
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej 
oparte na Programie nauczania biologii – Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 

 

Dział Temat Poziom wymagań 

ocena dopusz-
czająca 

ocena dostatec-
zna 

ocena dobra ocena bardzo do-
bra 

ocena celująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Świat zwie-

rząt 
 

1. W królestwie 
zwierząt 
 

Uczeń: 
 wymienia 
wspólne cechy 
zwierząt 
 wyjaśnia, czym 
różnią się zwie-
rzęta kręgowe od 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 przedstawia po-
ziomy organizacji 
ciała zwierząt 
 podaje przykłady 
zwierząt kręgo-
wych i bezkręgo-
wych 
 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia 
komórka, tkanka, 
narząd, układ na-
rządów, organizm 
 na podstawie 
podręcznika przy-
porządkowuje po-
dane zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

Uczeń: 
 charakteryzuje 
bezkręgowce i krę-
gowce 
 charakteryzuje 
pokrycie ciała bez-
kręgowców i krę-
gowców 
 podaje przykłady 
szkieletów bezkrę-
gowców 
 

Uczeń: 
 prezentuje stop-
niowo komplikującą 
się budowę ciała 
zwierząt 
 na podstawie 
opisu przyporząd-
kowuje zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

2. Tkanki: na-
błonkowa, mię-
śniowa i ner-
wowa 
 

 wyjaśnia, czym 
jest tkanka 
 wymienia pod-
stawowe rodzaje 
tkanek zwierzę-
cych 
 przy pomocy 
nauczyciela prze-
prowadza obser-
wację mikrosko-
pową tkanek 
zwierzęcych i ry-
suje obrazy wi-
dziane pod mikro-
skopem 
 

 wymienia naj-
ważniejsze funkcje 
wskazanej tkanki 
zwierzęcej 
 opisuje budowę 
wskazanej tkanki 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczy-
ciela przeprowadza 
obserwację mikro-
skopową tkanek 
zwierzęcych i ry-
suje obrazy wi-
dziane pod mikro-
skopem 
 

 określa miejsca 
występowania w 
organizmie oma-
wianych tkanek 
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikrosko-
pową tkanek zwie-
rzęcych i przy po-
mocy nauczyciela 
rysuje obrazy wi-
dziane pod mikro-
skopem 
 

 charakteryzuje 
budowę poszcze-
gólnych tkanek 
zwierzęcych 
 rozpoznaje na 
ilustracji rodzaje 
tkanek zwierzę-
cych 
 omawia budowę 
i sposób funkcjo-
nowania tkanki 
mięśniowej 
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikro-
skopową tkanek 
zwierzęcych i ry-

 na podstawie ilu-
stracji analizuje bu-
dowę tkanek zwie-
rzęcych 
 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy budową tkanek 
zwierzęcych a peł-
nionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikrosko-
pową tkanek zwie-
rzęcych 
 wykonuje z do-
wolnego materiału 
model wybranej 
tkanki zwierzęcej 



suje obrazy wi-
dziane pod mikro-
skopem 
 

 

3. Tkanka 
łączna 
 

 wymienia ro-
dzaje tkanki łącz-
nej 
 wymienia skład-
niki krwi 
 przy pomocy 
nauczyciela prze-
prowadza obser-
wację mikrosko-
pową tkanek 
zwierzęcych i roz-
poznaje elementy 
tkanki widziane 
pod mikroskopem 
 

 wskazuje roz-
mieszczenie oma-
wianych tkanek w 
organizmie  
 opisuje składniki 
krwi 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczy-
ciela przeprowadza 
obserwację mikro-
skopową tkanek 
zwierzęcych i roz-
poznaje elementy 
tkanki widziane 
pod mikroskopem 
 

 wskazuje zróżni-
cowanie w budowie 
tkanki łącznej  
 omawia funkcje 
składników krwi  
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikrosko-
pową tkanek zwie-
rzęcych i przy nie-
wielkiej pomocy 
nauczyciela rozpo-
znaje charaktery-
styczne elementy 
obserwowanej 
tkanki 
 

 omawia właści-
wości i funkcje 
tkanki kostnej, 
chrzęstnej i tłusz-
czowej 
 charakteryzuje 
rolę poszczegól-
nych składników 
morfotycznych krwi 
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikro-
skopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje charak-
terystyczne ele-
menty obserwowa-
nej tkanki 
 

