
 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce 

 

Wymagania edukacyjne  

i przedmiotowe sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

Biologia 

 

 



 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wagi ocen 

L.p. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Waga 

1. Sprawdzian/praca klasowa 
Wypowiedź pisemna, która obejmuje określony przez nauczyciela zakres materiału, zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem 

5 

2. Aktywność poza lekcjami 
Aktywny udział w rozwijaniu swoich wiadomości i umiejętności, sukcesy w konkursach przedmiotowych 

5 

3. Zadania, ćwiczenia, umiejętności praktyczne na lekcjach 
Rozwiązanie zadania osadzonego w kontekście praktycznym obejmującego szerszy niż omawiany na danej lekcji zakres materiału 

5 

4. Kartkówka 
Wypowiedź pisemna, która obejmuje zakres nowego materiału, z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana 

3 

5. Wypowiedź pisemna 
Rozwiązanie zadania w ramach ćwiczeń na lekcji 

3 

6. Wypowiedź ustna 
Omówienie kroków rozwiązania zadania; 
rozwiązanie zadania przy tablicy – materiał bieżący 

3 

7. Projekty grupowe i indywidualne 
Plakaty, modele, przeprowadzenie ankiet (wykresy, diagramy), 
Realizacja lekcji metodą projektową 

3 

8. Aktywność na lekcji 
Wykonywanie zadań z wykorzystaniem notatek i wiadomości z podręcznika;  
obserwacja i wnioskowanie podczas wykonywania doświadczeń 

3 

9. Odpowiedź 
Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień poruszanych na lekcji 
również kartkówka z „teorii” 

2 

10. Czytanie 
Czytanie ze zrozumieniem  

1 

11. Zadanie domowe 
prace wykonywane w domu obejmujące zagadnienia omawiane na lekcji poprzedzającej 

1 

 



 

Uwagi o ocenianiu 

1. Oceny są jawne, umotywowane; skala ocen od 1-6. Ocena zawiera informację zwrotną, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), kierowany do nauczyciela przedmiotu, sprawdzone i ocenione pisemne 
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). Dokumentacja przechowywana jest przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły. 

3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu 2 dni uzupełnić notatkę w zeszycie, ćwiczeniach oraz odrobić zadanie 
domowe. Nie ocenia się negatywnie ucznia po nieobecności w szkole dłuższej niż 3 dni. 

4. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi. Nie dotyczy: lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów i zapowiedzia-
nych kartkówek. 

5. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania, kolejny brak zadania jest równoznaczny z oceną niedostateczną, po zgłoszeniu  braku 
zadania lub otrzymaniu oceny niedostatecznej należy je uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na kolejnej lekcji.  

6. Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (ściąga, zagląda do kolegi, odwraca 
się do kolegi, nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela – sygnał zakończenia pracy) bądź też podpowiada w czasie odpytywania 
ucznia wtedy, otrzymuje bezwzględnie ocenę niedostateczną, a nauczyciel nie sprawdza pracy pisemnej ucznia. 

7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma prawo do napisania zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. 
W przypadku krótszej nieobecności jest zobowiązany do jego napisania w ciągu jednego tygodnia. 

8. W ciągu semestru uczeń ma prawo poprawić oceny ze sprawdzianów, prac klasowych (z wyjątkiem sprawdzianów diagnozujących). 
Termin poprawy to dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach (choroba ucznia itp.) nauczyciel ustala z uczniem przedłużenie terminu. 

9. Na 30 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel  w trakcie zajęć informuje uczniów o grożących im oce-
nach niedostatecznych i zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 

10. Na 8 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel w trakcie zajęć informuje uczniów o przewidywanych 
ocenach śródrocznych/rocznych z przedmiotu. O przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych z przedmiotu rodzice powiadamiani 
są przez wychowawców.  

11. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o ocenach przewidywanych, uczeń lub rodzic ma prawo wnioskować na pi-
śmie o podwyższenie oceny przewidywanej, jeżeli systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy, posiadał podręcznik, ćwiczenia            
i przybory (na ocenę dopuszczającą); ponadto, systematycznie poprawiał oceny (na ocenę o jeden stopień wyższą). Termin egzaminu za-
liczeniowego uzgadnia nauczyciel    z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu n ieobec-
ności ucznia     na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfi-
kowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny na koniec roku szkolnego. 

13.  O wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa  5 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
Dział I. Biologia - nauka o życiu 
 
 
1. wskazuje biologię, jako naukę  
   o organizmach żywych, 
2. wymienia czynności życiowe organi-

zmów, 
3. podaje przykłady dziedzin biologii,  
4. wskazuje obserwacje i oświadczenia, 

jako źródła wiedzy biologicznej, 
5. wymienia źródła wiedzy biologicznej 

   6. przy pomocy nauczyciela przepro-  
     wadza doświadczenie metodą  
    naukową, 

7. przy pomocy nauczyciela podaje 
nazwy części mikroskopu optycznego, 

8. obserwuje pod mikroskopem prepa- 
  raty przygotowane przez nauczyciela 

 
1. określa przedmiot badań 

biologii jako nauki,  
2. opisuje wskazane cechy or-

ganizmów żywych, 
3. wyjaśnia, czym zajmuje się 

wskazana dziedzina biologii, 
4. porównuje obserwację  

z doświadczeniem jako źródła 
wiedzy biologicznej, 

5. korzysta ze źródeł wiedzy 
wskazanych przez nauczyciela, 

6. z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela przeprowadza doświad- 
  czenie metodą naukową, 
7. podaje nazwy wskazanych  
  przez nauczyciela części mi- 
  kroskopu optycznego,  
8. wykonuje z pomocą nauczy-

ciela proste preparaty mikro-
skopowe,  

9. oblicza powiększenie mikro-  
  skopu optycznego 

 
1. wykazuje cechy wspólne 

organizmów, 
2. charakteryzuje wskazane 

czynności życiowe organi-
zmów, 

3. opisuje czynności życiowe  
  organizmów, 
4. na podstawie opisu przepro- 
  wadza doświadczenie metodą  
  naukową, 
5. rozróżnia próbę kontrolną  

i próbę badawczą,  
6. opisuje źródła wiedzy biolo-

gicznej, 
7. wymienia cechy dobrego ba- 
  dacza, 
8. opisuje samodzielnie budowę 

mikroskopu optycznego, 
9. wykonuje samodzielnie pre-

paraty mikroskopowe, 
10. z niewielką pomocą nauczy- 
   ciela nastawia ostrość mikro- 
   skopu i wyszukuje obserwo- 
   wane elementy 

 
1. charakteryzuje wszystkie 

czynności życiowe organi-
zmów, 

2. wymienia hierarchicznie 
poziomy budowy organizmu 
roślinnego i organizmu zwie-
rzęcego,    

3. charakteryzuje wybrane 
dziedziny biologii, 

4. wykazuje zalety metody 
naukowej, 

5. samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie metodą na-
ukową, 

6. posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy biologicznej  
do rozwiązywania wskazanych 
problemów, 

7. charakteryzuje cechy dobre- 
   go badacza, 
8. charakteryzuje funkcje wska-

zywanych części mikroskopu 
optycznego  

  w kolejności tworzenia się 
obrazu obiektu, 

9. wykonuje preparaty mikro- 
  skopowe, nastawia ostrość  
  mikroskopu, rysuje obraz wi- 
  dziany pod mikroskopem  
  optycznym 
 
 

 
1. wykazuje jedność  
   budowy organizmów, 
2. porównuje poziomy organi-

zacji organizmów  
   u roślin i zwierząt, 
3. wymienia inne niż podane  
  w podręczniku dziedziny bio-

logii, 
4. planuje i przeprowadza do-

świadczenie metodą naukową, 
5. krytycznie analizuje informa-

cje pochodzące  
  z różnych źródeł biologicznych, 
6. analizuje swoją postawę  
  w odniesieniu do cech dobre- 
  go badacza, 
7. sprawnie posługuje się mi-

kroskopem optycznym, samo-
dzielnie wykonuje preparaty, 
rysuje dokładny obraz obiektu 
oglądanego pod mikrosko-
pem, 

 
 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
Dział II. Budowa i czynności życiowe organizmów 
 
 
1. wymienia trzy najważniejsze pier-

wiastki budujące organizm,  
2. wymienia wodę i sole mineralne, 

jako elementy wchodzące w skład 
organizmu, 

3. wskazuje białka, cukry, tłuszcze  
  i kwasy nukleinowe, jako składniki  
  organizmu, 
4. wskazuje komórkę, jako podstawo-

wą jednostkę życia, 
5. podaje przykłady organizmów jedno-  

i wielokomórkowych, 
6. obserwuje preparat nabłonka przy- 
   gotowany przez nauczyciela, 
7. na podstawie obserwacji prepara-

tów, ilustracji i schematów wnioskuje 
o komórkowej budowie organizmów, 

8. wymienia elementy budowy komórki 
roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej, 

9. obserwuje pod mikroskopem prepa-
rat moczarki kanadyjskiej przygoto-
wany przez nauczyciela, 

10. pod opieką nauczyciela rysuje ob- 
   raz obiektu spod mikroskopu, 
11. wyjaśnia, czym jest odżywianie się, 
12. wyjaśnia, czym jest samożywność, 
13. podaje przykłady organizmów sa- 
   możywnych, 
14. wyjaśnia, czym jest cudzożywność, 
 
 
 

 
1. wymienia sześć  najważniej-

szych pierwiastków budują-
cych, 

2. wymienia produkty spożyw- 
  cze, w których występują biał- 
  ka, cukry i tłuszcze, 
3. wyjaśnia, dlaczego komórkę 

nazywamy podstawową jed-
nostką organizmu, 

4. wymienia organelle komórki 
zwierzęcej,  

5. z pomocą nauczyciela wyko-
nuje preparat nabłonka,  

6. podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej, 

7. wymienia funkcje elementów 
komórki roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej, 

8. wykonuje z pomocą nauczy-
ciela preparat moczarki kana-
dyjskiej,  

9. obserwuje pod mikroskopem  
  organelle wskazane przez  
  nauczyciela, 
10. wskazuje fotosyntezę, jako  
  sposób odżywiania się, 
11. wskazuje substancje biorące 

udział w fotosyntezie i wymie-
nia produkty fotosyntezy, 

 
 
 

 
1. wymienia wszystkie najważ-

niejsze pierwiastki budujące 
organizm oraz magnez i wapń, 

 2. wyjaśnia, że woda i sole 
mineralne są związkami che-
micznymi występującymi  
w organizmie, 

3. wymienia białka, cukry, tłusz-
cze i kwasy nukleinowe, jako 
składniki organizmu i omawia 
rolę dwóch z nich, 

4. opisuje kształty komórek 
zwierzęcych, 

5. opisuje budowę komórki 
zwierzęcej na podstawie ilu-
stracji,   

6. z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela wykonuje preparat na- 
  błonka, 
8. wyjaśnia, co to są komórki 

jądrowe i bezjądrowe oraz 
podaje ich przykłady, 

9. samodzielnie wykonuje pre-
parat moczarki kanadyjskiej, 

10. odróżnia pod mikroskopem 
elementy budowy komórki,  

11. wyjaśnia rolę poszczegól-
nych elementów komórki, 

 
 
 
 

 
1. wyjaśnia rolę wody i soli 

mineralnych w organizmie, 
2. wymienia białka, cukry, tłusz- 
  cze i DNA jako składniki orga- 
  nizmu i omawia ich role, 
3. rozpoznaje na ilustracji  ele-

menty budowy komórki zwie-
rzęcej i omawia ich funkcje, 

4. wykonuje preparat nabłonka, 
5. rozpoznaje organelle komórki 

zwierzęcej i rysuje jej obraz 
mikroskopowy, 

6. omawia budowę i funkcje  
  elementów budowy komórki, 
7. analizuje na podstawie ilu-

stracji różnice między po-
szczególnymi typami komórek, 
wskazuje cechy umożliwiające 
rozróżnienie komórek,  

8. samodzielnie wykonuje pre- 
   parat moczarki kanadyjskiej,  
  rozpoznaje elementy budowy  
  komórki roślinnej i rysuje jej  
  obraz mikroskopowy, 
9. wyjaśnia, na czym polega  
  fotosynteza, 
10. omawia zależność przebiegu 

fotosyntezy od obecności wo-
dy, dwutlenku węgla i światła, 

 
 
 

 
1. wykazuje, że związki che-

miczne są zbudowane z kilku 
pierwiastków, 

2. omawia funkcje białek, cu- 
  krów, tłuszczów i kwasów  
  nukleinowych w organizmie,  
  wskazując produkty spożyw- 
  cze, w których one występują 
3. tworzy z dowolnego materia- 
   łu model komórki, zachowując  
  cechy organelli, 
4. sprawnie posługuje się mi-

kroskopem, 
5. samodzielnie wykonuje pre-   
   parat nabłonka i dokładnie  
   odrysowuje obraz spod mi- 
   kroskopu, z zaznaczeniem  
   widocznych elementów ko- 
   mórki, 
6. analizuje różnice między 

poszczególnymi typami komó-
rek, wykazując ich związek  

  z pełnionymi funkcjami, 
7. sprawnie posługuje się mi- 
   kroskopem, wykonuje samo- 
   dzielnie preparat nabłonka  
   i dokładnie odrysowuje obraz  
   spod mikroskopu, 
 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
15. podaje przykłady organizmów cu-

dzożywnych, 
16. wymienia rodzaje cudzożywności, 
17. określa, czym jest oddychanie, 
18. wskazuje drożdże, jako organizmy  
  przeprowadzające fermentację 

 
12. przeprowadza z pomocą na- 
  uczyciela doświadczenie wyka- 
  zujące wpływ dwutlenku wę- 
  gla na intensywność przebiegu   
  fotosyntezy, 
13. opisuje krótko różne sposo-

by odżywiania się zwierząt,  
14. wyjaśnia, w jaki sposób  
   wskazany organizm cudzo- 
  żywny pobiera pokarm, 
15. wyróżnia oddychanie tle-

nowe i fermentację, 
16. wskazuje organizmy uzysku-

jące energię z oddychania tle-
nowego i fermentacji, 

17. wyjaśnia, że produktem 
fermentacji drożdży jest dwu-
tlenek węgla, 

18. wskazuje mitochondrium,   
   jako miejsce, w którym za- 
  chodzi utlenianie 
 
 

 
12. z niewielka pomocą nauczy- 
   ciela rysuje obraz obiektu  
   spod mikroskopu 
13. wymienia czynniki niezbęd- 
   ne do przeprowadzenia foto- 
   syntezy, 
14. wskazuje substraty  

i produkty fotosyntezy, 
15. omawia sposoby wykorzy-

stania przez roślinę produk-
tów fotosyntezy, 

16. z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela przeprowadza doświad- 
  czenie wykazujące wpływ  
  dwutlenku węgla na intensyw- 
  ność fotosyntezy, 
17. omawia wybrane sposoby  
  cudzożywności, 
18. podaje przykłady organi- 
   zmów należących do różnych  
   grup organizmów cudzożyw- 
   nych, 
19. wyjaśnia znaczenie oddy- 
   chania komórkowego, 
20. wskazuje różnice w miejscu 

przebiegu utleniania i fermen-
tacji w komórce, 

21. wymienia narządy wymiany 
gazowej zwierząt lądowych  
i wodnych, 

22. omawia doświadczenie  
   wykazujące wydzielanie dwu- 
   tlenku węgla przez drożdże 
 
 

 
11. zapisuje schematycznie  

i omawia przebieg fotosyntezy  
12.  przeprowadza na podsta-

wie opisu doświadczenie wy-
kazujące wpływ dwutlenku 
węgla na intensywność foto-
syntezy, 

13. charakteryzuje rodzaje 
cudzożywności występujące  

   u różnych grup organizmów,  
14. wykazuje przystosowania  
  do pobierania pokarmów wy- 
  stępujące u rożnych grup or- 
  ganizmów cudzożywnych, 
15. zapisuje schematycznie 

przebieg oddychania,  
16. określa warunki przebiegu 

oddychania i fermentacji, 
17. charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin i zwierząt, 
18. przeprowadza z pomocą na- 
  uczyciela doświadczenie wyka- 
  zujące wydzielanie dwutlenku  
  węgla przez drożdże 
 
 

 
8. analizuje przystosowanie 

roślin do prowadzenia foto-
syntezy, 

9. planuje i samodzielnie prze-
prowadza doświadczenie wy-
kazujące wpływ dwutlenku 
węgla na intensywność foto-
syntezy, 

10. na podstawie zdobytej  
   wcześniej wiedzy wskazuje  
   w różnych warzywach i owo- 
   cach materiały zapasowe, jako  
   produkty fotosyntezy, 
11. wyjaśnia znaczenie organi-

zmów odżywiających się mar-
twą substancją organiczną, 

12.porównuje zapis przebiegu 
oddychania tlenowego z zapi-
sem przebiegu fermentacji, 

13. analizuje związek budowy 
narządów wymiany gazowej  
ze środowiskiem życia organi-
zmów, 

14. samodzielnie przeprowadza  
  doświadczenie wykazujące  
  wydzielanie dwutlenku węgla  
  przez drożdże 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
Dział III. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby 
 
 

1. wymienia jednostki klasyfikacji bio-

logicznej,  
2. wymienia nazwy królestw organi- 
  zmów,  
3. wyjaśnia krótko, dlaczego wirusy nie 

są organizmami, 
4. wymienia miejsca występowania 

wirusów i bakterii, 
5. wymienia formy morfologiczne bak- 
   terii, 
6. wymienia formy protistów, 
7. wskazuje miejsca występowania 

protistów, 
8. omawia grupy organizmów należą-

cych do protistów, 
9. przy pomocy nauczyciela wyszukuje  
  protisty w preparacie obserwowanym    
  przez mikroskop, 
10. wymienia środowiska życia grzy- 
   bów i porostów, 
11. podaje przykłady grzybów i poro-

stów 
12. opisuje budowę grzybów na okazie 

naturalnym lub ilustracji,  
13. rozpoznaje porosty wśród innych  
  organizmów 
 

 

 

