
NACOBEZU  przyroda klasa 6  

  
Dział 1. Życie w glebie i wodzie 

Poznajesz rodzaje gleb  
1. Wiem co to jest gleba, w jaki sposób powstaje i jaki jest jej skład. 
2. Wyjaśnię, co decyduje o żyzności gleby. 
3. Wymienię przykłady gleb żyznych i słabych. 

Jakie organizmy żyją w glebie?  
1. Wymienię przykłady organizmów glebowych. 

Jakie organizmy żyją w wodach słodkich? 
1. Wymienię przykłady zwierząt żyjących w wodach słodkich. 
2. Nazwę strefy roślinne w jeziorze. Podam przykłady roślin każdej ze stref. 
 3. Wyjaśnię, czym jest plankton i jakie jest jego znaczenie. 

Bezkręgowce – zwierzęta o prostej budowie, żyjące w różnych środowiskach 
1. Wyjaśnię pojęcie bezkręgowce. Wymienię zaliczane tu grupy zwierząt. 
2. Wymienię przedstawicieli poznanych grup oraz ich charakterystyczne cechy. 

Ryby to zwierzęta wodne. 
1. Wymienię przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym. 
2. Podam przykłady ryb słodkowodnych i morskich. 
3. Scharakteryzuję rozmnażanie się ryb. 

Płazy to zwierzęta wodno-lądowe 
1. Znam podział płazów. Wymienię przedstawicieli każdej z grup. 
2. Scharakteryzuję przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie. 
3. Omówię cykl rozwojowy żaby. 

 
Dział 2. Różnorodnośd organizmów lądowych 

Warunki życia na lądzie.  
1.Wymienię czynniki wpływające na życie na lądzie. 
2.Omówię ich wpływ na życie organizmów lądowych 

Dlaczego rośliny nasienne dominują na lądach?  
1. Rozpoznaję i nazywam pospolite rośliny nagonasienne  
i okrytonasienne.  
2. Wymienię korzyści jakie daje roślinom wytwarzanie nasion. 

Mchy i paprocie to także rośliny lądowe.  
1. Omówię budowę mchów i paproci. 
2. Na podstawie budowy zewnętrznej rozpoznam rośliny  zarodnikowe. 
3. Znam paprotniki chronione 

W jaki sposób gady przystosowały się do życia na lądzie?  
1. Wymienię grupy zwierząt należące do gadów.  
2. Wymienię gady żyjące w Polsce.  
3. Znam cechy gadów i ich przystosowania do życia na lądzie 

Jak ptaki przystosowały się do lotu?  
1. Wymienię przystosowania ptaków do lotu.  
2. Znam przykłady ptaków żyjących w różnych środowiskach 
3. Wiem jak rozmnażają się ptaki  

Poznajesz ssaki – kręgowce karmiące młode mlekiem  
1. Wymienię charakterystyczne cechy ssaków. 
2. Wymienię przykłady ssaków różnych środowisk ich przystosowania do życia. 
3. Dokonam podziału ssaków ze względu na sposób rozmnażania 

 
 
 



Dział 3. Funkcjonowanie organizmów 
Poznajemy czynności życiowe organizmów  

1.Wymienię cechy żywych organizmów. 
2. Znam różnice między roślinami a zwierzętami  

Jakie są sposoby odżywiania się organizmów?  
1. Wymienię sposoby odżywiania się organizmów. 
2. Omówię przebieg procesu fotosyntezy. 
3. Scharakteryzuję znaczenie roślin dla istnienia życia na Ziemi. 

Zwierzęta są przystosowane do pobierania różnorodnego pokarmu  
1. Podam przykłady zwierząt odżywiających się różnym pokarmem, poznam ich przystosowania do 
zdobywania pokarmu 

Co łączy spalanie i oddychanie?  
1. Wymienię składniki powietrza. 
2. Potrafię zidentyfikowad produkty spalania i oddychania  

W jaki sposób organizmy uzyskują energię?  
1. Wiem, co to jest oddychanie i dlaczego musimy oddychad? 
2. Wymienię narządy wymiany gazowej u zwierząt. 

Sposoby rozmnażania się organizmów  
1.Wiem ,co to jest gatunek. 
2. Wymienię sposoby rozmnażania się organizmów. 
3. Porównam rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. 

 
Dział 4. Planeta Ziemia 

Słooce jest gwiazdą, dzięki której istniejemy.  
1. Znam i poprawnie stosuję pojęcia: gwiazda, planeta, planetoida, meteor, meteoryt, orbita, 
księżyc. 
2. Wyjaśnię założenia heliocentrycznej teorii budowy Wszechświata 
3. Wyjaśnię jak dochodzi do powstawania zjawiska zadmienia Słooca. 

