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Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu przyroda dla klasy VI szkoły podstawowej.  
 

Temat 
(rozumiany jako lekcja) 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

ocena dobra 
Uczeń: 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

Ocena celująca 
Uczeń: 

KLASA VI 

11.Ziemia we Wszechświecie   
1. Jaki jest 
Wszechświat? 
2. Miejsce Ziemi we 
Wszechświecie 
3. Jak zbudowany jest 
Układ Słoneczny? 
4. Planety i inne ciała 
niebieskie Układu 
Słonecznego 
5. Ciekawostki z 
kosmosu 

– podaje dwie cechy 
wyróżniające Ziemię 
spośród innych planet, 
– podaje główną cechę 
odróżniającą gwiazdy 
od planet. 

– określa miejsce Ziemi 
w Układzie 
Słonecznym, 
–rozróżnia na 
podstawie opisu 
komety i satelity 
naturalne 

– wymienia planety w 
kolejności ich 
odległości od Słońca, 
– wymienia ciała 
niebieskie Układu 
Słonecznego 

– omawia budowę 
Układu Słonecznego, 
– podaje informacje o 
planetach i wybranych 
ciałach niebieskich 

– przedstawia 
informacje o 
osiągnięciach w 
badaniu kosmosu 

6. Teoria 
heliocentryczna 
Mikołaja Kopernika 

– wyjaśnia, co oznacza 
popularne powiedzenie 
”wstrzymał, Słońce, 
ruszył Ziemie, polskie 
go wydało plemię” 

 – przedstawia główne 
założenie teorii 
heliocentrycznej 
Kopernika 

– wyjaśnia, czym różni 
się teoria 
heliocentryczna od 
teorii geocentrycznej, 
– podaje niektóre fakty 
z biografii Mikołaja 
Kopernika 

– wskazuje rolę teorii 
Kopernika dla rozwoju 
badań Układu 
Słonecznego 

– przygotowuje na 
podstawie 
samodzielnie zdobytych 
wiadomości 
dokładniejsze 
informacje na temat 
teorii Mikołaja 
Kopernika 

7. Globus to model 
Ziemi 

– opisuje kształt Ziemi 
na podstawie modelu – 
globusa, 
– wskazuje na globusie 
bieguny Ziemi 

– wyjaśnia pojęcia osi 
Ziemi i biegunów Ziemi, 
– podaje wymiary Ziemi 

– przedstawia dawne 
poglądy na kształt 
Ziemi, 
– wyjaśnia, dlaczego 
globus nie 
odzwierciedla w sposób 
wierny kształtu Ziemi.  

–przedstawia dowody 
na kształt Ziemi 

– przygotowuje planszę 
na temat dzisiejszych i 
dawnych poglądów na 
kształt Ziemi oraz jej 
wymiarów 
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8. Prostoliniowe 
rozchodzenie się 
światła 
9. Odbicie i 
rozpraszanie światła 
10. Zaćmienie Słońca i 
zaćmienie Księżyca 

– wyjaśnia o czym 
świadczy wynik 
doświadczenia 
dotyczącego 
rozchodzenia się 
światła 

 – doświadczalnie 
dowodzi 
prostoliniowego 
rozchodzenia się 
światła 

– wyjaśnia zjawisko 
cienia, półcienia, 
– omawia na podstawie 
schematów sytuację w 
trakcie zaćmienia 
Słońca i zaćmienia 
Księżyca 

– omawia zjawisko 
odbicia światła od 
powierzchni 
lustrzanych i 
rozpraszania światła, 
–wyjaśnia zjawisko 
zaćmienia Słońca i 
Księżyca 

– omawia 
wykorzystanie zjawiska 
odbicia i rozproszenia 
światła w różnych 
urządzeniach 

11. Ruch obrotowy 
Ziemi i jego następstwa 
12. Dzień i noc 
następstwem ruchu 
obrotowego Ziemi 
13. Ruch obiegowy 
Ziemi i jego cechy 
14. Ruch obiegowy 
Ziemi a pory roku 

– prezentuje na modelu 
ruch obiegowy i 
obrotowy Ziemi, 
– wyjaśnia zależność 
między czasem pełnego 
obiegu Ziemi a ilością 
dni w roku 