1. wyjaśnia, czym się zajmuje 

systematyka, 
2. podaje definicję gatunku, 
3. wymienia nazwy królestw  
  i podaje przykłady organizmów  
  należących do danego króle- 
  stwa, 
4. omawia różnorodność form 

morfologicznych bakterii, 
5. opisuje cechy budowy wiru-

sów i bakterii, 
6. wymienia cechy, którymi 

wirusy różnią się od organi-
zmów, 

7. wymienia przykłady wirusów  
  i bakterii, 
8. wykazuje różnorodność pro-

tistów, 
9. wymienia czynności życiowe 

wskazanych grup protistów, 
10. z niewielką pomocą nauczy- 
   ciela wyszukuje protisty  
   w preparacie obserwowanym  
  przez mikroskop, 
11. wymienia cechy pozwalają- 
  ce zakwalifikować organizm  
  do grzybów, 
12. omawia wskazaną czynność 

życiową grzybów, 
 
 
 

 

1. wykazuje hierarchiczną 

strukturę jednostek klasyfika-
cji biologicznej, 

2. charakteryzuje wskazane 
królestwo, 

3. na podstawie ilustracji przy- 
   porządkowuje organizm  
  do królestwa, 
4. wykazuje, dlaczego wirusy 

nie są organizmami, 
5. rozpoznaje formy morfolo-

giczne bakterii widoczne  
  w preparacie mikroskopowym 

lub na ilustracji, 
6. omawia wybrane czynności  
  życiowe bakterii, 
7. charakteryzuje wskazane 

grupy protistów, 
8. wykazuje chorobotwórcze 

znaczenie protistów, 
9. opisuje czynności życiowe 

protistów – oddychanie, od-
żywianie, rozmnażanie się, 

10. zakłada hodowlę protistów, 
11. z niewielką pomocą nauczy- 
   ciela wyszukuje protisty  
   w preparacie obserwowanym  
   przez mikroskop, 
12. wykazuje znaczenie grzy-   
   bów w przyrodzie i dla czło-  
   wieka, 
 

 

1. porównuje wcześniejsze   

  i współczesne zasady klasyfi-
kacji organizmów, 

2. wyjaśnia zasady nadawania 
nazw gatunkom, 

3. przedstawia cechy organi- 
  zmów, na podstawie których  
  można je zakwalifikować do-  
  danego królestwa, 

4. omawia wpływ bakterii  

  na organizm człowieka, 
5. wskazuje drogi wnikania 

wirusów i bakterii do organi-
zmu, 

6. prezentuje wszystkie czynno-
ści życiowe bakterii, 

7. ocenia znaczenie wirusów  
  i bakterii w przyrodzie oraz  
  dla człowieka, 
8. porównuje czynności życiowe  
  poszczególnych grup protistów 
9. wymienia choroby wywoły-

wane przez protisty, 
10. zakłada hodowlę protistów,  
  rozpoznaje protisty pod mikro-  
  skopem, rysuje i z pomocą  
  nauczyciela opisuje budowę  
  protistów, 
11. określa znaczenie poszcze-    
  gólnych komponentów  
  w budowie plechy porostu, 
 

 
1. uzasadnia konieczność kla- 
  syfikacji organizmów, 
2. porównuje jednostki klasy- 
  fikacji zwierząt z jednost- 
  kami klasyfikacji roślin, 
3. z pomocą nauczyciela korzy-  
   sta z różnych kluczy do ozna- 
   czania organizmów żyjących  
   w najbliższej okolicy, 
4. przeprowadza doświadczenie  
  z samodzielnym otrzymywa- 
  niem jogurtu 
5. omawia choroby wirusowe  
  i bakteryjne, wskazuje drogi  
  ich przenoszenia oraz zasady  
  zapobiegania tym chorobom, 
6. wskazuje zagrożenia epide- 
  miologiczne chorobami wywo- 
  ływanymi przez protisty, 
7. wskazuje drogi zakażenia 

chorobami wywoływanymi 
przez protisty oraz zasady za-
pobiegania tym chorobom,  

8. zakłada hodowlę protistów,  
  wyszukuje protisty w obrazie  
  mikroskopowym, rysuje  
  i opisuje budowę protistów, 
9. analizuje znaczenie grzybów  
  w przyrodzie i dla człowieka, 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
13. podaje przykłady znaczenia  
  grzybów w przyrodzie i dla  
  człowieka 
 

 

 
13. analizuje różnorodność 

budowy grzybów, 
14. wyjaśnia sposoby oddycha-

nia   i odżywiania się grzybów,  
15. wykazuje, że porosty są zbu- 
  dowane z grzybni i glonu 
 

 

 
12. rozpoznaje różne formy 

morfologiczne porostów i po-
daje ich nazwy, 

13. opisuje czynności życiowe  
  grzybów – odżywianie, oddy- 
  chanie 

 

 
10. proponuje sposób badania 

czystości powietrza na pod-
stawie informacji o wrażliwo-
ści porostów na zanieczysz-
czenia, 

11. wyjaśnia, dlaczego porosty  
  określa się mianem organi- 
  zmów pionierskich 

 

 
Dział IV. Budowa roślin 
 
 
1. wyjaśnia, czym jest tkanka, 
2. wymienia podstawowe rodzaje tka-

nek roślinnych, 
3. przy pomocy nauczyciela rozpoznaje  
  na ilustracji tkanki roślinne, 
4. wymienia podstawowe funkcje ko- 
  rzenia, 
5. rozpoznaje systemy korzeniowe, 
6. wymienia nazwy elementów budowy 

zewnętrznej pędu, 
7. wymienia funkcje liści, 
8. rozpoznaje elementy budowy liścia,  
9. rozpoznaje liście pojedyncze i złożo-
ne 
 
 

 
1. określa najważniejsze funkcje   
  wskazanych tkanek roślinnych, 
2. opisuje rozmieszczenie wska-

zanych tkanek w organizmie 
roślinnym, 

3. rozpoznaje na ilustracji ro-
dzaje tkanek roślinnych, 

4. rozpoznaje na ilustracji mo-
dyfikacje korzeni, 

5. omawia budowę zewnętrzną 
korzenia i jego podział na po-
szczególne strefy, 

6. wyjaśnia różnicę między 
pędem a łodygą, 

7. wskazuje części łodygi roślin 
zielnych, 

8. na materiale zielnikowym lub 
ilustracji wykazuje związek 
budowy liścia z pełnionymi 
przez niego funkcjami 

 
1. wskazuje cechy adaptacyjne    
  tkanek roślinnych do pełnienia  
  określonych funkcji,  
2. na podstawie opisu rozpo-

znaje wskazane tkanki roślin-
ne, 

3. przy pomocy nauczyciela roz- 
  poznaje pod mikroskopem  
  rodzaje tkanek roślinnych, 
4. wykazuje związek modyfikacji   
  korzenia z adaptacją do śro- 
  dowiska zajmowanego przez  
  roślinę, 
5. opisuje przyrost korzenia    
  na długość, 
6. omawia funkcje poszczegól- 
  nych elementów pędu, 
7. na okazie roślinnym lub ilu- 
  stracji wskazuje i omawia  
  części, z których składa się  
  łodyga 
 

 
-  1. rozpoznaje pod mikrosko- 

       pem rodzaje tkanek roślin- 
       nych 

2. przyporządkowuje tkanki  
  do organów i wskazuje  
  na hierarchiczną budowę  
  organizmu roślinnego, 
3. wykorzystuje wiedzę  
  o tkankach do wyjaśnienia  
  sposobu pobierania wody  
  przez roślinę, 
4. na podstawie ilustracji lub  
  materiału roślinnego klasy- 
  fikuje przekształcone ko- 
  rzenie, 
5. na okazie roślinnym ży- 
  wym, zielnikowym lub ilu- 
  stracjach wykazuje modyfi- 
  kacje łodygi ze względu na  
  środowisko zajmowane  
  przez roślinę, 
 

 
1. analizuje związek między  
  budową a funkcją poszczegól- 
  nych tkanek roślinnych, wyka- 
  zuje przystosowania tkanek  
  do pełnionych funkcji, 
2. projektuje doświadczenie 

świadczące o przewodzeniu 
wody z korzenia w górę rośliny 

3. wykorzystuje wiedzę  
  o tkankach do wyjaśniania  
  budowy i funkcji łodygi, 
4. wykorzystuje wiedzę  
  o tkankach do wyjaśniania  
  budowy i funkcji liści 
 
 
 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
8. na materiale zielnikowym lub 

ilustracji rozpoznaje różne 
modyfikacje liści, 

9. rozróżnia typy ulistnienia  
  łodygi 
 

 
6. analizuje modyfikacje liści  
  ze względu na środowisko 

zajmowane przez roślinę  
 

 

 
Dział V. Różnorodność roślin 
 
 
1. wymienia miejsca występowania  
  mchów, 
2. podaje nazwy organów występują- 
  cych u mchów, 
3. wymienia miejsca występowania  
  paprotników, 
4. podaje nazwy organów paproci, 
5. wskazuje miejsca występowania ro-   
  ślin nagonasiennych, 
6. na podstawie ilustracji lub żywych  
  okazów rozpoznaje rośliny nagona- 
  sienne wśród innych roślin, 
7. wymienia miejsca występowania  
  roślin okrytonasiennych, 
8. na ilustracji lub żywym okazie rozpo-

znaje organy roślinne i wymienia ich 
funkcje, 

9. na podstawie ilustracji lub żywych  
  okazów rozpoznaje rośliny okrytona- 
  sienne wśród innych roślin, 
10. wymienia rodzaje owoców, 
11. przedstawia sposoby rozprzestrze-

niania się owoców, 
 
 

 
1. na podstawie ilustracji lub  
  żywych okazów rozpoznaje  
  mchy wśród innych roślin, 
2. przy pomocy nauczyciela  
  przeprowadza doświadczenie  
  wykazujące zdolność wchła- 
  niania wody przez mchy, 
3. na podstawie ilustracji lub  
  żywych okazów rozpoznaje  
  paprotniki wśród innych roślin, 
4. wyjaśnia rolę poszczególnych  
  organów paprotników, 
5. rozpoznaje, korzystając  
  z atlasów roślin, trzy gatunki  
  rodzimych paprotników, 
6. wyjaśnia funkcje kwiatów  
  i nasion, 
7. omawia budowę rośliny na-   
  gonasiennej na przykładzie  
  sosny 
 
 
 
 
 

 
1. na podstawie ilustracji lub 

żywych okazów rozpoznaje 
elementy budowy mchów  
i wyjaśnia ich funkcje, 

2. omawia znaczenie mchów  
  w przyrodzie i dla człowieka,  
3. przy niewielkiej pomocy na- 
  uczyciela przeprowadza do- 
  świadczenie wykazujące zdol- 
  ność wchłaniania wody przez  
  mchy, 
4. wyjaśnia znaczenie paprotni- 
  ków w przyrodzie i dla czło- 
  wieka, 
5. rozpoznaje, korzystając  
  z atlasów roślin, pięć gatun- 
  ków rodzimych paprotników,  
6. wymienia przystosowania  
  roślin nagonasiennych do  
  warunków życia, 
7. omawia funkcje poszczegól- 
  nych elementów kwiatu, 
 
 
 

 
1. wyjaśnia, dlaczego mchy  
  uważane są za najprostsze    
  rośliny lądowe, 
2. przeprowadza według opisu  
  doświadczenie wykazujące  
  zdolność wchłaniania wody  
  przez mchy, 
3. na podstawie ilustracji lub  
  żywych okazów wykazuje  
  różnorodność organizmów  
  zaliczanych do paprotników, 
4. rozpoznaje, korzystając  
  z atlasów roślin, osiem gatun- 
  ków rodzimych paprotników, 
5. wykazuje przystosowania  
  nagonasiennych do środowi- 
  ska, 
6. omawia znaczenie roślin na- 
  gonasiennych w przyrodzie  
  i dla człowieka, 
7. omawia cykl rozwojowy ro- 
  ślin okrytonasiennych, 
 
 
 

 
1. samodzielnie planuje  
  i przeprowadza doświadczenie  
   wykazujące zdolność  
  wchłaniania wody przez mchy, 
2. na podstawie informacji 
  o budowie mchów wykazuje  
  ich rolę w przyrodzie, 

   3. porównuje budowę poszcze-
gólnych organów u paprotni-
ków, 
4. wykonuje portfolio dotyczące  
  różnorodności paprotników 
5. rozpoznaje rodzime gatunki    
  roślin nagonasiennych, 
6. określa, z jakiego gatunku  
  drzewa lub krzewu pochodzi  
  wskazana szyszka, 
7. wykazuje związek budowy   
  kwiatu ze sposobem zapylania 
8. wyjaśnia wpływ różnych 

czynników na kiełkowanie na-
sion, 

 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
12. wymienia elementy łodyg służące  
  do rozmnażania wegetatywnego, 
13. wymienia znaczenie okrytonasien-

nych w przyrodzie, 
14. z pomocą nauczyciela korzysta  
   z klucza do oznaczania organizmów 

żyjących w najbliższej okolicy 
 
 

 
8. wykazuje na ilustracji, żywym  
  lub zielnikowym okazie roślin- 
  nym różnorodność form roślin  
  okrytonasiennych, 
9. podaje nazwy elementów 

budowy kwiatu, 
10. rozróżnia kwiat od kwiato- 
   stanu, 
11. na podstawie ilustracji lub 

żywych okazów omawia bu-
dowę owoców,  

12. wymienia rodzaje owoców, 
13. wymienia etapy kiełkowania 

nasion, 
14. rozpoznaje fragmenty pę- 
   dów służące do rozmnażania  
   wegetatywnego, 
15. wymienia przykłady znacze-

nia okrytonasiennych dla 
człowieka,  

16. z niewielką pomocą nauczy- 
   ciela korzysta z klucza do  
   oznaczania organizmów żyją- 
   cychw najbliższej okolicy 
 
 

 
8. rozpoznaje formy roślin okry-

tonasiennych, 
9. wymienia sposoby zapylania  
  kwiatów, 
10. wykazuje zmiany zachodzą-

ce w kwiecie po zapyleniu, 
11. określa rolę owocni w klasy-

fikacji owoców, 
12. wyjaśnia funkcje poszcze-

gólnych elementów nasiona, 
13. rozpoznaje na pędzie frag- 
  menty, które mogą posłużyć  
  do rozmnażania wegetatyw- 
  nego, 
14. ocenia znaczenie okrytona- 
  siennych w przyrodzie, 
15. rozpoznaje na ilustracji pięć 

gatunków roślin okrytona-
siennych występujących  

  w Polsce, 
16. korzysta z prostego klucza  
  do oznaczania organizmów  
  żyjących w najbliższej okolicy 
 
 

 
8. wyjaśnia, dlaczego kwiatosta- 
  ny ułatwiają zapylanie, 
9. wykazuje adaptacje w budo- 
  wie owoców do sposobów ich  
  rozprzestrzeniania się, 
10. omawia budowę nasion  

      na ilustracji lub okazie natu- 
r    ralnym,   

11. zakłada hodowlę roślin za  
  pomocą rozmnażania wegeta- 
  tywnego, 
12. ocenia znaczenie okrytona- 
  siennych dla człowieka, 
13. rozpoznaje na ilustracji 

dziesięć gatunków roślin okry-
tonasiennych występujących  

  w Polsce, 
14. sprawnie korzysta z proste- 
  go klucza do oznaczania orga- 
  nizmów żyjących w najbliższej  
  okolicy 
 

 
9. planuje i przeprowadza do-

świadczenie wykazujące 
wpływ wody na kiełkowanie 
nasion, 

10. zakłada hodowlę roślin za  
  pomocą rozmnażania wegeta- 
  tywnego i obserwuje ją, 
11. rozpoznaje na ilustracji 

dwanaście gatunków okryto-
nasiennych występujących  

   w Polsce, 
12. wykazuje na dowolnych  
  przykładach różnorodność  
  roślin okrytonasiennych i ich  
  znaczenie dla przyrody oraz  
  człowieka 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Klasa 6 

 
 

 

 

 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
Dział I. Świat zwierząt 
 
 
1. wymienia wspólne cechy zwierząt, 
2. wyjaśnia, czym różnią się zwierzęta 
kręgowe od bezkręgowych, 
3. wyjaśnia, czym jest tkanka, 
4. wymienia podstawowe rodzaje tka-
nek zwierzęcych, 
5. przy pomocy nauczyciela przepro-
wadza obserwację mikroskopową tka-
nek zwierzęcych i rysuje obrazy widzia-
ne pod mikroskopem, 
6. wymienia rodzaje tkanki łącznej, 
7. wymienia składniki krwi, 
8. przy pomocy nauczyciela przepro-
wadza obserwację mikroskopową tka-
nek zwierzęcych i rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod mikroskopem, 

 
1. przedstawia poziomy organi-

zacji ciała zwierząt, 
2. podaje przykłady zwierząt 
kręgowych i bezkręgowych, 
3. wymienia najważniejsze 

funkcje wskazanej tkanki zwie-
rzęcej, 

4. opisuje budowę wskazanej 
tkanki, 
5. przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela przeprowadza ob-
serwację mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje obrazy 
widziane pod mikroskopem, 
6. wskazuje rozmieszczenie 

omawianych tkanek w organi-
zmie,  

7. opisuje składniki krwi, 
8. przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela przeprowadza ob-
serwację mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rozpoznaje ele-
menty tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 
1. definiuje pojęcia komórka, 

tkanka, narząd, układ narzą-
dów, organizm, 

2. na podstawie podręcznika 
przyporządkowuje podane 
zwierzę do odpowiedniej grupy 
systematycznej, 
3. określa miejsca występowa-

nia w organizmie omawianych 
tkanek, 

4. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i przy po-
mocy nauczyciela rysuje obrazy 
widziane pod mikroskopem, 
5. wskazuje zróżnicowanie        

w budowie tkanki łącznej,  
6. omawia funkcje składników 
krwi,  
7. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i przy nie-
wielkiej pomocy nauczyciela 
rozpoznaje charakterystyczne 
elementy obserwowanej tkanki 
 
 