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy budową ele-
mentów krwi a peł-
nionymi przez nie 
funkcjami 
 wykonuje mapę 
mentalną doty-
czącą związku mię-
dzy budową po-
szczególnych tka-
nek zwierzęcych a 
pełnionymi przez 
nie funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza ob-
serwację mikrosko-
pową tkanek zwie-
rzęcych i na pod-
stawie ilustracji 
rozpoznaje oraz 
opisuje elementy 
tkanki widziane 
pod mikroskopem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.Parzydeł-
kowce – naj-
prostsze zwie-
rzęta tkankowe 
 

 wskazuje miej-
sce występowa-
nia parzydełkow-
ców 
 rozpoznaje na 
ilustracji parzydeł-
kowca wśród in-
nych zwierząt 

 wymienia cechy 
budowy parzydeł-
kowców 
 wyjaśnia, na 
czym polega rola 
parzydełek 
 

 porównuje bu-
dowę oraz tryb ży-
cia polipa i meduzy 
 rozpoznaje wy-
brane gatunki pa-
rzydełkowców 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynno-
ści życiowe parzy-
dełkowców  
 ocenia znacze-
nie parzydełkow-
ców w przyrodzie i 
dla człowieka 

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy budową parzy-
dełkowców a śro-
dowiskiem ich ży-
cia  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Od parzy-
dełkowców 

do pierścienic 
 

   przedstawia ta-
belę, w której po-
równuje polipa z 
meduzą  
 wykonuje model 
parzydełkowca 
 

5. Płazińce – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje miej-
sce występowa-
nia płazińców 
 rozpoznaje na 
ilustracji tasiemca 
 

 wskazuje na ilu-
stracji elementy bu-
dowy tasiemca 
 wskazuje drogi 
inwazji tasiemca do 
organizmu 
 wskazuje na 
schemacie cyklu 
rozwojowego ta-
siemca żywiciela 
pośredniego 
 

 omawia przysto-
sowanie tasiemca 
do pasożytniczego 
trybu życia 
 charakteryzuje 
znaczenie płaziń-
ców 
 omawia rolę ży-
wiciela pośred-
niego i ostatecz-
nego w cyklu roz-
wojowym tasiemca 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynno-
ści życiowe płaziń-
ców 
 omawia sposoby 
zapobiegania zara-
żeniu się tasiem-
cem 
 

 analizuje możli-
wości zakażenia 
się chorobami wy-
woływanymi przez 
płazińce 
 ocenia znaczenie 
płazińców w przy-
rodzie i dla czło-
wieka 
 

6. Nicienie – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje śro-
dowisko życia ni-
cieni 
 rozpoznaje na 
ilustracji nicienie 
wśród innych 
zwierząt 
 

 wskazuje charak-
terystyczne cechy 
nicieni 
 omawia budowę 
zewnętrzną nicieni 
 wymienia cho-
roby wywołane 
przez nicienie 
 

 wskazuje drogi 
inwazji nicieni do 
organizmu 
 wyjaśnia, na 
czym polega „cho-
roba brudnych rąk” 
 

 charakteryzuje 
objawy chorób wy-
wołanych przez ni-
cienie  
omawia znacze-
nie profilaktyki 
 

 analizuje możli-
wości zakażenia 
się chorobami wy-
woływanymi przez 
nicienie  
 przygotowuje 
prezentację multi-
medialną na temat 
chorób wywoływa-
nych przez nicienie  
 charakteryzuje 
znaczenie nicieni w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 



