
BIOLOGIA – klasa VI  
szczegółowe wymagania edukacyjne 
oparte na „Programie nauczania biologii Puls życia”  

  
 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

  I. ŚWIAT ZWIERZĄT   
Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

-wymienia czynności życiowe -opisuje wskazane cechy organizmów - charakteryzuje wskazane czynności 

organizmów żywych życiowe organizmów 

-wie, że zwierzęta są organizmami -wymienia wspólne cechy zwierząt -wymienia hierarchicznie poziomy 

cudzożywnymi i wyjaśnia, na czym -wymienia organelle komórki i podaje budowy organizmu zwierzęcego 

polega to zjawisko ich funkcje (błona kom., ściana kom., -definiuje pojęcia: komórka, tkanka, 

-wskazuje komórkę jako podstawową cytozol, jądro kom., chloroplast, narząd, układ narządów, organizm 

jednostkę życia mitochondrium, wodniczka) -opisuje budowę komórki zwierzęcej, 

-podaje przykłady organizmów jedno- -odróżnia na schemacie lub po opisie roślinnej i bakteryjnej na podstawie 

i wielokomórkowych poszczególne typy komórek (roślinną, ilustracji 

-wie, że zwierzęta są organizmami zwierzęcą, bakteryjną) -odróżnia na schemacie, zdjęciu lub po 

wielokomórkowymi -podaje przykłady komórki bezjądrowej opisie poszczególne składniki komórki 

-wymienia i wskazuje na ilustracji i jądrowej -wyjaśnia, co to są komórki jądrowe 

elementy budowy komórki roślinnej -rozpoznaje na ilustracji i nazywa i bezjądrowe oraz podaje ich przykłady 

i zwierzęcej komórkę, tkankę, narząd i układ -charakteryzuje budowę i funkcje 

-zna podział zwierząt na kręgowce narządów poszczególnych tkanek zwierzęcych 

i bezkręgowce i wyjaśnia czym się -podaje przykłady kręgowców -określa miejsca występowania 

różnią i bezkręgowców w organizmie poszczególnych tkanek 

-rozpoznaje gąbkę wśród okazów -dokonuje podziału tkanek zwierzęcych zwierzęcych 

naturalnych i wie, że gąbka to zwierzę -wymienia cechy budowy poszczegól- -rysuje schemat komórki nerwowej 

-wyjaśnia, czym jest tkanka nych tkanek zwierzęcych i opisuje poszczególne elementy jej 

-podaje przykłady tkanek zwierzęcych -opisuje funkcje wskazanych tkanek budowy 

-wskazuje na ilustracji komórki - podaje rozmieszczenie przykładowych -rozpoznaje na ilustracji rodzaje tkanek 

tworzące tkankę tkanek zwierzęcych w organizmie -wskazuje zróżnicowanie w budowie 

-wymienia składniki krwi -opisuje składniki krwi tkanki łącznej 

-z pomocą nauczyciela przeprowadza  -omawia funkcje składników krwi 

obserwację mikroskopową tkanek  -samodzielnie przeprowadza 

  obserwację mikroskopową tkanek 

   

 
Uczeń: 

-charakteryzuje wszystkie czynności 

życiowe organizmów  
-charakteryzuje kręgowce i bezkrę- 

gowce (w tym: pokrycie ciała, szkielet) 

-opisuje budowę komórki grzybowej 

-analizuje różnice między poszczegól-  
nymi typami komórek, także bakteryjną  
i grzybową  
-wskazuje cechy umożliwiające 

rozróżnienie komórek  
-wykazuje związek zachodzący między 

budową tkanek, ich położeniem 

i funkcją 
-rysuje schematy tkanek zwierzęcych 

 
Uczeń:  
-wykazuje jedność budowy organizmów  
-prezentuje stopniowo komplikującą  
się budowę ciała zwierząt 

-porównuje poziomy organizacji 

organizmów u roślin i zwierząt 

-podaje funkcje wszystkich  
omawianych organelli komórkowych 

(włączając w to aparat Golgiego, 

rybosomy, siateczkę śródplazmatyczną) 

-rozpoznaje w obrazie mikroskopowym  
poszczególne struktury komórkowe 

-analizuje różnice między poszczegól- 

nymi typami komórek, wykazując ich 
związek z pełnionymi funkcjami  
-wyjaśnia, co to są gąbki, omawia ich  

budowę, zna ich rolę w przyrodzie -

wykazuje związek istniejący między  
budową elementów krwi a pełnionymi 
przez nie funkcjami  

