
OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Założenia do  zasad oceniania   

1. Użyteczność 
Ocenianie jest nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele 
nauczania. 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 
Ocenianie  motywuje ucznia oraz skłania zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współ-
pracy. 

3. Wielowątkowość 
Proces oceniania stwarza sytuacje, w których każdy uczeń  ma możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i 
oryginalności. 

4. Otwartość 
Kryteria oceniania są zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania jest otwarty na analizę i 
weryfikację. 

5. Pewność wnioskowania 
Materiał zgromadzony w procesie oceniania gwarantuje pewność co do umiejętności ucznia. 

6. Spójność wewnętrzna 
Każdy składnik zasad oceniania jest zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły. 
 

  



Formy i zasady bieżącego oceniania 
Prace pisemne w klasie 

Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

Prace klasowe (1 h 
lekcyjna) 

jeden dział obszerny lub dwa 
mniejsze działy 

po każdym dziale lub po 
dwóch krótszych dzia-
łach 

• zapowiadane przynajmniej                                      
z tygodniowym wyprzedzeniem 

• informacja o pracy klasowej zano-
towana wcześniej w dzienniku 
lekcyjnym 

• pracę klasową poprzedza powtó-
rzenie materiału nauczania 

•  

Kartkowki (do 20 min) materiał nauczania z trzech 
ostatnich lekcji 

w zaleznosci od po-
trzeby 

• mogą być niezapowiadane lub zapowiada-
ne 

Prace pisemne w domu 

Pisemne prace domowe materiał nauczania                         
z bieżącej lekcji lub przygoto-
wanie 
materiału dotyczącego nowego 
tematu (nauczanie odwrócone) 

dwie prace w półroczu • zróżnicowane zadania zgodnie                                      
z realizowanym materiałem 

Prowadzenie zeszytu 
ćwiczeń 

zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półro-
czu 

• zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń 
zostają ustalone na pierwszej lekcji 

• ocenie podlega zarówno popraw-
ność merytoryczna rozwiązywa-
nych zadań, jak i estetyka oraz 
systematyczność 

Inne prace domowe • prace badawcze, obserwacje i 
hodowle wskazane 
w podstawie programowej 

• zadania związane 
z projektami edukacyjnymi 
– wykonywanie plakatów, 
prezentacji PowerPoint do 
bieżącego materiału 

raz w półroczu • zadania kierowane do pracy w grupach 
lub dla uczniów szczególnie zaintere-
sowanych biologią 



Inne prace domowe • prace badawcze, obserwacje i 
hodowle wskazane 
w podstawie programowej 

• zadania związane 
z projektami edukacyjnymi 
– wykonywanie plakatów, 
prezentacji PowerPoint do 
bieżącego materiału 

raz w półroczu • zadania kierowane do pracy w grupach 
lub dla uczniów szczególnie zaintere-
sowanych biologią 

Odpowiedzi ustne 

Ustne sprawdzenie wi-
adomości 

materiał nauczania z trzech 
ostatnich lekcji 

minimum jedna w 
półroczu 

bez zapowiedzi 

Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

częstotliwość dowolna, 
w zależności od pre-
dyspozycji uczniów 

uczniowie sami zgłaszają się                                  
do odpowiedzi lub są wyznaczani                    
przez nauczyciela 

Referowanie pracy grupy lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

w zależności od metod 
pracy stosowanych na 
lekcji 

należy zwrócić uwagę na to, aby w ko-
lejnym referowaniu wspólnych prac 
zmieniały się osoby referujące 

Praca na lekcji bieżący materiał nauczania jedna lub dwie oceny w 
półroczu 

• oceniana jest aktywność, zaanga-
żowanie, umiejętność pracy w gru-
pie lub w parach 

• w ocenianiu można uwzględnić ocenę 
koleżeńską lub samoocenę, uzasadniając 
ją w informacji zwrotnej 



Pozostałe  zasady oceniania 
1. Pisemne prace klasowe 

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. 
• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do 

szkoły. 
• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 
• Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczna z pracy klasowej, ma obowiązek ją poprawić. Poprawa odbywa się jeden raz. W wy-

padku ponownego otrzymania oceny niedostatecznej nie jest ona wpisywana. W dzienniku pojawia się zapis w postaci znaku 
minus, który nie ma wpływu na ocenę, ale stanowi informację o dokonanej poprawie. 

• Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową, w przypadku gdy otrzyma ocenę dobrą, dostateczną lub dopuszczającą. Obie oceny są 
wpisywane do dziennika, nawet jeśli uzyskana ocena jest niższa od poprawianej. Poprawa odbywa się jednorazowo. 

• W każdej kategorii oceny podlegającej poprawie, waga oceny poprawianej wynosi 1. Oceny poprawione zapisuej się w nawiasie 
kwadratowym. Ocena poprawiana otzrymuje wagę niższą, a ocena poprawiona wagę wyższą.   

2. Kartkówki 
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału.   

3. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 
−  100–96% – celujący  
− 95–90% – bardzo dobry 
−  89–75% – dobry 
− 74–50% – dostateczny 
− 49–30% – dopuszczający 
− 29–0% – niedostateczny 

4. Odpowiedzi ustne 
• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej. 
• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa razy w półroczu. Nieprzygotowanie 

zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 
• Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń uczęszczający do dwóch szkół (np. muzycznej), w okresie odbywających się 

przesłuchań i egzaminów albo reprezentujący szkołę w ważnych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach 
sportowych. 

5. Prace domowe 
• Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu dwóch prac, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję. 
• Zadania związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje rozporządzenie o ocenianiu. 

6. Praca na lekcji 



     Uczeń  może otrzymać ocenę celującą, jeżeli: 
• Samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane w domu, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji  z zadawaniem pytań aktywnych, 
• przygotuje materiały do lekcji odwróconej. 

7. Aktywność na lekcji 
Uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji, jeżeli: 
• otrzyma pięć plusów za wykonane różnych zadań na lekcjach biologii, wtedy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 
• jego praca na jednostkowej lekcji ma charakter twórczy, 
• pod koniec semestru każdy uczeń otrzymuje ocenę za pracę na lekcji. 

 
 
Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 
Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia  je 
nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 
 

 Dostosowanie Oceniania przedmiotowego z biologii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami  edukacyjnymi.  
 
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
 
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 
3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpie-
czeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 
 
Rodzaje dysfunkcji  
  
- dyskalkulia - oceniany tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło tylko formy sprawdzania 
wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania zadania, 
 
- dysgrafia - dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy 
pisemnej, takie same jak dla innych uczniów. Nie oceniamy czytelności ich rysunków a jedynie ich poprawność, 
 
- dysleksja - dostosowanie wymagań w formie prostych i krótkich poleceń, czytanie polecenia na głos, objaśnienie dłuższych poleceń,  



 
- inne rodzaje dysfunkcji zgodnie ze wskazaniami poradni, 
 
- uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej, obniżenie wymagań, które obejmują wiadomości i umiejętności określone w podsta-
wie programowej. Prace odbywają się przy pomocy nauczyciela, obejmują m.in. niewielkie partie materiału o mniejszym stopniu trudności, po-
lecenia są podawane w prostej formie, unikanie trudnych pojęć, wolniejsze tempo pracy, odrębne instruowanie ucznia, zadawanie do domu tyle 
ile jest w stanie zrobić samodzielnie. 
 
 
ANEKS DO OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ KONIECZNOŚCIĄ NAUCZANIA 
ZDALNEGO 
 
 

 
1. Uczeń otrzymuje ocenę semestralna i końcoworoczną za systematyczną prace w ciągu całego semestru (roku). 

 
2. Uczeń, który otrzymał na koniec semestru ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy, czyli uzupełnienia poziomu wiadomości i 

umiejetności w terminie i na zasadach uzgodnioych z nauczycielem przedmiotu. 
W przypadku braku uzupełnienia wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru, uczeń otrzymuje ocene niedostateczna na koniec roku 
szkolnego.    
 

3. Wiadomości będą wysłane drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny, e-mail, Office 365). 
 

4. Prace zlecone przez nauczyciela będą mieć formę: prac pisemnych w zeszycieprzedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, na kartach pracy lub 
ewentualnie zadań online (np. Forms, Quizizz). 

 
5. Dla każdej pracy zostanie określony termin wykonania i przesłania jej do nauczyciela. 
 
6. Wybrane prace będą sprawdzane i oceniane z wagą 1, oceny będą wstawiane do dziennika elektronicznego. 
 
7. Prace domowe sa obowiązkowe i powinny być wykonane i wysłane do nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym. 
 
8. Nieprzesłanie pracy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, będzie oceniane zgodnie z typem pracy (minus lub ocena niedo-

stateczna). 
 
9. Nie każda praca wykonana przez ucznia będzie oceniana stopniem szkolnym. 

 



 
10. Nauczyciel wskaże prace, które uczeń wykona na ocenę szkolną.  

 
11. Zawieszona będzie opcja nieprzygotowania do zajęć. 
 
12. Testy powtórzeniowe są zapowiadane z tygodniowy wyprzedzeniem i są obowiązkowe. 

Uczeń pisze je w trakcie lekcji on-line i wysyła je 5 minut przed zakończeniem lekcji w sposób podany przez nauczyciela. 
Ocena z testu powtórzeniowego ma wagę 2. 

 
13. W przypadku kłopotów  wysłaniem odpowiedzi do testu powtórzeniowego lub choroby uniemożliwiającej uczestniczenie w lekcji (o czym 

informuje nauczyciela rodzic, wysyłając informację przez dzennik elektroniczny), uczeń pisze test w terminie wyznaczonym przez nauczy-
ciela. Nie napisanie testu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 

14. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy klasowej(testu powtórzeniowego) uczeń ma obowiązek ją poprawić. Termin popra-
wy określa nauczyciel. Poprawę pisze tylko raz. Nauczyciel do dziennika wpisuje tylko ocene lepszą. 

 
15. W każdej kategorii oceny podlegające poprawie(testu powtórzeniowego)) – waga oceny poprawianej wynosi 1. Ocena poprawiana otrzymu-

je wagę niższą, a ocena poprawiona wagę wyższą. Nauczyciel przygotowuje materiały dla uczniów i rozsyła je na adres rodziców i uczniów 
zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 
16. Nauczyciel prowadzi lekcje online (Teamsy) zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
 
17. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów on-line w czasie swojej pracy poprzez dziennik elektroniczny, e-mail bądź inny wybrany przez 

siebie sposób i w oznaczonych godzinach. 
 

 
 
 
  



Do OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII dołączono Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy: 5, 6, 7 i 8. 

  
 
Wymagania	edukacyjne	z	biologii	dla	klasy	5	szkoły	podstawowej	oparte	na	„Programie	nauczania	biologii	–	Puls	życia”		

autorstwa	Anny	Zdziennickiej	
	

Dział	 Temat	
Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

I.	Biologia	–	
nauka		
o	życiu	
	

1.	Biologia	jako	
nauka	

Uczeń:	
•	wskazuje	biologię	jako	
naukę	o	organizmach	
żywych	

•	wymienia	czynności	
życiowe	organizmów	

•	podaje	przykłady	dzie-
dzin	biologii	

Uczeń:	
•	określa	przedmiot	badań	
biologii	jako	nauki		

•	opisuje	wskazane	cechy	
organizmów	żywych	

•	wyjaśnia,	czym	zajmuje	
się	wskazana	dziedzina	
biologii	

	

Uczeń:	
•	wykazuje	cechy	wspólne	
organizmów	

•	charakteryzuje	wskazane	
czynności	życiowe	orga-
nizmów	

•	opisuje	czynności	życio-
we	organizmów	

	

Uczeń:	
•	charakteryzuje	wszystkie	
czynności	życiowe	orga-
nizmów	

•	wymienia	hierarchicznie	
poziomy	budowy	organi-
zmu	roślinnego		
i	organizmu	zwierzęcego				

•	charakteryzuje	wybrane	
dziedziny	biologii	

	

Uczeń:	
•	wykazuje	jedność		
			budowy	organizmów	
•	porównuje	poziomy	
organizacji	organizmów	
u	roślin	i	zwierząt	

•	wymienia	inne	niż	po-
dane	w	podręczniku	
dziedziny	biologii	

	
2.	Jak	poznawać	
biologię?	

•	wskazuje	obserwacje		
i	doświadczenia	jako	
źródła	wiedzy	biolo-
gicznej	

•	wymienia	źródła	wie-
dzy	biologicznej	

•	przy	pomocy	nauczy-
ciela	przeprowadza	do-
świadczenie	metodą	
naukową		

•	porównuje	obserwację		
z	doświadczeniem	jako	
źródła	wiedzy	biologicz-
nej	

•	korzysta	ze	źródeł	wie-
dzy	wskazanych	przez	
nauczyciela	

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	przeprowa-
dza	doświadczenie	me-
todą	naukową	

•	na	podstawie	opisu	
przeprowadza	doświad-
czenie	metodą	naukową	

•	rozróżnia	próbę	kontrol-
ną		
i	próbę	badawczą		

•	opisuje	źródła	wiedzy	
biologicznej	

•	wymienia	cechy	dobrego	
badacza	

•	wykazuje	zalety	metody	
naukowej	

•	samodzielnie	przepro-
wadza	doświadczenie	
metodą	naukową	

•	posługuje	się	właściwymi	
źródłami	wiedzy	biolo-
gicznej		
do	rozwiązywania	wska-
zanych	problemów	

•	charakteryzuje	cechy	
dobrego	badacza	

•	planuje	i	przeprowadza	
doświadczenie	metodą	
naukową	

•	krytycznie	analizuje	
informacje	pochodzące		
z	różnych	źródeł	biolo-
gicznych	

•	analizuje	swoją	postawę	
w	odniesieniu	do	cech	
dobrego	badacza	

3.	Obserwacje	
mikroskopowe	
	

•	przy	pomocy	nauczy-
ciela	podaje	nazwy	czę-
ści	mikroskopu	optycz-
nego	

•	obserwuje	pod	mikro-
skopem	preparaty	
przygotowane	przez	
nauczyciela	

•	podaje	nazwy	wskaza-
nych	przez	nauczyciela	
części	mikroskopu	op-
tycznego		

•	wykonuje	z	pomocą	
nauczyciela	proste	pre-
paraty	mikroskopowe		

•	oblicza	powiększenie	
mikroskopu	optycznego	

•	opisuje	samodzielnie	
budowę	mikroskopu	op-
tycznego	

•	wykonuje	samodzielnie	
preparaty	mikroskopowe	

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	nastawia	
ostrość	mikroskopu		
i	wyszukuje	obserwowa-

•	charakteryzuje	funkcje	
wskazywanych	części	mi-
kroskopu	optycznego	w	
kolejności	tworzenia	się	
obrazu	obiektu	

•	wykonuje	preparaty	
mikroskopowe,	nastawia	
ostrość	mikroskopu,	ry-
suje	obraz	widziany	pod	