 
1. charakteryzuje bezkręgowce   

i kręgowce, 
2. charakteryzuje pokrycie ciała 
bezkręgowców i kręgowców, 
3. podaje przykłady szkieletów 
bezkręgowców, 
4. charakteryzuje budowę po-

szczególnych tkanek zwierzę-
cych, 

5. rozpoznaje na ilustracji ro-
dzaje tkanek zwierzęcych, 
6. omawia budowę i sposób 
funkcjonowania tkanki mię-
śniowej, 
7. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod mikrosko-
pem, 
8. omawia właściwości i funkcje 

tkanki kostnej, chrzęstnej         
i tłuszczowej, 

9. charakteryzuje rolę poszcze-
gólnych składników morfotycz-
nych krwi, 
10. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i na pod-
stawie ilustracji rozpoznaje 
charakterystyczne elementy 
obserwowanej tkanki 

 
1. prezentuje stopniowo kom-
plikującą się budowę ciała zwie-
rząt, 
2. na podstawie opisu przypo-
rządkowuje zwierzę do odpo-
wiedniej grupy systematycznej, 
3. na podstawie ilustracji anali-
zuje budowę tkanek zwierzę-
cych, 
4. wykazuje związek istniejący 
między budową tkanek zwie-
rzęcych a pełnionymi przez nie 
funkcjami, 
5. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych, 
6. wykonuje z dowolnego mate-
riału model wybranej tkanki 
zwierzęcej, 
7. wykazuje związek istniejący 
między budową elementów 
krwi a pełnionymi przez nie 
funkcjami, 
8. wykonuje mapę mentalną 
dotyczącą związku między bu-
dową poszczególnych tkanek 
zwierzęcych a pełnionymi przez 
nie funkcjami, 
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(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
9. samodzielnie przeprowadza 
obserwację mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i na pod-
stawie ilustracji rozpoznaje oraz 
opisuje elementy tkanki widzia-
ne pod mikroskopem  
 

 
Dział II. Od parzydełkowców do pierścienic 
 
 
1. wskazuje miejsce występowania 

parzydełkowców, 
2. rozpoznaje na ilustracji parzydeł-
kowca wśród innych zwierząt, 
3. wskazuje miejsce występowania 

płazińców, 
4. rozpoznaje na ilustracji tasiemca, 
5. wskazuje środowisko życia nicieni, 
6. rozpoznaje na ilustracji nicienie 
wśród innych zwierząt, 
7. rozpoznaje pierścienice wśród in-

nych zwierząt, 
8. wskazuje środowisko życia pierście-
nic 

 
1. wymienia cechy budowy 
parzydełkowców, 
2. wyjaśnia, na czym polega rola 
parzydełek, 
3. wskazuje na ilustracji ele-

menty budowy tasiemca, 
4. wskazuje drogi inwazji ta-
siemca do organizmu, 
5. wskazuje na schemacie cyklu 
rozwojowego tasiemca żywicie-
la pośredniego, 
6. wskazuje charakterystyczne 

cechy nicieni, 
7. omawia budowę zewnętrzną 
nicieni, 
8. wymienia choroby wywołane 
przez nicienie, 
9. wymienia cechy charaktery-

styczne budowy zewnętrznej 
pierścienic, 

10. wyjaśnia znaczenie szczeci-
nek 
 

 
1. porównuje budowę oraz tryb 
życia polipa i meduzy, 
2. rozpoznaje wybrane gatunki 
parzydełkowców, 
3. omawia przystosowanie 

tasiemca do pasożytniczego 
trybu życia, 

4. charakteryzuje znaczenie 
płazińców, 
5. omawia rolę żywiciela po-
średniego i ostatecznego           
w cyklu rozwojowym tasiemca, 
6. wskazuje drogi inwazji nicieni 

do organizmu, 
7. wyjaśnia, na czym polega 
„choroba brudnych rąk”, 
8. omawia środowisko i tryb 

życia nereidy oraz pijawki, 
9. na żywym okazie dżdżownicy 
lub na ilustracji wskazuje sio-
dełko i wyjaśnia jego rolę 
 

 
1. charakteryzuje wskazane 

czynności życiowe parzydeł-
kowców  

2. ocenia znaczenie parzydeł-
kowców w przyrodzie i dla 
człowieka, 
3. charakteryzuje wskazane 

czynności życiowe płazińców 
4. omawia sposoby zapobiega-
nia zarażeniu się tasiemcem, 
5. charakteryzuje objawy cho-

rób wywołanych przez nicie-
nie,  

6. omawia znaczenie profilakty-
ki, 
7. wskazuje przystosowania 

pijawki do pasożytniczego try-
bu życia,  

8. charakteryzuje wskazane 
czynności życiowe pierścienic 
 
 

 
1. wykazuje związek istniejący 

między budową parzydełkow-
ców a środowiskiem ich życia,  

2. przedstawia tabelę, w której 
porównuje polipa z meduzą,  
3. wykonuje model parzydeł-
kowca, 
4. analizuje możliwości zakaże-

nia się chorobami wywoływa-
nymi przez płazińce, 

5. ocenia znaczenie płazińców 
w przyrodzie i dla człowieka, 
6. analizuje możliwości zakaże-

nia się chorobami wywoływa-
nymi przez nicienie,  

7. przygotowuje prezentację 
multimedialną na temat chorób 
wywoływanych przez nicienie,  
8. charakteryzuje znaczenie 
nicieni w przyrodzie i dla czło-
wieka, 
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Uczeń: 
 
9. zakłada hodowlę dżdżownic, 
wskazując, jak zwierzęta te 
przyczyniają się do poprawy 
struktury gleby, 
10. ocenia znaczenie pierścienic 
w przyrodzie i dla człowieka 
 
 

, 
Dział III. Stawonogi i mięczaki 
 
 
1. rozpoznaje stawonogi wśród innych 

zwierząt,  
2. wymienia skorupiaki, owady i paję-
czaki jako zwierzęta należące do sta-
wonogów,  
3. wymienia główne części ciała po-
szczególnych grup stawonogów,  
4. wymienia główne części ciała skoru-

piaków,  
5. wskazuje środowiska występowania 
skorupiaków,  
6. rozpoznaje skorupiaki wśród innych 

stawonogów, 
7. wymienia elementy budowy ze-

wnętrznej owadów,  
8. wylicza środowiska życia owadów  
9. rozpoznaje owady wśród innych 
stawonogów,  
10. wymienia środowiska występowa-

nia pajęczaków,  
 
 
 

 
1. wymienia miejsca bytowania 

stawonogów,  
2. rozróżnia wśród stawonogów 
skorupiaki, owady i pajęczaki,  
3. wymienia cztery grupy sko-

rupiaków,  
4. wskazuje charakterystyczne 

cechy budowy wybranych ga-
tunków owadów,  

5. na wybranych przykładach 
omawia znaczenie owadów     
dla człowieka,  
6. wskazuje charakterystyczne 

cechy budowy zewnętrznej 
pajęczaków,  

7. omawia sposób odżywiania 
się pajęczaków,  
8. omawia budowę zewnętrzną 

mięczaków, 
9.  wskazuje na ilustracjach 
elementy budowy mięczaków 
 
 

 
1. wykazuje różnorodność 

miejsc bytowania stawonogów  
2. przedstawia kryteria podziału 
stawonogów na skorupiaki, 
owady i pajęczaki,  
3. opisuje funkcje odnóży sta-
wonogów,  
4. wyjaśnia, czym jest oskórek,  
5. nazywa poszczególne części 

ciała u raka stawowego,  
6. na kilku przykładach omawia 

różnice w budowie owadów 
oraz ich przystosowania  do 
życia w różnych środowiskach,  

7. na wybranych przykładach 
omawia znaczenie owadów    
dla człowieka,  
8. na podstawie cech budowy 

zewnętrznej pajęczaków przy-
porządkowuje konkretne oka-
zy do odpowiednich gatun-
ków, 

  

 
1. charakteryzuje wskazane 

czynności życiowe stawono-
gów,  

2. omawia cechy umożliwiające 
rozpoznanie skorupiaków, 
owadów i pajęczaków,  
3. wymienia cechy adaptacyjne 
wskazanej grupy stawonogów,  
4. wyjaśnia, czym jest oko zło-
żone,  
5. wykazuje związek między 

budową skorupiaków a śro-
dowiskiem ich życia,  

6. wykazuje związek istniejący 
między budową odnóży owa-
dów a środowiskiem ich życia,  

7. na wybranych przykładach 
omawia znaczenie owadów      
w przyrodzie i dla człowieka,  
 
 
 
 

 
1. przedstawia różnorodność 
budowy ciała stawonogów oraz 
ich trybu życia, wykazując jed-
nocześnie ich cechy wspólne,  
2. analizuje cechy adaptacyjne 
stawonogów, umożliwiające im 
opanowanie różnych środowisk,  
3. charakteryzuje znaczenie 
skorupiaków w przyrodzie          
i dla człowieka,  
4. analizuje budowę narządów 
gębowych owadów i wykazuje 
jej związek z pobieranym po-
karmem,  
5. ocenia znaczenie pajęczaków 
w przyrodzie i dla człowieka,  
6. analizuje elementy budowy 
zewnętrznej pajęczaków i wy-
kazuje ich przystosowania do 
środowiska życia, 
7. rozpoznaje na ilustracji ga-
tunki ślimaków,  
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11. rozpoznaje pajęczaki wśród innych 

stawonogów, 
12. wymienia miejsca występowania 

mięczaków, 
13. wskazuje na ilustracji elementy 
budowy ślimaka 
 
 

 
9. na podstawie obserwacji 
żywych okazów lub filmu edu-
kacyjnego omawia czynności 
życiowe pajęczaków,  
10. na podstawie obserwacji 

żywych okazów lub filmu edu-
kacyjnego omawia czynności 
życiowe mięczaków 

 
 

 
8. omawia sposoby odżywiania 
się pajęczaków na przykładzie 
wybranych przedstawicieli,  
9. charakteryzuje odnóża paję-
czaków,  
10. wykazuje różnice w budo-

wie ślimaków, małży i głowo-
nogów, 

11. omawia znaczenie mięcza-
ków w przyrodzie i dla człowie-
ka 
 

 
8. konstruuje tabelę, w której 
porównuje trzy grupy mięcza-
ków 
 

 

 
Dział IV. Kręgowce zmiennocieplne 
 
 
1. wskazuje wodę jako środowisko 

życia ryb, 
2. rozpoznaje ryby wśród innych zwie-
rząt kręgowych, 
3. określa kształty ciała ryb w zależno-

ści od różnych miejsc ich występo-
wania, 

4. wskazuje środowisko życia płazów, 
5. wymienia części ciała płazów, 
6. rozpoznaje na ilustracji płazy ogonia-

ste, beznogie i bezogonowe, 
7. wymienia środowiska życia gadów, 
8. omawia budowę zewnętrzną gadów, 
9. rozpoznaje na ilustracji jaszczurki, 

krokodyle, węże i żółwie  
 

 
1. na podstawie ilustracji oma-
wia budowę zewnętrzną ryb, 
2. nazywa i wskazuje położenie 
płetw,  
3. opisuje proces wymiany 
gazowej u ryb, 
4. podaje przykłady zdobywania  
pokarmu przez ryby, 
5. wyjaśnia, czym jest ławica      
i plankton, 
6. na podstawie ilustracji oma-
wia budowę zewnętrzną płaza, 
7. wymienia stadia rozwojowe 
żaby, 
8. podaje przykłady płazów 
żyjących w Polsce, 
 
 
 

 
1. na podstawie obserwacji 
żywych okazów lub filmu edu-
kacyjnego omawia czynności 
życiowe ryb, 
2. przyporządkowuje wskazany 
organizm do ryb na podstawie 
znajomości ich cech charaktery-
stycznych, 
3. kilkoma przykładami ilustruje 
strategie zdobywania pokarmu 
przez ryby, 
4. charakteryzuje przystosowa-
nia płazów do życia w wodzie     
i na lądzie, 
5. omawia wybrane czynności 
życiowe płazów, 
 
 
 

 
- 1. wyjaśnia, na czym polega 

zmiennocieplność ryb, 
2. omawia sposób rozmnażania 
ryb, wyjaśniając, czym jest tar-
ło,                                                    
3. omawia znaczenie ryb            
w przyrodzie i dla człowieka,    
4. omawia cykl rozwojowy żaby 
i wykazuje jego związek z ży-
ciem w wodzie i na lądzie, 
5. rozpoznaje przedstawicieli 
płazów wśród innych zwierząt, 
wskazując na ich charaktery-
styczne cechy,                             
6. charakteryzuje płazy ogonia-
ste, bezogonowe i beznogie, 
 
 
 

 
1. omawia przystosowania ryb 
w budowie zewnętrznej i czyn-
nościach życiowych do życia w 
wodzie, 
2. wykazuje związek istniejący 
między budową ryb a miejscem 
ich bytowania, 
3. wyjaśnia, w jaki sposób 
przebiega wymiana gazowa      
u płazów, wykazując związek    
z ich życiem w dwóch środowi-
skach, 
4. wykazuje związek istniejący 
między trybem życia płazów       
a ich zmiennocieplnością, 
5. ocenia znaczenie płazów       
w przyrodzie i dla człowieka, 
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9. wymienia główne zagrożenia 
dla płazów, 
10. wyjaśnia związek istniejący 
między występowaniem gadów 
a ich zmiennocieplnością, 
11. rozpoznaje gady wśród 
innych zwierząt, 
12. określa środowiska życia 
gadów,  
13. podaje przyczyny zmniej-
szania się populacji gadów  
 
 

 
6. rozpoznaje na ilustracji płazy 
ogoniaste, bezogonowe i bez-
nogie, 
7. omawia główne zagrożenia 
dla płazów, 
8. opisuje przystosowania ga-
dów do życia na lądzie, 
9. omawia tryb życia gadów, 
10. omawia sposoby zdobywa-
nia pokarmu przez gady,  
11. wskazuje sposoby ochrony 
gadów  
 
 

 
7. wskazuje sposoby ochrony 
płazów,                                         
8. charakteryzuje rozmnażanie   
i rozwój gadów, 
9. analizuje przebieg wymiany 
gazowej u gadów,                     
10. charakteryzuje gady wystę-
pujące w Polsce,  
11. wyjaśnia przyczyny wymie-
rania gadów i podaje sposoby 
zapobiegania zmniejszaniu się 
ich populacji  

 
6. wykonuje portfolio lub pre-
zentację multimedialną na 
temat płazów żyjących w Pol-
sce, 
7. analizuje pokrycie ciała ga-
dów w kontekście ochrony 
przed utratą wody, 
8. wykazuje związek między 
sposobem rozmnażania gadów 
a środowiskiem ich życia, 
9. ocenia znaczenie gadów        
w przyrodzie i dla człowieka,  
10. wykonuje portfolio             
lub prezentację multimedialną 
na temat gadów żyjących          
w Polsce  
 
 

 
Dział V. Kręgowce stałocieplne 
 
 
1. wymienia różnorodne siedliska wy-
stępowania ptaków,  
2. na żywym okazie lub na ilustracji 
wskazuje cechy budowy ptaków,  
3. podaje przykłady ptaków żyjących     
w różnych środowiskach,  
4. wskazuje środowiska występowania 
ssaków,  
5. na podstawie ilustracji omawia bu-
dowę zewnętrzną ssaków,  
 
 
 

 
1. rozpoznaje rodzaje piór,  
2. wymienia elementy budowy 
jaja,  
3. wskazuje ptaki jako zwierzęta 
stałocieplne,  
4. rozpoznaje ptaki wśród in-
nych zwierząt, wskazując ich 
charakterystyczne cechy,  
5. wymienia pozytywne znacze-
nie ptaków w przyrodzie  
 
 
 

 
1. omawia przystosowania 

ptaków do lotu,  
2. omawia budowę piór  
3. wyjaśnia proces rozmnażania 
i rozwój ptaków,  
4. omawia znaczenie ptaków     

w przyrodzie i dla człowieka,  
5. wskazuje zagrożenia             
dla ptaków,  
 
 
 
 

 
1. analizuje budowę piór pta-
ków w związku z pełnioną przez 
nie funkcją,  
2. wykazuje związek istniejący 
między wymianą gazową             
a umiejętnością latania ptaków,  
3. wyjaśnia proces rozmnażania 
i rozwoju ptaków,  
 
 
 
 
 

 
1. wykazuje związek istniejący 
między przebiegiem wymiany 
gazowej a przystosowaniem 
ptaków do lotu,  
2. na ilustracji lub podczas ob-
serwacji w terenie rozpoznaje 
gatunki ptaków zamieszkują-
cych najbliższą okolicę,  
3. wykazuje związek między 
stałocieplnością ptaków             
a środowiskiem i trybem ich 
życia,  
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6. wymienia przystosowania ssaków   
do zróżnicowanych środowisk ich by-
towania  
 
 

 
6. wykazuje zróżnicowanie 
siedlisk zajmowanych przez 
ssaki  
7. określa ssaki jako zwierzęta 
stałocieplne,  
8. wymienia wytwory skóry 
ssaków,  
9. wykazuje zależność między 
budową morfologiczną ssaków 
a zajmowanym przez nie siedli-
skiem,  
10. nazywa wskazane zęby 
ssaków  
 
 

 
6. na ilustracji lub na żywym 
obiekcie wskazuje cechy cha-
rakterystyczne i wspólne         
dla ssaków,  
7. wyjaśnia, że budowa skóry 
ssaków ma związek z utrzymy-
waniem przez nie stałocieplno-
ści,  
8. omawia proces rozmnażania   
i rozwój ssaków,  
9. rozpoznaje zęby ssaków           

i wyjaśnia ich funkcje,  
10. wyjaśnia znaczenie ssaków 
dla przyrody  
 
 

 
4. wykazuje związek istniejący 
między wielkością i kształtem 
dziobów ptaków a rodzajem 
spożywanego przez nie pokar-
mu,  
5. omawia sposoby ochrony 
ptaków,  
6. opisuje przystosowania ssa-
ków do różnych środowisk 
życia,  
7. charakteryzuje opiekę nad 
potomstwem u ssaków,  
8. identyfikuje wytwory skóry 
ssaków,  
9. omawia znaczenie ssaków   
dla człowieka,  
10. wymienia zagrożenia          
dla ssaków  
 
 