– wyjaśnia, co to jest 
ruch obrotowy i 
obiegowy Ziemi 
– określa kierunek 
ruchu obrotowego i 
obiegowego Ziemi,  
wyjaśnia występowanie 
roku przestępnego 

– określa cechy ruchu 
obrotowego i 
obiegowego Ziemi, 
– wymienia 
konsekwencje ruchu 
obrotowego i 
obiegowego 

– wyjaśnia dlaczego nie 
wszędzie na Ziemi w 
tym samym momencie 
jest dzień, 
– wyjaśnia dlaczego na 
Ziemi występują pory 
roku 

– przedstawia na 
rysunkach oświetlenie 
Ziemi w lecie i w zimie 

12. Lądy i oceany 
1. Obraz Ziemi na 
globusie i na mapie 
2. Południki i 
równoleżniki na 
globusie i na mapie 
3. Określanie położenia 
względem równika i 
południka zerowego 
4. Do czego służy siatka 
geograficzna i 
kartograficzna? 

– wskazuje na globusie i 
na mapie bieguny, 
równik, południki 0° i 
180°, półkulę północną 
i południową, 
– wskazuje na globusie 
na mapie kierunek 
północny i południowy 

– wyjaśnia pojęcia: 
południki i 
równoleżniki, równik, 
południk zerowy, siatka 
geograficzna, siatka 
kartograficzna, 
– wskazuje na globusie i 
na mapie półkule Ziemi 
i kierunki główne 

– wymienia cechy 
południków i 
równoleżników na 
globusie i na mapie 
świata, 
– określa kierunki 
główne i pośrednie przy 
pomocy siatki 
geograficznej i 
kartograficznej 

– porównuje południki 
na globusie i na mapie, 
– określa położenie 
punktów względem 
równika i południka 
zerowego, 
– wyjaśnia do czego 
służy siatka 
geograficzna i 
kartograficzna 

– wykonuje model 
siatki geograficznej  

5. Rozmieszczenie 
kontynentów na Ziemi. 
6. Kontynenty to 

– wskazuje na globusie i 
mapie kontynenty i 
oceany, 

– określa położenie 
kontynentów i 
oceanów w stosunku 

– podaje na podstawie 
danych liczbowych 
powierzchnię 

– wyjaśnia różnice 
między kontynentem i 
wyspą, oceanem i 

– porównuje 
powierzchnie lądów i 
oceanów na 
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obszary lądu otoczone 
wodami oceanów 
7. Oceany–największe 
zbiorniki wody słonej 
8. Morza są częścią 
oceanów 

– podaje nazwy 
kontynentów  i 
oceanów, 
– określa położenie 
kontynentów i 
oceanów w stosunku 
do równika, 
– rozpoznaje na mapie 
morza śródziemne 

do równika i południka 
0° (na półkulach Ziemi), 
– posługuje się 
kierunkami głównymi 
omawiając wzajemne 
położenie lądów i 
oceanów, 
– rozpoznaje na mapie 
morza otwarte i 
przybrzeżne 

poszczególnych 
kontynentów i 
oceanów, 
– posługuje się 
kierunkami głównymi i 
pośrednimi w 
określaniu wzajemnego 
położenia lądów i 
oceanów, 
 – podaje przykłady 
mórz otwartych, 
przybrzeżnych  i 
śródziemnych 

morzem, 
– określa wybrzeża 
kontynentów przy 
pomocy kierunków np. 
wybrzeże zachodnie, 
– podaje przykłady 
mórz należących do 
poszczególnych 
oceanów 

poszczególnych 
półkulach,  
– formułuje wnioski na 
temat rozmieszczenia 
lądów i oceanów na 
Ziemi 

9. Ocean jest 
środowiskiem życia 
roślin i zwierząt 
10. Przystosowania 
zwierząt żyjących w 
oceanie 
11. Ssaki oceaniczne. 
12. Życie rafy koralowej 
13. Głębiny morskie są 
miejscem życia wielu 
organizmów 

– podaje 
charakterystyczne 
cechy środowiska 
oceanu, 
– wymienia organizmy, 
żyjące w oceanie 