•	sprawnie	posługuje	się	
mikroskopem	optycz-
nym,	samodzielnie	wy-
konuje	preparaty,	rysuje	
dokładny	obraz	obiektu	
oglądanego	pod	mikro-
skopem	

•	wskazuje	zalety	mikro-
skopu	elektronowego*	



ne	elementy	 mikroskopem	optycznym	
II.	Budowa		
i	czynności	
życiowe	
organizmów	

4.	Składniki	
chemiczne		
organizmów	
	

•	wymienia	trzy	najważ-
niejsze	pierwiastki	bu-
dujące	organizm		

•	wymienia	wodę	i	sole	
mineralne	jako	elemen-
ty	wchodzące		
w	skład	organizmu	

•	wskazuje	białka,	cukry,	
tłuszcze	i	kwasy	nuklei-
nowe	jako	składniki	
organizmu	

•	wymienia	sześć	najważ-
niejszych	pierwiastków	
budujących	

•	wymienia	produkty	spo-
żywcze,	w	których	wy-
stępują	białka,	cukry		
i	tłuszcze	

•	wymienia	wszystkie	
najważniejsze	pierwiastki	
budujące	organizm	oraz	
magnez	i	wapń	

	•	wyjaśnia,	że	woda	i	sole	
mineralne	są	związkami	
chemicznymi	występują-
cymi		
w	organizmie	

•	wymienia	białka,	cukry,	
tłuszcze	i	kwasy	nuklei-
nowe	jako	składniki	or-
ganizmu		
i	omawia	rolę	dwóch		
z	nich	

	
	

•	wyjaśnia	rolę	wody	i	soli	
mineralnych		
w	organizmie	

•	wymienia	białka,	cukry,	
tłuszcze	i	DNA	jako	
składniki	organizmu		
i	omawia	ich	role		

•	wykazuje,	że	związki	
chemiczne	są	zbudowa-
ne	z	kilku	pierwiastków	

•	omawia	funkcje	białek,	
cukrów,	tłuszczów		
i	kwasów	nukleinowych	
w	organizmie,	wskazując	
produkty	spożywcze,		
w	których	one	występu-
ją	

5.	Budowa	ko-
mórki	zwierzę-
cej	

•	wskazuje	komórkę	jako	
podstawową	jednostkę	
życia	

•	podaje	przykłady	orga-
nizmów	jedno-		
i	wielokomórkowych	

•	obserwuje	preparat	
nabłonka	przygotowa-
ny	przez	nauczyciela	

•	wyjaśnia,	dlaczego	ko-
mórkę	nazywamy	pod-
stawową	jednostką	or-
ganizmu	

•	wymienia	organelle	
komórki	zwierzęcej		

•	z	pomocą	nauczyciela	
wykonuje	preparat	na-
błonka		

	
	

•	opisuje	kształty	komórek	
zwierzęcych	

•	opisuje	budowę	komórki	
zwierzęcej	na	podstawie	
ilustracji			

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	wykonuje	
preparat	nabłonka	

•	rozpoznaje	na	ilustracji		
elementy	budowy	ko-
mórki	zwierzęcej		
i	omawia	ich	funkcje	

•	wykonuje	preparat	na-
błonka	

•	rozpoznaje	organelle	
komórki	zwierzęcej		
i	rysuje	jej	obraz	mikro-
skopowy	

	
	

•	tworzy	z	dowolnego	
materiału	model	komór-
ki,	zachowując	cechy	
organelli	

•	sprawnie	posługuje	się	
mikroskopem	

•	samodzielnie	wykonuje	
preparat	nabłonka		
i	dokładnie	odrysowuje	
obraz	spod	mikroskopu,	
z	zaznaczeniem	widocz-
nych	elementów	komór-
ki	

6.	Komórka	
roślinna.	Inne	
rodzaje	komó-
rek	

•	na	podstawie	obser-
wacji	preparatów,	ilu-
stracji	i	schematów	
wnioskuje		
o	komórkowej	budowie	
organizmów	

•	wymienia	elementy	
budowy	komórki	ro-
ślinnej,	zwierzęcej,	bak-
teryjnej	i	grzybowej	

•	obserwuje	pod	mikro-

•	podaje	przykłady	komór-
ki	bezjądrowej		
i	jądrowej	

•	wymienia	funkcje	ele-
mentów	komórki	roślin-
nej,	zwierzęcej,	bakteryj-
nej	i	grzybowej	

•	wykonuje	z	pomocą	
nauczyciela	preparat	mo-
czarki	kanadyjskiej		

•	obserwuje	pod	mikro-

•	wyjaśnia,	co	to	są	ko-
mórki	jądrowe		
i	bezjądrowe	oraz	podaje	
ich	przykłady	

•	samodzielnie	wykonuje	
preparat	moczarki	kana-
dyjskiej	

•	odróżnia	pod	mikrosko-
pem	elementy	budowy	
komórki		

•	wyjaśnia	rolę	poszcze-

•	omawia	budowę	i	funk-
cje	elementów	budowy	
komórki	

•	analizuje	na	podstawie	
ilustracji	różnice	między	
poszczególnymi	typami	
komórek,	wskazuje	cechy	
umożliwiające	rozróżnie-
nie	komórek		

•	samodzielnie	wykonuje	
preparat	moczarki	kana-

•	analizuje	różnice	między	
poszczególnymi	typami	
komórek,	wykazując	ich	
związek	z	pełnionymi	
funkcjami	

•	sprawnie	posługuje	się	
mikroskopem,	wykonuje	
samodzielnie	preparat	
nabłonka	i	dokładnie	
odrysowuje	obraz	spod	
mikroskopu	



skopem	preparat	mo-
czarki	kanadyjskiej	
przygotowany	przez	
nauczyciela	

•	pod	opieką	nauczyciela	
rysuje	obraz	obiektu	
spod	mikroskopu	

skopem	organelle	wska-
zane	przez	nauczyciela	

gólnych	elementów	ko-
mórki	

•	z	niewielka	pomocą	
nauczyciela	rysuje	obraz	
obiektu	spod	mikroskopu	

dyjskiej,	rozpoznaje	ele-
menty	budowy	komórki	
roślinnej	i	rysuje	jej	obraz	
mikroskopowy	

	

7.	Samożyw-
ność	

•	wyjaśnia,	czym	jest	
odżywianie	się	

•	wyjaśnia,	czym	jest	
samożywność	

•	podaje	przykłady	orga-
nizmów	samożywnych	

•	wskazuje	fotosyntezę	
jako	sposób	odżywiania	
się	

•	wskazuje	substancje	
biorące	udział		
w	fotosyntezie	i	wymie-
nia	produkty	fotosyntezy	

•	przeprowadza	z	pomocą	
nauczyciela	doświadcze-
nie	wykazujące	wpływ	
dwutlenku	węgla	na	in-
tensywność	przebiegu	
fotosyntezy	

•	wymienia	czynniki	nie-
zbędne	do	przeprowa-
dzenia	fotosyntezy	

•	wskazuje	substraty		
i	produkty	fotosyntezy	

•	omawia	sposoby	wyko-
rzystania	przez	roślinę	
produktów	fotosyntezy	

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	przeprowa-
dza	doświadczenie	wyka-
zujące	wpływ	dwutlenku	
węgla		
na	intensywność	fotosyn-
tezy	

•	wyjaśnia,	na	czym	polega	
fotosynteza	

•	omawia	zależność	prze-
biegu	fotosyntezy	od	
obecności	wody,	dwu-
tlenku	węgla		
i	światła	

•	zapisuje	schematycznie		
i	omawia	przebieg	foto-
syntezy		

•	przeprowadza		
na	podstawie	opisu	do-
świadczenie	wykazujące	
wpływ	dwutlenku	węgla		
na	intensywność	fotosyn-
tezy	

	

•	analizuje	przystosowa-
nie	roślin	do	prowadze-
nia	fotosyntezy	

•	planuje	i	samodzielnie	
przeprowadza	doświad-
czenie	wykazujące	
wpływ	dwutlenku	węgla	
na	intensywność	foto-
syntezy	

•na	podstawie	zdobytej	
wcześniej	wiedzy	wska-
zuje	w	różnych	warzy-
wach	i	owocach	mate-
riały	zapasowe	jako	pro-
dukty	fotosyntezy	

8.	Cudzożyw-
ność	

•	wyjaśnia,	czym	jest	
cudzożywność	

•	podaje	przykłady	orga-
nizmów	cudzożywnych	

•	wymienia	rodzaje	cu-
dzożywności	

•	opisuje	krótko	różne	
sposoby	odżywiania	się	
zwierząt		

•	wyjaśnia,	w	jaki	sposób	
wskazany	organizm	cu-
dzożywny	pobiera	po-
karm		

•	omawia	wybrane	sposo-
by	cudzożywności	

•	podaje	przykłady	organi-
zmów	należących	do	róż-
nych	grup	organizmów	
cudzożywnych	

•	charakteryzuje	rodzaje	
cudzożywności	występu-
jące	u	różnych	grup	or-
ganizmów		

•	wykazuje	przystosowa-
nia	do	pobierania	po-
karmów	występujące	u	
rożnych	grup	organi-
zmów	cudzożywnych	

•	wyjaśnia	znaczenie	
organizmów	odżywiają-
cych	się	martwą	sub-
stancją	organiczną	

•	wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	cudzożywność	roślin	
pasożytniczych	i	półpa-
sożytniczych	



9.	Sposoby	od-
dychania	orga-
nizmów	

•	określa,	czym	jest	od-
dychanie	

•	wskazuje	drożdże	jako	
organizmy	przeprowa-
dzające	fermentację	

•	wyróżnia	oddychanie	
tlenowe	i	fermentację	

•	wskazuje	organizmy	
uzyskujące	energię		
z	oddychania	tlenowego		
i	fermentacji	

•	wyjaśnia,	że	produktem	
fermentacji	drożdży	jest	
dwutlenek	węgla	

•	wskazuje	mitochon-
drium	jako	miejsce,	w	
którym	zachodzi	utlenia-
nie	

•	wyjaśnia	znaczenie	od-
dychania	komórkowego	

•	wskazuje	różnice		
w	miejscu	przebiegu	
utleniania	i	fermentacji		
w	komórce	

•	wymienia	narządy	wy-
miany	gazowej	zwierząt	
lądowych		
i	wodnych	

•	omawia	doświadczenie	
wykazujące	wydzielanie	
dwutlenku	węgla	przez	
drożdże	

•	zapisuje	schematycznie	
przebieg	oddychania		

•	określa	warunki	przebie-
gu	oddychania		
i	fermentacji	

•	charakteryzuje	wymianę	
gazową	u	roślin	i	zwierząt	

•	przeprowadza	z	pomocą	
nauczyciela	doświadcze-
nie	wykazujące	wydzie-
lanie	dwutlenku	węgla	
przez	drożdże	

•	porównuje	zapis	prze-
biegu	oddychania	tle-
nowego	z	zapisem	prze-
biegu	fermentacji	

•	analizuje	związek	bu-
dowy	narządów	wymia-
ny	gazowej		
ze	środowiskiem	życia	
organizmów	

•	samodzielnie	przepro-
wadza	doświadczenie	
wykazujące	wydzielanie	
dwutlenku	węgla	przez	
drożdże	

III.	Wirusy,	
bakterie,	
protisty		
i	grzyby	

10.	Klasyfikacja	
organizmów	

•	wymienia	jednostki	
klasyfikacji	biologicznej		

•	wymienia	nazwy	kró-
lestw	organizmów	

•	wyjaśnia,	czym	się	zaj-
muje	systematyka	

•	podaje	definicję	gatunku	
•	wymienia	nazwy	kró-
lestw	i	podaje	przykłady	
organizmów	należących	
do	danego	królestwa	

•	wykazuje	hierarchiczną	
strukturę	jednostek	kla-
syfikacji	biologicznej	

•	charakteryzuje	wskazane	
królestwo	

•	na	podstawie	ilustracji	
przyporządkowuje	orga-
nizm	do	królestwa	

•	porównuje	wcześniejsze		
i	współczesne	zasady	kla-
syfikacji	organizmów	

•	wyjaśnia	zasady	nada-
wania	nazw	gatunkom	

•	przedstawia	cechy	orga-
nizmów,	na	podstawie	
których	można	je	zakwa-
lifikować	do	danego	kró-
lestwa	

•	uzasadnia	konieczność	
klasyfikacji	organizmów	

•	porównuje	jednostki	
klasyfikacji	zwierząt	z	
jednostkami	klasyfikacji	
roślin	

•	z	pomocą	nauczyciela	
korzysta	z	różnych	klu-
czy	do	oznaczania	orga-
nizmów	żyjących		
w	najbliższej	okolicy	

11.	Wirusy		
i	bakterie	

•	wyjaśnia	krótko,	dla-
czego	wirusy	nie	są	or-
ganizmami	

•	wymienia	miejsca	
występowania	wirusów	
i	bakterii	

•	wymienia	formy	mor-
fologiczne	bakterii	

•	omawia	różnorodność	
form	morfologicznych	
bakterii	

•	opisuje	cechy	budowy	
wirusów	i	bakterii	

•	wymienia	cechy,	którymi	
wirusy	różnią	się	od	or-
ganizmów	

•	wymienia	przykłady	
wirusów	i	bakterii	

•	wykazuje,	dlaczego	wiru-
sy	nie	są	organizmami	

•	rozpoznaje	formy	morfo-
logiczne	bakterii	widocz-
ne	w	preparacie	mikro-
skopowym	lub	na	ilustra-
cji	

•	omawia	wybrane	czyn-
ności	życiowe	bakterii	

•	omawia	wpływ	bakterii	
na	organizm	człowieka	

•	wskazuje	drogi	wnikania	
wirusów	i	bakterii	do	or-
ganizmu	

•	prezentuje	wszystkie	
czynności	życiowe	bakte-
rii	

•	ocenia	znaczenie	wiru-
sów	i	bakterii		
w	przyrodzie	oraz	dla	
człowieka	

•	przeprowadza	doświad-
czenie		
z	samodzielnym	otrzy-
mywaniem	jogurtu	

•	omawia	choroby	wiru-
sowe	i	bakteryjne,	wska-
zuje	drogi	ich	przeno-
szenia	oraz	zasady	zapo-
biegania	tym	chorobom	



12.	Różnorod-
ność	protistów	

•	wymienia	formy	proti-
stów	

•	wskazuje	miejsca	wy-
stępowania	protistów	

•	omawia	grupy	organi-
zmów	należących	do	
protistów	

•	przy	pomocy	nauczy-
ciela	wyszukuje	protisty	
w	preparacie	obser-
wowanym	przez	mikro-
skop	

•	wykazuje	różnorodność	
protistów	

•	wymienia	czynności	
życiowe	wskazanych	
grup	protistów	

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	wyszukuje	
protisty	w	preparacie	
obserwowanym	przez	
mikroskop	