 
4. korzysta z klucza do oznacza-
nia popularnych gatunków 
ptaków,  
5. analizuje związek zachodzący 
między wymianą gazową 
ssaków a zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich życiową 
aktywnością,  
6. analizuje funkcje skóry          
w aspekcie różnorodności sie-
dlisk zajmowanych przez ssaki,  
7. analizuje zagrożenia ssaków    
i wskazuje sposoby ich ochrony,  
8. wykazuje przynależność 
człowieka do ssaków 
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Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
Dział I. Biologia, jako nauka 
 
 
1. określa przedmiot badań biologii, 
  jako nauki, 
2. podaje przykłady dziedzin biologii, 
3. wymienia dziedziny biologii zajmujące  
  się budową i funkcjonowaniem człowie- 
  ka, 
4. wymienia źródła wiedzy biologicznej, 
5. wskazuje komórkę jako podstawową  
  jednostkę organizacji życia, 
6. wymienia elementy budowy komórek:  
  roślinnej, zwierzęcej, grzybowej 
  i bakteryjnej, 
7. obserwuje preparaty przygotowane  
  przez nauczyciela, 
8. wskazuje komórkę jako podstawowy  
  element budowy ciała człowieka, 
9. wyjaśnia, czym jest tkanka, 
10. wymienia podstawowe rodzaje tka- 
   nek zwierzęcych, 
11. wyjaśnia, czym jest narząd, 
12. wymienia układy narządów człowie- 
   ka, 
13. wymienia rodzaje tkanki łącznej 

 
1. korzysta z poszczególnych  
  źródeł wiedzy, 
2. opisuje cechy organizmów  
  żywych, 
3. wymienia funkcje poszczegól- 
  nych struktur komórkowych, 
4. posługuje się mikroskopem, 
5. z pomocą nauczyciela wyko- 
  nuje proste preparaty mikro- 
  skopowe, 
6. z pomocą nauczyciela rysuje  
  obraz widziany pod mikrosko- 
  pem, 
7. określa najważniejsze funkcje  
  poszczególnych tkanek zwie- 
  rzęcych, 
8. podaje rozmieszczenie przy- 
  kładowych tkanek zwierzęcych  
  w organizmie, 
9. opisuje podstawowe funkcje  
  poszczególnych układów na- 
  rządów 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. posługuje się właściwymi  

   źródłami wiedzy biologicznej  
   podczas rozwiązywania pro- 
   blemów, 
2. rozróżnia próby kontrolną  
  i badawczą, 
3. odróżnia pod mikroskopem,  
  na schemacie, zdjęciu 
  lub na podstawie opisu po- 
  szczególne elementy budowy  
  komórki, 
4. samodzielnie wykonuje pro- 
  ste preparaty mikroskopowe, 
- z niewielką pomocą nauczycie- 
  la rysuje obraz widziany pod  
  mikroskopem, 
5. wyjaśnia rolę poszczególnych  
  elementów komórki, 
6. porównuje budowę różnych  
  komórek, 
7. charakteryzuje budowę po- 
  szczególnych tkanek zwierzę- 
  cych, 
8. rysuje schemat komórki ner- 
  wowej i opisuje poszczególne  
  elementy jej budowy, 
9. rozpoznaje pod mikroskopem 
  lub na ilustracji rodzaje tkanek  
  zwierzęcych, 
 
 
 

 
1. charakteryzuje wybrane   
  dziedziny biologii, 
2. przedstawia metody badań  
  stosowanych w biologii, 
3. omawia budowę i funkcje  
  struktur komórkowych, 
4. analizuje różnice między po- 
  szczególnymi typami komórek, 
5. wyciąga wnioski dotyczące  
  komórkowej budowy organi- 
  zmów na podstawie obserwacji  
  preparatów, 
6. wykonuje preparaty mikro- 
  skopowe, ustawia ostrość ob- 
  razu za pomocą śrub: makro- 
  i mikrometrycznej, samodziel- 
  nie rysuje obraz widziany pod  
  mikroskopem, 
7. opisuje rodzaje tkanki nabłon- 
  kowej, 
8. charakteryzuje rolę poszcze- 
  gólnych składników morfotycz- 
  nych krwi, 
9. opisuje hierarchiczną budowę  
  organizmu człowieka, 
10. przyporządkowuje tkanki  
  do narządów i układów narzą- 
  dów, 
11. analizuje hierarchiczną bu-   
  dowę organizmu człowieka 

 

 

 
1. wyszukuje i krytycznie anali- 
  zuje informacje z różnych  
  źródeł dotyczące różnych  
  dziedzin biologii, 
2. wykonuje przestrzenny mo- 
  del komórki z dowolnego ma- 
  teriału, 
3. analizuje różnice między po- 
  szczególnymi typami komórek  
  oraz wykazuje związek ich  
  budowy z pełnioną funkcją, 
4. samodzielnie wykonuje pre- 
  paraty mikroskopowe, 
5. sprawnie posługuje się mi- 
  kroskopem, 
6. dokładnie rysuje obraz wi- 
  dziany pod mikroskopem, 
7. analizuje związek między bu- 
  dową a funkcją poszczegól- 
  nych tkanek zwierzęcych, 
8. wykazuje zależność między  
  poszczególnymi układami  
  narządów, 
9. tworzy mapę pojęciową ilu- 
  strującą hierarchiczną budowę  
  organizmu człowieka 
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Uczeń: 
 
10. wyjaśnia funkcje poszcze- 
   gólnych układów narządów 

 

 

 
Dział II. Skóra - powłoka organizmu 
  

 
1.  wymienia warstwy skóry, 
2. przedstawia podstawowe funkcje  
  skóry, 
3. wymienia wytwory naskórka, 
4. z pomocą nauczyciela omawia wyko- 
  nane doświadczenie wykazujące, że  
  skóra jest narządem zmysłu, 
5. wymienia choroby skóry, 
6. podaje przykłady dolegliwości skóry, 
7. omawia zasady pielęgnacji skóry mło- 
  dzieńczej 

 

 

 

1. omawia funkcje skóry i war- 

  stwy podskórnej, 
2. rozpoznaje na ilustracji lub  
  schemacie warstwy skóry, 
3. samodzielnie omawia wyko- 
  nane doświadczenie wykazują- 
  ce, że skóra jest narządem  
  zmysłu, 
4. opisuje stan zdrowej skóry, 
5. wskazuje konieczność dbania  
  o dobry stan skóry, 
6. wymienia przyczyny grzybic  
  skóry, 
7. wskazuje metody zapobiega- 
  nia grzybicom skóry, 
8. klasyfikuje rodzaje oparzeń  
  i odmrożeń skóry, 
9. omawia zasady udzielania  
  pierwszej pomocy w przypad- 
  ku oparzeń skóry 
 

  
 
 
 
 

 

1. wykazuje na konkretnych  
  przykładach związek między 
   budową a funkcjami skóry, 
2. opisuje funkcje poszczegól- 
  nych wytworów naskórka, 

3. z pomocą nauczyciela wyko-   
  nuje doświadczenie wykazują- 
  ce, że skóra jest narządem  
  zmysłu, 
4. omawia objawy dolegliwości  
  skóry, 
5. wyjaśnia, czym są alergie  
  skórne, 
6. wyjaśnia zależność między  
  ekspozycją skóry na silne na- 
  słonecznienie a rozwojem  
  czerniaka, 
7. uzasadnia konieczność kon- 
  sultacji lekarskiej w przypadku  
  pojawienia się zmian na skó- 
  rze 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. na podstawie opisu wykonuje  
  doświadczenie wykazujące, że  
  skóra jest narządem zmysłu, 
2. ocenia wpływ promieni sło- 
  necznych na skórę, 
3. wyszukuje informacje 
  o środkach kosmetycznych 
  z filtrem UV przeznaczonych  
  dla młodzieży, 
4. demonstruje zasady udziela-  
  nia pierwszej pomocy w przy- 
  padku oparzeń skóry 
 

 

 
1. wyszukuje odpowiednie in- 
  formacje i planuje doświad- 
  czenie wykazujące, że skóra  
  jest narządem zmysłu, 
2. przygotowuje pytania 
  i przeprowadza wywiad 
  z lekarzem lub pielęgniarką  
  na temat chorób skóry oraz  
  profilaktyki czerniaka i grzybicy 
3. wyszukuje w różnych źró- 
  dłach informacje na temat  
  chorób, profilaktyki i pielęgna- 
  cji skóry młodzieńczej do pro- 
  jektu edukacyjnego 
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Dział III. Aparat ruchu 
 

 
1. wskazuje części bierną i czynną apara- 
  tu ruchu, 
2. podaje nazwy wskazanych elementów  
  budowy szkieletu, 
3. wymienia elementy szkieletu osiowe- 
  go, 
4. wymienia elementy budujące klatkę  
  piersiową, 
5. podaje nazwy odcinków kręgosłupa, 
6. wymienia elementy budowy szkieletu  
  kończyn oraz ich obręczy, 
7. opisuje budowę kości, 
8. omawia cechy fizyczne kości, 
9. wskazuje miejsce występowania szpi- 
  ku kostnego, 
10. wymienia składniki chemiczne kości, 
11. wymienia rodzaje tkanki mięśniowej, 
12. wskazuje  położenie tkanek mię- 
  śniowej gładkiej i poprzecznie prążko- 
  wanej szkieletowej, 
13. wymienia naturalne krzywizny krę- 
  gosłupa, 
14. opisuje przyczyny powstawania wad  
  postawy, 
15. wymienia choroby aparatu ruchu, 
16. wskazuje ślad stopy z płaskosto- 
  piem, 
17. omawia przedstawione na ilustracji  
  wady podstawy 

 

 
 

 
1. wskazuje na schemacie, ry-  
  sunku i modelu szkielet osiowy  
 oraz szkielet obręczy i kończyn 
2. wskazuje na modelu lub ilu  
  stracji mózgo- i trzewioczaszkę 
3. wymienia narządy chronione   
  przez klatkę piersiową, 
4. wskazuje na schemacie, ry-  
  sunku i modelu elementy   
  szkieletu osiowego, 
5. wskazuje na modelu  
  lub schemacie kości kończyny   
  górnej i kończyny dolnej, 
6. wymienia rodzaje połączeń  
  kości, 
7. opisuje budowę stawu, 
8. rozpoznaje rodzaje stawów, 
9. odróżnia staw zawiasowy  
  od stawu kulistego, 
10. omawia na podstawie ilu- 
  stracji doświadczenie wykazu- 
  jące skład chemiczny kości, 
11. określa funkcje wskazanych  
  mięśni szkieletowych, 
12. opisuje cechy tkanki mię- 
  śniowej, 
13. z pomocą nauczyciela wska- 
  zuje na ilustracji najważniejsze  
  mięśnie szkieletowe, 
14. rozpoznaje przedstawione  
  na ilustracji wady postawy, 
 

 
1. wyjaśnia sposób działania   
  części biernej i czynnej aparatu  
  ruchu. 
2. wskazuje na związek budowy  
  kości z ich funkcją w organi- 
  zmie, 
3. rozpoznaje różne kształty  
  kości 

4. wymienia kości budujące  
  szkielet osiowy, 
5. charakteryzuje funkcje szkie- 
  letu osiowego, 
6. wyjaśnia związek budowy  
  czaszki z pełnionymi przez nią  
  funkcjami, 
7. wymienia kości tworzące ob- 
  ręcze barkową i miedniczną, 
8. porównuje budowę kończyny  
  górnej i dolnej, 
9. charakteryzuje połączenia  
  kości, 
10. wyjaśnia związek budowy  
  stawu z zakresem ruchu koń- 
  czyny, 
11. wykonuje z pomocą nauczy- 
  ciela doświadczenie wykazują- 
  ce skład chemiczny kości, 
12. omawia znaczenie składni- 
  ków chemicznych kości, 
13. opisuje rolę szpiku kostnego 
 
 

 
1. wyjaśnia związek budowy  
  kości z ich funkcją w organi- 
  zmie, 
2. omawia rolę chrząstek w bu- 
  dowie klatki piersiowej, 
3. porównuje budowę poszcze- 
  gólnych odcinków kręgosłupa, 
4. rozpoznaje elementy budowy  
  mózgoczaszki i trzewioczaszki, 
5. wykazuje  związek budowy  
  szkieletu kończyn z funkcjami  
  kończyn górnej i dolnej, 
6. wykazuje związek budowy  
  szkieletu obręczy kończyn z ich  
  funkcjami, 
7. wykonuje przygotowane do- 
  świadczenie wykazujące skład  
  chemiczny kości, 
8. demonstruje na przykładzie  
  cechy fizyczne kości, 
9. określa warunki prawidłowej  
  pracy mięśni, 
10. charakteryzuje budowę  
  i funkcje mięśni gładkich  
  i poprzecznie prążkowanych, 
11. przedstawia negatywny  
  wpływ środków dopingujących  
  na zdrowie człowieka, 
12. wyszukuje informacje doty- 
  czące zapobiegania płaskosto- 
  piu, 
 

 
1. klasyfikuje podane kości pod  
  względem kształtów, 
2. na przykładzie własnego  
  organizmu wykazuje związek  
  budowy kości z ich funkcją, 
3. analizuje związek budowy  
  poszczególnych kręgów kręgo- 
  słupa z pełnioną przez nie  
  funkcją, 
4. wykazuje związek budowy  
  odcinków kręgosłupa z pełnio- 
  ną przez nie funkcją, 
5. charakteryzuje funkcje koń- 
  czyn górnej i dolnej oraz  wy- 
  kazuje  związek z funkcjono- 
  waniem człowieka w środowi- 
  sku, 
6. planuje i samodzielnie wyko- 
  nuje doświadczenie wykazują- 
  ce skład chemiczny kości, 
7. wyszukuje odpowiednie in- 
  formacje i przeprowadza do- 
  świadczenie ilustrujące wy- 
  trzymałość kości na złamanie, 
8. na przykładzie własnego  
  organizmu analizuje współ- 
  działanie mięśni, ścięgien,  
  kości i stawów w wykonywa- 
  niu ruchów, 
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15. opisuje urazy kończyn, 
16. omawia zasady udzielania  
  pierwszej pomocy w przypad- 
  ku urazów kończyn, 
17. omawia przyczyny chorób  
  aparatu ruchu, 
18. omawia wady budowy stóp 
 
 
 
 

 
14. rozpoznaje mięśnie szkiele- 
  towe wskazane na ilustracji, 
15. opisuje czynności mięśni  
  wskazanych na schemacie, 
16. wyjaśnia, na czym polega  
  antagonistyczne działanie  
  mięśni, 
17. omawia warunki prawidło- 
  wej pracy mięśni, 
18. rozpoznaje naturalne krzy- 
  wizny kręgosłupa, 
19. wyjaśnia przyczyny powsta- 
  wania wad postawy, 
20. charakteryzuje zmiany za- 
  chodzące wraz z wiekiem  
  w układzie kostnym, 
21. określa czynniki wpływające  
  na prawidłowy rozwój musku- 
  latury ciała, 
22. wyjaśnia przyczyny i skutki  
  osteoporozy 

 
13. wyjaśnia konieczność stoso- 
  wania rehabilitacji po przeby- 
  tych urazach, 
14. planuje i demonstruje czyn- 
  ności udzielania pierwszej  
  pomocy w przypadku urazów  
  kończyn, 
15. analizuje przyczyny urazów  
  ścięgien, 
16. przewiduje skutki przyjmo- 
  wania nieprawidłowej postawy  
  ciała 
 
 

 
9. wyszukuje i prezentuje ćwi-   
  czenia zapobiegające deforma- 
  cjom kręgosłupa, 
10. wyszukuje i prezentuje ćwi- 
  czenia rehabilitacyjne likwidu- 
  jące płaskostopie, 
11. uzasadnia konieczność regu- 
  larnych ćwiczeń gimnastycz- 
  nych dla prawidłowego funk-    
  cjonowania aparatu ruchu 
 
 
 
 
 
 

 
Dział IV. Układ pokarmowy 
  
 
1. wymienia podstawowe składniki od- 
  żywcze, 
2. wymienia produkty spożywcze zawie- 
  rające białko, 
 3. podaje przykłady pokarmów, które są  
  źródłem węglowodanów, 
4. wymienia pokarmy zawierające tłusz- 
  cze,  
 
 

 
1. klasyfikuje składniki odżywcze  
  na budulcowe i energetyczne, 
2. określa aminokwasy, jako czą- 
  steczki budulcowe białek, 
3. wskazuje rolę tłuszczów  
  w organizmie, 
 
 
 
 

 
1. wyjaśnia znaczenie składni- 
  ków odżywczych dla organi- 
  zmu, 
2. określa znaczenie błonnika  
  w prawidłowym funkcjonowa- 
  niu układu pokarmowego, 
3. uzasadnia konieczność syste- 
  matycznego spożywania owo- 
  ców i warzyw, 
 

 
1. ilustruje na przykładach źró- 
  dła składników odżywczych  
  i wyjaśnia ich znaczenie dla  
  organizmu, 
2. wyjaśnia związek między spo- 
  żywaniem produktów białko- 
  wych a prawidłowym wzro- 
  stem ciała, 
 
 

 
1. planuje i samodzielnie prze- 
  prowadza doświadczenie  
  wykrywające obecność tłusz- 
  czów i skrobi w wybranych  
  produktach spożywczych, 
2. analizuje zależność między  
  rodzajami spożywanych po- 
  karmów a funkcjonowaniem  
  organizmu, 
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5. omawia z pomocą nauczyciela prze- 
  bieg doświadczenia wykrywającego  
  obecność tłuszczów i skrobi w wybra- 
  nych produktach spożywczych, 
6. wymienia przykłady witamin rozpusz- 
  czalnych w wodzie i w tłuszczach, 
7. podaje przykład jednej awitaminozy, 
8. wymienia najważniejsze pierwiastki  
  budujące ciała organizmów, 
9. podaje  rolę dwóch wybranych makro- 
  elementów w organizmie człowieka, 
10. wymienia po trzy makroelementy 
  i mikroelementy, 
11. omawia z pomocą nauczyciela prze- 
  bieg doświadczenia dotyczącego wy- 
  krywania witaminy C, 
12. wyjaśnia, na czym polega trawienie  
  pokarmów, 
13. wymienia rodzaje zębów u człowieka 
14. wymienia odcinki przewodu pokar- 
  mowego człowieka, 
15. omawia z pomocą nauczyciela prze- 
  bieg doświadczenia badającego wpływ  
  substancji zawartych w ślinie na tra- 
  wienie skrobi, 
16. określa zasady zdrowego żywienia, 
17. wymienia przykłady chorób układu  
  pokarmowego, 
18. wymienia zasady profilaktyki chorób  
  układu pokarmowego, 
19. według podanego wzoru oblicza  
  indeks masy ciała, 
20. wymienia przyczyny próchnicy zę- 
  bów 
 