7. Pierścienice – 
zwierzęta zbu-
dowane z seg-
mentów 
 

 rozpoznaje pier-
ścienice wśród in-
nych zwierząt 
 wskazuje śro-
dowisko życia 
pierścienic 
 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
budowy zewnętrz-
nej pierścienic 
 wyjaśnia znacze-
nie szczecinek 
 

 omawia środowi-
sko i tryb życia ne-
reidy oraz pijawki 
 na żywym okazie 
dżdżownicy lub na 
ilustracji wskazuje 
siodełko i wyjaśnia 
jego rolę 
 

 wskazuje przy-
stosowania pijawki 
do pasożytniczego 
trybu życia  
 charakteryzuje 
wskazane czynno-
ści życiowe pier-
ścienic 
 

 zakłada hodowlę 
dżdżownic, wska-
zując, jak zwierzęta 
te przyczyniają się 
do poprawy struk-
tury gleby 
 ocenia znaczenie 
pierścienic w przy-
rodzie i dla czło-
wieka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Cechy stawo-
nogów  
 

 rozpoznaje sta-
wonogi wśród in-
nych zwierząt  
 wymienia sko-
rupiaki, owady i 
pajęczaki jako 
zwierzęta nale-
żące do stawono-
gów  
 wymienia 
główne części 
ciała poszczegól-
nych grup stawo-
nogów  
 

 wymienia miejsca 
bytowania stawo-
nogów  
 rozróżnia wśród 
stawonogów skoru-
piaki, owady i paję-
czaki  
 

 wykazuje różno-
rodność miejsc by-
towania stawono-
gów  
 przedstawia kry-
teria podziału sta-
wonogów na skoru-
piaki, owady i paję-
czaki  
 opisuje funkcje 
odnóży stawono-
gów  
 wyjaśnia, czym 
jest oskórek  
 

 charakteryzuje 
wskazane czynno-
ści życiowe stawo-
nogów  
 omawia cechy 
umożliwiające roz-
poznanie skorupia-
ków, owadów i pa-
jęczaków  
 wymienia cechy 
adaptacyjne wska-
zanej grupy stawo-
nogów  
 wyjaśnia, czym 
jest oko złożone  
 

 przedstawia róż-
norodność budowy 
ciała stawonogów 
oraz ich trybu ży-
cia, wykazując jed-
nocześnie ich ce-
chy wspólne  
 analizuje cechy 
adaptacyjne stawo-
nogów, umożliwia-
jące im opanowa-
nie różnych środo-
wisk  
 

9. Skorupiaki – 
stawonogi, które 
mają twardy 
pancerz  
 

 wymienia 
główne części 
ciała skorupiaków  
 wskazuje śro-
dowiska występo-
wania skorupia-
ków  
 rozpoznaje sko-
rupiaki wśród in-
nych stawonogów  

 wymienia cztery 
grupy skorupiaków  
 

 nazywa poszcze-
gólne części ciała u 
raka stawowego  
 

 wykazuje zwią-
zek między bu-
dową skorupiaków 
a środowiskiem ich 
życia  
 

 charakteryzuje 
znaczenie skoru-
piaków w przyro-
dzie i dla człowieka  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Stawonogi 
i mięczaki 

 

 

10. Owady – 
stawonogi 
zdolne do lotu  
 

 wymienia ele-
menty budowy 
zewnętrznej owa-
dów  
 wylicza środo-
wiska życia owa-
dów  
 rozpoznaje 
owady wśród in-
nych stawonogów  
 

 wskazuje charak-
terystyczne cechy 
budowy wybranych 
gatunków owadów  
 na wybranych 
przykładach oma-
wia znaczenie 
owadów dla czło-
wieka  
 

 na kilku przykła-
dach omawia róż-
nice w budowie 
owadów oraz ich 
przystosowania do 
życia w różnych 
środowiskach  
 na wybranych 
przykładach oma-
wia znaczenie 
owadów dla czło-
wieka  
 