•	charakteryzuje	wskazane	
grupy	protistów	

•	wykazuje	chorobotwór-
cze	znaczenie	protistów	

•	opisuje	czynności	życio-
we	protistów	–	oddycha-
nie,	odżywianie,	rozmna-
żanie	się	

•	zakłada	hodowlę	proti-
stów	

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	wyszukuje	
protisty	w	preparacie	
obserwowanym	przez	
mikroskop	

•	porównuje	czynności	
życiowe	poszczególnych	
grup	protistów	

•	wymienia	choroby	wy-
woływane	przez	protisty	

•	zakłada	hodowlę	proti-
stów,	rozpoznaje	protisty	
pod	mikroskopem,	rysuje	
i	z	pomocą	nauczyciela	
opisuje	budowę	proti-
stów	

•	wskazuje	zagrożenia	
epidemiologiczne	cho-
robami	wywoływanymi	
przez	protisty	

•	wskazuje	drogi	zakaże-
nia	chorobami	wywoły-
wanymi	przez	protisty	
oraz	zasady	zapobiega-
nia	tym	chorobom		

•	zakłada	hodowlę	proti-
stów,	wyszukuje	protisty	
w	obrazie	mikroskopo-
wym,	rysuje		
i	opisuje	budowę	proti-
stów	

13.	Budowa	i	
różnorodność	
grzybów.	Poro-
sty	

•	wymienia	środowiska	
życia	grzybów		
i	porostów	

•	podaje	przykłady	grzy-
bów	i	porostów	

•	opisuje	budowę	grzy-
bów	na	okazie	natural-
nym	lub	ilustracji		

•	wymienia	sposoby	
rozmnażania	się	grzy-
bów	

•	rozpoznaje	porosty	
wśród	innych	organi-
zmów	

•	wymienia	cechy	pozwa-
lające	zakwalifikować	
organizm	do	grzybów	

•	omawia	wskazaną	czyn-
ność	życiową	grzybów	

•	podaje	przykłady	zna-
czenia	grzybów		
w	przyrodzie	i	dla	czło-
wieka	

•	wykazuje	znaczenie	
grzybów	w	przyrodzie		
i	dla	człowieka	

•	analizuje	różnorodność	
budowy	grzybów	

•	wyjaśnia	sposoby	oddy-
chania	i	odżywiania	się	
grzybów		

•	wykazuje,	że	porosty	są	
zbudowane	z	grzybni	i	
glonu	

•	określa	znaczenie	po-
szczególnych	kompo-
nentów	w	budowie	ple-
chy	porostu	

•	rozpoznaje	różne	formy	
morfologiczne	porostów		
i	podaje	ich	nazwy	

•	opisuje	czynności	życio-
we	grzybów	–	odżywia-
nie,	oddychanie		
i	rozmnażanie	się	

•	analizuje	znaczenie	
grzybów	w	przyrodzie	i	
dla	człowieka	

•	proponuje	sposób	ba-
dania	czystości	powie-
trza	na	podstawie	in-
formacji	o	wrażliwości	
porostów	na	zanieczysz-
czenia	

•	wyjaśnia,	dlaczego	po-
rosty	określa	się	mianem	
organizmów	pionier-
skich	

IV.	Budowa	
roślin	

14.	Tkanki	ro-
ślinne	

•	wyjaśnia,	czym	jest	
tkanka	

•	wymienia	podstawowe	
rodzaje	tkanek	roślin-
nych	

•	przy	pomocy	nauczy-
ciela	rozpoznaje	na	ilu-
stracji	tkanki	roślinne	

•	określa	najważniejsze	
funkcje	wskazanych	tka-
nek	roślinnych	

•	opisuje	rozmieszczenie	
wskazanych	tkanek	w	
organizmie	roślinnym	

•	rozpoznaje	na	ilustracji	
rodzaje	tkanek	roślinnych	

•	wskazuje	cechy	adapta-
cyjne	tkanek	roślinnych	
do	pełnienia	określo-
nych	funkcji		

•	na	podstawie	opisu	roz-
poznaje	wskazane	tkanki	
roślinne	

•	przy	pomocy	nauczyciela	
rozpoznaje	pod	mikro-
skopem	rodzaje	tkanek	
roślinnych	

•	rozpoznaje	pod	mikro-
skopem	rodzaje	tkanek	
roślinnych	

•	przyporządkowuje	tkanki	
do	organów	i	wskazuje	
na	hierarchiczną	budowę	
organizmu	roślinnego	

•	analizuje	związek	mię-
dzy	budową	a	funkcją	
poszczególnych	tkanek	
roślinnych,	wykazuje	
przystosowania	tkanek	
do	pełnionych	funkcji	



15.	Korzeń	–	
organ	podziem-
ny	rośliny	

•	wymienia	podstawowe	
funkcje	korzenia	

•	rozpoznaje	systemy	
korzeniowe	

	

•	rozpoznaje	na	ilustracji	
modyfikacje	korzeni	

•	omawia	budowę		
zewnętrzną	korzenia		
i	jego	podział	na	po-
szczególne	strefy	

	

•	wykazuje	związek	mody-
fikacji	korzenia		
z	adaptacją	do	środowi-
ska	zajmowanego	przez	
roślinę	

•	opisuje	przyrost	korzenia	
na	długość	

	

•	wykorzystuje	wiedzę		
o	tkankach	do	wyjaśnie-
nia	sposobu	pobierania	
wody	przez	roślinę	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	materiału	roślinnego	
klasyfikuje	przekształco-
ne	korzenie	

•	projektuje	doświadcze-
nie	świadczące		
o	przewodzeniu	wody		
z	korzenia	w	górę	rośliny	

	

16.	Pęd.	Budo-
wa	
i	funkcje	łodygi	

•	wymienia	nazwy	ele-
mentów	budowy	ze-
wnętrznej	pędu	

	

•	wyjaśnia	różnicę	między	
pędem	a	łodygą	

•	wskazuje	części	łodygi	
roślin	zielnych	

•	omawia	funkcje	po-
szczególnych	elementów	
pędu	

•	na	okazie	roślinnym	lub	
ilustracji	wskazuje		
i	omawia	części,		
z	których	składa	się	łody-
ga	

•	na	okazie	roślinnym	
żywym,	zielnikowym	lub	
ilustracjach	wykazuje	
modyfikacje	łodygi	ze	
względu	na	środowisko	
zajmowane	przez	roślinę	

•	wykorzystuje	wiedzę		
o	tkankach	do	wyjaśnia-
nia	budowy		
i	funkcji	łodygi	

17.	Liść	–	wy-
twórnia	pokar-
mu	

•	wymienia	funkcje	liści	
•	rozpoznaje	elementy	
budowy	liścia		

•	rozpoznaje	liście	poje-
dyncze	i	złożone	

•	na	materiale	zielniko-
wym	lub	ilustracji	wyka-
zuje	związek	budowy	li-
ścia		
z	pełnionymi	przez	niego	
funkcjami	

	

•	na	materiale	zielniko-
wym	lub	ilustracji	rozpo-
znaje	różne	modyfikacje	
liści	

•	rozróżnia	typy	ulistnienia	
łodygi	

•	analizuje	modyfikacje	
liści	ze	względu	na	śro-
dowisko	zajmowane	
przez	roślinę		

	

•	wykorzystuje	wiedzę		
o	tkankach	do	wyjaśnia-
nia	budowy		
i	funkcji	liści	

V.	Różno-
rodność	
roślin	

18.	Mchy	 •	wymienia	miejsca	
występowania	mchów	

•	podaje	nazwy	organów	
występujących	u	
mchów	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	roz-
poznaje	mchy	wśród	in-
nych	roślin	

•	przy	pomocy	nauczyciela	
przeprowadza	doświad-
czenie	wykazujące	zdol-
ność	wchłaniania	wody	
przez	mchy	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	roz-
poznaje	elementy	bu-
dowy	mchów		
i	wyjaśnia	ich	funkcje	

•	analizuje	cykl	rozwojowy	
mchów	

•	omawia	znaczenie	
mchów	w	przyrodzie		
i	dla	człowieka		

•	przy	niewielkiej	pomocy	
nauczyciela	przeprowa-
dza	doświadczenie	wy-
kazujące	zdolność	
wchłaniania	wody	przez	
mchy	

•	wyjaśnia,	dlaczego	mchy	
uważane	są	za	najprost-
sze	rośliny	lądowe	

•	przeprowadza	według	
opisu	doświadczenie	wy-
kazujące	zdolność	wchła-
niania	wody	przez	mchy	

•	samodzielnie	planuje		
i	przeprowadza	
doświadczenie	
wykazujące	zdolność	
wchłaniania	wody	przez	
mchy	

•	na	podstawie	informacji	
o	budowie	mchów	wy-
kazuje	ich	rolę		
w	przyrodzie	



19.	Paprotniki	 •	wymienia	miejsca	
występowania	paprot-
ników	

•	podaje	nazwy	organów	
paproci	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	roz-
poznaje	paprotniki	
wśród	innych	roślin	

•	wyjaśnia	rolę	poszcze-
gólnych	organów	pa-
protników	

•	rozpoznaje,	korzystając		
z	atlasów	roślin,	trzy	ga-
tunki	rodzimych	paprot-
ników	

•	wyjaśnia	znaczenie	pa-
protników	w	przyrodzie	i	
dla	człowieka	

•	rozpoznaje,	korzystając		
z	atlasów	roślin,	pięć	ga-
tunków	rodzimych	pa-
protników		

•	analizuje	cykl	rozwojowy	
paprotników	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	wy-
kazuje	różnorodność	or-
ganizmów	zaliczanych	
do	paprotników	

•	rozpoznaje,	korzystając		
z	atlasów	roślin,	osiem	
gatunków	rodzimych	pa-
protników	

•	porównuje	budowę	
poszczególnych	orga-
nów	u	paprotników	

•	wykonuje	portfolio	
dotyczące	różnorodności	
paprotników	

20.	Nagonasien-
ne	

•	wskazuje	miejsca	wy-
stępowania	roślin	na-
gonasiennych	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	
rozpoznaje	rośliny	na-
gonasienne	wśród	in-
nych	roślin		

•	wyjaśnia	funkcje	kwia-
tów	i	nasion	

•	omawia	budowę	rośliny	
nagonasiennej	na	przy-
kładzie	sosny	

•	analizuje	cykl	rozwojowy	
sosny	

•	wymienia	przystosowa-
nia	roślin	nagonasien-
nych	do	warunków	życia	

•	wykazuje	przystosowa-
nia	nagonasiennych		
do	środowiska	

•	omawia	znaczenie	roślin	
nagonasiennych	w	przy-
rodzie	i	dla	człowieka	

•	rozpoznaje	rodzime	
gatunki	roślin	nagona-
siennych	

•	określa,	z	jakiego	gatun-
ku	drzewa		
lub	krzewu	pochodzi	
wskazana	szyszka	

21.	Okrytona-
sienne	

•	wymienia	miejsca	
występowania	roślin	
okrytonasiennych	

•	na	ilustracji	lub	żywym	
okazie	rozpoznaje	or-
gany	roślinne		
i	wymienia	ich	funkcje	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	
rozpoznaje	rośliny	
okrytonasienne	wśród	
innych	roślin	

•	wykazuje	na	ilustracji,	
żywym	lub	zielnikowym	
okazie	roślinnym	różno-
rodność	form	roślin	
okrytonasiennych	

•	podaje	nazwy	elemen-
tów	budowy	kwiatu	

•	rozróżnia	kwiat	od	kwia-
tostanu	

•	omawia	funkcje	po-
szczególnych	elemen-
tów	kwiatu	

•	rozpoznaje	formy	roślin	
okrytonasiennych	

•	wymienia	sposoby	zapy-
lania	kwiatów	

•	omawia	cykl	rozwojowy	
roślin	okrytonasiennych	

•	wyjaśnia,	dlaczego	kwia-
tostany	ułatwiają	zapyla-
nie	

•	wykazuje	związek	bu-
dowy	kwiatu	ze	sposo-
bem	zapylania	

22.	Rozprze-
strze-	
nianie	się	roślin	
okrytonasien-
nych	

•	wymienia	rodzaje	
owoców	

•	przedstawia	sposoby	
rozprzestrzeniania	się	
owoców	

•	wymienia	elementy	
łodyg	służące	do	rozm-
nażania	wegetatywne-
go	

	
	

•	na	podstawie	ilustracji	
lub	żywych	okazów	
omawia	budowę	owo-
ców		

•	wymienia	rodzaje	owo-
ców	

•	wymienia	etapy	kiełko-
wania	nasion	

•rozpoznaje	fragmenty	
pędów	służące		
do	rozmnażania	wegeta-

•	wykazuje	zmiany	zacho-
dzące	w	kwiecie		
po	zapyleniu	

•	określa	rolę	owocni		
w	klasyfikacji	owoców	

•	wyjaśnia	funkcje	po-
szczególnych	elementów	
nasiona	

•	rozpoznaje	na	pędzie	
fragmenty,	które	mogą	
posłużyć	do	rozmnażania	

•	wykazuje	adaptacje		
w	budowie	owoców		
do	sposobów	ich	roz-
przestrzeniania	się	

•	omawia	budowę	nasion	
na	ilustracji	lub	okazie	
naturalnym			

•	zakłada	hodowlę	roślin	
za	pomocą	rozmnażania	
wegetatywnego	

•	wyjaśnia	wpływ	różnych	
czynników	na	kiełkowa-
nie	nasion	

•	planuje	i	przeprowadza	
doświadczenie	wykazu-
jące	wpływ	wody	na	
kiełkowanie	nasion	

•	zakłada	hodowlę	roślin	
za	pomocą	rozmnażania	
wegetatywnego		
i	obserwuje	ją	



tywnego	 wegetatywnego	
23.	Znaczenie	i		
przegląd	roślin		
okrytonasiennych	
	

•	wymienia	znaczenie	
okrytonasiennych		
w	przyrodzie	

•	z	pomocą	nauczyciela	
korzysta	z	klucza		
do	oznaczania	organi-
zmów	żyjących		
w	najbliższej	okolicy	

•	wymienia	przykłady	
znaczenia	okrytonasien-
nych	dla	człowieka		

•	z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	korzysta		
z	klucza	do	oznaczania	
organizmów	żyjących		
w	najbliższej	okolicy	

•	ocenia	znaczenie	okry-
tonasiennych		
w	przyrodzie	

•	rozpoznaje	na	ilustracji	
pięć	gatunków	roślin	
okrytonasiennych	wystę-
pujących	w	Polsce	

•	korzysta	z	prostego	klu-
cza	do	oznaczania	orga-
nizmów	żyjących		
w	najbliższej	okolicy		

•	ocenia	znaczenie	okry-
tonasiennych	dla	czło-
wieka	

•	rozpoznaje	na	ilustracji	
dziesięć	gatunków	roślin	
okrytonasiennych	wystę-
pujących	w	Polsce	

•	sprawnie	korzysta		
z	prostego	klucza		
do	oznaczania	organi-
zmów	żyjących		
w	najbliższej	okolicy	

•	rozpoznaje	na	ilustracji	
dwanaście	gatunków	
okrytonasiennych	wy-
stępujących	w	Polsce	

•	wykazuje	na	dowolnych	
przykładach	różnorod-
ność	roślin	okrytona-
siennych	i	ich	znaczenie	
dla	przyrody	oraz	czło-
wieka	

*	Zagadnienia	spoza	podstawy	programowej	zostały	zapisane	kursywą.	

