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KRYTERIA WYMAGAŃ 
Z PRZYRODY 
W KLASIE VI 

 
 
 
 
 
 
 POZIOM WYMAGAŃ: 
 
K-   KONIECZNY         - OCENA – 2 
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D-  DOPEŁNIAJĄCY   - OCENA -  5 
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L.P. 

 
 

TEMAT LEKCJI 

 
POZIOM WYMAGAŃ 

 
 

KONIECZNY 
 

 
PODSTAWOWY 

 
ROZSZERZONY 

 
DOPEŁNIAJĄCY 

 
WYKRACZAJĄCY 

1. W jaki sposób 

będziemy 

poznawać przyrodę 
w VI klasie? 

     

 

WSZECHŚWIAT I ZIEMIA 
 

2. Poglądy na 

budowę 
Wszechświata. 

- omawia główne 

założenia teorii 

heliocentrycznej, 

- wie , kto był twórca 

teorii heliocentrycznej 

-podaje przykłady 

zastosowania wiedzy 

astronomicznej w 

praktyce, 

-zna założenia teorii 

geocentrycznej 

Ptolemeusza 

- opisuje zasługi 

Mikołaja Kopernika 

dla rozwoju nauk 

przyrodniczych , 

- wyjaśnia pojęcie 

orbita , Wszechświat, 

galaktyka, układ 

planetarny, gwiazda, 

planeta 

- porównuje teorie 

heliocentryczną z 

geocentryczną, 
 

- podaje tytuł i rok 

powstania dzieła M. 

Kopernika, 

- wymienia 

nazwiska 

starożytnych 

twórców wiedzy 

astronomicznej, 

- wymienia zasługi 

Galileusza i Keplera  

dla rozwoju 

astronomii, 

- potrafi  w 

uproszczony sposób 

omówić teorię 
Wielkiego Wybuchu, 
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3. Pole grawitacyjne 

Ziemi. 

 

- podaje przykłady 

świadczące o 

istnieniu pola 

grawitacyjnego 

Ziemi, 

 

- podaje jednostkę siły 

i masy 

- wyznacza masę 
wskazanego 

przedmiotu 

 

- wyjaśnia, co 

nazywamy polem 

grawitacyjnym, 

- wie, kto był twórcą 
prawa powszechnego 

ciążenia, 

 

- określa, od czego 

zależy wartość siły 

grawitacji, 

-  wyjaśnia, 

dlaczego ciężar ciała 

zmienia się w 

zależności od 

odległości od środka 

Ziemi , 

- potrafi obliczyć 
ciężar ciała  mając 

podaną stałą 
grawitacji, 

4 -5 Układ Słoneczny. - podaje różnice 

między planetami a 

gwiazdami 

- wymienia planety 

Układu Słonecznego 

- porządkuje planety 

Układu Słonecznego 

od najbliższej Słońcu 

do najdalszej, 

- dzieli planety Układu 

Słonecznego na 

wewnętrzne i 

zewnętrzne, 

- wyjaśnia co to są 
planetoidy 

 

 

- charakteryzuje 

planety zewnętrzne i 

zewnętrzne, 

- porządkuje planety 

od największej do 

najmniejszej, 

- objaśnia pojęcie 

satelita naturalny, 

meteoryt, kometa, 

 

- określa wiek 

Układu 

Słonecznego, 

- wskazuje różnice 

między 

planetoidami a 

meteorytami 

 

 

-określa liczby 

naturalnych satelitów 

planet 

6. Loty kosmiczne  - wymienia sposoby 

poznawania kosmosu 

-podaje nazwisko 

pierwszego człowieka 

w kosmosie i określa 

datę tego lotu, 

- podaje daty i 

nazwiska związane z 

najważniejszymi 

wydarzeniami w 

astronautyce, 

- objaśnia pojęcie 

satelita sztuczny, 

- określa rolę stacji 

kosmicznych i 

wahadłowców, 

- objaśnia znaczenie 

teleskopu Hubble a 

7. Księżyc- naturalny  

satelita Ziemi. 

- potrafi 

zademonstrować, jak 

porusza się księżyc, 

- podaje najważniejsze 

cechy Księżyca, 

- wymienia fazy 

Księżyca, 

- opisuje kolejne fazy 

Księżyca  

- określa w 

przybliżeniu masę 
Księżyca, średnicę i 
odległość od Ziemi, 
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8. Globus modelem 

Ziemi. 

 

- wskazuje na globusie 

bieguny ziemskie, oś 
Ziemi, południki , 

równoleżniki, równik 

i południk zerowy 

 

- wyjaśnia związek 

pozornej wędrówki 

Słońca po niebie 

z ruchem obrotowym 

Ziemi 

- podaje podstawowe 

wymiary kuli 

ziemskiej 

- wymienia skutki 

ruchu obrotowego 

Ziemi,  

- odróżnia siatkę 
geograficzna od 

kartograficznej, 

 

- charakteryzuje 

równoleżniki i 

południki, 

 

 

9. Współrzędne 

geograficzne. 

