
Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w klasie 6. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania, 

- korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura popularnonaukowa, Internet, programy 

   komputerowe, własne obserwacje) wnosząc twórczy wkład w przebieg zajęć, 

- bierze udział w pracy kół zainteresowań o tematyce przyrodniczej, programach i projektach, 

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-wyjaśnia, czym jest Wszechświat, 

-opisuje ciała niebieskie, 

-wyjaśnia pojęcia: pole magnetyczne, bieguny, 

-omawia różnice między południkami a równoleżnikami, 

-wyjaśnia na czym polega ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, podaje konsekwencje tych ruchów, 

-wymienia nazwy kontynentów i oceanów, podaje ich powierzchnie, pokazuje na mapie, 

-opisuje zjawiska fizyczne: ruch ciał, siła tarcia i oporu, zjawisko elektryzowania, zjawiska 

świetlne,  

- wymienia charakterystyczne cechy kręgowców i bezkręgowców, 

-wskazuje różnice w budowie organizmów, porównuje organizmy, opisuje sposoby poruszania 

się, 

-omawia sposoby rozmnażania się organizmów,  

-omawia cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej organizmów, 

-wyjaśnia na czym polega linienie, 

-rozpoznaje organizmy na podstawie opisu, 

-omawia charakterystyczne cechy wybranych grup organizmów, 

-omawia sposoby oddychania kręgowców, 

-rozpoznaje tropy i gatunki wybranych zwierząt, 

-określa cechy klimatu na podstawie informacji zawartych na wykresie klimatycznym, 

-omawia związek między oświetleniem Ziemi a występowaniem stref klimatycznych, 

-omawia zależności między strefami klimatycznymi a strefami krajobrazowymi, 

-omawia wpływ klimaty na formacje roślinne na Ziemi, 

-opisuje formacje roślinne na Ziemi, 

-omawia przystosowania roślin i zwierząt do warunków klimatycznych, 

-omawia zależności pokarmowe między organizmami, 

-opisuje rodzaje pustyń, 

-omawia zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka, 

-pokazuje na mapie atrakcje turystyczne wybranych obszarów, 

-porównuje warunki klimatyczne i szatę roślinną na różnych szerokościach geograficznych, 

-wyjaśnia pojęcia: wieczna zmarzlina, lądolód,  

-porównuje piętra roślinne obszarów górskich, 

-omawia piętrowy układ roślinności w górach, 

-wyjaśnia pojęcia: mieszaniny jednorodne, niejednorodne,   

-omawia sposoby rozdzielania substancji, 

-opisuje procesy spalania i utleniania, 

-wyjaśnia czym są odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody, 

-wyjaśnia pojęcia: warstwa ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze,  

- podaje sposoby ochrony przyrody, 

- podaje przykłady międzynarodowych konwencji na rzecz ochrony przyrody. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

spełnia wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, ale przy znacznej pomocy nauczyciela. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia tylko podstawowe wymagania tj. 

-wymienia planety w Układzie Słonecznym, 

-podaje różnice między planetami a gwiazdami, 

-podpisuje bieguny na rysunkach magnesów, 

-podpisuje na rysunku południki, równoleżniki, 

-zaznacza na rysunku lub demonstruje na globusie ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, 

-pokazuje na mapie kontynenty i oceany, 

-wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne i podaje przykłady, 

-przyporządkowuje zwierzęta do kręgowców lub bezkręgowców, 

-wykonuje schematyczne rysunki wybranych bezkręgowców, 

-wymienia przedstawicieli poszczególnych grup organizmów, 

-wymienia wspólne cechy budowy różnych grup organizmów, 

-wymienia części ciała organizmów, 

-wymienia cechy budowy świadczące o przystosowaniu do środowiska, 

-omawia wybraną grupę organizmów, 

-omawia rolę kończyn w zależności od pełnionych funkcji, 

-wyjaśnia pojęcia: pogoda, klimat,  

-odczytuje informacje z wykresu klimatycznego, 

-na podstawie mapy porównuje strefy klimatyczne występujące na półkuli północnej i 

południowej, 

-wymienia cechy klimatu morskiego, kontynentalnego, górskiego, 

-odczytuje z wykresu klimatycznego wartości temperatur i opadów w strefach krajobrazowych, 

-omawia przystosowania wybranych roślin do środowiska, 

-omawia przystosowania wybranych zwierząt do środowiska, 

-wskazuje na mapie strefy krajobrazowe, 

-rozpoznaje na ilustracjach wybrane rośliny różnych stref krajobrazowych, 

-wymienia piętra roślinne w Tatrach, 

-rozpoznaje na ilustracjach wybrane gatunki roślin wysokogórskich, 

-wyjaśnia pojęcie mieszaniny niejednorodnej i podaje przykłady, 

-wyjaśnia pojęcie mieszaniny jednorodnej i podaje przykłady, 

-do podanych mieszanin dobiera sposób ich rozdzielenia, 

-wymienia sposoby rozdzielania mieszanin, 

-wyjaśnia różnicę między rozpuszczaniem a topnieniem, 

-wyjaśnia pojęcie: zasoby przyrody, 

-podaje przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, 

-wymienia przyczyny zanieczyszczeń środowiska, 

-podaje przykłady negatywnego wpływu kwaśnych opadów na stan środowiska. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
spełnia podstawowe wymagania jak na ocenę dostateczną, ale przy znacznej pomocy nauczyciela. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

- nie posiada elementarnej wiedzy i nie przejawia chęci, aby ją zdobyć. 