  



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

autorstwa	Anny	Zdziennickiej	
 
Dział Temat Poziom wymagań 

ocena	dopuszczająca	 ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I.	Świat		
zwierząt	

 

1.	W	królestwie	
zwierząt	
 

Uczeń:	
�	wymienia	wspólne	
cechy	zwierząt	
�	wyjaśnia,	czym	różnią	
się	zwierzęta	kręgowe	od	
bezkręgowych	
 

Uczeń:	
�	przedstawia	poziomy	
organizacji	ciała	zwierząt	
�	podaje	przykłady	zwie-
rząt	kręgowych	i	bezkrę-
gowych	
 

Uczeń:	
�	definiuje	pojęcia	komór-
ka,	tkanka,	narząd,	układ	
narządów,	organizm	
�	na	podstawie	podręczni-
ka	przyporządkowuje	
podane	zwierzę	do	odpo-
wiedniej	grupy	systema-
tycznej	
 

Uczeń:	
�	charakteryzuje	bezkrę-
gowce	i	kręgowce	
�	charakteryzuje	pokrycie	
ciała	bezkręgowców	i	
kręgowców	
�	podaje	przykłady	szkiele-
tów	bezkręgowców	
 

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

2.	Tkanki:	nabłon-
kowa,	mięśniowa	i	
nerwowa	
 

�	wyjaśnia,	czym	jest	
tkanka	
�	wymienia	podstawowe	
rodzaje	tkanek	zwierzę-
cych	
�	przy	pomocy	nauczy-
ciela	przeprowadza	ob-
serwację	mikroskopową	
tkanek	zwierzęcych	i	
rysuje	obrazy	widziane	
pod	mikroskopem	
 

�	wymienia	najważniejsze	
funkcje	wskazanej	tkanki	
zwierzęcej	
�	opisuje	budowę	wskaza-
nej	tkanki	
�	przy	niewielkiej	pomocy	
nauczyciela	przeprowadza	
obserwację	mikroskopową	
tkanek	zwierzęcych	i	rysu-
je	obrazy	widziane	pod	
mikroskopem	
 

�	określa	miejsca	wystę-
powania	w	organizmie	
omawianych	tkanek	
�	samodzielnie	przepro-
wadza	obserwację	mikro-
skopową	tkanek	zwierzę-
cych	i	przy	pomocy	nau-
czyciela	rysuje	obrazy	
widziane	pod	mikrosko-
pem	
 

�	charakteryzuje	budowę	
poszczególnych	tkanek	
zwierzęcych	
�	rozpoznaje	na	ilustracji	
rodzaje	tkanek	zwierzę-
cych	
�	omawia	budowę	i	spo-
sób	funkcjonowania	tkanki	
mięśniowej	
�	samodzielnie	przepro-
wadza	obserwację	mikro-
skopową	tkanek	zwierzę-
cych	i	rysuje	obrazy	wi-
dziane	pod	mikroskopem	
 

�	na	podstawie	
ilustracji	analizuje	
budowę	tkanek	
zwierzęcych	
�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
budową	tkanek	
zwierzęcych	a	peł-
nionymi	przez	nie	
funkcjami	
�	samodzielnie	
przeprowadza	ob-
serwację	mikrosko-
pową	tkanek	zwie-
rzęcych	
�	wykonuje	z	do-
wolnego	materiału	
model	wybranej	
tkanki	zwierzęcej	
 

3.	Tkanka	łączna	
 

�	wymienia	rodzaje	
tkanki	łącznej	
�	wymienia	składniki	
krwi	
�	przy	pomocy	nauczy-

�	wskazuje	rozmieszczenie	
omawianych	tkanek	w	
organizmie		
�	opisuje	składniki	krwi	
�	przy	niewielkiej	pomocy	

�	wskazuje	zróżnicowanie	
w	budowie	tkanki	łącznej		
�	omawia	funkcje	składni-
ków	krwi		
�	samodzielnie	przepro-

�	omawia	właściwości	i	
funkcje	tkanki	kostnej,	
chrzęstnej	i	tłuszczowej	
�	charakteryzuje	rolę	po-
szczególnych	składników	

�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
budową	elemen-
tów	krwi	a	pełnio-
nymi	przez	nie	



ciela	przeprowadza	ob-
serwację	mikroskopową	
tkanek	zwierzęcych	i	
rozpoznaje	elementy	
tkanki	widziane	pod	
mikroskopem	
 

nauczyciela	przeprowadza	
obserwację	mikroskopową	
tkanek	zwierzęcych	i	roz-
poznaje	elementy	tkanki	
widziane	pod	mikrosko-
pem	
 

wadza	obserwację	mikro-
skopową	tkanek	zwierzę-
cych	i	przy	niewielkiej	
pomocy	nauczyciela	roz-
poznaje	charakterystyczne	
elementy	obserwowanej	
tkanki	
 

morfotycznych	krwi	
�	samodzielnie	przepro-
wadza	obserwację	mikro-
skopową	tkanek	zwierzę-
cych	i	na	podstawie	ilu-
stracji	rozpoznaje	charak-
terystyczne	elementy	
obserwowanej	tkanki	
 

funkcjami	
�	wykonuje	mapę	
mentalną	dotyczą-
cą	związku	między	
budową	poszcze-
gólnych	tkanek	
zwierzęcych	a	peł-
nionymi	przez	nie	
funkcjami	
�	samodzielnie	
przeprowadza	ob-
serwację	mikrosko-
pową	tkanek	zwie-
rzęcych	i	na	pod-
stawie	ilustracji	
rozpoznaje	oraz	
opisuje	elementy	
tkanki	widziane	pod	
mikroskopem		
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 
 
 
 
 
	

4.Parzydełkowce	–	
najprostsze	zwie-
rzęta	tkankowe	
 

�	wskazuje	miejsce	wy-
stępowania	parzydeł-
kowców	
�	rozpoznaje	na	ilustracji	
parzydełkowca	wśród	
innych	zwierząt	
 

�	wymienia	cechy	budowy	
parzydełkowców	
�	wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	rola	parzydełek	
 

�	porównuje	budowę	oraz	
tryb	życia	polipa	i	meduzy	
�	rozpoznaje	wybrane	
gatunki	parzydełkowców	
 

�	charakteryzuje	wskazane	
czynności	życiowe	parzy-
dełkowców		
�	ocenia	znaczenie	parzy-
dełkowców	w	przyrodzie	i	
dla	człowieka	
 

�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
budową	parzydeł-
kowców	a	środowi-
skiem	ich	życia		
�	przedstawia	tabe-
lę,	w	której	porów-
nuje	polipa	z	medu-
zą		
�	wykonuje	model	
parzydełkowca	
 

5.	Płazińce	–	zwie-
rzęta,	które	mają	
nitkowate	ciało	
 

�	wskazuje	miejsce	wy-
stępowania	płazińców	
�	rozpoznaje	na	ilustracji	
tasiemca	
 

�	wskazuje	na	ilustracji	
elementy	budowy	tasiem-
ca	
�	wskazuje	drogi	inwazji	
tasiemca	do	organizmu	
�	wskazuje	na	schemacie	
cyklu	rozwojowego	ta-
siemca	żywiciela	pośred-
niego	
 

�	omawia	przystosowanie	
tasiemca	do	pasożytnicze-
go	trybu	życia	
�	charakteryzuje	znacze-
nie	płazińców	
�	omawia	rolę	żywiciela	
pośredniego	i	ostateczne-
go	w	cyklu	rozwojowym	
tasiemca	
 

�	charakteryzuje	wskazane	
czynności	życiowe	płaziń-
ców	
�	omawia	sposoby	zapo-
biegania	zarażeniu	się	
tasiemcem	
 

�	analizuje	możli-
wości	zakażenia	się	
chorobami	wywo-
ływanymi	przez	
płazińce	
�	ocenia	znaczenie	
płazińców	w	przy-
rodzie	i	dla	czło-
wieka	
 

6.	Nicienie	–	zwie- �	wskazuje	środowisko	 �	wskazuje	charaktery- �	wskazuje	drogi	inwazji	 �	charakteryzuje	objawy	 �	analizuje	możli-



II.	Od	pa-
rzydeł-

kow-	ców	
do	pier-
ścienic	

 

rzęta,	które	mają	
nitkowate	ciało	
 

życia	nicieni	
�	rozpoznaje	na	ilustracji	
nicienie	wśród	innych	
zwierząt	
 

styczne	cechy	nicieni	
�	omawia	budowę	ze-
wnętrzną	nicieni	
�	wymienia	choroby	wy-
wołane	przez	nicienie	
 

nicieni	do	organizmu	
�	wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	„choroba	brudnych	rąk”	
 

chorób	wywołanych	przez	
nicienie		
�omawia	znaczenie	profi-
laktyki	
 

wości	zakażenia	się	
chorobami	wywo-
ływanymi	przez	
nicienie		
�	przygotowuje	
prezentację	multi-
medialną	na	temat	
chorób	wywoływa-
nych	przez	nicienie		
�	charakteryzuje	
znaczenie	nicieni	w	
przyrodzie	i	dla	
człowieka	
 

7.	Pierścienice	–	
zwierzęta	zbudo-
wane	z	segmentów	
 

�	rozpoznaje	pierścieni-
ce	wśród	innych	zwierząt	
�	wskazuje	środowisko	
życia	pierścienic	
 

�	wymienia	cechy	charak-
terystyczne	budowy	ze-
wnętrznej	pierścienic	
�	wyjaśnia	znaczenie	
szczecinek	
 

�	omawia	środowisko	i	
tryb	życia	nereidy	oraz	
pijawki	
�	na	żywym	okazie	
dżdżownicy	lub	na	ilustra-
cji	wskazuje	siodełko	i	
wyjaśnia	jego	rolę	
 

�	wskazuje	przystosowa-
nia	pijawki	do	pasożytni-
czego	trybu	życia		
�	charakteryzuje	wskazane	
czynności	życiowe	pier-
ścienic	
 

�	zakłada	hodowlę	
dżdżownic,	wskazu-
jąc,	jak	zwierzęta	te	
przyczyniają	się	do	
poprawy	struktury	
gleby	
�	ocenia	znaczenie	
pierścienic	w	przy-
rodzie	i	dla	czło-
wieka	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

8.	Cechy	stawono-
gów		
 

�	rozpoznaje	stawonogi	
wśród	innych	zwierząt		
�	wymienia	skorupiaki,	
owady	i	pajęczaki	jako	
zwierzęta	należące	do	
stawonogów		
�	wymienia	główne	
części	ciała	poszczegól-
nych	grup	stawonogów		
 

�	wymienia	miejsca	byto-
wania	stawonogów		
�	rozróżnia	wśród	stawo-
nogów	skorupiaki,	owady	i	
pajęczaki		
 

�	wykazuje	różnorodność	
miejsc	bytowania	stawo-
nogów		
�	przedstawia	kryteria	
podziału	stawonogów	na	
skorupiaki,	owady	i	paję-
czaki		
�	opisuje	funkcje	odnóży	
stawonogów		
�	wyjaśnia,	czym	jest	
oskórek		
 

�	charakteryzuje	wskazane	
czynności	życiowe	stawo-
nogów		
�	omawia	cechy	umożli-
wiające	rozpoznanie	sko-
rupiaków,	owadów	i	paję-
czaków		
�	wymienia	cechy	adapta-
cyjne	wskazanej	grupy	
stawonogów		
�	wyjaśnia,	czym	jest	oko	
złożone		
 

�	przedstawia	róż-
norodność	budowy	
ciała	stawonogów	
oraz	ich	trybu	życia,	
wykazując	jedno-
cześnie	ich	cechy	
wspólne		
�	analizuje	cechy	
adaptacyjne	sta-
wonogów,	umożli-
wiające	im	opano-
wanie	różnych	
środowisk		
 

9.	Skorupiaki	–	
stawonogi,	które	
mają	twardy	pan-
cerz		

�	wymienia	główne	
części	ciała	skorupiaków		
�	wskazuje	środowiska	
występowania	skorupia-

�	wymienia	cztery	grupy	
skorupiaków		
 

�	nazywa	poszczególne	
części	ciała	u	raka	stawo-
wego		
 

�	wykazuje	związek	mię-
dzy	budową	skorupiaków	
a	środowiskiem	ich	życia		
 

�	charakteryzuje	
znaczenie	skorupia-
ków	w	przyrodzie	i	
dla	człowieka		



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

III.	Sta-
wonogi	
i	mięczaki	

 

 ków		
�	rozpoznaje	skorupiaki	
wśród	innych	stawono-
gów		
 
 

 

10.	Owady	–	sta-
wonogi	zdolne	do	
lotu		
 

�	wymienia	elementy	
budowy	zewnętrznej	
owadów		
�	wylicza	środowiska	
życia	owadów		
�	rozpoznaje	owady	
wśród	innych	stawono-
gów		
 

�	wskazuje	charaktery-
styczne	cechy	budowy	
wybranych	gatunków	
owadów		
�	na	wybranych	przykła-
dach	omawia	znaczenie	
owadów	dla	człowieka		
 

�	na	kilku	przykładach	
omawia	różnice	w	budo-
wie	owadów	oraz	ich	przy-
stosowania	do	życia	w	
różnych	środowiskach		
�	na	wybranych	przykła-
dach	omawia	znaczenie	
owadów	dla	człowieka		
 

�	wykazuje	związek	istnie-
jący	między	budową	odnó-
ży	owadów	a	środowi-
skiem	ich	życia		
�	na	wybranych	przykła-
dach	omawia	znaczenie	
owadów	w	przyrodzie	i	dla	
człowieka		
 

�	analizuje	budowę	
narządów	gębo-
wych	owadów	i	
wykazuje	jej	zwią-
zek	z	pobieranym	
pokarmem		
 

11.	Pajęczaki	–	
stawonogi,	które	
mają	cztery	pary	
odnóży		
 

�	wymienia	środowiska	
występowania	pajęcza-
ków		
�	rozpoznaje	pajęczaki	
wśród	innych	stawono-
gów		
 

�	wskazuje	charaktery-
styczne	cechy	budowy	
zewnętrznej	pajęczaków		
�	omawia	sposób	odży-
wiania	się	pajęczaków		
 