• pokazuje na globusie 

półkulę północną 
i południową oraz 

wschodnią i zachodnią 

- odczytuje z globusa i 

mapy wartości 

południków i 

równoleżników, 

-wyjaśnia, do czego 

służy siatka 

geograficzna, 

• wymienia cechy 

odróżniające równik 

od innych 

równoleżników, 

 

• wyjaśnia pojęcia: 

długość 

geograficzna i 

szerokość 

geograficzna, 

• wskazuje kierunki 

świata na mapie, 

posługując się 
południkami 

i równoleżnikami  

10-

11. 

Określanie 

współrzędnych 

geograficznych. 

 - określa w stopniach 

położenie geograficzne 

wskazanych miejsc 

-odszukuje punkty na 

globusie, mając 

podane współrzędne 

geograficzne,  

  

12-

13. 

Różnice czasowe 

jako wynik ruchu 

obrotowego. 

- wie ze wynikiem 

ruchu obrotowego są 
różnice czasowe, 

- rozróżnia czas 

słoneczny i strefowy, 

- określa na podstawie 

mapy czas strefowy, 

oblicza różnice 

czasowe, 

- dokonuje obliczeń 
czasu,  

 

14. Ziemia wielkim 

magnesem. 

elektryczne 

- wymienia 3–4 

przykłady 

przedmiotów 

przyciąganych przez 

magnes 

 

-nazywa bieguny 

magnetyczne, 

- rysuje linie pola 

magnetycznego, 

- wyjaśnia, kiedy 

magnesy przyciągają 
się, a kiedy odpychają, 

-wyjaśnia pojęcie pola 

magnetycznego, 

-wykazuje istnienie 

pola magnetycznego 

wokół magnesów. 

- objaśnia, na czym 

polegają oddziały-

wania magnetyczne, 

- objaśnia przyczynę 
magnetyzmu Ziemi, 

- pokazuje na mapie 

i nazywa bieguny 

magnetyczne Ziemi, 
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15 Obwody 

elektryczne 

- wymienia źródła 

prądu elektrycznego, 

- potrafi podać 2 

podstawowe warunki 

przepływu prądu 

elektrycznego w 

obwodzie, 

- umie zbudować 
prosty obwód 

elektryczny, 

- rozróżnia 

przewodniki i 

izolatory, 

- zna symbole 

elementów obwodu 

elektrycznego, 

- potrafi narysować 
schemat obwodu, 

 

16. Słońce i inne 

źródła światła. 

- wymienia  i 

klasyfikuje różne 

źródła światła, 

- wyjaśnia zjawisko 

następowania dnia i 

nocy 

- oblicza długość dnia i 

nocy, mając podane 

godziny wschodu i 

zachodu Słońca 

-  rysuje, jak rozchodzi 

się światło 

- podaje przykłady ciał 

przezroczystych 

i nieprzezroczystych 

- wyjaśnia, jak 

powstaje cień 
- wyjaśnia, co oznacza 

grot strzałki 

narysowanej przy 

promieniu świetlnym  

- wyjaśnia pojęcie 

promienia 

świetlnego, 

- wie, jaka jest 

zależność między 

odległością obiektu 

od źródła światła i 

ekranu a wielkością 
cienia , 

- wyjaśnia przyczynę 
różnic w długości 

dnia i nocy  

- wyjaśnia, dlaczego 

promień świetlny 

przedstawia się za 

pomocą strzałki, 

- objaśnia, w jakich 

warunkach  zachodzi 

zjawisko  zaćmienia 

Słońca i Księżyca  

 

• przedstawia 

schematycznie 

powstawanie cienia 

i półcienia w 

związku ze 

zjawiskiem 

zaćmienia, 
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17-

18. 

Odbicie i 

załamanie światła. 

- wyjaśnia, kiedy 

następuje załamanie i 

dobicie światła, 

- rysuje odbicie światła 

od powierzchni 

lustrzanych płaskich 

- wyjaśnia, kiedy 

następuje rozproszenie 

światła, 

podaje przykłady 

zastosowania przez 

człowieka zjawisk 

załamania i odbicia,  

- tłumaczy zjawisko 

załamania światła  

-  rysuje promień 
świetlny 

przechodzący z 

powietrza do innego 

ośrodka 

przezroczystego   

- wymienia przykłady 

zjawisk związanych z 

odbiciem 

i załamaniem światła  

-wyjaśnia, jaki obraz 

nazywamy 

pozornym 

 

19. Światło białe i 

światła barwne. 