Poznajesz planety Układu Słonecznego 
1. Znam budowę Układu Słonecznego. 
2. Scharakteryzuję planety US. 

Z czego zbudowana jest Ziemia?  
1. Nazwę warstwy budujące Ziemię. 
2. Wymienię główne składniki skorupy ziemskiej.  
3. Rozpoznam i nazwę podstawowe substancje metaliczne. 

Globus jest modelem Ziemi. 
1. Nazwę elementy budowy globusa. 
2. Wskażę na globusie: równik, równoleżniki, południki. 
3. Wymienię cechy południków i równoleżników. 

Dlaczego występują noce i dni?  
1. Wyjaśnię, na czym polega ruch obrotowy Ziemi. 
2. Wymienię skutki ruchu obrotowego. 

Jakie są następstwa ruchu obiegowego Ziemi?  
1. Wyjaśnię, na czym polega ruch obiegowy Ziemi. 
2. Wymienię skutki ruchu obiegowego. 

Poznajesz lądy i oceany.  
1. Wymienię i wskażę na mapie kontynenty i oceany Ziemi.  
2. Nazwę elementy ukształtowania dna oceanu. 
3. Wyjaśnię różnice między urozmaiconą i słabo rozwiniętą linią brzegową. Wskażę je na mapie.  

Poznajesz życie w oceanach.  
1. Wymienię strefy życia w oceanie, krótko scharakteryzuję każdą z nich. 
2. Podam przykład zależności pokarmowych w oceanie. 



3. Wymienię przystosowania zwierząt do życia w głębinach oceanów. 
Największy, najmniejszy, najcieplejszy, najzimniejszy… 

1. Krótko scharakteryzuję każdy z kontynentów Ziemi.  
Podróże pomagają lepiej poznad świat  

1. Wyjaśnię znaczenie wypraw Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana i Vasco da Gamy. 
2. Wymienię nazwiska największych Polskich podróżników i odkrywców. Omówię ich dokonania. 

 
Dział 5. Krajobrazy Ziemi 

Klimaty na Ziemi układają się strefowo.  
1. Wymienię strefy klimatyczne Ziemi. Krótko je scharakteryzuję.  
2. Wymienię strefy krajobrazowe (roślinne) na Ziemi. 
3. Dokonam analizy i interpretacji wykresu klimatycznego. 

W pobliżu równika rośnie wilgotny las równikowy  
1. Wskażę na mapie świata obszary porośnięte przez lasy deszczowe. 
2. Dokonam analizy wykresu klimatycznego tej strefy krajobrazowej. 
3. Wymienię przykłady organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w wilgotnym lesie 
równikowym. 

Na Ziemi są „morza traw” – sawanny 
1. Wiem co to jest sawanna. Wskażę na mapie świata obszary zajmowane przez sawanny. 
2. Dokonam analizy wykresu klimatycznego tej strefy krajobrazowej. 
3. Wymienię zwierzęta afrykaoskiej sawanny. 

Stepy przypominają ogromne łąki.  
1. Znam nazwy stepów w zależności od kontynentu na którym występują. 
2. Wymienię przykłady organizmów zamieszkujących step, pampę, prerię. 

Poznajemy wielkie pustynie świata  
1. Znam przykłady pustyo z różnych kontynentów. 
2. Omówię przystosowania roślin i zwierząt do życia na pustyni. 

Poznajesz okolice Morza Śródziemnego.  
1. Wyjaśnię, co to jest makia, wymienię przykłady roślin, które ją tworzą. 
2. Dokonam analizy wykresu klimatycznego tej strefy krajobrazowej. 
3. Uzasadnię, dlaczego regionu Morza Śródziemnego jest atrakcyjny dla turystów. 

Cechy charakterystyczne krajobrazu wysokogórskiego 
1. Wskażę Alpy na mapie Europy. 
2. Opiszę cechy klimatu i krajobrazu alpejskiego. 
3. Wymienię atrakcje turystyczne Alp. 

Poznajesz życie w tajdze.  
1. Wskażę na mapie świata obszary porośnięte przez lasy borealne. 
2. Dokonam analizy wykresu klimatycznego tej strefy krajobrazowej. 
3. Wymienię rośliny i zwierzęta tajgi i ich przystosowania do życia 

Poznajesz życie w tundrze  
1. Wskażę na mapie świata obszary porośnięte tundrą. 
2. Dokonam analizy wykresu klimatyczne-go tej strefy krajobrazowej. 
3. Wymienię rośliny i zwierzęta tundry i ich przystosowania do życia. 

Czy w okolicach biegunów istnieje życie?  
1. Znam i poprawnie stosuję pojęcia Arktyka i Antarktyka. 
2. Wymienię zwierzęta zamieszkujące strefy polarne. 