�	na	podstawie	cech	bu-
dowy	zewnętrznej	paję-
czaków	przyporządkowuje	
konkretne	okazy	do	od-
powiednich	gatunków		
�	na	podstawie	obserwacji	
żywych	okazów	lub	filmu	
edukacyjnego	omawia	
czynności	życiowe	paję-
czaków		
 

�	omawia	sposoby	odży-
wiania	się	pajęczaków	na	
przykładzie	wybranych	
przedstawicieli		
�	charakteryzuje	odnóża	
pajęczaków		
 

�	ocenia	znaczenie	
pajęczaków	w	przy-
rodzie	i	dla	czło-
wieka		
�	analizuje	elemen-
ty	budowy	ze-
wnętrznej	pajęcza-
ków	i	wykazuje	ich	
przystosowania	do	
środowiska	życia	
 

12.	Mięczaki	–	
zwierzęta,	które	
mają	muszlę	
 

�	wymienia	miejsca	
występowania	mięcza-
ków	
�	wskazuje	na	ilustracji	
elementy	budowy	ślima-
ka	
 

�	omawia	budowę	ze-
wnętrzną	mięczaków	
�	wskazuje	na	ilustracjach	
elementy	budowy	mięcza-
ków	
 

�	na	podstawie	obserwacji	
żywych	okazów	lub	filmu	
edukacyjnego	omawia	
czynności	życiowe	mięcza-
ków	
 

�	wykazuje	różnice	w	
budowie	ślimaków,	małży	i	
głowonogów	
�	omawia	znaczenie	mię-
czaków	w	przyrodzie	i	dla	
człowieka	
 

�	rozpoznaje	na	
ilustracji	gatunki	
ślimaków		
�	konstruuje	tabe-
lę,	w	której	porów-
nuje	trzy	grupy	
mięczaków	
 

	
	
	
	
	
	
	
	

13.	Ryby	–	kręgow-
ce	środowisk	wod-
nych	
 

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

�	na	podstawie	ilustracji	
omawia	budowę	ze-
wnętrzną	ryb	
�	nazywa	i	wskazuje	poło-
żenie	płetw		
�	opisuje	proces	wymiany	
gazowej	u	ryb	
 

�	na	podstawie	obserwacji	
żywych	okazów	lub	filmu	
edukacyjnego	omawia	
czynności	życiowe	ryb	
�	przyporządkowuje	wska-
zany	organizm	do	ryb	na	
podstawie	znajomości	ich	
cech	charakterystycznych	
 

�	wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	zmiennocieplność	ryb	
�	omawia	sposób	rozmna-
żania	ryb,	wyjaśniając,	
czym	jest	tarło	
 

�	omawia	przysto-
sowania	ryb	w	
budowie	zewnętrz-
nej	i	czynnościach	
życiowych	do	życia	
w	wodzie	
 



	
	
	
	
	
	
	
	

IV.	Krę-
gowce	

zmienno-
cieplne	

 

14.	Przegląd	i	zna-
czenie	ryb	
 

�	określa	kształty	ciała	
ryb	w	zależności	od	róż-
nych	miejsc	ich	wystę-
powania	
 

�	podaje	przykłady	zdo-
bywania	pokarmu	przez	
ryby	
�	wyjaśnia,	czym	jest	ławi-
ca	i	plankton	
 

�	kilkoma	przykładami	
ilustruje	strategie	zdoby-
wania	pokarmu	przez	ryby	
 

�	omawia	znaczenie	ryb	w	
przyrodzie	i	dla	człowieka	
 

�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
budową	ryb	a	miej-
scem	ich	bytowania	
 

15.	Płazy	–	kręgow-
ce	środowisk	wod-
no-lądowych	
 

�	wskazuje	środowisko	
życia	płazów	
�	wymienia	części	ciała	
płazów	
 

�	na	podstawie	ilustracji	
omawia	budowę	ze-
wnętrzną	płaza	
�	wymienia	stadia	rozwo-
jowe	żaby	
 

�	charakteryzuje	przysto-
sowania	płazów	do	życia	w	
wodzie	i	na	lądzie	
�	omawia	wybrane	czyn-
ności	życiowe	płazów	
 

�	omawia	cykl	rozwojowy	
żaby	i	wykazuje	jego	zwią-
zek	z	życiem	w	wodzie	i	na	
lądzie	
�	rozpoznaje	przedstawi-
cieli	płazów	wśród	innych	
zwierząt,	wskazując	na	ich	
charakterystyczne	cechy	
 

�	wyjaśnia,	w	jaki	
sposób	przebiega	
wymiana	gazowa	u	
płazów,	wykazując	
związek	z	ich	ży-
ciem	w	dwóch	
środowiskach	
�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
trybem	życia	pła-
zów	a	ich	zmienno-
cieplnością	
 

16.	Przegląd	i	zna-
czenie	płazów	
 

�	rozpoznaje	na	ilustracji	
płazy	ogoniaste,	bezno-
gie	i	bezogonowe	
 

�	podaje	przykłady	płazów	
żyjących	w	Polsce	
�	wymienia	główne	zagro-
żenia	dla	płazów	
 

�	rozpoznaje	na	ilustracji	
płazy	ogoniaste,	bezogo-
nowe	i	beznogie	
�	omawia	główne	zagro-
żenia	dla	płazów	
 

�	charakteryzuje	płazy	
ogoniaste,	bezogonowe	i	
beznogie	
�	wskazuje	sposoby	
ochrony	płazów	
 

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

17.	Gady	–	kręgow-
ce,	które	opanowa-
ły	ląd	
 

�	wymienia	środowiska	
życia	gadów	
�	omawia	budowę	ze-
wnętrzną	gadów	
 

�	wyjaśnia	związek	istnie-
jący	między	występowa-
niem	gadów	a	ich	zmien-
nocieplnością	
�	rozpoznaje	gady	wśród	
innych	zwierząt	
 

�	opisuje	przystosowania	
gadów	do	życia	na	lądzie	
�	omawia	tryb	życia	ga-
dów	
 

�	charakteryzuje	rozmna-
żanie	i	rozwój	gadów	
�	analizuje	przebieg	wy-
miany	gazowej	u	gadów	
 

�	analizuje	pokrycie	
ciała	gadów	w	kon-
tekście	ochrony	
przed	utratą	wody	
�	wykazuje	związek	
między	sposobem	
rozmnażania	gadów	
a	środowiskiem	ich	
życia	
 

18.	Przegląd	i	zna-
czenie	gadów		
 

�	rozpoznaje	na	ilustracji	
jaszczurki,	krokodyle,	
węże	i	żółwie		
 

�	określa	środowiska	życia	
gadów		
�	podaje	przyczyny	
zmniejszania	się	populacji	
gadów		

�	omawia	sposoby	zdoby-
wania	pokarmu	przez	gady		
�	wskazuje	sposoby	
ochrony	gadów		
 

�	charakteryzuje	gady	
występujące	w	Polsce		
�	wyjaśnia	przyczyny	wy-
mierania	gadów	i	podaje	
sposoby	zapobiegania	

�	ocenia	znaczenie	
gadów	w	przyrodzie	
i	dla	człowieka		
�	wykonuje	portfo-
lio	lub	prezentację	



 zmniejszaniu	się	ich	popu-
lacji		
 

multimedialną	na	
temat	gadów	żyją-
cych	w	Polsce		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Krę-
gowce sta-
łocieplne 

19.	Ptaki	–	kręgow-
ce	zdolne	do	lotu		
 

�	wymienia	różnorodne	
siedliska	występowania	
ptaków		
�	na	żywym	okazie	lub	
na	ilustracji	wskazuje	
cechy	budowy	ptaków		
 

�	rozpoznaje	rodzaje	piór		
�	wymienia	elementy	
budowy	jaja		
�	wskazuje	ptaki	jako	
zwierzęta	stałocieplne		
�	rozpoznaje	ptaki	wśród	
innych	zwierząt,	wskazując	
ich	charakterystyczne	
cechy		
 

�	omawia	przystosowania	
ptaków	do	lotu		
�	omawia	budowę	piór		
�	wyjaśnia	proces	rozmna-
żania	i	rozwój	ptaków		
 

�	analizuje	budowę	piór	
ptaków	w	związku	z	peł-
nioną	przez	nie	funkcją		
�	wykazuje	związek	istnie-
jący	między	wymianą	
gazową	a	umiejętnością	
latania	ptaków		
�	wyjaśnia	proces	rozmna-
żania	i	rozwoju	ptaków		
 

�	wykazuje	związek	
istniejący	między	
przebiegiem	wy-
miany	gazowej	a	
przystosowaniem	
ptaków	do	lotu		
�	na	ilustracji	lub	
podczas	obserwacji	
w	terenie	rozpozna-
je	gatunki	ptaków	
zamieszkujących	
najbliższą	okolicę		
 

20.	Przegląd		
i	znaczenie	ptaków		
 

�	podaje	przykłady	pta-
ków	żyjących	w	różnych	
środowiskach		
 

�	wymienia	pozytywne	
znaczenie	ptaków	w	przy-
rodzie		
 

�	omawia	znaczenie	pta-
ków	w	przyrodzie	i	dla	
człowieka		
�	wskazuje	zagrożenia	dla	
ptaków		
 

�	wykazuje	związek	istnie-
jący	między	wielkością	i	
kształtem	dziobów	ptaków	
a	rodzajem	spożywanego	
przez	nie	pokarmu		
�	omawia	sposoby	ochro-
ny	ptaków		
 

�	wykazuje	związek	
między	stałociepl-
nością	ptaków	a	
środowiskiem	i	
trybem	ich	życia		
�	korzysta	z	klucza	
do	oznaczania	po-
pularnych	gatun-
ków	ptaków		
 

21.	Ssaki	–	kręgow-
ce,	które	karmią	
młode	mlekiem		
 

�	wskazuje	środowiska	
występowania	ssaków		
�	na	podstawie	ilustracji	
omawia	budowę	ze-
wnętrzną	ssaków		

 

�	wykazuje	zróżnicowanie	
siedlisk	zajmowanych	
przez	ssaki		
�	określa	ssaki	jako	zwie-
rzęta	stałocieplne		
�	wymienia	wytwory	skóry	
ssaków		
 

�	na	ilustracji	lub	na	ży-
wym	obiekcie	wskazuje	
cechy	charakterystyczne		
i	wspólne	dla	ssaków		
�	wyjaśnia,	że	budowa	
skóry	ssaków	ma	związek	z	
utrzymywaniem	przez	nie	
stałocieplności		
�	omawia	proces	rozmna-
żania	i	rozwój	ssaków		
 

�	opisuje	przystosowania	
ssaków	do	różnych	środo-
wisk	życia		
�	charakteryzuje	opiekę	
nad	potomstwem	u	ssa-
ków		
�	identyfikuje	wytwory	
skóry	ssaków		
 

�	analizuje	związek	
zachodzący	między	
wymianą	gazową	
ssaków	a	zróżnico-
wanymi	środowi-
skami	ich	wystę-
powania	i	ich	ży-
ciową	aktywnością		
�	analizuje	funkcje	
skóry	w	aspekcie	
różnorodności	
siedlisk	zajmowa-
nych	przez	ssaki		
 

22.	Przegląd		
i	znaczenie	ssaków		

�	wymienia	przystoso-
wania	ssaków	do	zróżni-

�	wykazuje	zależność	
między	budową	morfolo-

�	rozpoznaje	zęby	ssaków	
i	wyjaśnia	ich	funkcje		

�	omawia	znaczenie	ssa-
ków	dla	człowieka		

�	analizuje	zagro-
żenia	ssaków	i	



 cowanych	środowisk	ich	
bytowania		
 

giczną	ssaków	a	zajmowa-
nym	przez	nie	siedliskiem		
�	nazywa	wskazane	zęby	
ssaków		
 

�	wyjaśnia	znaczenie	ssa-
ków	dla	przyrody		
 

�	wymienia	zagrożenia	dla	
ssaków		
 

wskazuje	sposoby	
ich	ochrony		
�	wykazuje	przyna-
leżność	człowieka	
do	ssaków	
 

 
 
Wymagania	edukacyjne	z	biologii	dla	klasy	7	szkoły	podstawowej	oparte	na	Programie	nauczania	biologii	Puls	życia	

autorstwa	Anny	Zdziennickiej	
 

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
I.	Biologia	jako	
nauka	

1.	Biologia	jako	nauka	Uczeń:	
• określa	przedmiot	
badań	biologii	jako	
nauki	

• podaje	przykłady	
dziedzin	biologii	

• wymienia	dziedziny	
biologii	zajmujące	się	
budową		i	funkcjono-
waniem	człowieka	

• wymienia	źródła	
wiedzy	biologicznej	

Uczeń:	
• korzysta																																							
z	poszczególnych	źródeł	
wiedzy	

• opisuje	cechy	organiz-
mów	żywych	

Uczeń:	
• posługuje	się	właściwymi	
źródłami	wiedzy	biolo-
gicznej	podczas	rozwią-
zywania	problemów	

• rozróżnia	próby	kon-
trolną	i	badawczą	

Uczeń:	
• charakteryzuje	
wybrane	dziedziny	
biologii	

• przedstawia	metody	
badań	stosowanych	w	
biologii	

Uczeń:	
• wyszukuje																																						
i	krytycznie	
analizuje	in-
formacje	

z	różnych	źródeł	
dotyczące	różnych	
dziedzin	biologii	



2.	Komórkowa	
budowa	organizmów	

• wskazuje	 komórkę	
jako	 podstawową	
jednostkę	 organiza-
cji	życia	

• wymienia	elementy	
budowy	komórek:	ro-
ślinnej,	zwierzęcej,	
grzybowej	i	bakteryjnej	

• obserwuje	 pre-
paraty	 przygoto-
wane	 przez	 nau-
czyciela	

• wymienia	funkcje	
poszczególnych	
struktur	
komórkowych	

• posługuje	się	mikros-
kopem	

• z	pomocą	nauczyciela	
wykonuje	proste	prepa-
raty	mikroskopowe	

• z	pomocą	nauczyciela	
rysuje	obraz	widziany	
pod	mikroskopem	

• odróżnia	pod	mikrosko-
pem,	na	schemacie,	zdję-
ciu	

lub	 na	 podstawie	 opisu	
poszczególne	 elementy	
budowy	komórki	
• samodzielnie	wyko-
nuje	proste	
preparaty	mikros-
kopowe	

• z	niewielką	pomocą	nau-
czyciela	rysuje	obraz	wi-
dziany	pod	mikroskopem	

• wyjaśnia	rolę	poszcze-
gólnych	elementów	
komórki	

• porównuje	budowę	ró-
żnych	komórek	

• omawia	budowę																										
i	funkcje	struktur	ko-
mórkowych	

• analizuje	różnice	mię-
dzy	poszczególnymi	
typami	komórek	

• wyciąga	wnioski	doty-
czące	komórkowej	bu-
dowy	organizmów																	
na	podstawie	obserwa-
cji	preparatów	