- wskazuje, gdzie w 

przyrodzie można 

zaobserwować 
zjawisko 

rozszczepienia 

światła 

 

- określa, na czym 

polega zjawisko 

rozszczepienia 

światła białego, 

- wymienia barwy 

podstawowe i 

dopełniające 

-  wyjaśnia 

powstawanie barw 

widzianych ciał 

- wskazuje 

zastosowanie filtrów 

- objaśnia, dlaczego 

światło białe ulega 

rozszczepieniu , 

- opisuje budowę oka, 

- wyjaśnia, kiedy ciała 

mają barwę czarną, a 

kiedy białą (R 

- wykazuje, że 

światło białe jest 

mieszaniną wielu 

barw,  

- potrafi 

zademonstrować 
powstawanie 

widma światła 

białego, 

- wymienia kolejno 

barwy widma 

światła białego, 

 

20. Skutki ruchu 

obiegowego 

Ziemi. 

-  podaje przyczyny 

następowania pór 

roku 

- wymienia daty 

przesilenia letniego i 

zimowego 

- wyjaśnia, dlaczego 

niektóre lata są 
przestępne, 

- pokazuje na globusie 

strefy oświetleniowe 

Ziemi, 

- objaśnia rysunek 

przedstawiający 

oświetlenie Ziemi w 

pierwszych dniach 

pór roku  

- wyjaśnia zjawisko 

dnia polarnego i nocy 

polarnej, 

- charakteryzuje 

poszczególne strefy 

oświetleniowe 

Ziemi  
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21. Utrwalenie      

22 Powtórzenie      

23. Sprawdzian      

 

MORZA I OCEANY 
 

24. Kontynenty i oceany - pokazuje na mapie 

oraz na globusie 

kontynenty i oceany, 

- porządkuje oceany i 

kontynenty pod 

względem wielkości, 

-pokazuje na mapie 

trasę pierwszej 

wyprawy Krzysztofa 

Kolumba, 

- tłumaczy 

pochodzenie określeń: 
półkula morska i 

lądowa 

- pokazuje na mapie 

wyspy odkryte przez 

Krzysztofa Kolumba 

- potrafi podać daty 

odkryć i nazwiska 

odkrywców 

poszczególnych 

kontynentów, 

25. Oceany. - nazywa i pokazuje 

na mapie oceany, 

- pokazuje na mapie, 

jakie kontynenty 

oblewa każdy 

z oceanów, 

 

- wymienia rodzaje 

mórz, 

- odczytuje z mapy 

nazwy mórz 

oblewających Europę, 

- pokazuje granice 

poszczególnych 

oceanów, 

- pokazuje na mapie 

przykładowe typy 

mórz, 

 

- podaje przyczyny 

zmiany zasięgu 

lądów i oceanów,  

- pokazuje na mapie 

położenie  

poznanych mórz, 

 

26. Warunki życia w 

morzu. 

-wyjaśnia, dlaczego 

woda morska jest 

słona 

- określa zasoby wód 

oceanicznych i 

słodkich na kuli 

ziemskiej 

- wymienia czynniki 

decydujące o życiu w 

morzu, 

- wyjaśnia, dlaczego 

na głębokości poniżej 

100 m panują 
ciemności 

 

- wyjaśnia przyczyny 

zróżnicowanego 

zasolenia wód 

morskich, 

- wskazuje czynniki 

wpływające na 

przezroczystość wód 

morskich, 

- porównuje 

warunki panujące 

przy powierzchni i 

w głębiach 

oceanicznych, 
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27. Ukształtowanie dna 

morskiego. 

- wymienia elementy 

budowy dna 

oceanicznego, 

- opisuje warunki 

panujące na szelfie 

- odszukuje na mapie: 

rowy oceaniczne, 

podmorskie wyspy i 

łańcuchy górskie i 

Wielką Rafę Koralową 

- wyjaśnia, co 

nazywamy szelfem, 

 

- opisuje rafę 
koralową, 

- wymienia 

konsekwencje 

budowy platform 

wiertniczych na 

szelfie 

 

28. Ruchy wody 

morskiej. 

-  wymienia rodzaje 

ruchów wody 

morskiej,  

- wymienia 

przyczyny falowania 

wody, 

- pokazuje na mapie 

Prąd Zatokowy 

- rysuje schemat fali 

- opisuje falę, 
- wyjaśnia przyczynę 

przypływów 

i odpływów, 

- objaśnia przyczynę 
powstawania prądów 

morskich,  

 

- podaje przykłady 

wpływu prądów 

morskich na żeglugę 
oraz klimat, 

- pokazuje na mapie 

przykłady wybrzeży 

o największych 

przypływach 
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29-

30. 

Strefa przybrzeżna 

morza. 

- nazywa strefy życia 

w morzu, 

-  klasyfikuje 

zwierzęta na 

kręgowce i 

bezkręgowce, 

- opisuje warunki 

świetlne panujące w 

poszczególnych 

strefach życia w 

morzu, 

- podaje cechy 

kręgowców i 

bezkręgowców 

- odróżnia polipa od 

meduzy 

- rysuje chełbię, 
- wyjaśnia, na czym 

polega symbioza 

ukwiała z pustelnikiem 

- charakteryzuje 

warunki (świetlne, 

termiczne) panujące 

w poszczególnych 

strefach, 

- wymienia cechy 

wyróżniające 

parzydełkowców i 

jamochłonów, 

- wskazuje 

charakterystyczne 

cechy polipa i 

meduzy, 

- opisuje 

przystosowania w 

budowie chełbi do 

warunków życia, 

 

- wyjaśnia 

przyczyny 

zróżnicowania 

świata organicznego 

w poszczególnych 

strefach, 

- wymienia i 

charakteryzuje inne 

grupy jamochłonów, 

 

31-

32. 