 

 
4. samodzielnie omawia prze-  
 bieg doświadczenia wykrywają-  
 cego obecność tłuszczów  
 i skrobi w wybranych produk-  
 tach spożywczych, 

5. wymienia witaminy rozpusz- 
  czalne w wodzie i w tłuszczach 
6. wymienia skutki niedoboru  
  witamin, 
7. wskazuje rolę wody w orga- 
  nizmie, 
8. omawia znaczenie makroele- 
  mentów i mikroelementów 
  w organizmie człowieka, 
9. omawia na schemacie prze- 
  bieg doświadczenia dotyczą- 
  cego wykrywania witaminy C, 
10. opisuje rolę poszczególnych  
  rodzajów zębów, 
11. wskazuje odcinki przewodu  
  pokarmowego na planszy lub  
  modelu, 
12. rozpoznaje wątrobę  
   i trzustkę na schemacie, 
13. lokalizuje położenie wątro- 
   by i trzustki we własnym ciele, 
14. samodzielnie omawia prze- 
  bieg doświadczenia badające- 
  go wpływ substancji zawartych                      
  w ślinie na trawienie skrobi, 
15. wskazuje grupy pokarmów  
  w piramidzie zdrowego żywie- 
  nia i aktywności fizycznej, 
 
 
 

 
4. porównuje pokarmy pełno- 
  wartościowe i niepełnowarto- 
  ściowe, 
5. analizuje etykiety produktów  
  spożywczych pod kątem za- 
  wartości różnych składników  
  odżywczych, 
6. przeprowadza z pomocą na- 
  uczyciela doświadczenie wy- 
  krywające obecność tłuszczów  
  i skrobi w wybranych produk-  
  tach spożywczych, 
7. charakteryzuje rodzaje wita- 
   min, 
8. przedstawia rolę i skutki nie- 
  doboru witamin: A, C, B6, B12,  

  B9, D, 

9. przedstawia rolę i skutki nie- 
  doboru składników mineral- 
  nych: Mg, Fe, Ca, 
10. określa skutki niewłaściwej  
  suplementacji witamin i skład- 
  ników mineralnych, 
11. na przygotowanym sprzęcie  
  i z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela wykonuje doświadczenie  
  dotyczące wykrywania wita 
  miny C, 
12. rozpoznaje poszczególne ro- 
  dzaje zębów człowieka 
13. wykazuje rolę zębów w me- 
  chanicznej obróbce pokarmu, 
 
 
 

 
3. omawia rolę aminokwasów  
  egzogennych w organizmie, 
4. porównuje wartość energe- 
  tyczną węglowodanów i tłusz- 
  czów, 
5. wyjaśnia skutki nadmiernego  
  spożywania tłuszczów, 
6. samodzielnie przeprowadza  
  doświadczenie wykrywające  
  obecność tłuszczów i skrobi                          
  w wybranych produktach  
  spożywczych, 
7. analizuje skutki niedoboru  
  witamin, makroelementów  
  i mikroelementów w organi- 
  zmie, 
8. przewiduje skutki niedoboru  
  wody w organizmie, 
9. samodzielnie wykonuje do- 
  świadczenie dotyczące wita- 
  miny C, 
10. omawia znaczenie procesu  
  trawienia, 
11. opisuje etapy trawienia po- 
  karmów w poszczególnych  
  odcinkach przewodu pokar- 
  mowego, 
12. analizuje miejsca wchłania 
  nia strawionego pokarmu  
  i wody, 
13. samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające wpływ 
substancji zawartych w ślinie                      
na trawienie skrobi, 
 
 

 
3. wyszukuje informacje doty- 
  czące roli błonnika w prawi 
  dłowym funkcjonowaniu  
  przewodu pokarmowego, 
4. wyszukuje odpowiednie  
  informacje, planuje i wyko- 
  nuje doświadczenie dotyczą- 
  ce witaminy C, 
5. wyszukuje odpowiednie  
  informacje, planuje i prze- 
  prowadza doświadczenie  
  badające wpływ substancji  
  zawartych w ślinie na tra- 
  wienie skrobi, 
6. uzasadnia konieczność sto- 
  sowania zróżnicowanej diety  
  dostosowanej do potrzeb  
  organizmu, 
7. uzasadnia konieczność dba- 
  łości o zęby, 
8. przygotowuje i prezentuje  
  wystąpienie w dowolnej  
  formie na temat chorób  
  związanych z zaburzeniami  
  łaknienia i przemiany mate-  
  rii, 
9. uzasadnia konieczność ba 
  dań przesiewowych w celu   
  wykrywania wczesnych sta- 
  diów raka jelita grubego 
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16. wskazuje na zależność diety  
  od zmiennych warunków ze- 
  wnętrznych, 
17. układa jadłospis w zależno- 
  ści od zmiennych warunków  
  zewnętrznych, 
18. wymienia choroby układu  
  pokarmowego, 
19. analizuje indeks masy ciała  
  swój i kolegów, wykazuje pra- 
  widłowości i odchylenia od  
  normy, 
20. omawia zasady udzielania  
  pierwszej pomocy w przypad-    
  ku zakrztuszenia 
 

 

 
14. omawia funkcje poszczegól- 
  nych odcinków przewodu  
  pokarmowego, 
15. lokalizuje odcinki przewodu  
  pokarmowego i wskazuje od 
  powiednie miejsca na po- 
  wierzchni swojego ciała, 
16. charakteryzuje funkcje wą-  
  troby i trzustki, 
17. przeprowadza z pomocą na- 
  uczyciela doświadczenie bada- 
  jące wpływ substancji zawar- 
  tych w ślinie na trawienie  
  skrobi, 
18. wyjaśnia znaczenie pojęcia  
  wartość energetyczna pokar- 
  mu, 
19. wykazuje zależność między  
  dietą a czynnikami, które ją  
  warunkują, 
20. przewiduje skutki złego  
  odżywiania się, 
21. wykazuje, że WZW A,  
  WZW B i WZW C są chorobami  
  związanymi z higieną układu  
  pokarmowego, 
22. omawia zasady profilaktyki  
  choroby wrzodowej żołądka  
  i dwunastnicy, zatrucia po- 
  karmowego i raka jelita grube- 
  go, 
23. analizuje indeks masy ciała  
  w zależności od stosowanej  
  diety 
 

 
14. wykazuje zależność między  
  higieną odżywiania się a cho- 
  robami układu pokarmowego, 
15. demonstruje czynności  
  udzielania pierwszej pomocy  
  w przypadku zakrztuszenia, 
16. wskazuje zasady profilakty- 
  ki próchnicy zębów, 
17. wyjaśnia, dlaczego należy  
  stosować dietę zróżnicowaną  
  i dostosowaną do  potrzeb   
  organizmu (wiek, stan zdro- 
  wia, tryb życia, aktywność  
  fizyczna, pora roku), 
18. układa odpowiednią dietę  
  dla uczniów z nadwagą 

  i niedowagą 
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Dział V. Układ krążenia 
 

 
1. podaje nazwy elementów morfotycz- 
  nych krwi, 
2. wymienia grupy krwi, 
3. wymienia składniki biorące udział  
  w krzepnięciu krwi, 
4. wymienia narządy układu krwiono- 
  śnego, 
5. z pomocą nauczyciela omawia na-  
  podstawie ilustracji mały i duży obieg  
  krwi, 
6. lokalizuje położenie serca we wła- 
  snym ciele, 
7. wymienia elementy budowy serca, 
8. podaje prawidłową wartość pulsu  
  i ciśnienia zdrowego człowieka, 
9. wymienia choroby układu krwiono- 
  śnego, 
10. omawia pierwszą pomoc w wypadku  
  krwawień i krwotoków, 
11. wymienia cechy układu limfatyczne- 
  go, 
12. wymienia narządy układu limfatycz- 
  nego, 
13. wymienia elementy układu odporno- 
  ściowego, 
14. wymienia rodzaje odporności, 
15. przedstawia różnice między surowi-
cą  a szczepionką, 
16. wymienia czynniki mogące wywołać  
  alergie, 
17. opisuje objawy alergii 

 

 
1. omawia funkcje krwi, 
2. wymienia grupy krwi i wyja- 
  śnia, co stanowi podstawę ich  
  wyodrębnienia, 
3. wyjaśnia, co to jest konflikt  
  serologiczny, 
4. omawia funkcje wybranego  
  naczynia krwionośnego, 
5. porównuje budowę i funkcje  
  żył, tętnic oraz naczyń włoso- 
  watych, 
6. opisuje funkcje zastawek żyl- 
  nych, 
7. rozpoznaje elementy budowy  
  serca i naczynia krwionośnego  
  na schemacie (ilustracji z pod- 
  ręcznika), 
8. wyjaśnia, czym jest puls, 
9. wymienia przyczyny chorób  
  układu krwionośnego, 
10. wymienia czynniki wpływa- 
  jące korzystnie na funkcjono-  
  wanie układu krwionośnego, 
11. opisuje budowę układu  
  limfatycznego, 
12. omawia rolę węzłów chłon- 
  nych, 
13. wyróżnia odporność swoistą  
  i nieswoistą, czynną i bierną,  
  naturalną i sztuczną, 
 
 

 
1. omawia znaczenie krwi, 
2. charakteryzuje elementy  
  morfotyczne krwi, 
3. omawia rolę hemoglobiny, 
4. przedstawia społeczne zna- 
  czenie krwiodawstwa, 
5. przewiduje skutki konfliktu  
  serologicznego, 
6. porównuje krwiobiegi mały  
  i duży, 
7. opisuje drogę krwi płynącej  
  w małym i dużym krwiobiegu, 
8. opisuje mechanizm pracy  
  serca, 
9. omawia fazy cyklu pracy 
serca, 
10. mierzy koledze puls, 
11. wyjaśnia różnicę między ci- 
  śnieniem skurczowym a ci- 
  śnieniem rozkurczowym krwi, 
12. analizuje przyczyny chorób  
  układu krwionośnego, 
13. charakteryzuje objawy  
  krwotoku żylnego i tętniczego, 
14. wyjaśnia, na czym polega  
  białaczka i anemia, 
15. przedstawia znaczenie ak- 
  tywności fizycznej i prawidło- 
  wej diety dla właściwego funk- 
  cjonowania układu krwiono- 
  śnego, 
 

 
1. omawia zasady transfuzji  
  krwi, 
2. wyjaśnia mechanizm krzep- 
  nięcia krwi, 
3. rozpoznaje elementy morfo- 
  tyczne krwi na podstawie  
  obserwacji mikroskopowej, 
4. rozpoznaje poszczególne  
  naczynia krwionośne na ilu- 
  stracji, 
5. wykazuje związek budowy  
  naczyń krwionośnych z peł- 
  nionymi przez nie funkcjami, 
6. wykazuje rolę zastawek  
  w funkcjonowaniu serca, 
7. porównuje wartości ciśnie- 
  nia skurczowego i rozkurczo-  
  wego krwi, 
8. omawia doświadczenie wy- 
  kazujące wpływ wysiłku fi- 
  zycznego na zmiany tętna  
  i ciśnienia krwi, 
9. przygotowuje portfolio  
  na temat chorób układu  
  krwionośnego, 
10. demonstruje pierwszą  
  pomoc w wypadku krwoto- 
  ków, 
11. wyjaśnia znaczenie badań  
  profilaktycznych chorób  
  układu krwionośnego, 
 

 
1. uzasadnia potrzebę wykony- 
  wania badań zapobiegających  
  konfliktowi serologicznemu, 
2. analizuje wyniki laboratoryj- 
  nego badania krwi, 
3. analizuje związek przepływu  
  krwi w naczyniach z wymianą  
  gazową, 
4. planuje i przeprowadza do- 
  świadczenie wykazujące  
  wpływ wysiłku fizycznego na  
  zmiany tętna i ciśnienia krwi, 
5. wyszukuje i prezentuje  
  w dowolnej formie materiały  
  edukacyjne oświaty zdrowot- 
  nej na temat chorób społecz- 
  nych: miażdżycy, nadciśnienia  
  tętniczego i zawałów serca, 
6. porównuje układ limfatyczny  
  z układem krwionośnym, 
7. analizuje wykaz szczepień 
  w swojej książeczce zdrowia, 
8. ocenia znaczenie szczepień, 
9. przedstawia znaczenie prze- 
  szczepów oraz zgody na trans- 
  plantację narządów po śmier- 
  ci, 
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14. definiuje szczepionkę i su- 
  rowicę, jako czynniki odpo- 
  wiadające za odporność naby- 
  tą, 
15. określa przyczynę choroby  
  AIDS, 
16. wyjaśnia, na czym polega  
  transplantacja narządów, 
17. podaje przykłady narządów,  
  które można przeszczepiać 
 

 
16. opisuje rolę układu limfa- 
   tycznego, 
17. omawia rolę elementów  
  układu odpornościowego, 
18. charakteryzuje rodzaje  
   odporności, 
19. określa zasadę działania  
  szczepionki i surowicy, 
20. wyjaśnia sposób zakażenia  
  HIV, 
21. wskazuje drogi zakażenia się  
  HIV, 
22. wskazuje zasady profilaktyki  
  AIDS 
 

 
12. rozpoznaje na ilustracji  
  lub schemacie narządy ukła- 
  du limfatycznego, 
13. wyjaśnia mechanizm dzia- 
   łania odporności swoistej, 
14. opisuje rodzaje leukocy 
  tów, 
15. odróżnia działanie szcze- 
  pionki od działania surowicy, 
16. uzasadnia, że alergia jest  
  związana z nadwrażliwością  
  układu odpornościowego, 
17. ilustruje przykładami zna 
  czenie transplantologii 

 

 
Dział VI. Układ oddechowy 
 
 
1. wymienia odcinki układu oddechowe- 
  go, 
2. rozpoznaje na ilustracji narządy układu  
  oddechowego, 
3. wymienia narządy biorące udział w pro- 
  cesie wentylacji płuc, 
4. demonstruje na sobie mechanizm wde- 
  chu i wydechu, 
5. z pomocą nauczyciela omawia doświad- 
  czenie wykrywające obecność CO2  

  w wydychanym powietrzu, 
6. definiuje mitochondrium, jako miejsce  
  oddychania komórkowego, 
7. wskazuje ATP jako nośnik energii, 
 
 

 
1. omawia funkcje elementów  
  układu oddechowego, 
2. opisuje rolę nagłośni, 
3. na podstawie własnego orga- 
  nizmu przedstawia mechanizm  
  wentylacji płuc, 
4. wskazuje różnice w ruchach  
  klatki piersiowej i przepony  
  podczas wdechu i wydechu, 
5. przedstawia rolę krwi  
  w transporcie gazów odde- 
  chowych, 
6. omawia zawartość gazów  
  w powietrzu wdychanym  
  i wydychanym, 
 

 
1. wyróżnia drogi oddechowe  
  i narządy wymiany gazowej, 
2. wykazuje związek budowy  
  elementów układu oddecho- 
  wego z pełnionymi funkcjami, 
3. wyróżnia  procesy wentylacji  
  płuc i oddychania komórko- 
  wego, 
4. opisuje dyfuzję O2 i CO2 za- 

  chodzącą w pęcherzykach  
  płucnych, 
5. wyjaśnia zależność między    
  liczbą oddechów a wysiłkiem  
  fizycznym, 
 
 

 
1. odróżnia głośnię i nagłośnię, 
2. demonstruje mechanizm mo- 
  dulacji głosu, 
3. definiuje płuca, jako miejsce  
  wymiany gazowej, 
4. wykazuje związek między  
  budową a funkcją płuc, 
5. interpretuje wyniki doświad- 
  czenia wykrywającego CO2 

  w wydychanym powietrzu, 
6. przedstawia graficznie zawar- 
  tość gazów w powietrzu wdy- 
  chanym i wydychanym, 
 
 
 

 
1. wykonuje z dowolnych ma- 
  teriałów model układu od- 
  dechowego, 
2. wyszukuje odpowiednie  
  metody i bada pojemność  
  własnych płuc, 
3. planuje i wykonuje obser- 
  wację wpływu wysiłku fi- 
  zycznego na częstość odde- 
  chów, 
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8. definiuje kichanie i kaszel, jako reakcje  
  obronne organizmu, 
9. wymienia choroby układu oddechowe 
  go, 
10. wymienia czynniki wpływające na pra- 
  widłowe funkcjonowanie układu odde- 
  chowego 
 