– wskazuje różnice w 
warunkach życia, w 
różnych miejscach 
oceanu, 
– wskazuje na mapie 
świata obszary 
oceanów, przy których 
znajdują się najbardziej 
znane rafy koralowe, 
– podaje przykłady 
organizmów żyjących 
na rafie koralowej 

– omawia rafę 
koralową, jako przykład 
różnorodności 
organizmów, 
– omawia warunki życia 
w głębinach oceanów, 
– wyjaśnia znaczenie 
oceanów dla istnienia 
życia na Ziemi 

– omawia 
przystosowania 
organizmów do życia w 
toni wodnej (wieloryb, 
rekin), w pobliżu lądu 
przy dnie (jeżowce, 
kraby), w głębinach, 
– wskazuje zagrożenia 
dla rafy koralowej i 
oceanów 

– przygotowuje 
prezentację na temat 
rozmieszczenia 
zwierząt oceanicznych 
na Ziemi 

14. Wielkie odkrycia 
geograficzne i ich 
znaczenie w 
poznawaniu Ziemi 
15. Wyprawa 
Krzysztofa Kolumba i 
Ferdynanda Magellana 

– przedstawia na 
globusie trasę wyprawy 
Krzysztofa Kolumba i 
Ferdynanda Magellana 

– zaznacza na mapie 
czy globusie miejsca 
odkryte w czasie 
wypraw Krzysztofa 
Kolumba i Ferdynanda 
Magellana, 
– wyjaśnia znaczenie 

– odczytuje z mapy 
świata nazwy 
geograficzne 
pochodzące od nazwisk 
innych odkrywców 

– prezentuje informacje 
o znanych odkrywcach 
szczególnie polskich 
(np. na podstawie 
informacji w internecie) 

– przygotowuje 
informacje o 
współczesnych 
badaniach naukowych 
naszej planety np. 
badaniach lądolodów , 
trzęsień ziemi, 
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16. Współczesne 
sposoby odkrywania 
tajemnic naszej planety 

wyprawy Krzysztofa 
Kolumba i Ferdynanda 
Magellana 

odkryciach nieznanych 
dotąd organizmów 
żywych 

13. Krajobrazy świata.  
1. Różnorodność 
klimatów i krajobrazów 
na Ziemi 

– dostrzega na 
podstawie mapy stref 
klimatycznych i mapy 
krajobrazowej 
zróżnicowanie 
klimatów i krajobrazów 
na Ziemi 

– przyporządkowuje 
strefę krajobrazową do 
właściwej strefy 
klimatycznej 

– formułuje 
prawidłowość na temat 
zależności między 
klimatem i roślinnością 
na Ziemi 

– omawia strefowy 
układ klimatów i 
krajobrazów na Ziemi  

– wykonuje mapę stref 
krajobrazowych 

2. Warunki klimatyczne 
panujące w wilgotnym 
lesie równikowym 
3. Zwierzęta i rośliny 
lasu równikowego. 
4. Gospodarcze i 
przyrodnicze znaczenie 
lasu równikowego 

– odczytuje wartości 
temperatury i opadów 
z klimatogramu dla lasu 
równikowego, 
– opisuje na podstawie 
ilustracji las równikowy 

– wskazuje na mapie 
świata zasięg 
występowania lasów 
równikowych, 
– rozpoznaje typowe 
dla omawianego 
krajobrazu organizmy 
roślinne i zwierzęce 

– charakteryzuje 
warunki klimatyczne w 
krajobrazie 
równikowym, 
– omawia 
przystosowanie 
organizmów do 
warunków 
klimatycznych 

– podaje przykłady 
działalności człowieka 
w lesie równikowym, 
– omawia znaczenie 
lasów równikowych dla 
środowiska 
przyrodniczego na 
Ziemi 

– przygotowuje plakat 
na temat potrzeby 
ochrony lasów 
równikowych 

5. Pora sucha i 
deszczowa na  
sawannie afrykańskiej 
6. Wędrówki zwierząt 
żyjących na sawannie 
7. Ludzie żyjący na 
sawannach 

– rozpoznaje na 
ilustracjach sawannę w 
porze suchej i w porze 
deszczowej, 
– wymienia nazwy 
zwierząt żyjących na 
sawannie 

