
Nacobezu z przyrody dla klasy 6 

 

Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety 

 

 wyjaśniam istotę teorii heliocentrycznej M. Kopernika 

 wyjaśniam pojęcia: planeta, satelita, meteoryt, meteor, gwiazda, Księżyc, Słońce, 

planetoida, orbita, górowanie Słońca 

 omawiam ogólną budowę Układu Słonecznego 

 wymieniam planety w kolejności od Słońca  

 nazywam ruchy jakie wykonuje Ziemia 

 wymieniam skutki ruchu obrotowego /wirowego/ i obiegowego 

 wyjaśniam gdzie Słońce wschodzi i zachodzi wcześniej, wyjaśniam dlaczego tak się 

dzieje 

 wyjaśniam co to jest czas strefowy i wskazuję ile jest stref czasowych na Ziemi 

 wskazuję daty rozpoczynające pory roku, nazywa  zjawiska astronomiczne 

występujące w tych dniach 

 wyjaśniam dlaczego w ciągu roku zmienia się długość dnia i nocy 

 zaznaczam na mapie: równik, biegun południowy i północny, półkulę połudnową i 

północną, południk zero, półkule zachodnią i wschodnią 

 wyjaśniam, co to są równoleżniki i południki oraz co oznaczają na mapie 

 podaję współrzędne geograficzne dowolnego punktu na Ziemi 

 rozpoznaję strefy oświetlenia Ziemi, nazywam i wskazuję równoleżniki wyznaczające 

granice tych stref 

 opisuję kształt i rozmiary Ziemi 

 opisuję właściwości i zastosowanie magnesów  

 opisuję oddziaływania magnetyczne w przyrodzie 

 wskazuję na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany  

 opisuję wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana 

 

Dział 2. Poznajemy zjawiska fizyczne 

 wyjaśniam, czym jest ruch ciał i podaję jego rodzaje 

 określam względność ruchu 

 podaję symbole i jednostki drogi, czasu i prędkości 

 obliczam prędkość, mając podane drogę i czas 

 charakteryzuję poznane siły: tarcia, oporu i elektryczną 

 badam doświadczalnie siłę tarcia i oporu powietrza oraz wody,  

 wyjaśniam od czego zależy siła tarcia i oporu 

 podaję przykłady zmniejszania i zwiększania siły tarcia i oporu w przyrodzie i przez 

człowieka oraz ich wykorzystywanie w życiu codziennym 

 podaję przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania 

atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania) 

 demonstruję elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z 

różnych substancji 

 wymieniam źródła prądu elektrycznego i dobieram je do odbiorników uwzględniając 

napięcie elektryczne  



 opisuję skutki przepływu prądu  w domowych urządzeniach elektrycznych,  

 opisuję i stosuję zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi 

 buduję prosty obwód elektryczny 

 wymieniam i rozpoznaję źródła światła 

 określam po jakich liniach rozchodzi się światło 

 buduję i wyjaśniam zasadę działania camery obscury 

 opisuję powstanie cienia i półcienia 

 opisuję zjawiska: odbicia i rozproszenia światła 

 podaję przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa 

 opisuję rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego  

 badam właściwości ogniskujące lupy, powstawanie obrazu widzianego przez lupę i 

podaję przykłady zastosowania lupy 

 wskazuję rodzaje źródeł dźwięku 

 badam rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i w ciałach stałych  

 charakteryzuję podstawowe zasady ochrony narządów wzroku i słuchu 

 

 

Dział 3. Odkrywamy tajemnice świata zwierząt 

 

 wymieniam miejsca w których występują zwierzęta 

 dokonuję podziału zwierząt na bezkręgowce i kręgowce oraz podaję kryteria podziału 

 wymieniam przedstawicieli kręgowców i bezkręgowców i podaję ich charakterystykę 

 opisuję budowę komórki zwierzęcej 

 opisuję i nazywam typowe organizmy dla pola, łąki, lasu, jeziora i rzeki  

 opisuję przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska 

życia poszczególnych grup zwierząt ( parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, 

stawonogi, mięczaki, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki) 

 

Dział 4. Poznajemy różnorodność krajobrazów Ziemi 

 wymieniam  nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie 

atmosferyczne, kierunek i siła wiatru)  

 podaję nazwy  przyrządów służących do ich pomiaru,  

 podaję jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii 

 rozpoznaję na mapie świata strefy klimatyczne 

 odczytuję dane z diagramu klimatycznego 

 na podstawie diagramów klimatycznych, podaję cechy charakterystyczne danego 

klimatu 

 identyfikuję strefy klimatyczne na podstawie podanej cechy 

 podaję przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, zwłaszcza między 

klimatem (temperatura powietrza, opady atmosferyczne) a rozmieszczeniem roślin i 

zwierząt 

 rozpoznaję charakterystyczne rośliny różnych stref klimatycznych 

 charakteryzuję przystosowania zwierząt do życia w danej strefie  



 charakteryzuję warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów 

w następujących krajobrazach strefowych: lasu równikowego wilgotnego, sawanny, 

pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej  

 opisuję krajobrazy świata, w szczególności: lasu równikowego wilgotnego, sawanny, 

pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej, rozpoznaję je na ilustracji oraz 

lokalizuję na mapie  

 opisuję krajobrazy wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski), 

rozpoznaję je na ilustracji oraz lokalizuję je na mapie 

 

Dział 5. Poznajemy substancje i ich przemiany 

 wymieniam znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich 

mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu 

 odróżniam mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaję przykłady takich 

mieszanin z życia codziennego 

 badam czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji: temperatura, mieszanie 

 proponuję sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych 

(filtrowanie, odparowywanie, przesiewanie) 

 podaję przykłady przemian odwracalnych: topnienie, krzepnięcie i nieodwracalnych: 

ścinanie się białka, korozja 

  odróżniam pojęcia: rozpuszczanie i topnienie, podaję przykłady tych zjawisk z życia 

codziennego 

 

 

Dział 6. Odkrywamy, jak się zmienia Ziemia 

 klasyfikuję zasoby na odnawialne i nieodnawialne oraz podaję ich przykłady 

 podaję przyczyny zanieczyszczeń środowiska  

 opisuję dziurę ozonową - czym jest to zjawisko i co jest jego przyczyną 

 omawiam powstawanie efektu cieplarnianego; przyczyny i skutki wzrostu ilości gazów 

cieplarnianych w atmosferze 

 wymieniam przyczyny i skutki kwaśnych opadów 

 podaję propozycje sposobów przeciwdziałanie globalnym skutkom zanieczyszczeń 

środowiska 

 wymieniam wpływ codziennych zachowań na stan środowiska 

 podaję przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i 

niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka 

 podaję przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie  

człowieka 

  

  
 


