
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej  
 

Dział 

programowy 

UCZEŃ 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Tkankowa 

budowa 

zwierząt  

 Podaje przykłady tkanek zwierzęcych 

 Analizuje funkcje wybranych tkanek 

zwierzęcych 

 Wykazuje różne sposoby poruszania 

się zwierząt 

 Charakteryzuje wskazane tkanki 

zwierzęce 

 Opisuje  funkcje i rozmieszczenie  
wybranych  tkanek  zwierzęcych 

 Porządkuje stopnie komplikacji 

budowy organizmu: komórka – 

tkanka – narząd – układ narządów – 

organizm 

 Przedstawia podział tkanek 

zwierzęcych  

 Charakteryzuje budowę, funkcje i 
rozmieszczenie tkanek zwierzęcych 

 Rozróżnia tkanki na podstawie 

rysunku, opisu 

 Porównuje i analizuje  kolejne stopnie 

komplikacji budowy organizmu 

zwierzęcego 

 Przypisuje funkcje układom 

narządów  

 Porównuje sposoby wydalania u 

roślin i zwierząt 

 Przeprowadza analizę porównawczą 

tkanek zwierzęcych 

 Rozróżnia tkanki na podstawie obrazu 
mikroskopowego 

 Wykazuje związek między budową, 

funkcją i rozmieszczeniem tkanek w 

organizmie zwierzęcym 

 Porównuje znaczenie ruchu u roślin i 

zwierząt 

W królestwie 

zwierząt – 

zwierzęta 

bezkręgowe 

 Zna środowisko życia 

parzydełkowców 

 Zna zachowania profilaktyczne w 

stosunku do zarażenia tasiemcem, 

glista ludzką 

 Określa środowisko i tryb życia 

dżdżownicy jako przedstawiciela 

pierścienic 

 Rozpoznaje na rysunkach, 

ilustracjach, w hodowli 

przedstawicieli pierścienic 

 Określa środowisko i tryb życia 

owadów, skorupiaków i pajęczaków 
jako przedstawicieli stawonogów 

 Określa środowisko i tryb życia  

mięczaków  

 Na podstawie rysunku, zdjęcia  

omawia budowę stułbi, tasiemca, 
glisty ludzkiej, dżdżownicy 

 Zna przykłady płazińców i nicieni 

pasożytniczych 

 Rozpoznaje na rysunkach, 

ilustracjach, w hodowli 

przedstawicieli parzydełkowców, 

płazińców, nicieni, stawonogów 

(skorupiaków, owadów i 

pajęczaków), mięczaków (ślimaków, 

małży i głowonogów) 