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy budową od-
nóży owadów a 
środowiskiem ich 
życia  
 na wybranych 
przykładach oma-
wia znaczenie 
owadów w przyro-
dzie i dla czło-
wieka  
 

 analizuje budowę 
narządów gębo-
wych owadów i wy-
kazuje jej związek 
z pobieranym po-
karmem  
 

11. Pajęczaki – 
stawonogi, które 
mają cztery pary 
odnóży  
 

 wymienia śro-
dowiska występo-
wania pajęcza-
ków  
 rozpoznaje pa-
jęczaki wśród in-
nych stawonogów  
 

 wskazuje charak-
terystyczne cechy 
budowy zewnętrz-
nej pajęczaków  
 omawia sposób 
odżywiania się pa-
jęczaków  
 

 na podstawie 
cech budowy ze-
wnętrznej pajęcza-
ków przyporządko-
wuje konkretne 
okazy do odpo-
wiednich gatunków  
 na podstawie ob-
serwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego 
omawia czynności 
życiowe pajęcza-
ków  
 

 omawia sposoby 
odżywiania się pa-
jęczaków na przy-
kładzie wybranych 
przedstawicieli  
 charakteryzuje 
odnóża pajęcza-
ków  
 

 ocenia znaczenie 
pajęczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 analizuje ele-
menty budowy ze-
wnętrznej pajęcza-
ków i wykazuje ich 
przystosowania do 
środowiska życia 
 

12. Mięczaki – 
zwierzęta, które 
mają muszlę 
 

 wymienia miej-
sca występowa-
nia mięczaków 
 wskazuje na ilu-
stracji elementy 
budowy ślimaka 
 

 omawia budowę 
zewnętrzną mię-
czaków 
 wskazuje na ilu-
stracjach elementy 
budowy mięczaków 
 

 na podstawie ob-
serwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego 
omawia czynności 
życiowe mięcza-
ków 
 

 wykazuje różnice 
w budowie ślima-
ków, małży i gło-
wonogów 
 omawia znacze-
nie mięczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka 

 rozpoznaje na 
ilustracji gatunki śli-
maków  
 konstruuje ta-
belę, w której po-
równuje trzy grupy 
mięczaków 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Kręgowce 

zmienno-
cieplne 

 

13. Ryby – krę-
gowce środo-
wisk wodnych 
 

 wskazuje wodę 
jako środowisko 
życia ryb 
 rozpoznaje ryby 
wśród innych 
zwierząt kręgo-
wych 
 

 na podstawie ilu-
stracji omawia bu-
dowę zewnętrzną 
ryb 
 nazywa i wska-
zuje położenie 
płetw  
 opisuje proces 
wymiany gazowej u 
ryb 
 

 na podstawie ob-
serwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego 
omawia czynności 
życiowe ryb 
 przyporządko-
wuje wskazany or-
ganizm do ryb na 
podstawie znajo-
mości ich cech 
charakterystycz-
nych 
 

 wyjaśnia, na 
czym polega 
zmiennocieplność 
ryb 
 omawia sposób 
rozmnażania ryb, 
wyjaśniając, czym 
jest tarło 
 

 omawia przysto-
sowania ryb w bu-
dowie zewnętrznej 
i czynnościach ży-
ciowych do życia w 
wodzie 
 

14. Przegląd i 
znaczenie ryb 
 

 określa kształty 
ciała ryb w zależ-
ności od różnych 
miejsc ich wystę-
powania 
 

 podaje przykłady 
zdobywania po-
karmu przez ryby 
 wyjaśnia, czym 
jest ławica i plank-
ton 
 

 kilkoma przykła-
dami ilustruje stra-
tegie zdobywania 
pokarmu przez 
ryby 
 

 omawia znacze-
nie ryb w przyro-
dzie i dla czło-
wieka 
 

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy budową ryb a 
miejscem ich byto-
wania 
 