– wskazuje na mapie 
zasięg występowania 
sawanny w Afryce, 
– opisuje krajobraz 
sawanny w porze 
suchej i w porze 
deszczowej 

– omawia warunki 
klimatyczne na 
sawannie  
– opisuje życie i zajęcia 
ludzi na sawannie 

– wyjaśnia przyczyny 
wędrówki zwierząt na 
sawannie 

– przedstawia kierunki 
wędrówki zwierząt na 
sawannie w ciągu roku 

8. Suchy i gorący klimat 
obszarów pustynnych 
9. Jak rośliny i 
zwierzęta radzą sobie 
na pustyni? 

– wskazuje na mapie 
zasięg występowania 
pustyni Sahara, 
opisuje na podstawie 
ilustracji krajobraz 

– charakteryzuje na 
podstawie 
klimatogramu klimat 
zwrotnikowy suchy 

– pisuje krajobraz 
pustyni piaszczystej, 
skalistej i żwirowej. 
– pisuje życie w oazie 

– omawia 
przystosowania roślin i 
zwierząt do życia na 
pustyni 

– przedstawia 
rozmieszczenie pustyń 
na Ziemi 
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10. Ludzie żyjący na 
pustyni 

pustyni piaszczystej 

11. Warunki 
klimatyczne obszarów 
stepowych 
12. Rośliny i zwierzęta 
stepów 
13. Wykorzystanie 
obszarów stepowych 
przez ludzi 

– opisuje wygląd 
stepów w różnych 
porach roku na 
podstawie ilustracji, 
– wymienia typowe 
rośliny i zwierzęta 
stepu 

– wskazuje na mapie 
świata obszary 
występowania stepów, 
– podaje cechy klimatu 
na obszarach 
stepowych 

– omawia 
przystosowania roślin i 
zwierząt do życia w 
klimacie 
kontynentalnym 

– podaje przykłady 
wykorzystania 
rolniczego obszarów 
stepowych w różnych 
częściach świata 

– samodzielnie 
wykonuje mapę 
rozmieszczenia 
obszarów stepowych 
na Ziemi 

14. Północny las iglasty 
15. Przystosowania 
roślin i zwierząt do 
życia w tajdze 
16. Tajga – obszar 
bogaty w surowce 
naturalne 

– odczytuje z 
klimatogramu 
najwyższe i najniższe 
miesięczne  
temperatury na 
obszarze tajgi, 
– opisuje krajobraz tajgi 
w różnych porach roku 

– wskazuje obszary 
występowanie tajgi na 
Ziemi, 
– charakteryzuje klimat 
tajgi, 
– wymienia 
charakterystyczne dla 
tajgi gatunki roślin i 
zwierząt 

– omawia 
przystosowania roślin i 
zwierząt do życia w 
tajdze, 
– wymienia trudności, 
na jakie napotykają 
ludzie żyjący na 
obszarze tajgi 

– charakteryzuje tajgę, 
jako obszar bogaty w 
surowce naturalne 
– omawia działalność 
gospodarczą człowieka 
w tajdze 

– przedstawia wielkie 
zakłady przemysłowe 
na obszarze tajgi np. 
elektrownie wodne 

17. Klimat obszarów 
tundry 
18. Krajobraz tundry 
syberyjskiej 
19. Tundra– kraina 
reniferów 
20. Ludzie żyjący na 
obszarze tundry 

– wskazuje obszary 
występowanie tundry  
na Ziemi,  
– opisuje krajobraz 
tundry w lecie i w zimie 

– charakteryzuje klimat 
tundry, 
– wymienia typowe dla 
tundry gatunki roślin i 
zwierząt 

– omawia 
przystosowania roślin i 
zwierząt do życia w 
tundrze 

– wyjaśnia zjawisko 
występowania nocy i 
dnia polarnego, 
– opisuje życie i 
tradycyjne zajęcia ludzi 
żyjących w na obszarze 
tundry 

– wykazuje różnice 
warunków 
klimatycznych i 
krajobrazu tajgi i tundry 

21. Antarktyda i 
Arktyka – gdzie mieszka 
pingwin a gdzie 
niedźwiedź polarny? 

– prawidłowo lokalizuje 
na mapie Antarktydę i 
Grenlandię, 
– wymienia gatunki 
zwierząt, które 