 Omawia znaczenie mięczaków w 
środowisku 

 Na podstawie rysunku opisuje 

budowę ciała owadów, skorupiaków, 
pajęczaków i ślimaka 

 Wymienia cechy charakterystyczne 

parzydełkowców, płazińców, nicieni, 

pierścienic, stawonogów 

(skorupiaków, owadów i 

pajęczaków), mięczaków (ślimaków, 

małży i głowonogów) umożliwiające 

zakwalifikowanie organizmu do tej 

grupy 

 Klasyfikuje nieznany organizm do 

parzydełkowców, płazińców, nicieni, 

pierścienic, stawonogów 
(skorupiaków, owadów i 

pajęczaków), mięczaków (ślimaków, 

małży i głowonogów) na podstawie 

cech charakterystycznych 

 Wykazuje doskonalenie budowy ciała 

pierścienic na przykładzie wybranych 

układów 

 Analizuje zjawisko symetrii 

promienistej u parzydełkowców 

 Wskazuje cechy przystosowujące do 

pasożytnictwa robaków płaskich i 

nicieni 

 Analizuje zjawisko symetrii 

dwubocznej na przykładzie płazińców 

 Przeprowadza analizę porównawczą 

płazińców i nicieni  

 Wykazuje przystosowania pierścienic 

do środowiska 

 Analizuje różnorodność odżywiania, 

oddychania, rozmnażania wśród 
stawonogów 

 Wykazuje różnorodność 

przystosowań stawonogów do 

środowiska 

 Porównuje budowę i czynności 

życiowe owadów, skorupiaków i 

pajęczaków 

 Wykazuje różnorodność 

przystosowań stawonogów do 

środowiska 

 Porównuje budowę i czynności 
życiowe ślimaków, małży, 

głowonogów 



W królestwie 

zwierząt – 

zwierzęta 

kręgowe 

 Określa środowisko i tryb życia  ryb, 

płazów, gadów, ptaków i ssaków  

 Na podstawie rysunku opisuje 

budowę ciała ryby 

 Wymienia przedstawicieli płazów i 

gadów 

 Rozpoznaje na rysunkach, 
ilustracjach pospolitych 

przedstawicieli ptaków i ssaków  

 Rozpoznaje na rysunkach, 

ilustracjach, w hodowli 

przedstawicieli  ryb, płazów i gadów 

 Omawia znaczenie ryb w środowisku 

 Na podstawie rysunków opisuje 

budowę ciała żaby, jaszczurki, ptaka i 

ssaka oraz wymienia cechy 
przystosowujące te organizmy do 

środowiska życia  

 Podaje przykłady znaczenia płazów, 

gadów, ptaków i ssaków w przyrodzie 

 Klasyfikuje kręgowce na 

zmiennocieplne i stałocieplne  

 Wymienia cechy charakterystyczne 

ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków 

umożliwiające zakwalifikowanie 

organizmu do tej grup  

 Klasyfikuje nieznany organizm do 

ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków 

na podstawie cech 
charakterystycznych 

 Wyjaśnia określenie „płazy to 

kręgowce dwóch środowisk”  

 Analizuje przystosowania do 

pobierania pokarmu u ptaków 

 Analizuje pokrycie ciała, ciepłotę, 

odżywianie, oddychanie, ruch, 

rozmnażanie i rozwój ryb, płazów, 

gadów, ptaków i ssaków 

 Udowadnia związek budowy ciała ryb 

ze środowiskiem życia 

 Przedstawia systematykę płazów i 
gadów 

 Uzasadnia określenie „płazy to 

kręgowce ziemnowodne 

 Analizuje podobieństwa i różnice 

płazów i gadów; omawia wnioski 

 Omawia budowę nóg ptaków jako 

cechę przystosowawcza do 

środowiska i trybu życia 

 Opisuje rozród ptaków 

 Analizuje podobieństwa i różnice 

ptaków i gadów; omawia wnioski 

 Uzasadnia tezę” ssaki to 

najdoskonalsze kręgowce”  

 

Poziom twórczy – ocena celująca 
 

Uczeń: 

 samodzielnie planuje i przeprowadza eksperymenty laboratoryjne i terenowe, prowadzi ich dokumentację, starannie i poprawnie przedstawia wyniki swoich 

eksperymentów; 

 prowadzi dziennik obserwacji przyrody, gromadzi w nim dane, przetwarza je i prezentuje wyniki swoich badań i obserwacji; 

 śledzi na bieżąco i zna najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz prezentuje własną opinię na ich temat; 

 korzysta z wiedzy geograficznej, fizycznej, chemicznej oraz informatycznej w celu pełnego wyjaśnienia procesów biologicznych (biochemicznych, 

fizjologicznych); 

 jest aktywny na lekcjach biologii, dba o hodowle roślinne i zwierzęce prowadzone w pracowni biologicznej oraz ogrodzie szkolnym; 

 posiada emocjonalny stosunek do otaczającej go przyrody; 

 aktywnie działa w organizacjach przyrodniczych (np. LOP), współorganizuje akcje środowiskowe związane z ochroną przyrody, środowiska i zdrowia; 

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach wiedzy biologicznej, ekologicznej i zdrowotnej oraz innych konkursach związanych tematycznie z biologią 

(plastyczne, fotograficzne, literackie itp.). 