15. Płazy – krę-
gowce środo-
wisk wodno-lą-
dowych 
 

 wskazuje śro-
dowisko życia 
płazów 
 wymienia czę-
ści ciała płazów 
 

 na podstawie ilu-
stracji omawia bu-
dowę zewnętrzną 
płaza 
 wymienia stadia 
rozwojowe żaby 
 

 charakteryzuje 
przystosowania 
płazów do życia w 
wodzie i na lądzie 
 omawia wybrane 
czynności życiowe 
płazów 
 

 omawia cykl roz-
wojowy żaby i wy-
kazuje jego zwią-
zek z życiem w 
wodzie i na lądzie 
 rozpoznaje 
przedstawicieli pła-
zów wśród innych 
zwierząt, wskazu-
jąc na ich charak-
terystyczne cechy 
 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób przebiega 
wymiana gazowa u 
płazów, wykazując 
związek z ich ży-
ciem w dwóch śro-
dowiskach 
 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy trybem życia 
płazów a ich 
zmiennocieplno-
ścią 
 



16. Przegląd i 
znaczenie pła-
zów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, bezno-
gie i bezogonowe 
 

 podaje przykłady 
płazów żyjących w 
Polsce 
 wymienia główne 
zagrożenia dla pła-
zów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy ogo-
niaste, bezogo-
nowe i beznogie 
 omawia główne 
zagrożenia dla pła-
zów 
 

 charakteryzuje 
płazy ogoniaste, 
bezogonowe i bez-
nogie 
 wskazuje spo-
soby ochrony pła-
zów 
 

 ocenia znaczenie 
płazów w przyro-
dzie i dla człowieka 
 wykonuje portfo-
lio lub prezentację 
multimedialną na 
temat płazów żyją-
cych w Polsce 
 

17. Gady – krę-
gowce, które 
opanowały ląd 
 

 wymienia śro-
dowiska życia ga-
dów 
 omawia bu-
dowę zewnętrzną 
gadów 
 

 wyjaśnia związek 
istniejący między 
występowaniem 
gadów a ich zmien-
nocieplnością 
 rozpoznaje gady 
wśród innych zwie-
rząt 
 

 opisuje przysto-
sowania gadów do 
życia na lądzie 
 omawia tryb ży-
cia gadów 
 

 charakteryzuje 
rozmnażanie i roz-
wój gadów 
 analizuje prze-
bieg wymiany ga-
zowej u gadów 
 

 analizuje pokry-
cie ciała gadów w 
kontekście ochrony 
przed utratą wody 
 wykazuje zwią-
zek między sposo-
bem rozmnażania 
gadów a środowi-
skiem ich życia 
 

18. Przegląd i 
znaczenie ga-
dów  
 

 rozpoznaje na 
ilustracji jasz-
czurki, krokodyle, 
węże i żółwie  
 

 określa środowi-
ska życia gadów  
 podaje przyczyny 
zmniejszania się 
populacji gadów  
 

 omawia sposoby 
zdobywania po-
karmu przez gady  
 wskazuje spo-
soby ochrony ga-
dów  
 

 charakteryzuje 
gady występujące 
w Polsce  
 wyjaśnia przy-
czyny wymierania 
gadów i podaje 
sposoby zapobie-
gania zmniejszaniu 
się ich populacji  
 

 ocenia znaczenie 
gadów w przyro-
dzie i dla człowieka  
 wykonuje portfo-
lio lub prezentację 
multimedialną na 
temat gadów żyją-
cych w Polsce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Ptaki – krę-
gowce zdolne 
do lotu  
 

 wymienia róż-
norodne siedliska 
występowania 
ptaków  
 na żywym oka-
zie lub na ilustra-

 rozpoznaje ro-
dzaje piór  
 wymienia ele-
menty budowy jaja  
 wskazuje ptaki 
jako zwierzęta sta-
łocieplne  

