
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 6 

 

Ogólnym celem nauki biologii w klasie szóstej jest zapoznanie uczniów z różnorodnością świata zwierząt i 

kształtowanie w nich ciekawości poznawczej oraz postawy wrażliwości i odpowiedzialności wobec świata przyrody i 

innych gatunków. Po ukończeniu klasy szóstej uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę o taksonach 

zwierzęcych, podejmować próby stawiania pytań badawczych i udzielania odpowiedzi na nie, zgodnie z metodą 

naukową i przy wykorzystaniu  różnych źródeł. 

 
W szczególności po ukończeniu klasy szóstej uczeń: 

 

• dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki 

zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa) i wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia 

określonych funkcji; 

 

• przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, 

• wyjaśnia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie; 

• przedstawia środowiska i tryb życia płazińców, 

• obserwuje przedstawicieli płazińców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, 

• wykazuje związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, 

• wyjaśnia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka; 

• przedstawia środowisko i tryb życia nicieni, 

• przedstawia drogi inwazji nicieni pasożytniczych (włosień, glista i owsik) i omawia sposoby profilaktyki chorób 

człowieka wywoływanych przez te pasożyty; 

• przedstawia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka; 

• przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz przystosowania pierścienic do trybu życia, 

• dokonuje obserwacji poznanych przedstawicieli pierścienic (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy 

wspólne tej grupy zwierząt, 

• wyjaśnia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka; 

 

• przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków oraz 

wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk, 

• wyjaśnia znaczenie stawonogów (w tym form pasożytniczych i szkodników) w przyrodzie i dla człowieka; 

• przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i głowonogów, 

• wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; 

 

• dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy 

wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, 

• wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 

• dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia 

ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, 

• wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka; 

• określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne, 

• przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów, 

• wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka; 

• przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków, 

• określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne, 

• przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków, 

• wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka 

• przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, 

• dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.) i przedstawia 

ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, 

• wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka; 

• uczeń porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju oraz wykazuje 

związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia; 

• przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. 

 

 

 

 

 



Na ocenę celującą: 

Uczeń opanował wiedzę programową w stopniu bardzo dobrym i celującym, ma wyniki 98–100% z prac pisemnych, 

samodzielnie wykonuje prace badawcze i projektowe na wybrany temat, cechuje się dużą systematycznością i 

wyróżniającą aktywnością, odnosi sukcesy w konkursach, współpracuje w grupie 

Na ocenę bardzo dobrą:  

Uczeń opanował wiedzę programową w stopniu bardzo dobrym, opanował dużo wiadomości wykraczających ponad 

podstawę programową, ma wyniki 90–97% z prac pisemnych, cechuje się dużą samodzielnością podczas 

rozwiązywania problemów badawczych, systematycznością i aktywnością, współpracuje w grupie 

Na ocenę dobrą: 

Uczeń opanował wiadomości w stopniu dobrym, ma wyniki 75–89% z prac pisemnych, samodzielnie lub z niewielką 

pomocą rozwiązuje problemy, współpracuje w grupie, cechuje się systematycznością, ma wiadomości nieco 

wykraczające ponad podstawę programową 

Na ocenę dostateczną:  

Uczeń opanował wiedzę z zakresu nieprzekraczającego podstawy programowej, osiąga wyniki 50–74% z prac 

pisemnych, potrzebuje niewielkiego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów 

Na ocenę dopuszczającą: 

Uczeń mimo pewnych braków w opanowaniu podstawy programowej jest w stanie rozwiązać podstawowe problemy 

z pomocą nauczyciela, osiąga wyniki 31–49% z prac pisemnych 

Na ocenę niedostateczną: 

Uczeń lekceważy przedmiot, mimo pomocy ze strony nauczyciela nie jest w stanie opanować podstawy 

programowej, osiąga wyniki poniżej 30% z prac pisemnych. 

 

ZASADY OCENIANIA W KLASIE VI 

 

Uczeń zobowiązany jest do przeczytania przed każdą lekcją tematu, którego lekcja będzie dotyczyła. Należy 

systematycznie uzupełniać notatki w zeszycie. W semestrze można zgłosić dwa nieprzygotowania (brak notatek z 

ostatniej lekcji, nieprzeczytanie tematu lekcji, nieprzygotowanie do odpowiedzi/ niezapowiedzianej kartkówki, brak 

bieżącej pracy domowej). 

 

Uczeń klasy VI może otrzymać oceny bieżące z biologii za: 

 

Aktywność i pracę na lekcji  

Za aktywny udział w lekcji (branie udziału w dyskusji na zadany temat, odpowiedź na pytania kierowane do całej 

klasy) uczeń może otrzymać plusa. Trzy plusy wymieniają się na piątkę. Uczniowie przeszkadzający w lekcji i 

dyskutujący nie na temat mogą otrzymać minusa. Trzy minusy wymieniają się na ocenę niedostateczną. 

 

Referowanie pracy w grupie 

Podczas oceniania referatu pod uwagę będzie brany stopień zaangażowania we współpracę i zrozumiałość 

wypowiedzi. Pod uwagę może być wzięta informacja zwrotna od kolegów słuchających referatu. Ocena dotyczy całej 

grupy wykonującej zadanie. 

 

Prace domowe, prace projektowe 

Mogą być zadawane długoterminowe prace domowe: referaty, doświadczenia, obserwacje. Niektóre prace mogą być 

wykonywane w zespołach 2-3 osobowych. Uczeń może zgłosić się do zadanego tematu lub zostać do niego 

wyznaczony.  

 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedź może dotyczyć materiału z trzech ostatnich lekcji. 

 

Sprawdziany pisemne  

Obejmują większą partię materiału, są zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 

powtórzeniem, ze szczególnych naciskiem „na co będę zwracać uwagę” – przed każdym sprawdzianem podawany 

będzie zakres zagadnień. Oceniane wg tabeli:  < 30% – ndst; 31-49% – dop; 50-74% – dst; 75-89% – db; 90-97% – 

bdb; 98-100% – cel. Zasady poprawy sprawdzianów reguluje Statut. 

 

Kartkówki pisemne 

Mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 

 



Prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń  

Ocena wystawiana jest za systematyczne uzupełnianie notatek i ćwiczeń oraz za poprawność wykonywanych zadań. 

 

Postępy 

Uczeń robiący w ciągu semestru widoczne postępy otrzymuje pozytywną ocenę za postęp, która może pozwolić na 

podniesienie oceny semestralnej. 

 

Stawianie ciekawych pytań/problemów badawczych i próby poszukiwania odpowiedzi na te pytania (tablica „Kto 

pyta, nie błądzi”). Ciekawe pytania będą pojawiały się na tablicy. Na pytania wywieszone na tablicy można 

samodzielnie lub w grupie udzielać odpowiedzi i po konsultacji ze mną również wywieszać je na tablicy. Można 

również dyskutować z odpowiedziami, które już na tablicy się pojawiły.  

 

Aktywność i systematyczność podczas ewentualnej nauki zdalnej 