Strefa otwartej toni 

wodnej. 

- opisuje budowę 
zewnętrzną ryby, 

- wymienia 

przystosowania 

w budowie 

zewnętrznej ryb do 

życia w wodzie, 

- wymienia przykłady 

ssaków żyjących w 

morzach, 

- charakteryzuje 

czynności życiowe 

ryb, 

- wyjaśnia przyczyny 

wędrówek ryb, 

- wyjaśnia, na czym 

polega 

zmiennocieplność, 

- objaśnia, na czym 

polega jajorodność i 
żyworodność ryb, 

- opisuje 

przystosowania 

ssaków do życia w 

wodzie, 
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33-

34. 

Strefa denna- 

królestwo 

skorupiaków i 

mięczaków. 

- podaje przykłady 

gatunków 

skorupiaków i 

mięczaków 

morskich, 

- objaśnia pojecie 

stawonogi, 

- opisuje budowę 
zewnętrzną 
skorupiaków 

morskich na 

przykładzie homara 

- opisuje budowę 
małży, 

 

- klasyfikuje 

stawonogi do 

poszczególnych 

grup: owady, 

skorupiaki i 

pajęczaki,  

-tłumaczy, na czym 

polega zjawisko 

linienia skorupiaków, 

- omawia znaczenie 

małży  i skorupiaków 

w przyrodzie 

 

- rozpoznaje 

wybrane 

skorupiaki 

morskie, 

- opisuje zależność 
budowy małży od 

warunków 

środowiska i trybu 

życia, 

 

35. Co to jest dźwięk? - wymienia źródła 

dźwięków, 

 

- wyjaśnia, co 

nazywamy falą 
dźwiękową, 

- zaznacza na rysunku 

rozrzedzenie, 

zagęszczenie i długość 
fali, 

-  tłumaczy, kiedy 

powstaje echo 

- podaje przykłady 

zastosowania 

echosondy 

 

- wyjaśnia, co 

nazywamy 

częstotliwością a co 

natężeniem dźwięku, 

- objaśnia zjawisko 

echolokacji (R) 

- podaje przykłady 

wykorzystywania 

zjawiska echa przez 

zwierzęta, 

- opisuje budowę ucha 

człowieka, 

- wyjaśnia, dlaczego 

fale dźwiękowe nie 

mogą się rozchodzić 
w próżni, 

- wyjaśnia co to są 
ultra- i infradźwieki, 

- określa zakres 

dźwięków 

słyszalnych dla 

człowieka, 

- omawia, podając 

przedziały liczbowe, 

wpływ natężenia 

dźwięku na słuch, 
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36. Poznanie i znaczenie 

oceanów. 

- wymienia korzyści, 

które człowiek 

czerpie z mórz 

i oceanów 

- wyjaśnia, dlaczego 

ludzie chętnie 

wypoczywają nad 

morzem, 

- opisuje podróż 
Ferdynanda 

Magellana 

- wyjaśnia, do czego 

służy batyskaf , 

- pokazuje na mapie 

szlak, którym płynął 
Ferdynand Magellan 

, 

- wyjaśnia, dlaczego 

wprowadzane są 
limity połowów, 

- analizuje skutki 

korzystania przez 

człowieka z zasobów 

morskich 

- opisuje znaczenie 

wypraw dawnych 

żeglarzy dla 

poznania świata, 

 - wyjaśnia, w jakim 

celu ludzie badają 
dno mórz i oceanów 

- podaje przykłady 

gospodarczego 

wykorzystania 

oceanów, 

 

37- 

38. 

Jezioro- środowisko 

życia 

pierwotniaków. 

- wymienia gatunki 

zwierząt zaliczanych 

do pierwotniaków, 

- podaje cechy 

wspólne wszystkich 

pierwotniaków, 

- opisuje warunki 

niezbędne do życia 

zwierząt w jeziorze 

- opisuje budowę 
pierwotniaków na 

przykładzie 

pantofelka 

-omawia budowę 
komórki zwierzęcej 

-  omawia budowę 
stułbi 

- tłumaczy, dlaczego 

organizmy zwierzęce 

nazywamy 

cudzożywnymi, 

- odróżnia komórkę 
zwierzęcą od 

roślinnej, 

- wymienia 

przystosowania stułbi 

do trybu życia, 

- wyjaśnia, dlaczego 

w jeziorach żyją 
głównie zwierzęta 

zmiennocieplne, 

 

39. Bogactwo życia w 

jeziorze. 