 omawia przysto-
sowania ptaków do 
lotu  
 omawia budowę 
piór  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i roz-
wój ptaków  

 analizuje bu-
dowę piór ptaków 
w związku z peł-
nioną przez nie 
funkcją  
 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy przebiegiem 
wymiany gazowej a 
przystosowaniem 
ptaków do lotu  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Kręgowce 
stałocieplne 

cji wskazuje ce-
chy budowy pta-
ków  
 

 rozpoznaje ptaki 
wśród innych zwie-
rząt, wskazując ich 
charakterystyczne 
cechy  
 

 dzy wymianą ga-
zową a umiejętno-
ścią latania ptaków  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i roz-
woju ptaków  
 

 na ilustracji lub 
podczas obserwa-
cji w terenie rozpo-
znaje gatunki pta-
ków zamieszkują-
cych najbliższą 
okolicę  
 

20. Przegląd  
i znaczenie pta-
ków  
 

 podaje przy-
kłady ptaków ży-
jących w różnych 
środowiskach  
 

 wymienia pozy-
tywne znaczenie 
ptaków w przyro-
dzie  
 

 omawia znacze-
nie ptaków w przy-
rodzie i dla czło-
wieka  
 wskazuje zagro-
żenia dla ptaków  
 

 wykazuje zwią-
zek istniejący mię-
dzy wielkością i 
kształtem dziobów 
ptaków a rodzajem 
spożywanego 
przez nie pokarmu  
 omawia sposoby 
ochrony ptaków  
 

 wykazuje zwią-
zek między stało-
cieplnością ptaków 
a środowiskiem i 
trybem ich życia  
 korzysta z klucza 
do oznaczania po-
pularnych gatun-
ków ptaków  
 

21. Ssaki – krę-
gowce, które 
karmią młode 
mlekiem  
 

 wskazuje śro-
dowiska występo-
wania ssaków  
 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę ze-
wnętrzną ssaków  

 

 wykazuje zróżni-
cowanie siedlisk 
zajmowanych 
przez ssaki  
 określa ssaki 
jako zwierzęta sta-
łocieplne  
 wymienia wy-
twory skóry ssaków  
 

 na ilustracji lub 
na żywym obiekcie 
wskazuje cechy 
charakterystyczne  
i wspólne dla ssa-
ków  
 wyjaśnia, że bu-
dowa skóry ssaków 
ma związek z 
utrzymywaniem 
przez nie stało-
cieplności  
 omawia proces 
rozmnażania i roz-
wój ssaków  
 

 opisuje przysto-
sowania ssaków 
do różnych środo-
wisk życia  
 charakteryzuje 
opiekę nad potom-
stwem u ssaków  
 identyfikuje wy-
twory skóry ssa-
ków  
 

 analizuje związek 
zachodzący mię-
dzy wymianą ga-
zową ssaków a 
zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich 
życiową aktywno-
ścią  
 analizuje funkcje 
skóry w aspekcie 
różnorodności sie-
dlisk zajmowanych 
przez ssaki  
 

22. Przegląd  
i znaczenie ssa-
ków  

 wymienia przy-
stosowania ssa-

 wykazuje zależ-
ność między bu-

 rozpoznaje zęby 
ssaków i wyjaśnia 
ich funkcje  

 omawia znacze-
nie ssaków dla 
człowieka  

 analizuje zagro-
żenia ssaków i 



 ków do zróżnico-
wanych środo-
wisk ich bytowa-
nia  
 

dową morfolo-
giczną ssaków a 
zajmowanym przez 
nie siedliskiem  
 nazywa wska-
zane zęby ssaków  
 

 wyjaśnia znacze-
nie ssaków dla 
przyrody  
 

 wymienia zagro-
żenia dla ssaków  
 

wskazuje sposoby 
ich ochrony  
 wykazuje przyna-
leżność człowieka 
do ssaków 
 

 
 