– określa granice 
Arktyki, 
– podaje cechy wspólne 
dla Arktyki i Antarktydy 

– wyjaśnia różnice 
między Antarktydą i 
Arktyką 

– podaje nazwy wysp, 
archipelagów, które 
należą do Arktyki 

– wykonuje planszę 
przedstawiającą różnice 
między Arktyką i 
Antarktydą 
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występują tylko na 
Antarktydzie, a które w 
Arktyce 

22. Lato i zima na 
Antarktydzie 
23. Jakie organizmy 
spotkamy w zimnym 
klimacie 
okołobiegunowym? 
24. Badania naukowe 
prowadzone na 
Antarktydzie 

– podaje na podstawie 
danych klimatycznych 
ekstremalne wartości 
temperatury powietrza 
na Antarktydzie, 
– opisuje krajobraz 
pustyni lodowej 

– omawia na podstawie 
klimatogramu cechy 
klimatu na 
Antarktydzie, 
– wyjaśnia pojęcie 
lądolodu 

– omawia na podstawie 
ilustracji przekrój 
lądolodu, 
– wymienia cechy, 
którymi różni się 
Antarktyda od innych 
kontynentów 

– wyjaśnia proces 
powstawania gór 
lodowych, 
– wyjaśnia na czym 
polega działalność stacji 
badawczych na 
Antarktydzie 

– wykonuje mapę 
przedstawiającą 
występowanie 
lodowców i lądolodów 
na Ziemi, 
– przedstawia 
informacje na temat 
wkładu Polaków w 
badania naukowe 
prowadzone na 
Antarktydzie 

25. Jakie są przyczyny 
zróżnicowania 
krajobrazów na Ziemi? 

– podaje nazwy 
poznanych krajobrazów 
Ziemi, 
– wyjaśnia dlaczego w 
strefie równikowej 
rosną bujne lasy a na 
Antarktydzie występują 
pustynia lodowa? 

– wymienia poznane 
krajobrazy Ziemi w 
kolejności od równika 
do bieguna, 
– wyjaśnia wpływ 
klimatu na układ stref 
krajobrazowych na 
Ziemi 

– wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania 
klimatycznego na Ziemi 
na podstawie 
obserwacji oświetlenia 
Ziemi w czasie ruchu 
obiegowego 

– wyjaśnia wpływ 
działalności człowieka 
na kształtowanie 
krajobrazu w różnych 
strefach,  
– podaje przykłady 
korzystnego i 
niekorzystnego wpływu 
działalności człowieka 
na krajobraz 

– formułuje wnioski z 
dyskusji na temat 
wpływu działalności 
człowieka na krajobrazy 
Ziemi 

14. W laboratorium chemika i fizyka 

1. 2. Przemiany 
odwracalne i 
nieodwracalne. 

– wyjaśnia, jak można 
zapobiegać korozji, 
– podaje przykłady 
rozpuszczania oraz 
topnienia 
obserwowane w życiu 

– doświadczalnie bada i 
omawia przemiany 
odwracalne i 
nieodwracalne, 
– omawia zjawisko 
korozji, 

– wyjaśnia na czym 
polegają przemiany 
odwracalne i 
nieodwracalne 

– tworzy model i rysuje 
schemat procesu 
topnienia i 
rozpuszczania, 
– na podstawie 
doświadczeń omawia 
czynniki wpływające na 

– rozróżnia 
rozpuszczanie i 
topnienie 
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proces rozpuszczania 

3.–4. Substancje 
zmieniają stan 
skupienia 
5.–6. Czynniki 
wpływające na 
topnienie, krzepnięcie, 
parowanie i skraplanie 

– nazywa przemiany 
(topnienie, krzepnięcie, 
parowanie i skraplanie) 
substancji 

– podaje przykłady 
przemian  (topnienie, 
krzepnięcie, parowanie 
i skraplanie) 
obserwowane w życiu 
codziennym 

– bada proces przemian 
zachodzący pod 
wpływem temperatury 

– wyjaśnia zjawiska 
oziębiania organizmu w 
czasie, gdy mamy 
mokre ubranie 

– bada doświadczalnie 
wpływ czynników 
takich, jak 
temperatura, ruch 
powietrza, rodzaj 
substancji, wielkość 
powierzchni na 
szybkość przemian 

7. –8. Woda jest 
ważnym 
rozpuszczalnikiem dla 
różnych substancji 
9. Jak można 
przyspieszyć 
rozpuszczanie się 
substancji? 