• wykonuje	preparaty	
mikroskopowe,	
ustawia	ostrość	obra-
zu	

za	pomocą	śrub:	
makro-	i	mikrometrycznej,	
samodzielnie	rysuje	obraz	
widziany	pod	mikroskopem	

• wykonuje	prze-
strzenny	model	
komórki	z	dowol-
nego	materiału	

• analizuje	róż-
nice	między	
poszczególny-
mi	typami	ko-
mórek	oraz	
wykazuje	zwią-
zek	ich	budo-
wy	z	pełnioną	
funkcją	

• samodzielnie	
wykonuje	
preparaty	
mikroskopowe	

• sprawnie	
posługuje	się	
mikroskopem	

• dokładnie	rysuje	
obraz	widziany	
pod	mikroskopem	

	
I.	Biologia	jako	
nauka	

3.	Hierarchiczna																				
budowa	organizmów.	
Tkanki	zwierzęce	

• wskazuje	komórkę	
jako	podstawowy	
element	budowy	
ciała	człowieka	

• wyjaśnia,	czym	jest	
tkanka	

• wymienia	podstawowe	
rodzaje	tkanek	
zwierzęcych	

• wyjaśnia,	czym	jest	
narząd	

• wymienia	układy	
narządów	człowieka	

• wymienia	rodzaje	
tkanki	łącznej	

• określa	najważniej-
sze	funkcje	poszcze-
gólnych	tkanek	zwie-
rzęcych	

• podaje	rozmieszczenie	
przykładowych	tkanek	
zwierzęcych	w	organi-
zmie	

• opisuje	podstawowe	
funkcje	poszczególnych	
układów	narządów	

• charakteryzuje	
budowę	 poszczegól-
nych	 tkanek	
zwierzęcych	

• rysuje	schemat	ko-
mórki	nerwowej	i	
opisuje	poszczególne	
elementy	jej	budowy	

• rozpoznaje	
pod	mikros-
kopem	

lub	na	ilustracji	rodzaje	
tkanek	zwierzęcych	
• wyjaśnia	funkcje	po-
szczególnych	układów	
narządów	

• opisuje	rodzaje	
tkanki	nabłonkowej	

• charakteryzuje	rolę	po-
szczególnych	składników	
morfotycznych	krwi	

• opisuje	hierar-
chiczną	budowę	
organizmu	
człowieka	

• przyporządkowuje	
tkanki	do	narządów	i	
układów	narządów	

• analizuje	hierar-
chiczną	budowę	or-
ganizmu	człowieka	

• analizuje	zwią-
zek	między	bu-
dową																									
a	funkcją	po-
szczególnych	
tkanek	zwie-
rzęcych	

• wykazuje	zależ-
ność	między	po-
szczególnymi	
układami	narzą-
dów	

• tworzy	mapę	
pojęciową	ilu-
strującą	hie-
rarchiczną	bu-
dowę	organi-
zmu	człowieka	



	
II.	Skóra	–	
powłoka	or-
ganizmu	

4.	Budowa	i	
funkcje	skóry	

• wymienia	warstwy	skóry	
• przedstawia	pod-
stawowe	funkcje	
skóry	

• wymienia	wytwory	
naskórka	

• z	pomocą	nauczyciela	
omawia	wykonane	do-
świadczenie	wykazują-
ce,	że	skóra	jest	narzą-
dem	zmysłu	

• omawia	funkcje	
skóry	i	warstwy	
podskórnej	

• rozpoznaje	 na	 ilu-
stracji	 lub	 schemacie	
warstwy	skóry	

• samodzielnie	omawia	
wykonane	doświad-
czenie	wykazujące,	że	
skóra	jest	narządem	
zmysłu	

• wykazuje	na	konkretnych	
przykładach	związek	
między	budową	a	funk-
cjami	skóry	

• opisuje	funkcje	poszcze-
gólnych	wytworów	
naskórka	

• z	pomocą	nauczyciela	
wykonuje	doświad-
czenie	wykazujące,	że	
skóra	jest	narządem	
zmysłu	

• na	podstawie	opisu	
wykonuje	doświad-
czenie	wykazujące,	że	
skóra	jest	narządem	
zmysłu	

• wyszukuje	odpo-
wiednie	informa-
cje	i	planuje	do-
świadczenie	wy-
kazujące,	że	skó-
ra	jest	narządem	
zmysłu	

5.	Higiena	i	
choroby	skóry	

• wymienia	choroby	skóry	
• podaje	
przykłady	do-
legliwości	
skóry	

• omawia	zasady	pielę-
gnacji	skóry	mło-
dzieńczej	

• opisuje	stan	zdrowej	skóry	
• wskazuje	konieczność	
dbania	o	dobry	stan	
skóry	

• wymienia	przyczyny	
grzybic	skóry	

• wskazuje	metody	
zapobiegania	
grzybicom	skóry	

• klasyfikuje	rodzaje	opa-
rzeń	i	odmrożeń	skóry	

• omawia	zasady	
udzielania	pierwszej	
pomocy	

w	przypadku	oparzeń	skóry	

• omawia	objawy	dolegli-
wości	skóry	

• wyjaśnia,	czym																							
są	alergie	skórne	

• wyjaśnia	zależność	mię-
dzy	ekspozycją	skóry	na	
silne	nasłonecznienie	a	
rozwojem	czerniaka	

• uzasadnia	koniec-
zność	konsultacji	le-
karskiej	

w	przypadku	pojawienia	się	
zmian	na	skórze	

• ocenia	wpływ	pro-
mieni	słonecznych	na	
skórę	

• wyszukuje	informacje	
o	środkach	kosmetycznych	
z	filtrem	UV	przeznaczonych	
dla	młodzieży	
• demonstruje	zasady	
udzielania	pierwszej	po-
mocy	w	przypadku	opa-
rzeń	skóry	

• przygotowuje	
pytania	

i	przeprowadza	wywi-
ad	
z	lekarzem																																
lub	pielęgniarką	na	
temat	chorób	skóry	
oraz	profilaktyki	
czerniaka																																								
i	grzybicy	
• wyszukuje	w	
różnych	źró-
dłach	informacje	
na	temat	cho-
rób,	profilaktyki	
i	pielęgnacji	skó-
ry	młodzieńczej	
do	projektu	
edukacyjnego	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
III.	Aparat	ruchu	

6.	Aparat	ruchu.	
Budowa	szkieletu	

• wskazuje	części	
bierną	i	czynną	
aparatu	ruchu	

• podaje	nazwy	wska-
zanych	elementów	
budowy	szkieletu	

• wskazuje	na	schemacie,	
rysunku	i	modelu	szkielet	
osiowy	oraz	szkielet	obrę-
czy	i	kończyn	

• wyjaśnia	sposób	dzia-
łania	części	biernej																		
i	czynnej	aparatu	ru-
chu	

• wskazuje	na	związek	
budowy	kości	z	ich	
funkcją	w	organizmie	

• rozpoznaje	różne	kszt-
ałty	kości	

• wyjaśnia	związek	bu-
dowy	kości	z	ich	funk-
cją	w	organizmie	

• klasyfikuje	po-
dane	kości	pod	
względem	
kształtów	

• na	przykładzie	
własnego	or-
ganizmu	wyka-
zuje	związek	
budowy	kości	



z	ich	funkcją	

7.	Budowa	i	
rola	szkieletu	
osiowego	

• wymienia	elementy	
szkieletu	osiowego	

• wymienia	elementy	
budujące	klatkę	
piersiową	

• podaje	nazwy	
odcinków	kręgosłu-
pa	

• wskazuje	na	mo-
delu	lub	ilustracji	
mózgo-																																												
i	trzewioczaszkę	

• wymienia	narządy	chro-
nione	przez	klatkę	pier-
siową	

• wskazuje	na	schemacie,	
rysunku	i	modelu	ele-
menty	szkieletu	osiowe-
go	

• wymienia	kości	
budujące	szkielet	
osiowy	

• charakteryzuje	
funkcje	szkieletu	
osiowego	

• wyjaśnia	związek	bu-
dowy	czaszki	z	pełnio-
nymi	przez	nią	funkcja-
mi	

• omawia	rolę	chrząstek	
w	budowie	klatki	piersiowej	
• porównuje	budowę	
poszczególnych	
odcinków	kręgosłupa	

• rozpoznaje	elemen-
ty	budowy	mózgo-
czaszki																										
i	trzewioczaszki	

• analizuje	zwią-
zek	budowy	po-
szczególnych	
kręgów	kręgo-
słupa																								
z	pełnioną	przez	
nie	funkcją	

• wykazuje	
związek	budowy	
odcinków	
kręgosłupa	

z	pełnioną	przez	nie	
funkcją	

8.	Szkielet	kończyn	
oraz	ich	obręczy	

• wymienia	elementy	
budowy	szkieletu	
kończyn	oraz	ich	ob-
ręczy	

• wskazuje	na	modelu																			
lub	schemacie	kości	
kończyny	górnej																											
i	kończyny	dolnej	

• wymienia	rodzaje	
połączeń	kości	

• opisuje	budowę	stawu	
• rozpoznaje	rodzaje	sta-
wów	

• odróżnia	staw	zawia-
sowy	od	stawu	kuliste-
go	

• wymienia	kości	
tworzące	obręcze	bar-
kową	

i	miedniczną	
• porównuje	budowę	koń-
czyny	górnej	i	dolnej	

• charakteryzuje	
połączenia	kości	

• wyjaśnia	związek	bu-
dowy	stawu																																								
z	zakresem	ruchu	koń-
czyny	

• wykazuje		związek	
budowy	szkieletu	
kończyn	

z	funkcjami	kończyn	górnej	
i	dolnej	
• wykazuje	związek	bu-
dowy	szkieletu	obręczy	
kończyn	z	ich	funkcjami	

• charakteryzuje	
funkcje	koń-
czyn	górnej	i	
dolnej	oraz		
wykazuje		
związek	z	funk-
cjonowaniem	
człowieka	w	
środowisku	

9.	Kości	–	elementy	
składowe	szkieletu	

• opisuje	budowę	kości	
• omawia	cechy	fizyczne	
kości	

• wskazuje	miejsce	
występowania	
szpiku	kostnego	

• wymienia	
składniki	
chemiczne	
kości	

• omawia	na	podstawie	
ilustracji	doświadczenie	
wykazujące	skład	che-
miczny	kości	

• wykonuje	z	pomocą	nau-
czyciela	doświadczenie	
wykazujące	skład	che-
miczny	kości	

• omawia	znaczenie	
składników	
chemicznych	kości	

• opisuje	rolę	szpiku	kost-
nego	

• wykonuje	przygotowa-
ne	doświadczenie	wy-
kazujące	skład	che-
miczny	kości	

• demonstruje	na	przykła-
dzie	cechy	fizyczne	kości	

• planuje	i	samo-
dzielnie	wykonuje	
doświadczenie	
wykazujące	skład	
chemiczny	kości	

• wyszukuje	od-
powiednie	in-
formacje	i	prze-
prowadza	do-



świadczenie	ilu-
strujące	wytrzy-
małość	kości	

na	złamanie	

	
III.	Aparat	ruchu	

10.	Budowa	
i	znaczenie	mięśni	

• wymienia	
rodzaje	tkanki	
mięśniowej	

• wskazuje		położe-
nie	tkanek	mię-
śniowej	gładkiej	i	
poprzecznie	prąż-
kowanej	szkiele-
towej	

• określa	funkcje	
wskazanych	mięśni	
szkieletowych	

• opisuje	cechy	
tkanki	mięśnio-
wej	

• z	pomocą	nauczy-
ciela	wskazuje	na	
ilustracji	najważ-
niejsze	mięśnie	
szkieletowe	

• rozpoznaje	mię-
śnie	szkieletowe	
wskazane	na	ilu-
stracji	

• opisuje	czynności	
mięśni	wskazanych	
na	schemacie	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	antagoni-
styczne	działanie	
mięśni	

• omawia	warunki	
prawidłowej	pracy	
mięśni	

• określa	warunki	
prawidłowej	pracy	
mięśni	

• charakteryzuje	bu-
dowę	i	funkcje	mię-
śni	gładkich	

i	poprzecznie	
prążkowanych	
• przedstawia	nega-
tywny	wpływ	środ-
ków	dopingujących	
na	zdrowie	człowieka	

• na	przykładzie	własnego	
organizmu	analizuje	
współdziałanie	mięśni,	
ścięgien,	kości	i	stawów	
w	wykonywaniu	ruchów	



11.	Higiena	i	cho-
roby	aparatu	ruchu	

• wymienia	
naturalne	
krzywizny	
kręgosłupa	

• opisuje	przyczyny	
powstawania	wad	
postawy	

• wymienia	
choroby	aparatu	
ruchu	

• wskazuje	
ślad	stopy	z	
płaskostopi
em	

• omawia	przed-
stawione	

na	ilustracji	wady	pod-
stawy	

• rozpoznaje	przedsta-
wione	na	ilustracji	
wady	postawy	

• opisuje	urazy	kończyn	
• omawia	zasady	
udzielania	pierwszej	
pomocy	

w	przypadku	urazów	
kończyn	
• omawia	przyczyny	
chorób	aparatu	ruchu	

• omawia	wady	budowy	
stóp	

• rozpoznaje	natu-
ralne	krzywizny	
kręgosłupa	

• wyjaśnia	przyczyny	
powstawania	wad	
postawy	

• charakteryzuje	zmiany	
zachodzące	wraz	z	wie-
kiem	w	układzie	kost-
nym	

• określa	czynniki	wpły-
wające	na	prawidłowy	
rozwój	muskulatury	
ciała	

• wyjaśnia	przyczyny																							
i	skutki	osteoporozy	

• wyszukuje	infor-
macje	dotyczące	
zapobiegania	
płaskostopiu	

• wyjaśnia	koniecz-
ność	stosowania	
rehabilitacji																										
po	przebytych	ura-
zach	

• planuje	i	demon-
struje	czynności	
udzielania	pierw-
szej	pomocy	

w	przypadku	urazów	
kończyn	
• analizuje	przyczyny	
urazów	ścięgien	

• przewiduje	skutki	
przyjmowania	nie-
prawidłowej	posta-
wy	ciała	

• wyszukuje	i	prezentuje	
ćwiczenia	zapobiegające	
deformacjom	kręgosłupa	

• wyszukuje	i	prezentuje	
ćwiczenia	rehabilitacyj-
ne	likwidujące	płasko-
stopie	

• uzasadnia	konieczność	
regularnych	ćwiczeń	
gimnastycznych	

dla	prawidłowego	funk-
cjonowania	aparatu	ruchu	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
IV.	Układ	
pokarmowy	