- wylicza przykłady 

zwierząt żyjących w 

jeziorze, 

- podaje przykłady 

zależności 

pokarmowych w 

jeziorze 

- odróżnia stawonogi 

od innych zwierząt 
wodnych, 

- rozpoznaje wybrane 

zwierzęta 

występujące w 

jeziorze, 

 

-  wymienia gatunki 

zwierząt, które 

można spotkać tylko 

w czystych wodach, 
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40. Płazy- wodno- 

lądowe kręgowce. 

- wymienia 3 

przykłady płazów, 

- nazywa części ciała 

żaby 

 

- opisuje czynności 

życiowe płazów, 

- wymienia 2–3 

przykłady płazów 

chronionych, 

- wymienia cechy 

budowy zewnętrznej 

płazów będące 

przystosowaniem do 

życia na lądzie, - 

opisuje rozwój żaby, 

 

- klasyfikuje, 

popierając 

przykładami, płazy 

na bezogonowe i 

ogoniaste, 

 

41. Utrwalenie      

42. Powtórzenie      

43. Sprawdzian      

 

ŻYCIE NA LĄDZIE 
 

44. Gady-  typowo 

lądowe 

zmiennocieplne 

kręgowce. 

- wymienia gatunki 

poznanych gadów, 

- porównuje warunki 

życia w wodzie i na 

lądzie, 

- odróżnia żmiję 
zygzakowatą od 

innych węży, 

- wymienia grupy 

gadów i klasyfikuje 

poznane gatunki do 

odpowiednich grup, 

-  omawia cechy 

budowy gadów będące 

przystosowaniem do 

życia na lądzie, 

- wyjaśnia, jak należy 

postępować po 

ukąszeniu przez żmiję, 

-omawia proces 

rozmnażania się 
gadów, 

- podaje 

charakterystyczne 

cechy żmii 

zygzakowatej ,  

- charakteryzuje 

budowę żółwi, 

jaszczurek i węży, 

- porównuje 

czynności życiowe 

płazów i gadów, 

uwzględniając 

przystosowania tych 

zwierząt do 

warunków życia, 

 

 

45. Gady mezozoiczne.  - nazywa okres w 

dziejach Ziemi , kiedy 

żyły gady kopalne, 

- wymienia grupy 

gadów kopalnych, 

- przytacza  hipotezę 
przyczyny wyginięcia 

gadów 

mezozoicznych,  
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46. Ptaki- latające 

stałocieplne 

kręgowce. 

opisuje budowę 
zewnętrzną ptaka 

 

- wymienia cechy 

będące 

przystosowaniem 

ptaka do lotu 

-  wymienia 

charakterystyczne 

cechy dziobów i 

kończyn wskazanych 

ptaków (w tym ptaków 

drapieżnych) 

- rozpoznaje rodzaje 

piór 

- opisuje budowę pióra 

- wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma 

stałocieplność dla 

ptaków, 

- objaśnia, pojęcia: 

gniazdowniki 

i zagniazdowniki, 

- wymienia elementy 

budowy jaja ptaka, 

- podaje przykłady 

gniazdowników i 

zagniazdowników, 

- wskazuje 

podobieństwa 

ptaków i gadów oraz 

różnice między 

nimi, 

- opisuje 

rozmnażanie się 
ptaków, 

- omawia znaczenie 

elementów budowy 

jaja,  

 

47. Wędrówki ptaków. - podaje przykłady 

ptaków odlatujących z 

Polski, 

- omawia znaczenie 

ptaków w przyrodzie, 

- wymienia 3 

przykłady gatunków 

ptaków chronionych, 

 

- wymienia przyczyny 

wędrówek ptaków, 

- dzieli ptaki ze 

względu na tryb życia 

na 3 grupy, 

- charakteryzuje 

wybraną grupę 
ptaków, 

- na wybranych 

przykładach 

wykazuje związek 

między budową a 

trybem życia 

ptaków 

 

48- 

49. 

Ssaki- dominująca 

grupa 

stałocieplnych 

kręgowców. 

- podaje przykłady 

ssaków z różnych 

środowisk, 

- wymienia 

charakterystyczne 

cechy ssaków, 

- rozpoznaje wybrane 

gatunki ssaków 

chronionych w Polsce 

- wymienia i podaje 

charakterystyczne 

cechy grup: 

łożyskowców, 

stekowców i torbaczy, 

- wymienia wytwory 

skóry ssaków, 

- charakteryzuje 

rozmnażanie się 
i rozwój ssaków, 

- podaje przykłady 

rzędów 

łożyskowców, 

- wymienia i krótko 

charakteryzuje rzędy 

łożyskowców, 



 14

50. Pierścienice. - wymienia 

przedstawicieli 

pierścienic, 

- wymienia 

charakterystyczne 

cechy pierścienic 

 - wyjaśnia rolę 
dżdżownic 

w użyźnianiu gleby 

-opisuje cechy 

przystosowujące 

dżdżownicę do życia 

w glebie, 

 

-opisuje czynności 

życiowe 

dżdżownicy, 

- wyjaśnia pojęcie 

obojnactwo, 

 

51. Pajęczaki- lądowe 

stawonogi. 

