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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z przyrody w klasie VI Ibramowice 
– Marzena Jamróz 2018/2019 (podstawa prawna 
artykuł 44b, ustęp 8 Ustawy o Systemie Oświaty) 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie 
programowej. 
Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela. 
Nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela. 
Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty. 
Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych. 

  
 

  Podpisuje nazwy planet Układu Słonecznego, rozpoznaje na ilustracji twórcę 
teorii heliocentrycznej. 

  Odczytuje z rysunku rozmiary i kształt Ziemi. 
 Stara się pokazać na mapie świata i globusie: południki, równoleżniki, równik. 
 Próbuje podać następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. 
 Stara się pokazać na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany. 
 Podaje przykłady ruchu ciał. 
 Podaje przykłady ciał, których magnes nie przyciąga. 
 Na podstawie rysunku toru rozpoznaje ruch prostoliniowy i krzywoliniowy. 
 Podaje przykłady występowania siły tarcia. 
 Wraz z nauczycielem wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu. 
  Próbuje opisać właściwości roztworów wodnych. 
 Wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji. 
 Wymienia miejsca, w których żyją zwierzęta. 
 Odróżnia na ilustracji płazińce od nicieni; dżdżownicę od pijawki. 
 Rozpoznaje na ilustracjach zwierzęta należące do stawonogów. 
 Wskazuje na ilustracji główne części ciała ryby. 
 Rozpoznaje na ilustracjach po dwa gatunki ryb morskich i słodkowodnych. 
 Wymienia charakterystyczne cechy ptaków drapieżnych. 
 Wymienia trzy cechy budowy ptaków świadczące o ich przystosowaniu do lotu. 
 Rozpoznaje na ilustracjach wybrane gatunki ssaków żyjących w Polsce. 
 Wymienia składniki pogody. 
 Opisuje pogodę aktualnie panującą w miejscu zamieszkania. 
 Wskazuje na mapie strefy klimatyczne Ziemi. 
 Rozpoznaje na ilustracji krajobraz strefy wilgotnych lasów równikowych, 

sawann,  pustyń gorących i strefy śródziemnomorskiej 
 Rozpoznaje na ilustracji 3 rośliny występujące  na tych terenach i 5 

przykładów świata zwierząt. 
 Wymienia warstwy lasu. 
 Wskazuje na mapie Alpy. 
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 Podaje przykłady odbiorników prądu. 
 Rysuje schemat  prostego obwodu elektrycznego. 
 Wymienia zasady oszczędnego korzystania z energii elektrycznej. 
 Podaje przykłady sztucznych źródeł światła. 
 Podaje przykłady zasobów przyrody. 
 Podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska 

 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń w znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie 
programowej. 
Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i 
ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. 
Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 
 

 
 

 Pod kierunkiem nauczyciela wymienia nazwy planet Układu Słonecznego, wie 
kto jest twórcą teorii heliocentrycznej. 

 Na podstawie ilustracji opisuje kształt i rozmiary Ziemi. 
 Pod kierunkiem nauczyciela określa położenie dowolnego punktu na kuli 

ziemskiej względem równika i południka zerowego. 
 Wymienia rodzaje ciał niebieskich. 
 Wyjaśnia, dlaczego na Ziemi panują warunki sprzyjające życiu. 
 Omawia budowę globusa. 
 Podpisuje bieguny na rysunkach magnesów przyciągających się lub 

odpychających, używając symboli N i S. 
 Pokazuje na globusie bieguny magnetyczne Ziemi. 
 Podpisuje na rysunku schematycznym południki, równoleżniki, równik. 
 Określa kierunki na mapie świata. 
 Wyjaśnia pojęcie: kontynent i wskazuje na mapie świata. 
 Wymienia nazwy wszystkich oceanów i wskazuje je na mapie. 
 Przy pomocy nauczyciela podaje przykłady substancji prostych i złożonych. 
 Wyjaśnia przy pomocy nauczyciela pojęcie mieszaniny jednorodnej i 