-rozpoznaje wybrane preparaty 
mikroskopowe tkanek zwierzęcych  

-wykonuje z dowolnego materiału 

model wybranej tkanki zwierzęcej  
-wykonuje mapę mentalna prezentującą 

tkanki zwierzęce, ich budowę i funkcje 
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 II. OD PARZYDEŁKOWCÓW DO PIERŚCIENIC  
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

-podaje miejsca występowania -wymienia cechy budowy -porównuje budowę oraz tryb życia -wykazuje związek budowy -projektuje tabelę, w której porównuje 

parzydełkowców parzydełkowców polipa i meduzy parzydełkowców ze środowiskiem polipa z meduzą 

-wymienia charakterystyczne cechy -rozpoznaje na ilustracji i nazywa -charakteryzuje wskazane czynności ich życia -z dowolnego materiału wykonuje 

parzydełkowców polipa i meduzę życiowe parzydełkowców -wyjaśnia sposób działania parzydełka model parzydełkowca 

-opisuje rolę parzydełek -omawia znaczenie parzydełkowców -wyjaśnia mechanizm ruchu -ocenia znaczenie parzydełkowców -zna pojęcie wągier 

-rozpoznaje na ilustracji parzydełkowca w przyrodzie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka -zna pojęcia: wągrzyca, tasiemczyca; 

wśród innych zwierząt -wskazuje na ilustracji elementy -dowodzi, że tasiemce są przystosowane -charakteryzuje symetrię ciała porównuje je 

-wymienia charakterystyczne cechy budowy tasiemca do pasożytniczego trybu życia płazińców -ocenia znaczenie płazińców i nicieni 

płazińców i nicieni (uzasadnia -wymienia szkody, jakie wyrządzają -omawia różnice między płazińcami -omawia cykl rozwojowy tasiemca w przyrodzie i dla człowieka 

nazwy) tasiemce w organizmie żywiciela a nicieniami -omawia rolę żywiciela pośredniego -projektuje doświadczenie wykazujące 

-wskazuje miejsce występowania -wskazuje na ilustracji elementy -charakteryzuje wskazane czynności i ostatecznego w cyklu rozwojowym znaczenie dżdżownic w użyźnianiu 

tasiemca i glisty ludzkiej budowy tasiemca życiowe płazińców i nicieni tasiemca gleby 

-rozpoznaje na ilustracji tasiemca -omawia budowę zewnętrzną nicieni -charakteryzuje znaczenie płazińców -omawia sposoby zapobiegania -ocenia znaczenie pierścienic 

i glistę ludzką -wymienia choroby wywoływane i nicieni zarażeniu się pasożytniczymi w przyrodzie i dla człowieka 

-charakteryzuje tasiemce i glisty jako przez pasożytnicze nicienie -zna i umie zastosować pojęcia: płazińcami i nicieniami  

pasożyty układu pokarmowego -wymienia charakterystyczne cechy żywiciel pośredni i ostateczny -charakteryzuje objawy chorób  

-omawia drogi zakażenia pierścienic -wyjaśnia pojęcie „choroba brudnych wywołanych przez pasożytnicze  

pasożytniczymi płazińcami -wyjaśnia znaczenie szczecinek rąk” płazińce i nicienie  

i nicieniami -wykazuje przystosowania dżdżownicy -wykonuje schematyczny rysunek ciała -dowodzi, że pierścienice są bardziej  

-wyjaśnia, w jaki sposób można w budowie do życia w glebie dżdżownicy i opisuje go rozwiniętymi zwierzętami niż  

ustrzec się przez zakażaniem -ocenia rolę dżdżownic w użyźnianiu -wyjaśnia rolę siodełka płazińce i nicienie  

tasiemcem, owsikami  i glistą ludzką gleby i poprawianiu jej struktury -charakteryzuje wskazane czynności -charakteryzuje układ krwionośny  

-rozpoznaje pierścienice wśród innych  życiowe pierścienic pierścienic  

zwierząt  -wykazuje związek budowy pijawki   

-podaje przedstawicieli (dżdżownica,  z pasożytniczym trybem jej życia   

pijawka), określa środowisko ich     

życia     

-uzasadnia nazwę „pierścienice”     
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 III. STAWONOGI i MIĘCZAKI  
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