– wskazuje roztwory i 
wyróżnia je z mieszanin 

– odróżnia pojęcia 
roztwór i mieszanina, 
– wyjaśnia, że roztwór 
jest mieszaniną 

– wymienia substancje 
rozpuszczające się w 
wodzie i substancje, 
które w wodzie się nie 
rozpuszczają 

– wyjaśnia pojęcia 
roztwór, 
rozpuszczalnik, 
substancja 
rozpuszczana 

– podaje przykłady 
innych, niż woda, 
rozpuszczalników, 
– omawia cechę wody, 
jako rozpuszczalnika 
wielu substancji 

10. Mieszaniny 
jednorodne i 
niejednorodne 

– wskazuje mieszaniny 
jednorodne i 
niejednorodne 

– podaje przykłady 
mieszanin 
jednorodnych i 
niejednorodnych 

– tworzy mieszaniny 
jednorodne (woda, 
cukier) i niejednorodne 
(cukier i sól kuchenna) 

– bada doświadczalnie 
właściwości mieszanin 
jednorodnych i 
niejednorodnych 

– tworzy modele 
mieszanin 
jednorodnych i 
niejednorodnych 

11. 12. Jak rozdzielić 
mieszaninę? 

– rozdziela mieszaniny 
jednym wybranym 
sposobem 

– dobiera sposób 
rozdzielania do 
mieszaniny 

– rozdziela mieszaniny 
stosując filtrację, 
krystalizację, 
odparowanie lub 
przesiewanie 

– omawia sposoby 
rozdzielania mieszanin 

– samodzielnie 
przeprowadza 
krystalizacje, 
przygotowuje roztwór 
nasycony i obserwuje 
powstawanie kryształu, 
omawia doświadczenie 

13. Mieszaniny w życiu 
codziennym 

– podaje przykłady 
mieszanin, których 
używa się w domu, w 
kuchni 

– odczytuje ostrzeżenia 
o sposobach 
przechowywania i 
szkodliwości niektórych 

– podaje informacje 
zastosowaniu różnych 
mieszanin, 
– opisuje właściwości 

– odczytuje skład 
mieszanin 

– wyróżnia substancje 
od mieszanin substancji 
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mieszanin mieszaniny 

14. Jak opisać ruch ?  
15.–16. Ruch 
prostoliniowy 
jednostajny i 
prostoliniowy 
przyspieszony 
17. –18. Jak wyznaczyć 
prędkość? 

– mierzy drogę i czas jej 
pokonania, 
–podaje przykłady 
poruszających się 
obiektów 

– wyznacza prędkość 
swojego ruchu np. w 
marszu, 
– określa punkt 
odniesienia dla obiektu, 
który się porusza 

– wyjaśnia, czym jest 
ruch, 
– wymienia rodzaje 
ruchu np. 
(prostoliniowy 
jednostajny, 
prostoliniowy 
przyspieszony), 
–oblicza prędkość 
znając drogę i czas jej 
pokonania 

– podaje przykłady 
ruchu jednostajnego i 
przyspieszonego 

– interpretuje prędkość 
jako drogę przebyta w 
czasie 

19. – 20. Opór i tarcie 
obecne są w 
codziennym życiu.  
21. Jak poradzić sobie z 
tarciem i oporem? 

– podaje przykłady 
występowania tarcia i 
oporu powietrza 

– podaje przykłady 
zmniejszania tarcia i 
oporu w przyrodzie 
(ryby, ptaki) 

– wyjaśnia, na 
przykładach zjawisko 
tarcia, 
– wyjaśnia na 
przykładach zjawisko 
oporu powietrza i 
wody, 
– bada doświadczalnie 
tarcie i opór 

– wyjaśnia, od jakich 
czynników zależy tarcie 
i opór 

– podaje przykłady 
zmniejszania tarcia i 
oporu stosowane przez 
ludzi w życiu 
codziennym 

 