 
Dział 6. Bliżej fizyki 

Poznajemy wielkości charakteryzujące substancje 
1. Wiem co to jest masa, objętośd i gęstośd. 
2. Znam jednostki masy i objętości i potrafię je przeliczad. 
3. Potrafię obliczyd gęstośd substancji 



Jakie są rodzaje ruchu?  
1. Wymienię rodzaje ruchu. 
2. Znam jednostki drogi, czasu i prędkości 
3. Potrafię obliczyd prędkośd ciał 

Jak wyznaczyd prędkośd ciała?  
1.Potrafię wyznaczyd prędkośd dowolnego ciała. 

Tarcie i inne opory ruchu  
1. Wiem od czego zależy siła tarcia i siła oporu. 
2. Podam przykłady zmniejszania i zwiększania siły tarcia i oporu 

Co nazywamy prądem elektrycznym?  
1. Wiem na czym polega elektryzowanie ciał. 
2. Wymienię źródła energii elektrycznej. 
3. Znam przewodniki i izolatory. Podam ich przykłady. 

Kiedy płynie prąd elektryczny?  
1.Potrafię zbudowad prosty obwód elektryczny i opisad za pomocą symboli. 

Urządzenia, które ułatwiają prace w domu  
1. Wiem, gdzie wykorzystuje się prąd elektryczny. 
2. Opisuję i stosuję zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. 

Dlaczego oszczędzamy energię elektryczną?  
1.Wymienię odnawialne i nieodnawialne źródła energii. 
2. Podam sposoby oszczędzania energii elektrycznej 

Jakie właściwości mają magnesy?  
1. Wiem, jakie właściwości mają magnesy 
2. Opiszę, w jaki sposób oddziaływają na siebie magnesy 

Pole magnetyczne Ziemi  
1. Wyjaśnię zasadę działania kompasu. 
2. Potrafię zbudowad prosty kompas. 

 
Dział 7. Powtórzenie przed gimnazjum 

Powtórzenie wiadomości – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze  
1. Wymienię źródła wiedzy o przyrodzie. 
2. Wymienię zmysły oraz pomoce niezbędne w poznawaniu przyrody. 
3. Wskażę różnice między obserwacją a doświadczeniem przyrodniczym. 

Powtórzenie wiadomości – substancje i ich przemiany  
1. Rozróżniam mieszaniny jednorodne od niejednorodnych. Podaję ich przykłady. 
2. Przedstawię drobinową budowę ciał w różnych stanach skupienia. 
3. Określę właściwości wybranych substancji.  
4. Nazywam procesy towarzyszące zmianom stanu skupienia wody.  
5. Dzielę przemiany na odwracalne i nieodwracalne i podaję ich przykłady. 

Powtórzenie wiadomości – pogoda i jej składniki  
1. Wymienię składniki pogody oraz przyrządy służące do ich pomiaru. 
2. Przedstawię składniki pogody za pomocą znaków synoptycznych. 
 3. Rozróżniam opady i osady atmosferyczne. 
4. Wyjaśnię jak dochodzi do powstania burzy oraz zjawiska tęczy. 

Powtórzenie wiadomości – świat roślin  
1. Rozróżniam rośliny zielne, drzewa i krzewy. Podaję ich przykłady.  
 2. Rozpoznam pospolite gatunki roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. 
 3. Nazwę i wskażę organy roślinne. Określę ich funkcje. 
 4. Wymienię zmiany zachodzące w świecie roślin w ciągu roku. 

Powtórzenie wiadomości – świat zwierząt  
1. Przedstawię podział świata zwierząt. 
2. Wymienię przykłady zwierząt różnych środowisk i określę ich przystosowania do życia. 



3. Określę podstawowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi. 
Powtórzenie wiadomości – organizm człowieka  

1. Przedstawię hierarchiczną budowę organizmu. 
 2. Podam przykłady układów narządów budujących organizm człowieka i określę ich funkcje.  
 3. Nazwę etapy rozwoju człowieka. 
 4. Opiszę zmiany zachodzące w organizmach dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania. 

Powtórzenie wiadomości – jak byd zdrowym?  
1. Wymienię zasady właściwego odżywiania się. 
2. Wymienię zasady zdrowego stylu życia i uzasadnię koniecznośd ich stosowania. 
3. Podam przykłady wypoczynku czynnego i biernego.  
4. Wymienię choroby zakaźne. Nazwę czynniki, które je powodują oraz określę sposoby 
zapobiegania zachorowaniom. 
5. Wyjaśnię, na czym polega higiena skóry, włosów, zębów, paznokci i odzieży. 
6. Wymienię zasady bezpiecznego zachowania się w domu i poza nim. 