- wymienia 

przedstawicieli 

pajęczaków lądowych, 

- opisuje budowę 
zewnętrzną pająka 

- opisuje sposób 

postępowania w 

wypadku 

przyczepienia się 
kleszcza, 

- opisuje 

przystosowania 

pająka do 

zdobywania 

pokarmu, 

- opisuje budowę i rolę 
pajęczyny,  

- charakteryzuje 

inne pajęczaki – 

skorpiony, 

roztocze, np. 

kleszcze, 

 

52-

53. 

Owady 

najliczniejsze 

zwierzęta lądowe. 

- podaje przykłady 

gatunków należących 

do owadów, 

- nazywa części ciała 

owada, 

- opisuje poszczególne 

części ciała owada 

- wskazuje przykłady 

pozytywnego i 

negatywnego 

znaczenia owadów dla 

człowieka, 

- określa rolę szkieletu 

zewnętrznego u 

owadów, 

- omawia rolę owadów 

w przyrodzie, 

- opisuje rozwój 

owadów, 

- rozpoznaje typy 

aparatów 

gębowych 

owadów, 

- opisuje 

modyfikacje 

skrzydeł owadów, 

 

- omawia z 

przykładami 

zjawisko 

mimetyzmu, 

54. Ślimaki lądowe. - wymienia 

przedstawicieli 

ślimaków lądowych, 

- nazywa części ciała 

ślimaka winniczka, 

- określa rolę muszli,  

- opisuje zachowania 

ślimaka w zależności 

od czynników 

zewnętrznych, 

- omawia funkcje 

życiowe ślimaka, 

 

- omawia 

rozmnażanie się 
ślimaka winniczka 

 

55.. Różnorodność 
zwierząt lądowych- 

utrwalenie. 
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56. Powtórzenie.       

57. Sprawdzian.      

 

KRAJOBRAZY ZIEMI 
 

58. Co to jest klimat? -  wymienia 

podstawowe elementy 

klimatu 

- odczytuje dane z 

wykresów 

- wyjaśnia, w jaki 

sposób określa się 
klimat danego 

obszaru, 

- wykonuje obliczenia, 

wykorzystując dane 

zawarte na wykresie, 

i na ich podstawie 

określa cechy 

klimatu, 

 

- na podstawie 

analizy wykresów 

porównuje klimaty, 

 

59. Strefy klimatyczne 

a krajobrazowe. 

- pokazuje na mapie 

rozmieszczenie stref 

klimatycznych  

- pokazuje na mapie 

rozmieszczenie stref 

krajobrazowych, 

podaje kryteria 

podziału kuli 

ziemskiej na strefy 

krajobrazowe 

 

- wyjaśnia, od czego 

zależy klimat, 

- wymienia strefy 

krajobrazowe na 

terenie Europy, 

 

- podaje przyczyny 

istnienia różnych 

stref 

krajobrazowych, 

- wskazuje 

przyczyny 

odchylenia granic 

stref 

krajobrazowych od 

równoleżników, 
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60-

61. 

Klimat równikowy- 

wilgotne lasy 

równikowe. 

- pokazuje na mapie 

granice strefy 

wilgotnych lasów 

równikowych 

- charakteryzuje 

klimat równikowy na 

podstawie danych z 

wykresów, 

- podaje 2–3 

przykłady roślin, 

które można spotkać 
w wilgotnym lesie 

równikowym 

- podaje przykłady 

zwierząt żyjących w 

lesie równikowym 

- charakteryzuje klimat 

lasy równikowego, 

- wyjaśnia, co to jest 

deszcz zenitalny 

- wyjaśnia cel 

ekspedycji do lasów 

równikowych w XIX 

wieku  

- wymienia warstwy w 

lesie tropikalnym 

-  opisuje przebieg 

dnia w lesie 

równikowym, 

- charakteryzuje 

poszczególne 

warstwy lasu 

równikowego, 

- wyjaśnia przyczynę 
małej żyzności gleb 

w lesie równikowym 

- charakteryzuje 

warunki świetlne 

panujące w lesie 

równikowym, 

- wymienia nazwy 

plemion 

zamieszkujących lasy 

tropikalne, 

podaje przykłady 

roślin uprawianych na 

plantacjach w strefie 

równikowej 

 

- omawia wybrane 

przystosowania 

roślin do życia w 

lesie równikowym, 

- charakteryzuje 

przystosowania 

wybranych 

gatunków zwierząt 
do życia w 

wilgotnym lesie 

równikowym,  

- opowiada o 

wyprawach 

mających na celu 

poznanie lasów 

równikowych, 

 

62. Niszczenie lasów 

równikowych. 

 - opisuje znaczenie 

gospodarcze  i 

szczególny charakter 

lasów równikowych 

- wskazuje przyczyny 

zmniejszania się 
obszaru lasów 

równikowych, 

 

- analizuje skutki 

zmniejszania się 
obszaru lasów 

równikowych, 

- tłumaczy, dlaczego 

las równikowy nie 

może się odtworzyć, 
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63. Sawanny- klimat 

podrównikowy. 

