
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY   
KLASA VI 

 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 
Uczeń: 

 wymienia nazwy planet Układu Słonecznego, 

 opisuje kształt i rozmiary Ziemi, 

 określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika i południka 
zerowego, 

 opisuje właściwości i zastosowanie magnesów, 

 opisuje oddziaływania magnetyczne w przyrodzie, 

 omawia następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, 

 wskazuje na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany, 

 opisuje wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana, 

 podaje przykłady substancji prostych i złożonych, 

 charakteryzuje rodzaje mieszanin, 

 sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne, 

 omawia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, 

 opisuje właściwości roztworów wodnych, 

 wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji, 

 omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych, 

 omawia przystosowania do środowiska i budowę zewnętrzną wybranych przedstawicieli 
bezkręgowców, 

 charakteryzuje przystosowania do środowiska przedstawicieli ryb, płazów, gadów, ptaków 
i ssaków, 

 odczytuje z diagramów klimatycznych informacje dotyczące temperatury i ilości opadów  
w poszczególnych strefach klimatycznych i poszczególnych miesiącach, 

 oblicza średnią temperaturę i średnie ilości opadów, 

 wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe, 

 omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, 
północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich, 

 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 wybrane organizmy roślinne i zwierzęce występujące w omawianych strefach, 

 omawia rolę w przyrodzie sił tarcia, oporu powietrza i wody, 

 podaje przykłady działania sił tarcia, oporu powietrza i wody oraz sposoby ich zmniejszania 
lub zwiększania, 

 opisuje różne rodzaje ruchu, 

 wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu, 

 charakteryzuje zjawiska świetlne: prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie światła, 

 wymienia źródła dźwięków, 

 porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach, 

 podaje przykłady zjawisk elektrycznych występujących w przyrodzie, 

 rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego, 

 omawia etapy powstawania życia na Ziemi, 

 wymienia przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, 

 podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska, 

 wymienia formy współpracy międzynarodowej mającej na celu ochronę przyrody. 



KRYTERIA OCENIANIA 
 
Uczeń otrzymuje ocenę: 

 NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 
nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 
zastosowania podstawowych umiejętności, nie opanował minimum programowego, wykazuje 
wyraźny brak zainteresowania przedmiotem, swoją postawą uniemożliwia pracę innym, nie 
wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę. 

 
 DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 
rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, posiada, przejawiający się w codziennym 
życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego, opanował materiał programowy  
w stopniu elementarnym, przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste 
polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie 
uczenia się przyrody, rozumie prosty tekst źródłowy, jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie 
przeszkadza w ich prowadzeniu. 

 
 DOSTATECZNĄ jeżeli: 
opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym, zna podstawowe pojęcia 
przyrodnicze, rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego, posługuje się 
mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej, obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy 
zachodzące  
w środowisku przyrodniczym oraz opisuje je, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać  
z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej, potrafi wykonać proste zadania pisemne 
oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy, pracuje niesystematycznie, niechętnie 
wykonuje powierzone zadania. 

 
 DOBRĄ jeżeli: 
posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach, właściwie 
wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody, korzysta z różnych 
źródeł informacji, dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka, proponuje 
działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ocenia relacje między działalnością 
człowieka a środowiskiem przyrodniczym, dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, 
posługując się terminologią przyrodniczą, dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi 
odczytać zawarte w niej informacje i posługiwać się legendą mapy, systematycznie  
i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź, pomaga innym, 
nigdy nie przeszkadza w pracy. 

 
 BARDZO DOBRĄ jeżeli: 
opanował w wysokim stopniu materiał programowy, projektuje doświadczenia i prezentuje je, 
dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka, 
przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych  
w przyrodzie, wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie, samodzielnie rozwiązuje 
problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami, 
systematycznie pracuje na lekcjach, sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela źródeł informacji, wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych, bierze udział  
w konkursach przyrodniczych, formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy  
i opinie, wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania 
dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, 
często wykazuje własną inicjatywę. 
 



 CELUJĄCĄ jeżeli : 
w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, samodzielnie  
i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze, wychodzi z samodzielnymi 
inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów, odnosi sukcesy w konkursach, w których 
wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania, samodzielnie 
sięga do różnych źródeł informacji, prezentuje swoje umiejętności na forum klasy, potrafi 
udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, jest bardzo aktywny  
i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych. 

 