 
7. oblicza liczbę wdechów 
  i wydechów przed wysiłkiem  
  fizycznym i po nim, 
8. z pomocą nauczyciela prze- 
  prowadza doświadczenie wy- 
  krywające obecność CO2 

  w wydychanym powietrzu, 
9. zapisuje słownie równanie  
  reakcji chemicznej ilustrujące  
  utlenianie glukozy, 
10. wskazuje źródła infekcji gór- 
  nych i dolnych dróg oddecho- 
  wych, 
11. określa sposoby zapobiega 
  nia chorobom układu odde- 
  chowego, 
12. opisuje przyczyny astmy, 
13. omawia zasady postępowa-   
  nia w przypadku utraty odde- 
  chu, 
14. omawia wpływ zanieczysz- 
  czeń pyłowych na prawidłowe  
  funkcjonowanie układu odde- 
  chowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. na przygotowanym sprzęcie  
  samodzielnie przeprowadza  
  doświadczenie wykrywające  
  obecność CO2 w wydychanym  

  powietrzu, 
7. określa znaczenie oddychania  
  komórkowego, 
8. zapisuje za pomocą symboli  
  chemicznych równanie reakcji  
  ilustrujące utlenianie glukozy, 
9. omawia rolę ATP w organi- 
  zmie, 
10. podaje  objawy wybranych  
  chorób układu oddechowego, 
11. wyjaśnia związek między  
  wdychaniem powietrza przez  
  nos a profilaktyką chorób  
  układu oddechowego, 
12. opisuje zasady profilaktyki  
  anginy, gruźlicy i raka płuc, 
13. rozróżnia czynne i bierne  
   palenie tytoniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. analizuje proces wymiany  
  gazowej w płucach i tkankach, 
8. omawia obserwację dotyczą-  
  cą wpływu wysiłku fizycznego                       
  na częstość oddechów, 
9. samodzielnie przygotowuje  
  zestaw laboratoryjny i prze- 
  prowadza doświadczenie wy- 
  kazujące obecność CO2 
  w wydychanym powietrzu, 
10. wyjaśnia sposób magazyno- 
   wania energii w ATP, 
11. wykazuje zależność między  
  zanieczyszczeniem środowiska 
  a zachorowalnością na astmę, 
12. demonstruje zasady udzie- 
  lania pierwszej pomocy  
  w wypadku zatrzymania odde- 
  chu, 
13. analizuje wpływ palenia  
  tytoniu na funkcjonowanie  
  układu oddechowego, 
14. wyszukuje w dowolnych   
  źródłach informacje na temat   
  przyczyn rozwoju raka płuc 
 
 
 

 
4. wyszukuje odpowiednie  
  informacje, planuje i samo- 
  dzielnie przeprowadza do- 
  świadczenie wykazujące  
  obecność CO2 w wydycha -  

  nym powietrzu, 
5. opisuje zależność między  
  ilością mitochondriów 
  a zapotrzebowaniem narzą- 
  dów na energię, 
6.  przeprowadza według  
  podanego schematu i pod  
  opieką nauczyciela badanie  
  zawartości substancji smoli 
  stych w jednym papierosie, 
7. przeprowadza wywiad  
   w przychodni zdrowia  
   na temat profilaktyki chorób  
   płuc 
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Dział VII. Układ wydalniczy 
 
 
1. wymienia przykłady substancji, które  
  są wydalane przez organizm człowieka, 
2. wymienia narządy układu wydalnicze- 
    go, 
3. wymienia zasady higieny układu wy 
   dalniczego, 
4. wymienia choroby układu wydalnicze- 
  go 
 
 
  

 
1. wyjaśnia pojęcia wydalanie 
  i  defekacja 
2. wymienia drogi wydalania  
  zbędnych produktów przemia- 
  ny materii, 
 3. wymienia CO2 i mocznik, jako  

  zbędne produkty przemiany  
  materii, 
4. wskazuje na zakażenia dróg  
  moczowych i kamicę nerkową, 
  jako choroby układu wydalni- 
  czego, 
5. wymienia badania stosowane  
  w profilaktyce tych chorób, 
6. określa dzienne zapotrzebo- 
  wanie organizmu człowieka  
  na wodę 
 
 

 
1. porównuje wydalanie i defe- 
  kację, 
2. omawia na podstawie ilu- 
  stracji proces powstawania  
  moczu, 
3. wskazuje na modelu lub ilu- 
  stracji miejsce powstawania  
  moczu pierwotnego, 
4. opisuje sposoby wydalania  
  mocznika i CO2, 

5. omawia przyczyny chorób  

  układu wydalniczego, 
6. omawia na ilustracji przebieg  
  dializy, 
7. wyjaśnia znaczenie wykony- 
  wania badań kontrolnych  
  moczu, 
8. wskazuje na konieczność  
  okresowego wykonywania  
  badań kontrolnych moczu 
 
 

 
1. rozpoznaje na modelu  
  lub materiale świeżym war- 
  stwy budujące nerkę, 
2. omawia rolę układu wydalni- 
  czego w prawidłowym funk- 
  cjonowaniu całego organizmu, 
3. uzasadnia konieczność picia  
  dużych ilości wody podczas  
  leczenia chorób nerek, 
4. ocenia rolę dializy w ratowa- 
  niu życia, 
5. uzasadnia konieczność regu- 
  larnego opróżniania pęcherza  
  moczowego 
 
 

 
1. wykonuje z dowolnego ma- 
  teriału model układu mo- 
  czowego, 
2. tworzy schemat przemian    
  substancji odżywczych 
  od zjedzenia do wydalenia, 
3. analizuje własne wyniki  
  laboratoryjnego badania  
  moczu i na tej podstawie  
  określa stan zdrowia własne- 
  go układu wydalniczego 
 
 
 

 
Dział VIII. Regulacja nerwowo-hormonalna 
 
 
1. wymienia gruczoły dokrewne, 
2. wymienia przykłady hormonów, 
3. wskazuje na ilustracji położenie naj- 
  ważniejszych gruczołów dokrewnych, 
 
 

 
1. klasyfikuje gruczoły na gru- 
  czoły wydzielania zewnętrz 
  nego i wewnętrznego, 
2. wyjaśnia pojęcie gruczoł do- 
  krewny, 
 

 
1. określa cechy hormonów, 
2. przyporządkowuje hormony  
  do odpowiednich gruczołów,  
  które je wytwarzają, 
 
 

 
1. przedstawia biologiczną  
  rolę hormonu wzrostu,  
  tyroksyny, insuliny, adre- 
  naliny, testosteronu, es-   
  trogenów, 
 

 
1. uzasadnia, że nie należy bez  
  konsultacji z lekarzem przyj- 
  mować preparatów i leków  
  hormonalnych, 
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4. wymienia skutki nadmiaru i niedobo- 
  ru hormonu wzrostu, 
5. wymienia funkcje układu nerwowego, 
6. wymienia elementy budowy ośrod- 
  kowego i obwodowego układu ner- 
  wowego, 
7. rozpoznaje na ilustracji ośrodkowy  
  i obwodowy układ nerwowy, 
8. wskazuje na ilustracji najważniejsze  
  elementy mózgowia, 
9. wymienia mózgowie i rdzeń kręgo- 
  wy, jako narządy ośrodkowego układu  
  nerwowego, 
10. wymienia rodzaje nerwów obwodo- 
  wych, 
11. podaje po trzy przykłady odruchów  
  warunkowych i bezwarunkowych, 
12. wymienia czynniki wywołujące   
  stres, 
13. podaje przykłady trzech chorób   
  spowodowanych stresem 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. wyjaśnia, czym są hormony, 
4. podaje przyczyny cukrzycy, 
5. wyjaśnia pojęcie równowaga  
  hormonalna, 
6. opisuje elementy budowy  
  komórki nerwowej, 
7. wskazuje na ilustracji neuro- 
  nu przebieg impulsu nerwo- 
  wego, 
8. wyróżnia somatyczny i auto- 
  nomiczny układ nerwowy, 
9. wskazuje elementy budowy  
  rdzenia kręgowego na ilustra- 
  cji, 
10. wyróżnia włókna czuciowe  
  i ruchowe, 
11. omawia na podstawie ilu- 
  stracji drogę impulsu nerwo- 
  wego w łuku odruchowym, 
12. odróżnia odruchy warun- 
  kowe i bezwarunkowe, 

13. wymienia sposoby radze- 
  nia sobie ze stresem, 
14. wymienia przykłady cho- 
  rób układu nerwowego, 
15. przyporządkowuje wybra- 
  nym chorobom układu ner- 
  wowego charakterystyczne  
  objawy 
 

 
3. charakteryzuje działanie  
  insuliny i glukagonu, 
4. interpretuje skutki nadmia- 
  ru i niedoboru hormonów, 
5. opisuje funkcje układu ner- 
  wowego, 
6. porównuje działanie ukła- 
  dów nerwowego i dokrew- 
  nego, 
7. wykazuje związek budowy  
  komórki nerwowej z jej funk- 
  cją, 
8. omawia działanie ośrodko- 
  wego i obwodowego układu  
  nerwowego, 
9. opisuje budowę rdzenia  
  kręgowego, 
10. objaśnia na ilustracji bu- 
  dowę mózgowia, 
11. wyjaśnia różnicę między  
  odruchem warunkowym  
  a bezwarunkowym, 
12. charakteryzuje odruchy  
  warunkowe i bezwarunkowe, 
13. przedstawia graficznie  
  drogę impulsu nerwowego  
  w łuku odruchowym, 
14. wyjaśnia dodatni i ujemny  
  wpływ stresu na funkcjono- 
  wanie organizmu, 
15. opisuje przyczyny nerwic, 
16. rozpoznaje cechy depresji, 
 
 
 
 

 
2. omawia znaczenie swoistego  
  działania hormonów, 
3. wyjaśnia, na czym polega  
  antagonistyczne działanie  
  insuliny i glukagonu, 
4. uzasadnia związek niedobo- 
  ru insuliny z cukrzycą, 
5. wyjaśnia sposób działania  
  synapsy, 
6. charakteryzuje funkcje so- 
  matycznego i autonomiczne- 
  go układu nerwowego, 
7. porównuje funkcje współ- 
  czulnej i przywspółczulnej  
  części autonomicznego układu  
  nerwowego, 
8. określa mózgowie jako jed- 
  nostkę nadrzędną w stosunku  
  do pozostałych części układu  
  nerwowego, 
9. przedstawia rolę odruchów  
  warunkowych w procesie  
  uczenia się, 
10. na podstawie rysunku wy- 
  jaśnia mechanizm odruchu  
  kolanowego, 
11. analizuje przyczyny chorób  
  układu nerwowego, 
12. omawia wpływ snu na pro- 
  cesy uczenia się i zapamięty- 
  wania oraz na odporność or- 
  ganizmu, 
 
 
 
 

  
2. analizuje i wykazuje różnice   
  między cukrzycą typu 1 i 2, 
3. ocenia rolę regulacji nerwo- 
  wo-hormonalnej w prawi- 
  dłowym funkcjonowaniu  
  całego organizmu, 
4. uzasadnia nadrzędną funk 
  cję mózgowia w stosunku 
  do pozostałych części układu   
  nerwowego, 
5. dowodzi znaczenia odru- 
  chów warunkowych i bezwa- 
  runkowych w życiu człowie- 
  ka, 
6. demonstruje na koledze  
  odruch kolanowy i wyjaśnia  
  działanie tego odruchu, 
7. analizuje związek między  
  prawidłowym wysypianiem  
  się a funkcjonowaniem orga- 
  nizmu 
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17. wymienia choroby układu  
  nerwowego: padaczkę, au- 
  tyzm, stwardnienie rozsiane,  
  chorobę Alzheimera 
 

 
13. charakteryzuje objawy de- 
  presji, padaczki, autyzmu,  
  stwardnienia rozsianego, cho- 
  roby Alzheimera 

 

 
Dział IX. Narządy zmysłów 
 
 
1. omawia znaczenie zmysłów w życiu  
  człowieka, 
2. rozróżnia w narządzie wzroku aparat  
  ochronny oka i gałkę oczną, 
3. wymienia elementy wchodzące  
  w skład aparatu ochronnego oka, 
4. rozpoznaje na ilustracji elementy  
  budowy oka, 
5. rozpoznaje na ilustracji elementy  
  budowy ucha, 
6. wyróżnia ucho zewnętrzne, środko-  
  we i wewnętrzne, 
7. wymienia wady wzroku, 
8. omawia zasady higieny oczu, 
9. wymienia choroby oczu i uszu, 
10. przedstawia rolę zmysłów powonie- 
  nia, smaku i dotyku, 
11. wskazuje rozmieszczenie recepto- 
   rów powonienia, smaku i dotyku, 
12. wymienia podstawowe smaki, 
13. wymienia bodźce odbierane przez  
  receptory skóry, 
14. omawia rolę węchu w ocenie po- 
  karmów 

 
1. opisuje funkcje elemen- 
  tów aparatu ochronnego   
  oka, 
2. wyjaśnia pojęcie akomodacja  
  oka, 
3. omawia znaczenie adaptacji  
  oka, 
4. omawia funkcje elementów  
  budowy oka, 
5. wskazuje na ilustracji położe- 
 nie narządu równowagi, 
6. wymienia funkcje poszczegól- 
  nych elementów ucha, 
7. rozpoznaje na ilustracji krót- 
  kowzroczność i dalekowzrocz- 
  ność, 
8. definiuje hałas, jako czynnik  
  powodujący głuchotę, 
9. omawia przyczyny powstawa- 
  nia wad wzroku, 
10. wymienia rodzaje kubków  
  smakowych, 
11. omawia doświadczenie do- 
  tyczące rozmieszczenia kubków  
  smakowych na języku 

 
1. określa funkcję aparatu  
  ochronnego oka, 
2. wykazuje związek budowy  
  elementów oka z pełnionymi  
  przez nie funkcjami, 
3. opisuje drogę światła w oku, 
4. wskazuje lokalizację recepto- 
  rów wzroku, 
5. ilustruje w formie prostego  
  rysunku drogę światła w oku  
  i powstawanie obrazu na siat- 
  kówce, 
6. charakteryzuje funkcje po- 
  szczególnych elementów ucha, 
7. omawia funkcje ucha  
  zewnętrznego, środkowego  
  i wewnętrznego, 
8. charakteryzuje wady wzroku, 
9. wyjaśnia, na czym polega dal- 
  tonizm i astygmatyzm, 
10. charakteryzuje choroby 
oczu, 
11. omawia sposób korygowania  
  wad wzroku, 
 
 

 
1. omawia powstawanie obra- 
  zu na siatkówce, 
2. planuje i przeprowadza do- 
  świadczenie wykazujące reak- 
  cję tęczówki na światło o róż- 
  nym natężeniu, 
3. ilustruje za pomocą prostego  
  rysunku drogę światła w oku  
  i powstawanie obrazu na siat- 
  kówce oraz wyjaśnia rolę so - 
  czewki w tym procesie, 
4. wyjaśnia mechanizm odbie- 
  rania i rozpoznawania dźwię- 
  ków, 
5. wskazuje lokalizację recepto- 
  rów słuchu i równowagi 
  w uchu, 
6. wyjaśnia zasadę działania  
  narządu równowagi, 
7. rozróżnia rodzaje soczewek  
  korygujących wady wzroku, 
8. analizuje, w jaki sposób nad- 
  mierny hałas może spowodo- 
  wać uszkodzenie słuchu, 
 
 

 
1. przeprowadza doświad- 
  czenie wykazujące obec- 
  ność tarczy nerwu wzroko- 
  wego w oku, 
2. ilustruje za pomocą pro- 
  stego rysunku drogę świa- 
  tła w oku oraz z użyciem  
  odpowiedniej terminologii , 
3. tłumaczy powstawanie 

    i odbieranie wrażeń wzro-   
    kowych, 
4. analizuje przebieg bodźca  
  słuchowego, uwzględniając  
  przetwarzanie fal dźwięko- 
  wych na impulsy nerwowe, 
5. wyszukuje informacje na  
  temat źródeł hałasu w swoim  
  miejscu zamieszkania, 
6. analizuje źródła hałasu  
  w najbliższym otoczeniu 
  i wskazuje na sposoby jego  
  ograniczenia, 
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12. wskazuje położenie kubków  
  smakowych na języku, 
13. z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela wykonuje doświadczenie  
  dotyczące rozmieszczenia kub- 
  ków smakowych na języku 

 

 
9. uzasadnia, że skóra jest na- 
  rządem dotyku, 
10. analizuje znaczenie wol- 
  nych zakończeń nerwowych  
  w skórze, 
11. wykonuje na podstawie  
  opisu doświadczenie dotyczą 
  ce rozmieszczenia kubków  
  smakowych na języku 
 

 
7. planuje i wykonuje do- 
  świadczenie dotyczące roz- 
  mieszczenia kubków smako- 
  wych na języku 
 
 

 
Dział X. Rozmnażanie i rozwój człowieka 
 
 
1. wymienia męskie narządy rozrodcze, 
2. wskazuje na ilustracji męskie narządy  
  rozrodcze, 
3. wymienia męskie cechy płciowe, 
4. wymienia żeńskie narządy rozrodcze, 
5. wskazuje na ilustracji żeńskie narządy  
  rozrodcze, 
6. wymienia żeńskie cechy płciowe, 
7. wymienia żeńskie hormony płciowe, 
8. wymienia kolejne fazy cyklu miesiącz- 
  kowego, 
9. wymienia nazwy błon płodowych, 
10. podaje długość trwania rozwoju pło- 
  dowego, 
11. wymienia zmiany zachodzące w or- 
  ganizmie kobiety podczas ciąży, 
12. wymienia etapy życia człowieka, 
13. wymienia rodzaje dojrzałości, 
 
 
 

 
1. omawia budowę plemnika  
  i wykonuje jego schematyczny  
  rysunek, 
2. omawia proces powstawania  
  nasienia, 
3. określa funkcję testosteronu, 
4. wymienia funkcje męskiego  
  układu rozrodczego, 
5. opisuje funkcje żeńskiego  
  układu rozrodczego, 
6. wskazuje w cyklu miesiączko- 
  wym dni płodne i niepłodne, 
7. definiuje jajnik, jako miejsce  
  powstawania komórki jajowej, 
8. porządkuje etapy rozwoju za- 
  rodka od zapłodnienia do za- 
  gnieżdżenia, 
9. wyjaśnia znaczenie pojęcia 
  zapłodnienie, 
 
 

 
1. opisuje funkcje poszczegól- 
  nych elementów męskiego  
  układu rozrodczego, 
2. charakteryzuje pierwszo-,  
  drugo- i trzeciorzędowe  
  żeńskie cechy płciowe, 
3. opisuje funkcje wewnętrz- 
  nych narządów rozrodczych, 
4. interpretuje ilustracje prze- 
  biegu cyklu miesiączkowego, 
5. charakteryzuje funkcje błon  
  płodowych, 
6. charakteryzuje okres roz- 
  woju płodowego, 
7. wyjaśnia przyczyny zmian  
  zachodzących w organizmie  
  kobiety podczas ciąży, 
8. charakteryzuje etapy porodu, 
 
 
 