- pokazuje na mapie 

strefę sawann 

- odczytuje z wykresu 

temperaturę oraz 

opady w porze 

deszczowej i suchej 

- wymienia 5 

gatunków zwierząt 
występujących na 

sawannach, 

 

- opisuje klimat 

sawanny 

- opisuje krajobraz 

sawanny  

- omawia 

przystosowania 

roślin do warunków 

panujących w porze 

deszczowej i suchej, 

- charakteryzuje faunę 
sawanny z podziałem 

ze względu na 

sposób odżywiania 

się, 
 

 

- charakteryzuje 

Sahel 

-  porównuje wygląd 

sawanny w porze 

deszczowej i suchej 

 

 

64. Życie na 

sawannach. 

 - wymienia rośliny 

uprawiane w strefie 

sawann 

omawia 

przystosowania 

zwierząt sawanny do 

zdobywania pokarmu, 

- opisuje rolnictwo 

tradycyjne w strefie 

sawann  

  

65. Pustynie w 

klimacie 

zwrotnikowym.  

- pokazuje strefę 
pustyń na mapie, 

 - wymienia 3–4 

gatunki zwierząt 
żyjących na pustyni 

wymienia zajęcia 

- charakteryzuje klimat 

pustynny, 

- wymienia rodzaje 

pustyń, 
-  wymienia zajęcia 

mieszkańców pustyń 

- porównuje 

krajobrazy różnych 

rodzajów pustyń, 
 - omawia 

przystosowania 

roślin do życia w 

warunkach 

pustynnych, 

- opisuje 

przystosowania 

zwierząt do życia na 

pustyni  

opisuje formy 

skalne pustyni, 

opisuje , jak 

powstają poznane  

formy skalne 
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66. Życie na pustyni. 

Nil. 

- pokazuje na mapie 

Nil 

- wyjaśnia, dlaczego w 

dolinie Nilu od tysięcy 

lat rozwija się 
rolnictwo, 

- wymienia uprawiane 

rośliny w oazach, 

- opisuje życie 

koczowniczych 

plemion pustyni, 

- tłumaczy określenia: 

karawana, uedy,oaza, 

- opisuje współczesne 

warunki życia w 

dolinie Nilu, 

opisuje wpływ 

warunków 

przyrodniczych na 

sposób 

gospodarowania i 

gęstość zaludnienia 

przewiduje dalsze 

zmiany środowiska 

na skutek 

eksploatacji złóż 
ropy naftowej 

67. Strefa klimatu 

podzwrotnikowego- 

krajobraz 

śródziemnomorski. 

- pokazuje na mapie 

strefę 
śródziemnomorską,  
- opisuje klimat 

śródziemnomorski na 

podstawie wykresu 

klimatycznego, 

 - wymienia typowe 

rośliny uprawne strefy 

śródziemnomorskiej 

- opisuje klimat 

śródziemnomorski, 

 - wyjaśnia, co 

powoduje, że basen 

Morza Śródziemnego 

jest atrakcyjny 

turystycznie, 

- wymienia gatunki 

roślin pochodzenia 

śródziemnomorskiego 

 

- opisuje 

przystosowania roślin 

do warunków 

klimatycznych. 

- charakteryzuje makię 
śródziemnomorską  i 
wieczniezielony las 

twardolistny,  

- charakteryzuje 

uprawy w strefie 

śródziemnomorskiej, 

- charakteryzuje faunę 
śródziemnomorską, 

- wyjaśnia, dlaczego 

strefa 

śródziemnomorska 

nazywana jest 

kolebką cywilizacji  

 

- wyjaśnia, dlaczego 

w strefie 

śródziemnomorskiej 

lasy zachowały się 
tylko w nielicznych 

miejscach, 

-  wymienia wady i 

zalety rozwoju 

turystyki w strefie 

śródziemnomorskiej 
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68. Klimat 

umiarkowany- 

strefa lasów 

liściastych. 

- pokazuje na mapie 

strefę lasów 

liściastych  

- nazywa warstwy lasu 

- podaje przykłady 

gatunków roślin i 

zwierząt, które 

występują w 

poszczególnych 

warstwach lasu 

 

- opisuje 

charakterystyczne 

cechy klimatu strefy 

lasów liściastych 

- rozpoznaje wybrane 

gatunki zwierząt, które 

występują w lasach 

liściastych 

- charakteryzuje 

wybrane gatunki 

zwierząt (R/D) 

- omawia zależności 

pokarmowe 

występujące w lesie  

- wskazuje 

zależności między 

warunkami 

klimatycznymi a 

typem lasów, 

- opisuje typy lasów 

występujące 

w Polsce 

 

 

69. Klimat 

umiarkowany- 

stepy. 