12.	Pokarm	–	bu-
dulec	i	źródło	
energii	

• wymienia	pod-
stawowe	składniki	
odżywcze	

• wymienia	produkty	
spożywcze	
zawierające	białko	

• podaje	przykłady	po-
karmów,	które	są	źró-
dłem	węglowodanów	

• wymienia	
pokarmy	
zawierające	
tłuszcze	

• omawia	z	pomocą	
nauczyciela	przebieg	
doświadczenia	wy-
krywającego	obec-
ność	tłuszczów	i	
skrobi	

w	wybranych	produk-
tach	spożywczych	

• klasyfikuje	składniki	
odżywcze	na	budul-
cowe	i	energetyczne	

• określa	aminokwasy	
jako	cząsteczki	budul-
cowe	białek	

• wskazuje	rolę	
tłuszczów	w	or-
ganizmie	

• samodzielnie	omawia	
przebieg	doświad-
czenia	wykrywające-
go	obecność	tłusz-
czów	i	skrobi	

w	wybranych	produk-
tach	spożywczych	

• wyjaśnia	znaczenie	
składników	odżyw-
czych																							
dla	organizmu	

• określa	znaczenie	
błonnika	w	prawi-
dłowym	funkcjono-
waniu	układu	po-
karmowego	

• uzasadnia	koniec-
zność	sys-
tematycznego	
spożywania	
owoców	

i	warzyw	
• porównuje	
pokarmy	
pełnowartościo-
we	

i	niepełnowartościowe	
• analizuje	etykiety	pro-
duktów	spożywczych	
pod	kątem	zawartości	
różnych	składników	od-
żywczych	

• przeprowadza	z	po-
mocą	nauczyciela	do-
świadczenie	wykrywa-
jące	obecność	tłusz-
czów	i	skrobi	

w	wybranych	produk-
tach	spożywczych	

• ilustruje	na	przykła-
dach	źródła	składni-
ków	odżywczych	i	wy-
jaśnia	ich	znaczenie																									
dla	organizmu	

• wyjaśnia	związek	mię-
dzy	spożywaniem	pro-
duktów	białkowych																																								
a	prawidłowym	wzro-
stem	ciała	

• omawia	rolę	amino-
kwasów	egzogennych	
w	organizmie	

• porównuje	wartość	
energetyczną	węglo-
wodanów	i	tłuszczów	

• wyjaśnia	skutki	nad-
miernego	spożywania	
tłuszczów	

• samodzielnie	przepro-
wadza	doświadczenie	
wykrywające	obecność	
tłuszczów	i	skrobi																									
w	wybranych	produk-
tach	spożywczych	

• planuje	i	samodzielnie	
przeprowadza	doświad-
czenie	wykrywające	obec-
ność	tłuszczów	i	skrobi	w	
wybranych	produktach	
spożywczych	

• analizuje	zależność	mię-
dzy	rodzajami	spożywa-
nych	pokarmów	a	funk-
cjonowaniem	organi-
zmu	



13.	Witaminy,	
sole	mineralne,	
woda	

• wymienia	przykłady	
witamin	rozpuszczal-
nych															w	wodzie	

i	w	tłuszczach	
• podaje	przykład	
jednej	awitamino-
zy	

• wymienia	najważ-
niejsze	pierwiastki	
budujące	ciała	orga-
nizmów	

• podaje		rolę	
dwóch	
wybranych	
makroele-
mentów	

w	organizmie	człowieka	
• wymienia	po	trzy	
makroelementy	

i	mikroelementy	
• omawia	z	pomocą	na-
uczyciela	przebieg	do-
świadczenia	dotyczą-
cego	wykrywania	wi-
taminy	C	

• wymienia	witaminy	
rozpuszczalne	w	
wodzie	i	w	tłusz-
czach	

• wymienia	skutki	
niedoboru	witamin	

• wskazuje	rolę	
wody	w	or-
ganizmie	

• omawia	
znaczenie	mak-
roelementów	 i	
mikroele-
mentów	

w	organizmie	człowieka	
• omawia	na	schema-
cie	przebieg	do-
świadczenia	doty-
czącego	wykrywania	
witaminy	C	

• charakteryzuje	
rodzaje	witamin	

• przedstawia	rolę	i	skutki	
niedoboru	witamin:	A,	
C,	B6,	B12,	B9,	D	

• przedstawia	rolę	i	skutki	
niedoboru	składników	
mineralnych:	Mg,	Fe,	Ca	
• określa	skutki	
niewłaściwej	suple-
mentacji	witamin	

i	składników	mineralnych	
• na	przygotowanym	
sprzęcie	i	z	niewielką	
pomocą	nauczyciela	
wykonuje	doświadcze-
nie	dotyczące	wykry-
wania	witaminy	C	

• analizuje	skutki	niedo-
boru	witamin,	ma-
kroelementów	i	mi-
kroelementów	

w	organizmie	
• przewiduje	skutki	nie-
doboru	wody	w	organi-
zmie	

• samodzielnie	wyko-
nuje	doświadczenie	
dotyczące	witaminy	
C	

• wyszukuje	informacje	
dotyczące	roli	błonni-
ka	w	prawidłowym	

funkcjonowaniu	przewodu	
pokarmowego	
• wyszukuje	od-
powiednie	informacje,	
planuje	

i	wykonuje	doświadczenie	
dotyczące	witaminy	C	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
IV.	Układ	
pokarmowy	

14.	Budowa	i	
rola	układu	
pokarmowego	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	trawienie	po-
karmów	

• wymienia	rodzaje	
zębów	u	człowieka	

• wymienia	odcinki	
przewodu	pokar-
mowego	człowieka	

• omawia	z	pomocą	nau-
czyciela	przebieg	do-
świadczenia	badające-
go	wpływ	substancji	
zawartych	w	ślinie																								
na	trawienie	skrobi	

• opisuje	rolę	poszcze-
gólnych	rodzajów	
zębów	

• wskazuje	odcinki	
przewodu	pokarmo-
wego	na	planszy	lub	
modelu	

• rozpoznaje	wątrobę	
i	trzustkę	na	schemacie	
• lokalizuje	położenie	
wątroby	i	trzustki	we	
własnym	ciele	

• samodzielnie	omawia	
przebieg	doświadczenia	
badającego	wpływ	sub-
stancji	zawartych																					
w	ślinie	na	trawienie	
skrobi	

• rozpoznaje	poszcze-
gólne	rodzaje	zębów	
człowieka	

• wykazuje	rolę	zębów	
w	mechanicznej	
obróbce	pokarmu	
• omawia	funkcje	po-
szczególnych	odcin-
ków	przewodu	po-
karmowego	

• lokalizuje	odcinki	
przewodu	pokarmo-
wego																							i	
wskazuje	odpowiednie	
miejsca	

na	powierzchni	swojego	
ciała	
• charakteryzuje	
funkcje	wątroby	i	
trzustki	

• przeprowadza	z	po-
mocą	nauczyciela	do-
świadczenie	badające	
wpływ	substancji	za-
wartych	w	ślinie	

na	trawienie	skrobi	

• omawia	znaczenie	
procesu	trawienia	

• opisuje	etapy	
trawienia	
pokarmów	

w	poszczególnych	
odcinkach	przewodu	
pokarmowego	
• analizuje	miejsca	
wchłaniania	
strawionego	pokarmu	

i	wody	
• samodzielnie	przepro-
wadza	doświadczenie	
badające	wpływ	sub-
stancji	zawartych	w	śli-
nie																						na	tra-
wienie	skrobi	

• wyszukuje	odpowiednie	
informacje,	planuje	

i	przeprowadza	doświadcze-
nie	badające	wpływ	substancji	
zawartych	w	ślinie	na	trawie-
nie	skrobi	
• uzasadnia	konieczność	
stosowania	zróżnicowa-
nej	diety	dostosowanej	

do	potrzeb	organizmu	
• uzasadnia	konieczność	
dbałości	o	zęby	



15.	Higiena	i	cho-
roby	układu	po-
karmowego	

• określa	zasady	
zdrowego	żywienia	

• wymienia	przykłady	
chorób	układu	pokar-
mowego	

• wymienia	zasady	pro-
filaktyki	chorób	ukła-
du	pokarmowego	

• według	podanego	
wzoru	oblicza	indeks	
masy	ciała	

• wymienia	
przyczyny	
próchnicy	zębów	

• wskazuje	grupy	po-
karmów	w	piramidzie	
zdrowego	żywienia	i	
aktywności	fizycznej	

• wskazuje	na	zależność	
diety	od	zmiennych	
warunków	zewnętrz-
nych	

• układa	jadłospis	w	za-
leżności	od	zmiennych	
warunków	zewnętrz-
nych	

• wymienia	choroby	
układu	pokar-
mowego	

• analizuje	indeks	masy	
ciała	swój	i	kolegów,	
wykazuje	prawidłowo-
ści													i	odchylenia	
od	normy	

• omawia	zasady	
udzielania	pierwszej	
pomocy	

w	przypadku	zakrztuszenia	

• wyjaśnia	znaczenie	
pojęcia	wartość	ener-
getyczna	pokarmu	

• wykazuje	zależność	
między	dietą	a	czynni-
kami,	które	

ją	warunkują	
• przewiduje	skutki	
złego	odżywiania	
się	

• wykazuje,	że	WZW	A,	
WZW	B	i	WZW	C	
są	chorobami	związa-
nymi	z	higieną	układu	
pokarmowego	
• omawia	zasady	profi-
laktyki	choroby	wrzo-
dowej	żołądka	i	dwu-
nastnicy,	zatrucia	po-
karmowego	i	raka	jelita	
grubego	

• analizuje	indeks	masy	
ciała	w	zależności	od	
stosowanej	diety	

• wykazuje	zależność	
między	higieną	odży-
wiania	się																														
a	chorobami	układu	
pokarmowego	

• demonstruje	czynności	
udzielania	pierwszej	
pomocy	w	przypadku	
zakrztuszenia	

• wskazuje	zasady	profil-
aktyki	próchnicy	zębów	

• wyjaśnia,	dlacze-
go	należy	sto-
sować	dietę	

zróżnicowaną	i	dostoso-
waną	do		potrzeb		organi-
zmu	(wiek,	stan	zdrowia,	
tryb	życia,	aktywność	fi-
zyczna,	pora	roku)	
• układa	odpowiednią	
dietę	dla	uczniów	z	
nadwagą	

i	niedowagą	

• przygotowuje	i	prezentuje	
wystąpienie	w	dowolnej	
formie	na	temat	chorób	
związanych	z	zaburzeniami	
łaknienia	i	przemiany	mate-
rii	

• uzasadnia	konieczność	ba-
dań	przesiewowych																			
w	celu	wykrywania	wcze-
snych	stadiów	raka	jelita	
grubego	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
V.	Układ	
krążenia	

16.	Budowa	i	
funkcje	krwi	

• podaje	nazwy	ele-
mentów	mor-
fotycznych	krwi	

• wymienia	grupy	krwi	
• wymienia	składniki	
biorące	udział	w	
krzepnięciu	krwi	

• omawia	funkcje	krwi	
• wymienia	grupy	krwi	i	
wyjaśnia,	co	stanowi	

podstawę	ich	wyodręb-
nienia	
• wyjaśnia,	co	to	jest	
konflikt	serologiczny	

• omawia	znaczenie	krwi	
• charakteryzuje	ele-
menty	morfotyczne	
krwi	

• omawia	rolę	hemoglo-
biny	

• przedstawia	społec-
zne	znaczenie	
krwiodawstwa	

• przewiduje	skutki	kon-
fliktu	serologicznego	

• omawia	zasady	
transfuzji	krwi	

• wyjaśnia	mecha-
nizm	krzepnięcia	
krwi	

• rozpoznaje	ele-
menty	mor-
fotyczne	krwi	

na	podstawie	ob-
serwacji	mikros-
kopowej	

• uzasadnia	potrzebę	wyko-
nywania	badań	zapobiega-
jących	konfliktowi	serolo-
gicznemu	

• analizuje	wyniki	labora-
toryjnego	badania	krwi	

17.	Krwiobiegi	 • wymienia	narządy	
układu	krwionośne-
go	

• z	pomocą	nauczyciela	
omawia	na	podstawie	
ilustracji	mały	i	duży	
obieg	krwi	

• omawia	funkcje	
wybranego	naczynia	
krwionośnego	

• porównuje	budowę	i	
funkcje	żył,	tętnic	oraz	
naczyń	włosowatych	

• opisuje	funkcje	zast-
awek	żylnych	

• porównuje	krwiobiegi	
mały	i	duży	

• opisuje	drogę	krwi	
płynącej	w	małym																									
i	dużym	krwiobiegu	

• rozpoznaje	poszcze-
gólne	naczynia	
krwionośne	

na	ilustracji	
• wykazuje	związek	
budowy	naczyń	
krwionośnych	

z	pełnionymi	
przez	nie	funkcjami	

• analizuje	związek	przepły-
wu	krwi																														w	
naczyniach	

z	wymianą	gazową	

18.	Budowa	
i	działanie	serca	

• lokalizuje	położenie	
serca	we	własnym	
ciele	

• wymienia	elementy	
budowy	serca	

• podaje	prawidłową	
wartość	pulsu	i	ciśnie-
nia	zdrowego	człowie-
ka	

• rozpoznaje	elementy	
budowy	serca	i	naczy-
nia	krwionośnego	na	
schemacie	(ilustracji	z	
podręcznika)	

• wyjaśnia,	czym	jest	puls	

• opisuje	mechanizm	
pracy	serca	

• omawia	fazy	cyklu	
pracy	serca	

• mierzy	koledze	puls	
• wyjaśnia	różnicę	
między	ciśnieniem	
skurczowym	

a	ciśnieniem	rozkur-
czowym	krwi	

• wykazuje	rolę	za-
stawek	w	funkcjo-
nowaniu	serca	

• porównuje	warto-
ści	ciśnienia	skur-
czowego																											
i	rozkurczowego	
krwi	

• omawia	doświadcze-
nie	wykazujące	wpływ	
wysiłku	fizycznego																				
na	zmiany	tętna	i	ci-
śnienia	krwi	

• planuje	i	przeprowadza	
doświadczenie	wykazują-
ce	wpływ	wysiłku	fizycz-
nego	na	zmiany	tętna	i	ci-
śnienia	krwi	



19.	Higiena	i	cho-
roby	układu	
krwionośnego	

• wymienia	choroby	
układu	krwionośnego	

• omawia	pierwszą	
pomoc	w	wypadku	
krwawień	

i	krwotoków	

• wymienia	przyczyny	
chorób	układu	
krwionośnego	

• wymienia	czynniki	
wpływające	kor-
zystnie	

na	funkcjonowanie	
układu	krwionośnego	

• analizuje	przyczyny	
chorób	układu	
krwionośnego	

• charakteryzuje	
objawy	krwotoku	
żylnego	

i	tętniczego	
• wyjaśnia,	na	czym	
polega	białaczka																											
i	anemia	