-rozpoznaje stawonogi wśród innych -wymienia charakterystyczne cechy -charakteryzuje wskazane czynności -wymienia cechy adaptacyjne -przedstawia różnorodność budowy 

zwierząt budowy skorupiaków, owadów życiowe stawonogów wskazanej grupy stawonogów ciała stawonogów oraz ich trybu życia, 

-wymienia skorupiaki, owady i pajęczaków (odcinki ciała, liczba -wyjaśnia, czym jest oskórek -wyjaśnia, czym jest oko złożone wykazując jednocześnie ich cechy 

i pajęczaki jako zwierzęta należące do odnóży krocznych, czułki) -wskazuje związek między budową -uzasadnia związek między budową wspólne 

stawonogów oraz rozpoznaje je wśród -na podstawie ilustracji nazywa skorupiaków a środowiskiem ich aparatów gębowych a sposobem -analizuje cechy adaptacyjne 

innych zwierząt poszczególne części ciała raka życia odżywiania się owadów stawonogów, umożliwiające im 

-uzasadnia nazwy: stawonogi, -wskazuje charakterystyczne cechy -na kilku przykładach omawia różnice -wykazuje związek istniejący między opanowanie różnych środowisk 

skorupiaki budowy wybranych gatunków w budowie owadów oraz ich budową odnóży owadów -rozpoznaje na ilustracji lub wśród 

-nazywa pospolitych przedstawicieli owadów przystosowania do życia w różnych a środowiskiem ich życia żywych okazów gatunki pajęczaków, 

skorupiaków, pajęczaków i owadów -na wybranych przykładach omawia środowiskach -porównuje sposoby rozmnażania się owadów i skorupiaków 

-opisuje środowisko ich życia znaczenie owadów dla człowieka -na wybranych przykładach omawia owadów -charakteryzuje i ocenia  znaczenie 

-omawia rolę sieci pająka krzyżaka -na wybranych przykładach określa znaczenie owadów dla człowieka -na wybranych przykładach omawia skorupiaków, owadów i pajęczaków 

-rozpoznaje ślimaki, małże sposoby poruszania się i zdobywania -rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie znaczenie owadów w przyrodzie i dla w przyrodzie i życiu człowieka 

i głowonogi wśród innych zwierząt pokarmu przez owady zupełne i niezupełne owadów człowieka -konstruuje tabelę, w której porównuje 

-wymienia charakterystyczne cechy -wskazuje miejsce występowania -na podstawie ilustracji opisuje budowę -omawia sposoby odżywiania się trzy grupy stawonogów 

mięczaków (uzasadnia nazwę) gruczołów przędnych na ciele pająka zewnętrzną pająka (w tym wskazuje pajęczaków na przykładzie -rozpoznaje na ilustracji lub wśród 

-wymienia ślimaki, małże i głowonogi -omawia sposób odżywiania się szczękoczułki i nogogłaszczki) wybranych przedstawicieli żywych okazów gatunki ślimaków, 

jako zwierzęta należące do pajęczaków -charakteryzuje wskazane czynności -wykazuje związek budowy głowonogów i małży 

mięczaków oraz rozpoznaje je wśród -wymienia części ciała ślimaków, życiowe mięczaków mięczaków ze środowiskiem ich -konstruuje tabelę, w której porównuje 

innych zwierząt małży i głowonogów i wskazuje je na -porównuje budowę ślimaków, małży życia trzy grupy mięczaków 

-wymienia miejsca występowania ilustracjach i głowonogów -charakteryzuje sposoby poruszania się  

mięczaków -wymienia narządy oddechowe  poszczególnych grup mięczaków  

-wskazuje na ilustracji elementy mięczaków  -wyjaśnia zasady funkcjonowania  

budowy ślimaka -wskazuje małże jako organizmy  otwartego układu krwionośnego  

-odróżnia skorupę od muszki produkujące perły  -omawia znaczenie mięczaków  

   w przyrodzie i dla człowieka  
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 IV. KRĘGOWCE ZMIENNOCIEPLNE  
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

-uzasadnia nazwy: bezkręgowce -wymienia grupy zwierząt należące do -charakteryzuje poszczególne elementy -porównuje budowę układu nerwowego -porównuje układ krwionośny ryby 

i kręgowce bezkręgowców oraz ich szkieletu kręgowców bezkręgowców i kręgowców i dżdżownicy 

-podaje przedstawicieli bezkręgowców przedstawicieli -porównuje układ krwionośny -rozpoznaje przedstawicieli ryb -wyjaśnia związek zmiennocieplności 

i kręgowców -podaje nazwy gromad kręgowców bezkręgowców i kręgowców i wskazuje ich cechy i zjawiska hibernacji zimowej 