 
1. uzasadnia, że główka plem- 
  nika jest właściwą gametą  
  męską, 
2. wykazuje zależność między  
  produkcją hormonów płcio- 
  wych a zmianami zachodzą- 
  cymi w ciele mężczyzny, 
3. wykazuje związek budowy  
  komórki jajowej z pełnioną  
  przez nią funkcją, 
4. omawia zmiany hormonalne  
  i zmiany w macicy zachodzące                     
  w trakcie cyklu miesiączkowe- 
  go, 
5. analizuje rolę ciałka żółtego, 
6. analizuje funkcje łożyska, 
7. uzasadnia konieczność prze- 
  strzegania zasad higieny przez  
  kobiety w ciąży, 
 
 

 

1. wyjaśnia wspólną funkcjo- 
  nalność prącia jako narządu  
  wydalania i narządu rozrod- 
  czego, 
2. analizuje podobieństwa  
  i różnice w budowie męskich  
  i żeńskich układów narządów:  
  rozrodczego i wydalniczego, 
3. wyznacza dni płodne i niepłod- 
  ne u kobiet w różnych dniach  
  cyklu miesiączkowego i z różną  
  długością cyklu, 
4. wyszukuje w różnych źródłach  
  informacje na temat rozwoju  
  prenatalnego, 
5. tworzy w dowolnej formie pre- 
  zentację na temat dojrzewania, 
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14. wymienia choroby układu rozrodcze- 
   go, 
15. wymienia choroby przenoszone dro- 
   gą płciową, 
16. wymienia naturalne i sztuczne meto 
   dy planowania rodziny- 

 

 
10. omawia zasady higieny zale-  
  cane dla kobiet ciężarnych, 
11. podaje czas trwania ciąży, 
12. omawia wpływ różnych  
  czynników na prawidłowy roz- 
  wój zarodka i płodu, 
13. określa zmiany rozwojowe  
  u swoich rówieśników, 
14. opisuje objawy starzenia się  
  organizmu, 
15. wymienia różnice w tempie  
  dojrzewania dziewcząt 
  i chłopców, 
16. wskazuje kontakty płciowe  
  jako potencjalne źródło zaka- 
  żenia układu rozrodczego, 
17. przyporządkowuje choro- 
  bom źródła zakażenia, 
18. wyjaśnia różnicę między  
   nosicielstwem HIV a chorobą 
AIDS, 
19. wymienia drogi zakażenia  
  wirusami: HIV, HBV, HCV i HPV, 
20. przedstawia podstawowe  
  zasady profilaktyki chorób  
  przenoszonych drogą płciową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. charakteryzuje wskazane  
  okresy rozwojowe, 
10. przedstawia cechy oraz prze- 
  bieg fizycznego, psychicznego  
  i społecznego dojrzewania  
  człowieka, 
11. wyjaśnia konieczność regular- 
  nych wizyt u ginekologa, 
12. przyporządkowuje chorobom  
  ich charakterystyczne objawy, 
13. omawia zasady profilaktyki  
  chorób wywoływanych przez  
  wirusy: HIV, HBV, HCV i HPV, 
14. porównuje naturalne  
  i sztuczne metody planowania  
  rodziny 
 

 

 
8. omawia mechanizm powsta- 
  wania ciąży pojedynczej                                        
  i mnogiej, 
9. analizuje różnice między  
  przekwitaniem a starością, 
10. przyporządkowuje okresom  
  rozwojowym zmiany zacho- 
  dzące w organizmie, 
11. wymienia ryzykowne za- 
  chowania seksualne, które  
  mogą prowadzić do zakażenia  
  HIV, 
12. przewiduje indywidualne 
  i społeczne skutki zakażenia  
  wirusami: HIV, HBV, HCV 
  i HPV, 
13. uzasadnia konieczność wy- 
  konywania badań kontrol- 
  nych, jako sposobu wczesne 
  go wykrywania raka piersi,  
  raka szyjki macicy i raka pro-
staty 
 
 

 
6. tworzy portfolio ze zdjęciami  
  swojej rodziny, której członko- 
  wie znajdują się w różnych  
  okresach rozwoju, 
7. wyszukuje w różnych źródłach   
  informacje na temat planowa- 
  nych szczepień przeciwko 
  wirusowi brodawczaka, który  
  wywołuje raka szyjki macicy, 
8. ocenia naturalne i sztuczne  
  metody antykoncepcji 
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Dział XI. Równowaga wewnętrzna organizmu 
 
 
1. własnymi słowami wyjaśnia, na czym  
  polega homeostaza, 
2. wyjaśnia mechanizm termoregulacji                                 
  u człowieka, 
3. wskazuje drogi wydalania wody                               
  z organizmu, 
4. omawia wpływ trybu życia na stan  
  zdrowia człowieka, 
5. podaje przykłady trzech chorób za-   
  kaźnych wraz z czynnikami, które je  
  wywołują, 
6. wymienia choroby cywilizacyjne, 
7. wymienia najczęstsze przyczyny no- 
  wotworów, 
8. podaje przykłady używek, 
9. wymienia skutki zażywania niektó- 
  rych substancji psychoaktywnych  
  na stan zdrowia 

 

 
1. wykazuje na podstawie wcze- 
  śniej  zdobytej wiedzy zależ- 
  ność działania układów pokar- 
  mowego i krwionośnego, 
2. opisuje, jakie układy narzą- 
  dów mają wpływ na regulację  
  poziomu wody we krwi, 
3. opisuje zdrowie fizyczne, psy- 
  chiczne i społeczne, 
4. podaje przykłady wpływu śro- 
  dowiska na życie i zdrowie  
  człowieka, 
5. przedstawia znaczenie aktyw- 
  ności fizycznej dla prawidłowe 
  go funkcjonowania organizmu  
  człowieka, 
6. przedstawia podstawowe za- 
  sady profilaktyki chorób nowo- 
  tworowych, 
7. klasyfikuje podaną chorobę  
  do grupy chorób cywilizacyj- 
  nych lub zakaźnych, 
8. omawia znaczenie szczepień  
  ochronnych, 
9. wskazuje alergie, jako skutek  
  zanieczyszczenia środowiska, 
10. wskazuje metody zapobie- 
  gania chorobom cywilizacyj- 
  nym, 
 
 
 

 
1. wyjaśnia, na czym polega ho- 
  meostaza, 
2. na podstawie wcześniej zdo- 
  bytej wiedzy wykazuje zależ- 
  ność działania układów: ner- 
  wowe go, pokarmowego  
  i krwionośnego, 
3. na podstawie wcześniej zdo- 
  bytej wiedzy wyjaśnia mecha- 
  nizm regulacji poziomu glukozy  
  we krwi, 
4. charakteryzuje czynniki wpły- 
  wające na zdrowie człowieka, 
5. przedstawia znaczenie pojęć 

zdrowie i choroba, 
   6. rozróżnia zdrowie fizyczne,  
      psychiczne i społeczne, 

7. wymienia najważniejsze cho- 
  roby człowieka wywoływane  
  przez wirusy, bakterie, protisty  
  i pasożyty zwierzęce oraz  
  przedstawia zasady profilakty- 
  ki tych chorób, 
8. podaje kryterium podziału  
  chorób na choroby zakaźne  
  i cywilizacyjne, 
9. podaje przykłady szczepień  
  obowiązkowych i nieobowiąz- 
  kowych, 
 
 
 

 
1. na podstawie wcześniej zdo- 
  bytej wiedzy wykazuje zależ- 
  ność działania poszczegól- 
  nych układów narządów                              
  w organizmie człowieka, 
2. na podstawie wcześniej zdo- 
  bytej wiedzy wyjaśnia, jakie   
  układy  narządów biorą udział                                      
  w mechanizmie regulacji po-  
  ziomu glukozy we krwi, 
3. wykazuje wpływ środowiska  
  na zdrowie, 
4. uzasadnia, że antybiotyki 
  i inne leki należy stosować  
  zgodnie z zaleceniami lekarza  
  (dawka, godziny przyjmowa- 
  nia leku i długość kuracji), 
5. dowodzi, że stres jest przy- 
  czyną chorób cywilizacyjnych, 
6. uzasadnia, że nerwice są  
  chorobami cywilizacyjnymi, 
7. uzasadnia konieczność okre- 
  sowego wykonywania pod- 
  stawowych badań kontrol- 
  nych, 
8. wykazuje zależność między  
  przyjmowaniem używek 
  a powstawaniem nałogu, 
 
 
 
 

 
1. analizuje  i  wykazuje rolę  
  regulacji nerwowo- 
  hormonalnej w utrzymaniu  
  homeostazy, 
2. formułuje argumenty przema- 
  wiające za tym, że nie należy  
  bez wyraźnej potrzeby przyj- 
  mować ogólnodostępnych le- 
  ków oraz suplementów, 
3. wykonuje w dowolnej formie  
  prezentację na temat profilak- 
  tyki uzależnień 
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11. przedstawia negatywny  
  wpływ na zdrowie człowieka  
  niektórych substancji psycho- 
  aktywnych oraz nadużywania  
  kofeiny i niektórych leków  
  (zwłaszcza oddziałujących na  
  psychikę) 
 

 
10. wyjaśnia przyczyny powsta- 
  wania chorób społecznych, 
11. opisuje wpływ palenia tyto- 
  niu na zdrowie, 
12. omawia skutki działania  
  alkoholu na funkcjonowanie  
  organizmu, 
13. wyjaśnia mechanizm po- 
  wstawania uzależnień, 
14. wyjaśnia znaczenie profilak- 
  tyki uzależnień 

 

 
9. wskazuje alternatywne zaję- 
  cia pomagające uniknąć uza - 
  leżnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 8 
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Uczeń: 
 
Dział I. Genetyka 
 
 
1. określa zakres badań genetyki, 
2. wyjaśnia, że jego podobieństwo do  
  rodziców jest wynikiem dziedziczenia  
  cech, 
3. wskazuje miejsca występowania DNA, 
4. wymienia elementy budujące DNA, 
5. przedstawia rolę DNA, jako nośnika  
  informacji genetycznej, 
6. wymienia nazwy podziałów komór- 
  kowych, 
7. podaje liczbę chromosomów w ko- 
  mórkach somatycznych i płciowych  
  człowieka, 
8. definiuje pojęcia „fenotyp” i „geno- 
  typ”, 
9. wyjaśnia symbole używane przy-  
  zapisywaniu krzyżówek genetycznych, 
10. wskazuje u ludzi przykładową cechę  
  dominującą i recesywną, 
11. z pomocą nauczyciela rozwiązuje  
  proste krzyżówki genetyczne, 
12. podaje liczbę chromosomów wy- 
  stępujących w komórce diploidalnej  
  człowieka, 
13. wymienia przykłady chorób dzie- 
  dzicznych sprzężonych z płcią, 
14. wymienia cztery główne grupy krwi  
  występujące u ludzi, 
 
 
 
 

 
1. rozróżnia cechy dziedziczne  
  i niedziedziczne, 
2. definiuje pojęcia „genetyka”  
  i „zmienność organizmów”, 
3. przedstawia budowę nukle- 
  otydu, 
4. wymienia nazwy zasad azoto- 
  wych, 
5. omawia budowę chromoso- 
   mu, 
6. definiuje pojęcia: „kariotyp”, 
„helisa”, „gen” i „nukleotyd”, 
7. wykazuje rolę jądra komórko- 
  wego, 
8. definiuje pojęcia: „chromoso- 
  my homologiczne”, „komórki  
  haploidalne” i „komórki diplo- 
  idalne”, 
9. wskazuje miejsce zachodze- 
  nia mitozy i mejozy w organi- 
  zmie człowieka, 
10. omawia badania Gregora  
  Mendla, 
11. zapisuje genotypy homozy- 
  goty dominującej i recesywnej  
  oraz heterozygoty, 
12. wykonuje krzyżówki gene- 
  tyczne przedstawiające dzie- 
  dziczenie jednego genu, 
 
 
 

 
1. wskazuje cechy indywidualne  
  i gatunkowe podanych organi- 
  zmów, 
2. omawia zastosowanie gene- 
  tyki w różnych dziedzinach:  
  medycynie, kryminalistyce,  
  rolnictwie i archeologii, 
3. wykazuje konieczność zwią- 
  zania DNA przez białka i po- 
  wstania chromatyny w jądrze  
  komórkowym, 
4. wyjaśnia, z czego wynika  
  komplementarność zasad  
  azotowych, 
5. omawia znaczenie mitozy  
  i mejozy, 
6. oblicza liczbę chromosomów  
  w komórce haploidalnej, zna- 
  jąc liczbę chromosomów  
  w komórce diploidalnej dane- 
  go organizmu, 
7. identyfikuje allele dominują- 
  ce i recesywne, 
8. omawia prawo czystości ga- 
  met, 
9. na schemacie krzyżówki ge- 
  netycznej rozpoznaje genotyp  
  oraz określa fenotyp rodziców  
  i pokolenia potomnego, 
 
 
 

 
1. uzasadnia występowanie  
  zmienności wśród ludzi 
2. wskazuje różnice między ce-     
  chami gatunkowymi a indywi- 
  dualnymi, 
3. graficznie przedstawia regułę  
  komplementarności zasad  
  azotowych, 
4. wyjaśnia proces replikacji 
  rozpoznaje DNA na modelu  
  lub ilustracji, 
5. wykazuje konieczność reduk- 
  cji ilości materiału genetycz- 
  nego w komórkach macierzys- 
  tych gamet, 
6. wykazuje różnice między mi- 
  tozą a mejozą, 
7. przewiduje cechy osobników  
  potomnych na podstawie  
  prawa czystości gamet, 
8. interpretuje krzyżówki gene- 
  tyczne, używając określeń  
  „homozygota”, „heterozygo- 
  ta”, „cecha dominująca”  
  i „cecha recesywna”, 
9. wskazuje cechy człowieka,  
  które są zarówno wynikiem    
  działania genów, jak i czynni- 
  ków środowiska, 
 
 
 

 
1. dowodzi, że cechy organizmu  
  kształtują się dzięki materia- 
  łowi genetycznemu oraz są  
  wynikiem wpływu środowiska, 
2. wyjaśnia, z czego wynika po- 
  dobieństwo organizmów po- 
  tomnych do rodzicielskich  
  w wyniku rozmnażania płcio- 
  wego i bezpłciowego, 
 3. uzasadnia konieczność zaj- 
  ścia procesu replikacji DNA  
  przed podziałem komórki, 
4. wykonuje model DNA, 
5. wykazuje rolę replikacji  
  w zachowaniu niezmienionej  
  informacji genetycznej, 
 6. wyjaśnia znaczenie rekombi- 
  nacji genetycznej podczas  
  mejozy, 
7. dowolną techniką wykonuje  
  model mitozy lub mejozy, 
8. zapisuje krzyżówki genetycz- 
  ne przedstawiające dziedzi- 
  czenie określonej cechy  
  i przewiduje genotypy oraz   
  fenotypy potomstwa, 
9. ocenia znaczenie prac Grego- 
  ra Mendla dla rozwoju genety- 
  ki, 
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15. przedstawia przykłady cech zależ- 
  nych od wielu genów oraz od środo-    
  wiska, 
16. definiuje pojęcie „mutacja”, 
17. wylicza czynniki mutagenne, 
18. wymienia przykłady chorób uwa- 
  runkowanych mutacjami genowymi  
  i chromosomowymi 
 
 

 
13. wymienia cechy dominują- 
  ce i recesywne u człowieka 
  z niewielką pomocą nauczy- 
  ciela rozwiązuje proste krzy- 
  żówki genetyczne, 
14. rozpoznaje kariotyp czło- 
  wieka określa cechy chromo 
  somów X i Y, 
15. omawia sposób dziedzicze- 
  nia grup krwi, 
16. wyjaśnia sposób dziedzi- 
  czenia czynnika Rh, 
17. wyjaśnia wpływ środowiska  
  na rozwój cech osobniczych, 
18. rozróżnia mutacje genowe  
  i chromosomowe, 
19. omawia przyczyny wybra- 
  nych chorób genetycznych 
  wskazuje mechanizm dziedzi- 
  czenia mukowiscydozy 
 

 
10. wyjaśnia, że cechę recesyw- 
  ną determinują allele homozy- 
  goty recesywnej, 
11. na podstawie krzyżówki  
  genetycznej przewiduje wy- 
  stąpienie cech u potomstwa, 
12. wyjaśnia rolę chromoso- 
  mów płci i autosomów, 
13. omawia zasadę dziedzicze- 
  nia płci, 
14. przedstawia zjawisko nosi- 
  cielstwa chorób w pod kątem  
  dziedziczenia płci, 
15. wykonuje krzyżówkę gene- 
  tyczną przedstawiającą dzie- 
  dziczenie grup krwi, 
16. określa możliwość wystą- 
  pienia konfliktu serologiczne 
  go, 
17. wyjaśnia, na czym polegają  
  mutacje genowe i chromoso- 
  mowe, 
18. omawia znaczenie poradnic- 
  twa genetycznego, 
19. charakteryzuje wybrane  
   choroby genetyczne, 
20. wyjaśnia podłoże zespołu  
  Downa 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ustala prawdopodobień- 
  stwo występowania cechy  
  u potomstwa, jeśli nie są zna- 
  ne genotypy obojga rodziców, 
11. wyjaśnia mechanizm ujaw- 
  niania się cech recesywnych  
  sprzężonych z płcią, 
12. wykonuje krzyżówki gene- 
  tyczne przedstawiające dzie- 
  dziczenie hemofilii oraz dalto- 
  nizmu, 
13. ustala grupy krwi dzieci,  
  znając grupy krwi ich rodzi- 
  ców, 
14. rozpoznaje grupy krwi  
  na podstawie zapisu genoty- 
  pów, 
15. wyjaśnia mechanizm po- 
  wstawania mutacji genowych  
  i chromosomowych, 
16 . omawia zachowania zapo- 
  biegające powstawaniu muta- 
  cji, 
17. wyjaśnia znaczenie badań  
  prenatalnych 
 
 