niejednorodnej. 
 Omawia sposób rozdzielenia mieszaniny wody i soli. 
 Przy pomocy nauczyciela wymienia czynniki wpływające na szybkość 

rozpuszczania się substancji. 
 Przyporządkowuje poznane zwierzęta do kręgowców i bezkręgowców. 
 Rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli poszczególnych grup 

stawonogów. 
 Wymienia części ciała mięczaków na podstawie ilustracji. 
 Wymienia cechy budowy zewnętrznej ryb świadczące o ich 

przystosowaniu do życia w wodzie. 
 Rozpoznaje na ilustracjach pięć gatunków płazów żyjących w Polsce. 
  Odczytuje z diagramu średnią temperaturę i średnie ilości opadów. 
 Przy pomocy nauczyciela wskazuje na mapie świata poszczególne strefy 

krajobrazowe. 
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 Rozpoznaje na zdjęciach strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, 
pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, 
pustyń lodowych, krajów alpejskich. 

 Na podstawie ilustracji wymienia przedstawicieli przystosowanych do 
życia w strefach: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów 
liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, 
krajów alpejskich. 

 Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje wybrane organizmy roślinne 
i zwierzęce w omawianych strefach. 

 Wyjaśnia czym jest ruch. 
 Podaje przykłady sytuacji, w których występuje niewielkie tarcie.  
 Wymienia różne rodzaje ruchu. 
 Przy pomocy nauczyciela wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i 

czasu. 
 Podaje przykłady źródeł prądu. 
 Bada doświadczalnie przewodnictwo elektryczne różnych ciał. 
 Rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego. 
 Wymienia etapy powstawania życia na Ziemi. 
 Podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. 
 Podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska. 

 
 
OCENA DOBRA 
 
Uczeń w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 
Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą 
nauczyciela – trudne. 
Bierze czynny udział w lekcji. 
Wykonuje prace domowe także nieobowiązkowe. 

 
    Omawia założenia teorii geocentrycznej i heliocentrycznej. 
    Wymienia w kolejności planety Układu Słonecznego, wie kto jest twórcą teorii  
      heliocentrycznej. 
 Identyfikuje, na podstawie opisu, ciała niebieskie.  
 Omawia kształt i rozmiary Ziemi. 
 Określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika 

i południka zerowego. 
 Podaje właściwości i zastosowanie magnesów. 
 Wykazuje istnienie pola magnetycznego Ziemi za pomocą kompasu. 
 Wyjaśnia znaczenie pojęć: siatka geograficzna, siatka kartograficzna, południki, 

równoleżniki, równik. 
 Podaje nazwy półkul, na których są położone wskazane na mapie świata lub 

globusie kontynenty, państwa ,miasta. 
 Wymienia wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda 

Magellana. 
 Omawia cechy substancji prostych i złożonych. 
 Podaje rodzaje mieszanin. 
 Prawie bezbłędnie podaje sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i 

niejednorodnych. 
 Próbuje opisać właściwości roztworów wodnych. 
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 Wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji. 
 Prawie bezbłędnie omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych. 
 Podaje przykłady przystosowania do środowiska i budowy zewnętrznej 

wybranych przedstawicieli bezkręgowców. 
 Wskazuje przystosowania do środowiska przedstawicieli ryb, płazów, 

gadów, ptaków i ssaków. 
 Stara się odczytać z diagramów klimatycznych informacje dotyczące 

temperatury i ilości opadów w poszczególnych strefach klimatycznych i 
poszczególnych miesiącach. 

 Odczytuje średnią temperaturę i średnie ilości opadów, 
 Wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe. 
 Prawie bezbłędnie omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, 

sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, 
tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich. 

 Prawie bezbłędnie omawia przystosowania wybranych organizmów do 
życia w strefach: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów 
liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, 
krajów alpejskich. 

 Rozpoznaje na ilustracjach wybrane organizmy roślinne i 
zwierzęce w omawianych strefach. 

 Wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia. 
 Omawia znaczenie sił oporu. 
 Podaje różne rodzaje ruchu. 
 Wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu. 
  Wymienia zjawiska świetlne: prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie 

światła, wymienia źródła dźwięków. 
 Omawia cechy dźwięku. 
 Rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego. 
 Podaje etapy powstawania życia na Ziemi. 
 Podaje przykład odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. 
 Podaje przykład globalnych zagrożeń dla środowiska 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.                                                  
Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności.                        
Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach.                                                                               
Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z przedmiotem.                                       
Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 

 
 Wyjaśnia czym jest Wszechświat, przyczyny pozornego ruchu sklepienia niebieskiego. 
 Bezbłędnie  wymienia nazwy planet Układu Słonecznego, dzieli planety na typy: 

ziemskie, olbrzymy i karłowate. 
 Podaje podstawowe wymiary kuli ziemskiej. 
 Bezbłędnie określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem 

równika i południka zerowego. 
 Poprawnie opisuje właściwości i zastosowanie magnesów, 
 Omawia zależności między położeniem ziemskim biegunów geograficznych i 

magnetycznych. 
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 Wyjaśnia następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, 
 Wyjaśnia, dlaczego na Ziemi występują różnice czasu. 
 Wymienia nazwy kontynentów według ich powierzchni, rozpoczynając od największego. 
 Samodzielnie charakteryzuje poznane kontynenty. 
 Wymienia nazwy kontynentów według ich powierzchni. 
 Opisuje wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda 

Magellana. 
 Bezbłędnie podaje przykłady substancji prostych i złożonych. 
 Samodzielnie charakteryzuje rodzaje mieszanin. 
 Samodzielnie sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne. 
 Samodzielnie omawia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. 

 Bezbłędnie opisuje właściwości roztworów wodnych. 
 Wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji. 
 Bezbłędnie omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych. 
 Samodzielnie omawia przystosowania do środowiska i budowę 

zewnętrzną wybranych przedstawicieli bezkręgowców. 
 Bezbłędnie charakteryzuje przystosowania do środowiska przedstawicieli 

ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. 
 Bezbłędnie odczytuje z diagramów klimatycznych informacje dotyczące 

temperatury i ilości opadów w poszczególnych strefach klimatycznych i 
poszczególnych miesiącach. 

 Samodzielnie oblicza średnią temperaturę i średnie ilości opadów. 
 Omawia znaczenie ptaków dla przyrody i gospodarki człowieka. 
 Samodzielnie wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe. 
 Poprawnie omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, 

pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, 
pustyń lodowych, krajów alpejskich. 

 Samodzielnie omawia przystosowania wybranych organizmów do życia w 
strefach: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów 
liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, 
krajów alpejskich. 

 Poprawnie rozpoznaje wybrane organizmy roślinne i zwierzęce w 
omawianych strefach. 

 Porównuje warunki klimatyczne w wybranych strefach. 
  Poprawnie omawia rolę w przyrodzie sił tarcia, oporu powietrza i wody. 
 Samodzielnie podaje przykłady działania sił tarcia, oporu powietrza i wody 

oraz sposoby ich zmniejszania lub zwiększania. 
 Bezbłędnie opisuje różne rodzaje ruchu. 
 Samodzielnie wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu. 
 Samodzielnie charakteryzuje zjawiska świetlne: prostoliniowe 

rozchodzenie się światła, odbicie światła, wymienia źródła dźwięków. 
 Porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach. 
 Samodzielnie podaje przykłady zjawisk elektrycznych występujących w 

przyrodzie. 
 Samodzielnie wykonuje schemat prostego obwodu elektrycznego. 
 Omawia etapy powstawania życia na Ziemi, 
 Omawia przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. 
 Samodzielnie podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska. 
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OCENA CELUJĄCA 

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.                     
Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.                       
Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o dużym stopniu trudności.                     
Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.                                            
Bierze udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.                                
Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. 

 

 

 

 
 

Opracowała: 

Marzena Jamróz 


