przykłady 
zwierząt 
egzotycznych 
żyjących w różnych 
środowiskach i ich 
przynależność 
systematyczną. 

Powtórzeni
e 

wymienia komórkę jako 
najmniejszy element 

wymienia narządy 
budujące organizm 

podaje przykłady 
komórek 

opisuje tkankę jako 
zespół komórek, 

opisuje hierarchiczną 
budowę ciała 
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wiadomości 
– organizm 
człowieka 

budujący wszystkie 
organizmy, 
podaje przykłady układów 
narządów budujących 
organizm człowieka, 
wymienia etapy rozwoju 
człowieka, 
opisuje zmiany zachodzące 
w organizmach dziewcząt 
i chłopców podczas 
dojrzewania płciowego. 

człowieka i określa 
ich przynależność 
do odpowiedniego 
układu, 
podaje funkcje 
wybranych 
układów narządów 
człowieka. 

budujących ciało 
człowieka, 
podaje przykłady 
tkanek budujących 
ciało człowieka. 

opisuje układy 
narządów 
budujących 
organizm człowieka, 
charakteryzuje etapy 
rozwoju człowieka. 

człowieka, podaje 
odpowiednie 
przykłady. 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– jak być 
zdrowym? 

opisuje zachowania 
zapobiegające chorobom 
przenoszonym przez 
zwierzęta, bakterie, wirusy, 
wyjaśnia, na co należy 
zwracać uwagę podczas 
zakupu i przechowywania 
produktów spożywczych. 
podaje przykłady 
produktów spożywczych 
korzystnie i niekorzystnie 
wpływających na organizm 
człowieka, 
wyjaśnia, na czym polega 
higiena skóry, włosów, 
zębów, paznokci i odzieży, 
wskazuje właściwe 
sposoby spędzania 
wolnego czasu 
z uwzględnieniem zasad 

podaje przykłady 
zachowań i sytuacji, 
które mogą 
zagrażać zdrowiu 
i życiu człowieka, 
wymienia 
podstawowe 
zasady 
bezpiecznego 
zachowania się 
w domu. 
podaje propozycje 
asertywnego 
zachowania się 
wobec presji 
otoczenia. 

uzasadnia 
konieczność 
zachowania 
postawy asertywnej 
wobec presji 
otoczenia, 
wymienia 
podstawowe zasady 
postępowania 
z produktami 
spożywczymi. 
opisuje zasady 
właściwego 
odżywiania się. 

podaje przykłady 
negatywnego 
wpływu wybranych 
gatunków zwierząt, 
roślin, grzybów, 
bakterii i wirusów 
na zdrowie 
człowieka. 

uzasadnia 
stwierdzenie, że 
aktywny wypoczynek 
sprzyja utrzymaniu 
zdrowia, 
wymienia zasady 
zdrowego stylu życia 
i uzasadnia 
konieczność ich 
stosowania.  
wykazuje, dobierając 
argumenty dotyczące 
fizjologii organizmu 
człowieka, szkodliwy 
wpływ alkoholu, 
nikotyny i substancji 
psychoaktywnych. 
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bezpieczeństwa w czasie 
gier i zabaw, 
podaje numery alarmowe. 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– Polska, 
nasza 
ojczyzna 

podaje pełną nazwę 
państwa polskiego, 
podaje nazwę miasta 
będącego stolicą Polski, 
wymienia i wskazuje na 
mapie większe miasta 
Polski, 

wymienia państwa 
graniczące z Polską, 
podaje od której 
strony świata dane 
państwo jest 
naszym sąsiadem. 
wymienia 
instytucje 
państwowe 
znajdujące się 
w stolicy, 

omawia podział 
administracyjny 
Polski, 
określa położenie 
pasów rzeźby 
terenu względem 
siebie. 

charakteryzuje 
poszczególne pasy 
rzeźby terenu 
w Polsce, 
wyjaśnia, na jakiej 
podstawie zostały 
w Polsce wydzielone 
pasy rzeźby terenu, 

ocenia skuteczność 
różnych form 
ochrony przyrody, 
podaje informacje 
dotyczące krain 
geograficznych 
Polski, nieujęte 
w podręczniku 
(ciekawostki). 

 na podstawie mapy opisuje 
ukształtowanie 
powierzchni Polski. 

wymienia nazwy, 
i krótko omawia (w 
jednym zdaniu), 
pasy rzeźby terenu 
w Polsce, 
opisuje, w jaki 
sposób można 
chronić przyrodę. 

 na podstawie opisu 
cech krajobrazu, 
rozpoznaje i podaje 
nazwę pasa rzeźby 
terenu,  
opisuje formy 
ochrony przyrody 
w Polsce. 

 

Powtórzeni
e 
wiadomości 
– planeta 
Ziemia 

wymienia nazwy ruchów 
Ziemi, 
wymienia najważniejsze 
następstwo ruchu 
obrotowego i obiegowego 
Ziemi, 
wymienia i wskazuje na 
mapie kontynenty i oceany 

charakteryzuje 
ruchy Ziemi,  
określa wokół 
czego się odbywa, 
czas trwania itp. 
charakteryzuje linię 
brzegową 
rozwiniętą 

wymienia wszystkie 
następstwa ruchów 
Ziemi. 
wyjaśnia pojęcie 
wszechoceanu, 
charakteryzuje dno 
oceaniczne. 

podaje co najmniej 5 
cech 
charakteryzujących 
Ziemię jako planetę, 
charakteryzuje 
kontynenty, 
określając ich 
położenie, linię 

wyjaśnia 
występowanie na 
Ziemi krajobrazów 
astrefowych, 
analizuje mapy 
tematyczne i wyciąga 
wnioski. 
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kuli ziemskiej. i nierozwiniętą. brzegową i inne 
cechy, 
wyjaśnia, dlaczego 
na Ziemi występują 
strefy oświetlenia 
Ziemi i dlaczego na 
ich obszarze 
występują strefy 
klimatyczne, 
charakteryzuje 
strefy klimatyczne 
Ziemi. 