  
10. ocenia wpływ środowiska  
  na kształtowanie się cech, 
11. na podstawie znajomości  
  cech dominujących i recesyw- 
  nych projektuje krzyżówki  
  genetyczne, poprawnie posłu- 
  gując się terminami „homozy-  
  gota” i „heterozygota”, 
12. interpretuje krzyżówki ge- 
  netyczne przedstawiające  
  dziedziczenie hemofilii oraz  
  daltonizmu, 
13. ocenia znaczenie poznania  
  budowy ludzkiego DNA, 
14. określa konsekwencje dla  
  drugiej ciąży wiążące się  
  z wystąpieniem konfliktu sero- 
  logicznego, 
15. wykazuje, że dziedziczenie  
  czynnika Rh jest jednogenowe, 
16. uzasadnia, że mutacje są  
  podstawowym czynnikiem   
  zmienności organizmów, 
17. analizuje przyczyny mutacji  
  i wskazuje ich skutki, 
18. wykonuje portfolio na te-
mat chorób genetycznych 
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Dział II. Ewolucja życia 
  
 
1. definiuje pojęcie „ewolucja”, 
2. wymienia dowody ewolucji, 
3. wskazuje przykłady narządów szcząt- 
  kowych w organizmie człowieka, 
4. wyjaśnia znaczenie pojęcia „ende- 
  mit” 
5. podaje przykłady doboru sztucznego, 
6. wymienia przykłady organizmów  
  należących do rzędu naczelnych, 
7. omawia cechy człowieka rozumnego 
 
 
 

 
1. omawia dowody ewolucji, 
2. wymienia przykłady różnych  
  rodzajów skamieniałości, 
3. omawia etapy powstawania  
  skamieniałości,  
4. definiuje pojęcie „relikt”, 
5. wymienia przykłady reliktów, 
6. wymienia przykłady endemi- 
  tów, 
7. wyjaśnia, na czym polega  
  dobór naturalny i dobór  
  sztuczny, 
8. omawia ideę walki o byt, 
9. wskazuje na mapie miejsce,  
  gdzie rozpoczęła się ewolucja  
  naczelnych, 
10. wymienia czynniki, które 
miały wpływ na ewolucję czło-
wieka 
 

 

 
1. wyjaśnia istotę procesu ewo- 
  lucji, 
2. rozpoznaje żywe skamienia- 
  łości, 
3. omawia przykłady potwier- 
  dzające jedność budowy  
  i funkcjonowania organizmów, 
4. wymienia przykłady struktur  
  homologicznych i analogicz- 
  nych, 
5. wyjaśnia główne założenia  
  teorii ewolucji Karola Darwina, 
6. wskazuje różnicę pomiędzy  
  doborem naturalnym a dobo- 
  rem sztucznym, 
7. wymienia główne założenia  
  syntetycznej teorii ewolucji, 
8. określa stanowisko systema- 
  tyczne człowieka, 
9. na przykładzie szympansa  
  wskazuje różnice pomiędzy  
  człowiekiem a innymi naczel- 
  nymi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. określa warunki powstawania  
  skamieniałości, 
2. analizuje ogniwa pośrednie  
  ewolucji, 
3. wskazuje istnienie związku  
  między rozmieszczeniem  
  a pokrewieństwem gatunków, 
4. wykazuje rolę endemitów  
  z Galapagos, 
5. uzasadnia, że walka o byt jest  
  formą doboru naturalnego, 
6. omawia współczesne spojrze- 
  nie na ewolucję – syntetyczną  
  teorię ewolucji, 
7. analizuje przebieg ewolucji  
  człowieka, 
8. wykazuje cechy wspólne czło- 
  wieka z innymi naczelnymi, 
9. wymienia cechy człowieka,  
  które pozwalają zaklasyfiko- 
  wać go do poszczególnych  
  jednostek systematycznych 
 

 

 
1. wykazuje jedność budowy  
  i funkcjonowania organizmów, 
2. ocenia rolę struktur homolo- 
  gicznych i analogicznych, jako  
  dowodów ewolucji, 
3. wykazuje izolację geogra- 
  ficzną,  jako drogę do powsta- 
  wania nowych gatunków, 
4. lustruje przykładami działa- 
  nie doboru naturalnego i do- 
  boru sztucznego, 
5. ocenia korzyści dla człowieka  
  płynące z zastosowania dobo- 
  ru sztucznego, 
6. porównuje różne formy czło- 
  wiekowatych, 
7. wykazuje, że naczelne to  
  ewolucyjni krewni człowieka 
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Dział III. Ekologia 
 
 
1. wyjaśnia, czym zajmuje się ekologia, 
2. wylicza czynniki ograniczające wystę- 
  powanie gatunków w różnych środo- 
  wiskach, 
3. wymienia formy morfologiczne poro- 
  stów wykorzystywane w skali poro- 
  stowej, 
4. definiuje pojęcia „populacja” i „gatu- 
  nek”, 
5. wylicza cechy populacji, 
6. wymienia typy rozmieszczenia osob- 
  ników w populacji, 
7. określa wady i zalety życia organi- 
  zmów w grupie, 
8. wylicza zależności międzygatunko-  
  we, 
9. wymienia zasoby, o które konkurują  
  organizmy, 
10. wymienia przykłady roślinożerców, 
11. wskazuje przykłady drapieżników  
   i ich ofiar, 
12. omawia przystosowania organi- 
  zmów do drapieżnictwa, 
13. podaje przykłady roślin drapież- 
   nych, 
14. wymienia przykłady pasożytów ze- 
  wnętrznych i wewnętrznych, 
15. wymienia przykłady pasożytnictwa  
  u roślin, 
 
 
 

 
1. identyfikuje siedlisko wybra- 
  nego gatunku, 
2. omawia, czym jest nisza eko- 
  logiczna organizmu, 
3. wyjaśnia, do czego służy skala  
  porostowa, 
4. wyjaśnia zależność między  
  definicją populacji i gatunku, 
5. wymienia przykłady zwierząt    
  żyjących w stadzie, 
6. określa przyczyny migracji, 
7. przedstawia, jakie dane moż- 
  na odczytać z piramidy wieko- 
  wej populacji, 
8.- wyjaśnia, na czym polega  
  konkurencja, 
9.wskazuje rodzaje konkurencji, 
10. określa znaczenia roślino- 
  żerców w przyrodzie, 
11. omawia adaptacje roślino- 
  żerców do zjadania pokarmu  
  roślinnego, 
12. na wybranych przykładach  
  wyjaśnia, na czym polega dra- 
  pieżnictwo, 
13. wymienia charakterystyczne  
  cechy drapieżników i ich ofiar, 
14. wyjaśnia, na czym polega  
  pasożytnictwo, 
 
 
 

 
1. rozróżnia siedlisko i niszę  
  ekologiczną, 
2. określa wpływ wybranych  
  czynników środowiska  
  na funkcjonowanie organi- 
  zmów, 
3. wykazuje związek między  
  zakresem tolerancji a stoso- 
  waniem skali porostowej, 
4. wskazuje populacje różnych  
  gatunków 
5. określa wpływ migracji na  
  liczebność populacji, 
 6. wyjaśnia wpływ cech popu- 
   lacji  na jej liczebność, 
7. odczytuje dane z piramidy  
  wiekowej, 
8. graficznie przedstawia zależ- 
  ności między organizmami, 
9. zaznaczając, który gatunek  
  odnosi korzyści, a który straty 
  porównuje konkurencję we- 
  wnątrzgatunkową z konkuren- 
  cją międzygatunkową, 
10. wyjaśnia, w jaki sposób  
  rośliny i roślinożercy wzajem 
  nie regulują swoją liczebność, 
11. omawia różne strategie  
  polowań stosowanych przez  
  drapieżniki, 
 
 

 
1. wykazuje zależność między  
  czynnikami środowiska a wy- 
  stępującymi w nim organi- 
  zmami, 
2. rozpoznaje na ilustracji formy  
   morfologiczne porostów wy- 
  korzystywane w skali poro- 
  stowej, 
3. odczytuje z wykresu dane  
  dotyczące zakresu tolerancji  
  ekologicznej, 
4. wykazuje zależność między  
  liczebnością populacji a jej  
  zagęszczeniem, 
5. graficznie przedstawia różne  
  typy rozmieszczenia osobni- 
  ków w populacji i podaje ich  
  przykłady, 
6. wykazuje zależność między  
  strukturą płciową a liczebno- 
  ścią populacji, 
7. charakteryzuje grupy wieko- 
  we w piramidach, 
8. wskazuje przyczyny i skutki  
  konkurencji międzygatunko- 
  wej i wewnątrzgatunkowej, 
9. wykazuje zależność między  
  zasobami środowiska a inten- 
  sywnością konkurencji, 
 
 
 

 
1. interpretuje wykres przedsta- 
  wiający zakres tolerancji eko- 
  logicznej danego gatunku, 
2. praktycznie wykorzystuje  
  skalę porostową, 
3. przeprowadza w terenie obli- 
  czanie zagęszczenia wybrane- 
  go gatunku, 
4. przewiduje losy populacji  
  na podstawie jej piramidy  
  wiekowej, 
5. wykorzystując wiedzę z ewo- 
  lucjonizmu, uzasadnia, że  
  konkurencja jest czynnikiem  
  doboru naturalnego, 
6. wykazuje zależności między  
  liczebnością populacji drapież- 
  ników a liczebnością populacji  
  ich ofiar, 
6. wyjaśnia przyczyny drapież- 
  nictwa i wskazuje metody zdo- 
  bywania pokarmu przez rośliny  
  drapieżne, 
7. wykazuje korzyści dla roślin  
  płynące z roślinożerności, 
8. wyjaśnia znaczenie pasożyt- 
  nictwa w regulacji zagęszcze- 
  nia populacji ofiar, 
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16. wymienia nieantagonistyczne zależ- 
  ności międzygatunkowe, 
17. podaje przykłady organizmów,  
  które łączy zależność nieantagoni- 
  styczna, 
18. wymienia przykładowe ekosyste- 
   my, 
19. przedstawia składniki biotopu  
   i biocenozy, 
20. rozróżnia ekosystemy sztuczne  
  i naturalne, 
21. wymienia nazwy ogniw łańcucha    
  pokarmowego, 
22. przyporządkowuje znane organi- 
  zmy do poszczególnych ogniw łańcu- 
  cha pokarmowego, 
23. rysuje schematy prostych łańcu- 
  chów pokarmowych w wybranych  
  ekosystemach, 
24. na podstawie ilustracji omawia  
  piramidę ekologiczną 
 
 
 

 
15. klasyfikuje pasożyty na ze- 
  wnętrzne i wewnętrzne, 
16. określa warunki współpracy  
  między gatunkami, 
17. rozróżnia pojęcia „komensa- 
  lizm” i „mutualizm”, 
18. omawia budowę korzeni  
  roślin motylkowych, 
19. wskazuje elementy biotopu  
  i biocenozy wybranego ekosys- 
  temu, 
20. omawia, do czego człowiek  
  wykorzystuje ekosystemy, 
21. wymienia przemiany w eko- 
  systemach, 
22. wyjaśnia przyczyny istnienia  
  łańcuchów pokarmowych, 
23. wskazuje różnice między  
  producentami a konsumenta- 
  mi, 
24. rysuje schemat prostej sieci  
  pokarmowej, 
25. wykazuje, że materia krąży  
  w ekosystemie, 
26. na podstawie ilustracji oma- 
  wia schemat obiegu węgla  
  w ekosystemie 
 
 
 

 
12. opisuje sposoby obrony  
  organizmów przed drapieżni- 
  kami, 
13. wykazuje przystosowania  
  rośliny drapieżnej do zdoby- 
  wania pokarmu, 
14. charakteryzuje przystoso- 
  wania organizmów do paso- 
  żytniczego trybu życia, 
15. charakteryzuje pasożytnic- 
   two u roślin, 
16. omawia różnice między ko- 
  mensalizmem a mutualizmem, 
17. charakteryzuje role grzyba  
  i glonu w plesze porostu, 
18. omawia różnice między eko- 
  systemami naturalnymi  
  a sztucznymi, 
19. omawia przebieg sukcesji  
  pierwotnej i wtórnej, 
20. analizuje wybrane powiąza- 
  nia pokarmowe we wskaza- 
  nym ekosystemie, 
21. charakteryzuje role poszcze- 
  gólnych ogniw łańcucha po- 
  karmowego, 
22. wyjaśnia, że energia prze- 
  pływa przez ekosystem, 
23. wykazuje rolę producentów,  
  konsumentów i destruentów  
  w krążeniu materii 
 
 
 

 
10. ocenia znaczenie drapieżni- 
  ków i roślinożerców w środo- 
  wisku, 
11. wskazuje adaptacje dra- 
  pieżników i roślinożerców  
  do zdobywania pokarmu, 
12. określa rolę drapieżników  
  w przyrodzie jako regulatorów  
  liczebności ofiar, 
13. charakteryzuje sposoby  
  obrony roślin przed zjadaniem, 
14. ocenia znaczenie pasożyt- 
  nictwa w przyrodzie, 
15. wskazuje przystosowania  
  roślin do pasożytniczego trybu  
  życia, 
16. określa warunki występo- 
  wania nieantagonistycznych  
  relacji między organizmami  
  różnych gatunków, 
17. charakteryzuje relacje mię- 
  dzy rośliną motylkową a bak- 
  teriami brodawkowymi, 
18. charakteryzuje różnicę mię- 
  dzy sukcesją pierwotną i wtór- 
  ną, 
19. wykazuje rolę destruentów  
  w ekosystemie, 
20. omawia czynniki, które  
  zakłócają równowagę ekosys- 
  temu, 
 
 
 
 
 

 
9. ocenia znaczenie bakterii  
  azotowych występujących  
  w glebie, 
10. wyjaśnia, jakie praktyczne  
  znaczenie ma wiedza o miko- 
  ryzie, 
11. wykazuje zależności między  
  biotopem a biocenozą, 
12. wyszukuje w terenie miej- 
  sce zachodzenia sukcesji wtór- 
  nej, 
13. przewiduje skutki, jakie dla  
  ekosystemu miałoby wyginię- 
  cie określonego ogniwa we  
  wskazanym łańcuchu pokar- 
  mowym, 
14. interpretuje, na czym pole- 
  ga równowaga dynamiczna  
  ekosystemu, 
15. analizuje przyczyny zabu- 
  rzeń w krążeniu materii  
  w ekosystemach, 
16. uzasadnia spadek energii  
  w ekosystemie na kolejnych  
  poziomach troficznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 
 
21. interpretuje zależności  
  między poziomem pokarmo- 
  wym a biomasą i liczebnością  
  populacji, 
22. analizuje informacje przed 
  stawione w formie piramidy  
  ekologicznej 
 

 
 

 
Dział IV. Człowiek i środowisko 
 
 
1. przedstawia poziomy różnorodności  
  biologicznej, 
2. wymienia czynniki wpływające  
  na stan ekosystemów, 
3. wymienia przykłady działalności czło- 
  wieka przyczyniającej się do spadku  
  różnorodności biologicznej, 
4. podaje przykłady obcych gatunków, 
5. wymienia przykłady zasobów przyro- 
  dy, 
6. wyjaśnia znaczenie recyklingu dla  
  racjonalnego gospodarowania zaso- 
  bami, 
7. określa cele ochrony przyrody, 
8. wymienia sposoby ochrony gatunko- 
  wej 
 

 

 
1. wyjaśnia, na czym polega  
  różnorodność biologiczna, 
2. wyjaśnia różnice pomiędzy  
  dwoma poziomami różnorod- 
  ności biologicznej, 
3. wskazuje działalność człowie- 
  ka jako przyczynę spadku róż- 
  norodności biologicznej, 
4. wskazuje gatunki wymarłe,  
  jako przykład działalności  
  człowieka, 
5. wymienia przykłady odna- 
  wialnych i nieodnawialnych  
  zasobów przyrody, 
6. lustruje przykładami, jak  
  należy dbać o ochronę zaso- 
  bów przyrody, 
7. wymienia formy ochrony  
  przyrody, 
8. omawia formy ochrony indy- 
  widualnej 

 

 
1. charakteryzuje poziomy róż- 
  norodności biologicznej, 
2. omawia wpływ klimatu na  
  kształtowanie się różnorodno- 
  ści biologicznej, 
3. wskazuje, w jaki sposób nisz- 
  czenie siedlisk wpływa na stan  
  gatunkowy ekosystemów, 
4. wyjaśnia, skąd biorą się nowe  
  gatunki roślin i zwierząt  
  w ekosystemach naturalnych, 
5. klasyfikuje zasoby przyrody  
  na niewyczerpywane i wyczer- 
  pywane – podaje ich przykłady 
6. omawia racjonale gospodaro- 
  wanie zasobami przyrody, 
7. wyjaśnia, na czym polega  
  ochrona obszarowa, 
8. wykazuje różnicę między  
  ochroną gatunkową ścisłą  
  a częściową 
 

 

 
1. wykazuje zmiany różnorod- 
  ności biologicznej podczas  
  sukcesji, 
2. porównuje poziomy różno- 
  rodności biologicznej, 
3. wykazuje, w jaki sposób dzia- 
  łalność człowieka wpływa  
  na eliminowanie gatunków, 
4. ocenia wpływ wprowadzania  
  obcych gatunków na bioróżno- 
  rodność w Polsce, 
5. wykazuje skutki niewłaściwej  
  eksploatacji zasobów, 
6. wyjaśnia, na czym polega  
  zrównoważony rozwój, 
7. charakteryzuje poszczególne  
  formy ochrony przyrody, 
8. wyjaśnia, czego dotyczy pro- 
  gram Natura 2000, 
9. prezentuje wybrane przykła- 
  dy czynnej ochrony przyrody  
  w Polsce 

 

 
1. w różnych źródłach wyszuku- 
  je informacje na temat skut- 
  ków spadku różnorodności  
  biologicznej, 
2. analizuje przyczyny prowa- 
  dzące do nagłego wymarcia  
  gatunku, 
3. analizuje zależności między  
  działalnością człowieka  
  a zmianą czynników środowi- 
  skowych wpływających  
  na spadek różnorodności bio- 
  logicznej, 
4. objaśnia, w jaki sposób od- 
  twarzają się odnawialne zaso- 
  by przyrody, 
5. wyjaśnia, jak młodzież może  
  przyczynić się do ochrony  
  zasobów przyrody, 
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6. wskazuje formy ochrony  
  przyrody występujące w naj- 
  bliższej okolicy, 
7. uzasadnia konieczność stoso- 
  wania form ochrony przyrody  
  dla zachowania gatunków  
  i ekosystemów 
 

 
 

 