-wie, że u bezkręgowców występuje oraz ich przedstawicieli -określa pokrycie ciała bezkręgowców -omawia znaczenie ryb w przyrodzie -w oparciu o zjawisko osmozy 

szkielet zewn, u kręgowców – wewn. -wymienia funkcje szkieletu i kręgowców i dla człowieka wyjaśnia, które ryby piją wodę 

-podaje nazwy elementów szkieletu bezkręgowców -wymienia elementy budowy układu -wykazuje związek budowy płazów ze i dlaczego tak się dzieje, a które tego 

kręgowców -podaje przykłady szkieletów nerwowego bezkręgowców i środowiskami ich życia nie muszą robić 

-charakteryzuje środowisko życia ryby bezkręgowców kręgowców -wyjaśnia, w jaki sposób przebiega -omawia przystosowania ryb w budowie 

-rozpoznaje ryby wśród innych zwierząt -wyjaśnia pojęcie „zmiennocieplność” -charakteryzuje przystosowania ryb do wymiana gazowa u płazów, zewnętrznej i czynnościach życiowych 

-rozróżnia i nazywa części ciała ryby -na podstawie ilustracji omawia życia w wodzie wykazując związek z ich życiem do życia w wodzie 

-wskazuje skrzela jako narządy budowę zewnętrzną ryb -omawia wybrane czynności życiowe w dwóch środowiskach -wyjaśnia zjawisko neotenii u aksolotla, 

wymiany gazowej, lokalizuje je na -wymienia przystosowania ryb ryb -opisuje budowę i tryb życia płazów rozpoznaje go wśród innych zwierząt 

ciele ryby w budowie zewn. do życia w wodzie -opisuje proces wymiany gazowej ryb beznogich, rozpoznaje -ocenia znaczenie płazów w przyrodzie 

-opisuje kształty ciała ryb w zależności -nazywa i wskazuje położenie płetw -opisuje rolę i sposób działania przedstawiciela tej grupy i dla człowieka 

od różnych miejsc ich bytowania -określa rodzaj zapłodnienia u ryb, wie pęcherza pławnego -wskazuje sposoby ochrony płazów -wykonuje portfolio lub prezentację 

-określa środowiska życia płazów co to jest tarło, ikra -określa charakterystyczne cechy -analizuje pokrycie ciała gadów multimedialną na temat płazów 

-wymienia przedstawicieli gromady -wyjaśnia, czym jest ławica i plankton rozmnażania ryb w aspekcie ochrony przed utratą żyjących w Polsce 

płazów i rozpoznaje je wśród innych -wymienia przystosowania płazów -wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb wody -wykazuje związek między sposobem 

zwierząt w budowie zewn. do życia w wodzie -kilkoma przykładami ilustruje -wykazuje związek budowy gadów ze rozmnażania i typem rozwoju 

-wymienia i wskazuje części ciała żaby i na lądzie strategie zdobywania pokarmu przez środowiskiem ich życia a środowiskiem życia gadów 

-wymienia stadia rozwojowe żaby -wyjaśnia, na czym polega hibernacja ryby -charakteryzuje funkcje -ocenia znaczenie gadów w przyrodzie 

-podaje po dwa przykłady płazów -omawia cykl rozwojowy żaby -charakteryzuje przystosowania poszczególnych błon płodowych i dla człowieka 

ogoniastych i bezogonowych -podaje przykłady płazów żyjących płazów do życia w wodzie i na lądzie -analizuje przebieg wymiany gazowej -wykonuje portfolio lub prezentację 

-określa środowisko życia gadów w Polsce i rozpoznaje je na ilustracji -omawia wybrane czynności życiowe u gadów multimedialną na temat gadów 

-wymienia przedstawicieli gromady -wymienia główne zagrożenia dla płazów  żyjących w Polsce 

gadów i rozpoznaje je wśród innych płazów -charakteryzuje płazy ogoniaste   

zwierząt -wymienia przystosowania gadów do i bezogonowe   

-wymienia i wskazuje części ciała życia na lądzie -rozpoznaje przedstawicieli płazów   

jaszczurki, węża i żółwia -wymienia narządy zmysłów gadów wśród innych zwierząt i wskazuje ich   

-podaje cztery przykłady gadów -rozpoznaje pospolitych specyficzne cechy   

występujących w Polsce przedstawicieli gadów w Polsce -omawia wybrane czynności życiowe   