- pokazuje na mapie 

granice strefy stepów, 

- wymienia po 3 

gatunki roślin i 

zwierząt żyjących na 

stepach, 

- charakteryzuje klimat 

stepowy 

- opisuje roślinność 
stepową 

- wymienia cechy 

drapieżników 

- wyjaśnia, dlaczego 

obszary strefy 

stepów odgrywają 
ważną rolę 
w wyżywieniu 

ludności świata, 

- wskazuje 

przystosowania 

roślin do warunków 

stepowych, 

 

Charakteryzuje na 

wybranych 

przykładach 

przystosowania 

zwierząt do życia na 

stepie 

 



 20

70. Klimat 

umiarkowany- 

tajga. 

- pokazuje na mapie 

strefę północnych 

lasów iglastych, 

-  wymienia gatunki 

zwierząt ( 3) i roślin 

(3) żyjących w tajdze 

- opisuje klimat strefy 

północnych lasów 

iglastych 

- opisuje krajobraz 

tajgi, 

- wymienia zwierzęta 

tajgi i dzieli je ze 

względu na sposób 

odżywiania. 

 

- charakteryzuje 

przystosowania roślin 

do warunków 

klimatycznych 

panujących w tajdze, 

- omawia 

przystosowania 

wybranych gatunków 

zwierząt  
- wyjaśnia, co to jest 

wieczna zmarzlina, 

- wymienia 

bogactwa naturalne 

tajgi,  

 

 

71. Życie w tajdze.   - wymienia plemiona 

zamieszkujące tajgę, 
- określa zajęcia 

plemion tajgi 

- charakteryzuje 

gospodarkę 
człowieka w tajdze 

 

72. Klimat 

umiarkowany- 

tundra. 

- wskazuje na mapie 

południową granicę 
tundry 

- wymienia po 3 

gatunki roślin i 

zwierząt żyjących w 

tundrze 

- opisuje klimat tundry 

– opisuje florę i faunę  
tundry 

- omawia 

przystosowania lisa 

polarnego do 

warunków 

klimatycznych 

 

 

-charakteryzuje 

przystosowania 

roślin i zwierząt do 

warunków 

klimatycznych 

panujących 

w tundrze, 

- opisuje zajęcia 

mieszkańców tundry, 

 - wymienia główne 

bogactwa mineralne 

występujące w tundrze 

- porównuje pory 

roku w tundrze, 

 - opisuje wpływ 

warunków 

przyrodniczych na 

sposób 

gospodarowania 

mieszkańców 

tundry, 

- opisuje zmiany w 

środowisku 

spowodowane 

eksploatacją 
bogactw 
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73. Strefa klimatu 

okołobiegunowego- 

pustynia lodowa.  

- pokazuje na mapie 

Antarktydę i Arktykę, 
- wymienia  3 

przykłady zwierząt 
zamieszkujących 

Arktykę i Antarktydę, 

- opisuje warunki 

klimatyczne panujące 

na Antarktydzie,  

 -charakteryzuje klimat 

Arktyki, 

- Opisuje faunę 
Arktyki i Antarktydy, 

 

 

- omawia 

przystosowania 

pingwinów  i 

lemingów do życia 

w klimacie 

polarnym, 

- opisuje krajobraz 

pustyń lodowych,  

- opisuje warunki 

panujące w oazach, 

- tłumaczy 

powstawanie dnia i 

nocy polarnej, 

- wyjaśnia, dlaczego 

Antarktyda 

nazywana jest 

pustynią lodową, 
- wyjaśnia, co to jest 

zorza polarna, 

- porównuje 

Antarktydę i 
Arktykę 

- wyjaśnia, dlaczego 

fauna wód 

przybrzeżnych 

Antarktydy jest 

bogatsza niż w głębi 

kontynentu 

74. Badania na 

Antarktydzie i w 

Arktyce. 

  - wymienia badaczy 

Antarktydy, 

- omawia wkład 

Polaków w badania 

Antarktydy, 

- pokazuje na mapie 

trasy wypraw 

polarnych, 

 

75. Utrwalenie      

76. Powtórzenie.      

77. Sprawdzian.      

 

ZIEMIA – WSPÓLNE DOBRO 
 

78. Zagrożenia i szanse 

przyrody. 

- wymienia przyczyny 

zmian w krajobrazie 

naturalnym 

- opisuje skutki 

zanieczyszczenia 

środowiska 

 

 

- charakteryzuje 

zanieczyszczenia 

środowiska 

- podaje przykłady 

gatunków chronionych 

- wyjaśnia przyczyny 

powstawania 

zanieczyszczeń 
powietrza, wody, 

gleby, 

 

 

- przewiduje skutki 

niewłaściwego 

składowania 

odpadów 

radioaktywnych i 

substancji trujących 

 



 22

79. Ochrona przyrody wymienia formy 

ochrony przyrody 

- podaje przykłady 

gatunków chronionych 

- podaje cechy 

charakterystyczne 

poszczególnych form 

ochrony przyrody 

- charakteryzuje 

wybrane parki 

narodowe  

podaje przykłady 

działań 
międzynarodowych 

na rzecz ochrony 

przyrody 

 