Dział 8 – Osiągnięcia człowieka 

 Odkrycia 
i wynalazki 
zmieniają 
życie ludzi 

wymienia nazwy prostych 
narzędzi stosowanych 
przez ludzi pierwotnych,  
wymienia nazwy surowców 
stosowanych w dawnych 
czasach do wyrobu 
narzędzi. 

przedstawia 
przełomowe 
wydarzenia 
w dziejach 
ludzkości, 
opisuje sposoby 
wytwarzania 
pierwszych naczyń 
używanych przez 
człowieka. 

wyjaśnia znaczenie 
metod posługiwania 
się ogniem, 
opisuje wpływ 
hutnictwa szkła na 
rozwój nauk 
przyrodniczych. 

przedstawia zalety 
i wady materiałów 
pisarskich 
stosowanych 
w historii ludzkości. 

uzasadnia znaczenie 
przełomowych 
odkryć dla rozwoju 
ludzkości. 

 W jaki 
sposób 
ludzie 
poznają 
Wszechświ
at? 

wymienia przyrządy 
i sposoby służące 
poznawaniu kosmosu. 

wymienia ważne 
wydarzenia 
związane 
z podbojem 
kosmosu. 

wskazuje 
w kolejności 
chronologicznej 
wydarzenia 
związane 
z podbojem 
kosmosu. 

wymienia powody, 
dla których ludzie 
chcą poznawać 
kosmos. 

wymienia wydarzenia 
z współczesnej 
historii podboju 
kosmosu. 
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 Co to jest 
telekomuni
kacja? 

wyjaśnia znaczenie terminu 
telekomunikacja,  
wymienia rodzaje sieci 
tworzące wspólną sieć 
telekomunikacyjną,  
wskazuje podstawowe 
elementy komputera. 

wymienia 
podstawowe 
elementy sieci 
telekomunikacyjnej,  
wymienia 
zastosowania 
komputera. 

podaje 
przeznaczenie 
podstawowych 
elementów sieci 
telekomunikacyjnej,   
przedstawia zasadę 
działania telefonu. 

porównuje zasady 
działania telefonii 
stacjonarnej 
i komórkowej 
(mobilnej). 

charakteryzuje 
sposoby przesyłania 
informacji w technice 
analogowej 
i cyfrowej.  

Osiągnięcia 
medycyny 
są ogromne 

wymienia zasady 
profilaktyki chorób układu 
krążenia. 

wymienia 
najważniejsze 
odkrycia 
w dziedzinie 
zwalczania chorób 
zakaźnych i ich 
twórców oraz 
określa, kiedy miały 
miejsce. 

wyjaśnia zasadę 
działania 
szczepionki oraz 
antybiotyków, 
podaje przykłady 
narządów, które 
można 
przeszczepiać. 

wyjaśnia, na czym 
polega miażdżyca. 

wyjaśnia istotę 
chorób 
nowotworowych. 

Polacy 
przyczynili 
się do 
rozwoju 
nauki 

wymienia nazwiska pięciu 
sławnych Polaków, 
wymienia odkrycia, 
dokonania, wynalazki 
poszczególnych osób. 

prezentuje sylwetki 
wybranych, 
sławnych Polaków. 

zestawia nazwiska 
sławnych Polaków 
z dziedziną wiedzy 
i okresem 
działalności. 

omawia dokonania 
polskich uczonych 
i wynalazców. 

uzasadnia znaczenie 
dokonań polskich 
uczonych dla rozwoju 
nauki. 

 Jakie są 
globalne 
problemy 
ludzkości? 

podaje przykłady 
codziennych działań ludzi, 
które mogą się przyczynić 
do ochrony środowiska. 
 

wymienia 3 agendy 
ONZ i określa ich 
główne zadania, 
podaje przykłady 
polskich organizacji 
charytatywnych 
i ich działalności. 

wymienia i krótko 
opisuje główne 
problemy ludzkości. 

przedstawia ideę 
rozwoju 
zrównoważonego. 
 

wymienia 
alternatywne źródła 
energii i uzasadnia 
celowość ich 
poszukiwania. 

 Fizyka, 
chemia, 

wymienia nauki 
przyrodnicze, 

krótko omawia, 
czym się zajmują: 

podaje przykłady 
zagadnień 

podaje przykłady 
metod badawczych 

wykazuje istnienie 
związków między 
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biologia i 
geografia 
należą do 
nauk 
przyrodnic
zych 

podaje po jednym 
przykładzie zagadnień 
związanych z fizyką, 
chemią, biologią i geografią. 

fizyka, chemia, 
biologia i geografia. 

fizycznych, 
chemicznych, 
biologicznych 
i geograficznych, 
które były 
omawiane na 
lekcjach przyrody. 

stosowanych 
w fizyce, chemii, 
biologii i geografii, 
uzasadnia znaczenie 
nauk przyrodniczych 
dla rozwoju 
cywilizacji ludzkiej. 

różnymi naukami 
przyrodniczymi. 

 
 