Powtórzenie wiadomości – Polska, nasza ojczyzna  
1. Określę położenie Polski w Europie.  
2. Wymienię paostwa z którymi graniczymy.  
3. Nazwę i wskażę na mapie większe miasta Polski. 
4. Scharakteryzuję ukształtowanie powierzchni Polski. 
5. Wymienię nazwy i krótko opiszę pasy rzeźby terenu. 
6. Wymienię formy ochrony przyrody w Polsce. 

Powtórzenie wiadomości – planeta Ziemia  
1. Wymienię i scharakteryzuję ruchy Ziemi. Podam ich następstwa. 
2. Wymienię i wskaże na mapie kontynenty kuli ziemskiej. Krótko scharakteryzuję każdy z nich. 
3. Wyjaśnię pojęcie wszechoceanu, wymienię oceany Ziemi. Scharakteryzuję budowę dna 
oceanicznego. 
4. Wymienię i krótko scharakteryzuję strefy klimatyczne Ziemi. 
5. Krótko charakteryzuję strefy krajobrazowe Ziemi. 

 
Dział 8. Osiągnięcia człowieka 

Odkrycia i wynalazki zmieniają życie ludzi  
1. Scharakteryzuję przełomowe odkrycia i wynalazki, które wpłynęły na rozwój ludzkości 
W jaki sposób ludzie poznają Wszechświat?  
1. Znam urządzenia służące do badania kosmosu. Określę ich zastosowanie. 
2. Znam ważne wydarzenia związane z podbojem kosmosu. 

Co to jest telekomunikacja 
1.Wymienię podstawowe elementy sieci telekomunikacyjnej i podam ich zastosowanie 
2. Scharakteryzuję sposoby przesyłania informacji w technice analogowej i cyfrowej. 

Osiągnięcia medycyny są ogromne  
1. Wymienię najważniejsze odkrycia i ich autorów w historii medycyny. 
2. Wymienię  zasady profilaktyki chorób układu krążenia 

Polacy przyczynili się do rozwoju nauki.  
1. Znam sławnych Polaków i ich dokonania 

Jakie są globalne problemy ludzkości?  
1. Wymienię najważniejsze problemy związane z rozwojem cywilizacji. 
2. Podam przykłady codziennych działao ludzi, które mogą się przyczynid do ochrony środowiska 

Fizyka, chemia, biologia i geografia należą do nauk przyrodniczych  
1.Wymienię nauki przyrodnicze i opiszę czym się zajmują. 

 
Dział 9. Obserwacje i doświadczenia przyrodnicze 

Badamy wybrane właściwości gleby - zajęcia warsztatowe 
1. Zbadam wilgotnośd, przepuszczalnośd i odczyn gleby. 



2. Ocenię przydatnośd rolniczą badanej gleby. 
Obserwacje życia w okolicy - zajęcia terenowe 

1. Potrafię nazwad i zaklasyfikowad do odpowiedniej grupy pospolite zwierzęta zaobserwowane 
podczas zajęd terenowych. 

Badamy owoce - zajęcia warsztatowe 
1. Znam budowę owocu. 
2. Na podstawie owoców rozpoznaję i nazywam pospolite rośliny okrytonasienne. 

Badamy czynności życiowe roślin.  
1. Zaproponuj doświadczenie obrazujące reakcję roślin na światło. 
2. Sprawdź, czy organizmy wytwarzają substancje chroniące je przed nasiąkaniem wodą. 

Wyznaczamy miejscowy południk geograficzny – zajęcia warsztatowe. 
1. Wyznaczę miejscowego południk geograficzny. 

Badamy konsekwencje ruchów Ziemi i Księżyca - zajęcia warsztatowe 
1. Wyjaśnię jak dochodzi do powstawania zjawiska zadmienia Księżyca. 

Odbywamy podróże przyrodnicze po mapach krajobrazowych – zajęcia warsztatowe 
1. Porównam mapy tematyczne różnych regionów świata. 
2. Ocenię warunki życia ludzi w danym regionie. 

Wyznaczamy gęstośd cieczy i ciał stałych – zajęcia warsztatowe.  
1. Wyznaczę objętości ciała za pomocą wzorów na objętośd brył. 
2. Wyznaczę gęstośd wybranych cieczy i ciał stałych. 

Budujemy proste obwody elektryczne - zajęcia warsztatowe 
1. Znam budowę obwodu elektryczne-go. Nazwę jego elementy. 
2.  Zbadam przewodnictwo różnych substancji. 

Badamy właściwości magnesów -zajęcia warsztatowe 
1. Za pomocą opiłków żelaza przedstawię linie pola magnetycznego wokół magnesów.  
2. Zbadam oddziaływania biegunów magnetycznych dwóch różnych magnesów. 
 
 