-umie postępować w przypadku -podaje przyczyny zmniejszania się gadów, w tym sposoby zdobywania   

ukąszenia przez żmiję populacji gadów pokarmu   

  -omawia znaczenie błon płodowych   

  w rozwoju gadów   

  -charakteryzuje rozmnażanie i rozwój   

  gadów   

  -rozpoznaje przedstawicieli gadów   

  i wskazuje ich specyficzne cechy   

  -wskazuje sposoby ochrony gadów   
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 V. KRĘGOWCE STAŁOCIEPLNE  
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

-wymienia ptaki różnych środowisk -wymienia przystosowania budowy -określa środowisko życia ptaka na -charakteryzuje poszczególne elementy -na ilustracji lub podczas obserwacji 

-na żywym okazie lub na ilustracji ptaków do lotu podstawie budowy jego kończyn budowy jaja w terenie rozpoznaje gatunki ptaków 

wymienia części ciała ptaka, podaje -rozpoznaje rodzaje piór ptaków, -omawia budowę pióra -analizuje budowę piór ptaków zamieszkujących najbliższą okolicę 

ich funkcje omawia ich rolę -określa rodzaj pobieranego przez w związku z pełnioną przez nie -korzysta z klucza do oznaczania 

-wymienia elementy budowy jaja -omawia sposób rozmnażania ptaków ptaka pokarmu na podstawie budowy funkcją popularnych gatunków ptaków 

-wyjaśnia konieczność migracji -opisuje budowę jaja ptaka, zna rolę jego dzioba -wykazuje związek między -projektuje doświadczenie wykazujące 

ptaków poszczególnych jego elementów -omawia wybrane czynności życiowe przebiegiem wymiany gazowej wydzielniczą i wydalniczą funkcję 

-omawia charakterystyczne cechy -omawia różnice pomiędzy ptaków u ptaków a ich przystosowaniem do skóry 

ssaków gniazdownikami i zagniazdownikami -omawia znaczenie ptaków lotu -analizuje związek między wymianą 

-na podstawie ilustracji omawia oraz podaje ich przykłady w przyrodzie i dla człowieka -rozpoznaje przedstawicieli ptaków gazową ssaków a zróżnicowanymi 

budowę zewnętrzną ssaków -wyjaśnia pojęcie „stałocieplność” -wskazuje zagrożenia dla ptaków i wskazuje ich specyficzne cechy środowiskami ich występowania i ich 

-podaje przykłady siedlisk -wymienia pozytywne role ptaków -charakteryzuje funkcje skóry -omawia sposoby ochrony ptaków życiową aktywnością 

zajmowanych przez ssaki w przyrodzie -omawia wybrane czynności życiowe -wykazuje związek między -analizuje funkcje skóry w aspekcie 

-rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt -podaje przykłady gatunków ssaków ssaków funkcjonowaniem poszczególnych różnorodności siedlisk zajmowanych 

-rozróżnia ssaki wodne i lądowe występujących w różnych siedliskach -omawia zalety pęcherzykowej narządów zmysłów a trybem życia przez ssaki 

-wymienia przystosowania ssaków do -wyjaśnia rolę gruczołów potowych budowy płuc -wykazuje zróżnicowanie w budowie -analizuje zagrożenia ssaków i wskazuje 

zróżnicowanych środowisk ich i włosów w termoregulacji -porównuje budowę ssaków wodnych ssaków w zależności od środowiska sposoby ich ochrony 

bytowania -wymienia wytwory skóry ssaków i lądowych życia -uzasadnia przynależność człowieka 

-wymienia narządy zmysłów ssaków -rozróżnia uzębienie drapieżnika -rozpoznaje zęby ssaków i omawia ich -charakteryzuje różnice w rozwoju do ssaków 

 i roślinożercy funkcje stekowców, torbaczy i łożyskowców  

 -nazywa wskazane zęby ssaków -omawia sposób rozmnażania się -rozpoznaje przedstawicieli ssaków  

 -wymienia przystosowania ssaków do ssaków, zna rolę błon płodowych i wskazuje ich specyficzne cechy, umie  

 zajmowania różnych siedlisk i łożyska przyporządkować ich do  

 -omawia sposób rozmnażania się  poszczególnych grup systematycznych  

 ssaków żyworodnych  -omawia znaczenie ssaków dla  

   człowieka  

   -wymienia zagrożenia dla ssaków  
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