• przedstawia	
znaczenie	aktywn-
ości	fizycznej	

i	prawidłowej	diety	dla	
właściwego	funkcjonowa-
nia	układu	krwionośnego	

• przygotowuje	 port-
folio	 na	 temat	 cho-
rób	 układu	 krwio-
nośnego	

• demonstruje	
pierwszą	pomoc	w	
wypadku	krwoto-
ków	

• wyjaśnia	znaczenie	
badań	profilaktycz-
nych	chorób	układu	
krwionośnego	

• wyszukuje	i	prezentuje	
w	dowolnej	formie	materiały	
edukacyjne	oświaty	zdrowot-
nej	na	temat	chorób	społecz-
nych:	miażdżycy,	nadciśnienia	
tętniczego	
i	zawałów	serca	

20.	Układ	limfatyczny	 • wymienia	cechy	
układu	limfa-
tycznego	

• wymienia	narządy	
układu	limfatyczne-
go	

• opisuje	budowę	
układu	limfa-
tycznego	

• omawia	rolę	
węzłów	
chłonnych	

• opisuje	rolę	
układu	limfa-
tycznego	

• rozpoznaje	na	ilu-
stracji	lub	schema-
cie	narządy	układu	
limfatycznego	

• porównuje	układ	limfatycz-
ny	z	układem	krwionośnym	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
V.	Układ	
krążenia	

21.	Budowa	
i	funkcjonowanie	
układu	odpornościo-
wego	

• wymienia	elementy	
układu	odpornościo-
wego	

• wymienia	
rodzaje	od-
porności	

• przedstawia	różnice	
między	surowicą	a	
szczepionką	

• wyróżnia	odporność	
swoistą	i	nieswoistą,	
czynną																											i	
bierną,	naturalną	i	
sztuczną	

• definiuje	szczepionkę	
i	surowicę	jako	czynni-
ki	odpowiadające	za	
odporność	nabytą	

• omawia	rolę	ele-
mentów	układu	od-
pornościowego	

• charakteryzuje	
rodzaje	odporności	

• określa	zasadę	dzia-
łania	szczepionki																														
i	surowicy	

• wyjaśnia	mechanizm	
działania	odporności	
swoistej	

• opisuje	rodzaje	leuko-
cytów	

• odróżnia	działanie	
szczepionki																												
od	działania	surowi-
cy	

• analizuje	wykaz	szczepień	
w	swojej	książeczce	zdrowia	
• ocenia	znaczenie	szczepień	

22.	Zaburzenia	funk-
cjo-	nowania	układu	
odpornościowego	

• wymienia	czynniki	
mogące	wywołać	
alergie	

• opisuje	objawy	alergii	

• określa	przyczynę	
choroby	AIDS	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	transplanta-
cja	narządów	

• podaje	przykłady	na-
rządów,	które	można	
przeszczepiać	

• wyjaśnia	sposób	
zakażenia	HIV	

• wskazuje	drogi	
zakażenia	się	HIV	

• wskazuje	zasady	profil-
aktyki	AIDS	

• uzasadnia,	że	alergia	
jest	związana																																							
z	nadwrażliwością	
układu	odpornościowe-
go	

• ilustruje	przykładami	
znaczenie	transplan-
tologii	

• przedstawia	znaczenie	
przeszczepów	oraz	zgody	
na	transplantację	narzą-
dów	po	śmierci	

	
VI.	Układ	
oddechowy	

23.	Budowa	i	
rola	układu	
oddechowego	

• wymienia	odcinki	
układu	
oddechowego	

• rozpoznaje	na	ilu-
stracji	narządy	
układu	oddecho-
wego	

• omawia	funkcje	ele-
mentów	układu	
oddechowego	

• opisuje	rolę	nagłośni	
• na	podstawie	własne-
go	organizmu	przed-
stawia	mechanizm	
wentylacji	płuc	

• wyróżnia	drogi	odde-
chowe	i	narządy	wy-
miany	gazowej	

• wykazuje	związek	bu-
dowy	elementów	
układu	oddechowego	z	
pełnionymi	funkcjami	

• odróżnia	głośnię	i	
nagłośnię	

• demonstruje	mecha-
nizm	modulacji	głosu	

• definiuje	płuca	jako	
miejsce	wymiany	ga-
zowej	

• wykazuje	związek	
między	budową	a	
funkcją	płuc	

• wykonuje	z	dowolnych	
materiałów	model	ukła-
du	oddechowego	

• wyszukuje	odpowiednie	
metody	i	bada	pojem-
ność	własnych	płuc	



24.	Mechanizm	
wymiany	gazowej	

• wymienia	narządy	bio-
rące	udział	w	procesie	
wentylacji	płuc	

• demonstruje	na	
sobie	mechanizm	
wdechu	

i	wydechu	
• z	pomocą	nauczyciela	
omawia	doświadczenie	
wykrywające	obecność	
CO2	w	wydychanym	
powietrzu	

• wskazuje	 różnice	 w	
ruchach	 klatki	 piersio-
wej	 i	przepony	podczas	
wdechu	i	wydechu	

• przedstawia	rolę	
krwi	w	transpor-
cie	gazów	odde-
chowych	

• omawia	 zawartość	
gazów	 w	 powietrzu	
wdychanym	 i	 wydy-
chanym	

• oblicza	liczbę	wdechów	
i	wydechów	przed	wysił-
kiem	fizycznym	i	po	nim	
• z	pomocą	nauczyciela	
przeprowadza	do-
świadczenie	wykrywa-
jące	obecność	CO2	

w	wydychanym	powietrzu	

• wyróżnia		procesy	
wentylacji	płuc																													
i	oddychania	komór-
kowego	

• opisuje	dyfuzję	O2	i	
CO2	zachodzącą	w	pę-
cherzykach	płucnych	

• wyjaśnia	zależność	
między	liczbą	odde-
chów	a	wysiłkiem	fi-
zycznym	

• na	 przygotowanym	
sprzęcie	 samodzielnie	
przeprowadza	 do-
świadczenie	 wykrywa-
jące	obecność	CO2	

w	wydychanym	powietrzu	

• interpretuje	
wyniki	doświ-
adczenia	wykry-
wającego	CO2	

w	wydychanym	powietrzu	
• przedstawia	
graficznie	
zawartość	gazów	

w	powietrzu	wdy-
chanym	i	wydychanym	
• analizuje	proces	wy-
miany	gazowej																																					
w	płucach	i	tkankach	

• omawia	obserwację	
dotyczącą	wpływu	wy-
siłku	fizycznego																						
na	częstość	oddechów	

• samodzielnie	przygo-
towuje	zestaw	labora-
toryjny	

i	przeprowadza	doświad-
czenie	wykazujące	obec-
ność	CO2	
w	wydychanym	powietrzu	

• planuje	i	wykonuje	obser-
wację	wpływu	wysiłku	fi-
zycznego																					na	
częstość	oddechów	

• wyszukuje	od-
powiednie	informacje,	
planuje	

i	samodzielnie	przeprowadza	
doświadczenie	wykazujące	
obecność	CO2	
w	wydychanym	powietrzu	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
VI.	Układ	
oddechowy	

25.	Oddycha-
nie	
komórkowe	

• definiuje	mitochon-
drium	jako	miejsce	
oddychania	komór-
kowego	

• wskazuje	ATP	jako	
nośnik	energii	

• zapisuje	słownie	rów-
nanie	reakcji	chemicz-
nej	ilustrujące	utlenia-
nie	glukozy	

• określa	znaczenie	
oddychania	
komórkowego	

• zapisuje	za	pomocą	
symboli	chemicznych	
równanie	reakcji	ilu-
strujące	utlenianie	glu-
kozy	

• omawia	rolę	ATP																												
w	organizmie	

• wyjaśnia	sposób	
magazynowania	
energii	w	ATP	

• opisuje	zależność	
między	ilością	mito-
chondriów	

a	zapotrzebowaniem	
narządów	na	energię	

26.	Higiena	i	cho-
roby	układu	odde-
chowego	

• definiuje	kichanie																							
i	kaszel	jako	reakcje	
obronne	organizmu	

• wymienia	choroby	
układu	oddechowego	

• wymienia	czynniki	
wpływające	na	prawi-
dłowe	funkcjonowanie	
układu	oddechowego	

• wskazuje	źródła	
infekcji	górnych																									
i	dolnych	dróg	od-
dechowych	

• określa	sposoby	
zapobiegania	cho-
robom	układu	od-
dechowego	

• opisuje	przyczyny	astmy	
• omawia	zasady	postę-
powania	w	przypadku	
utraty	oddechu	

• omawia	wpływ	za-
nieczyszczeń	pyło-
wych	na	prawidłowe	
funkcjonowanie	
układu	oddechowe-
go	

• podaje		objawy	wy-
branych	chorób	ukła-
du	oddechowego	

• wyjaśnia	związek	
między	wdychaniem	
powietrza	przez	nos																															
a	profilaktyką	cho-
rób	układu	odde-
chowego	

• opisuje	zasady	profi-
laktyki	anginy,	gruźli-
cy	i	raka	płuc	

• rozróżnia	czynne	i	
bierne	palenie	tyto-
niu	

• wykazuje	zależność	
między	zaniec-
zyszczeniem	
środowiska	

a	zachorowalnością	na	
astmę	
• demonstruje	zasady	
udzielania	pierwszej	
pomocy	w	wypadku	za-
trzymania	oddechu	

• analizuje	wpływ	pale-
nia	tytoniu	na	funkcjo-
nowanie	układu	odde-
chowego	

• wyszukuje	w	dowol-
nych	źródłach	infor-
macje	

na	temat	przyczyn	rozwo-
ju	raka	płuc	

• przeprowadza	według	
podanego	schematu	

i	pod	opieką	nauczyciela	
badanie	zawartości	sub-
stancji	smolistych	
w	jednym	papierosie	
• przeprowadza	wywiad	
w	przychodni	zdrowia	
na	temat	profilaktyki	
chorób	płuc	

  



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
VII.	Układ	
wydalniczy	

27.	Budowa	
i	działanie	układu	
wydalniczego	

• wymienia	przykłady	
substancji,	które	są	wy-
dalane	przez	organizm	
człowieka	

• wymienia	narządy	
układu	wydalniczego	

• wyjaśnia	pojęcia	wyda-
lanie	

i	defekacja	
• wymienia	drogi	wy-
dalania	zbędnych	
produktów	przemia-
ny	materii	

• wymienia	CO2																																		
i	mocznik	jako	zbęd-
ne	produkty	prze-
miany	materii	

• porównuje	wyda-
lanie	i	defekację	

• omawia	na	pod-
stawie	ilustracji	
proces	powsta-
wania	moczu	

• wskazuje	na	
modelu	lub	ilu-
stracji	miejsce	
powstawania	
moczu	pierwot-
nego	

• opisuje	sposoby	wy-
dalania	mocznika																							
i	CO2	

• rozpoznaje	na	modelu	
lub	materiale	świeżym	
warstwy	budujące	ner-
kę	

• omawia	rolę	
układu	
wydalniczego	

w	prawidłowym	funk-
cjonowaniu	całego	
organizmu	

• wykonuje	z	dowolnego	
materiału	 model	 ukła-
du	moczowego	

• tworzy	schemat	
przemian	substancji	
odżywczych	

od	zjedzenia	do	wydalenia	

	 	

28.	Higiena	i	choroby	
układu	wydalniczego	

• wymienia	zasady	
higieny	układu	
wydalniczego	

• wymienia	choroby	
układu	wydalniczego	

• wskazuje	na	zakaże-
nia	dróg	moczowych	i	
kamicę	nerkową	jako	
choroby	układu	wy-
dalniczego	

• wymienia	badania	sto-
sowane	w	profilaktyce	
tych	chorób	

• określa	dzienne	zapo-
trzebowanie	organizmu	
człowieka	na	wodę	

• omawia	przyczyny	
chorób	układu	
wydalniczego	

• omawia	na	ilus-
tracji	przebieg	
dializy	

• wyjaśnia	zna-
czenie	wykony-
wania	badań	
kontrolnych	mo-
czu	

• wskazuje	na	koniecz-
ność	okresowego	wy-
konywania	badań	
kontrolnych	moczu	

• uzasadnia	 konieczność	
picia	 dużych	 ilości	 wo-
dy	 podczas	 leczenia	
chorób	nerek	

• ocenia	rolę	dializy																													
w	ratowaniu	życia	

• uzasadnia	koniecz-
ność	regularnego	
opróżniania	pęche-
rza	moczowego	

• analizuje	własne	wyniki	
laboratoryjnego	badania	
moczu	i	na	tej	podstawie	
określa	stan	zdrowia	
własnego	układu	wydal-
niczego	



	
VIII.	Regu-
lacja	ner-
wowo-
hormonalna	

29.	Budowa	
i	funkcjonowanie	
układu	dokrewnego	

• wymienia	gruczoły	
dokrewne	

• wymienia	przykłady	
hormonów	

• wskazuje	na	ilustracji	
położenie	najważniej-
szych	gruczołów	do-
krewnych	

• klasyfikuje	gruczoły	
na	gruczoły	wydzielania	
zewnętrznego	
i	wewnętrznego	
• wyjaśnia	pojęcie	
gruczoł	dokrewny	

• wyjaśnia,	czym	są	hor-
mony	

• podaje	przyczyny	
cukrzycy	

• określa	cechy	hor-
monów	

• przyporządkowuje	 hor-
mony	 do	 odpowiednich	
gruczołów,	 które	 je	 wy-
twarzają	

• charakteryzuje	dzia-
łanie	insuliny																							
i	glukagonu	

• przedstawia	biolo-
giczną	rolę	hormonu	
wzrostu,	tyroksyny,	
insuliny,	adrenaliny,	
testosteronu,	estro-
genów	

• omawia	znaczenie	
swoistego	działania	
hormonów	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	antagoni-
styczne	działanie	in-
suliny																									i	
glukagonu	

• uzasadnia,	że	nie	należy	
bez	konsultacji																														
z	lekarzem	przyjmować	
preparatów	i	leków	hor-
monalnych	

30.	Zaburzenia	
funkcjonowania	
układu	dokrewnego	

• wymienia	skutki	
nadmiaru	i	niedobo-
ru	hormonu	wzrostu	

• wyjaśnia	pojęcie	ró-
wnowaga	hormonalna	

• interpretuje	skutki	
nadmiaru	i	niedoboru	
hormonów	

• uzasadnia	związek	nie-
doboru	insuliny																																	
z	cukrzycą	

• analizuje	i	wykazuje	różni-
ce	między																			cu-
krzycą	typu	1	i	2	

31.	Budowa	i	rola	
układu	nerwowego	

• wymienia	funkcje	
układu	nerwowego	

• wymienia	ele-
menty	budowy	
ośrodkowego	i	
obwodowego	
układu	nerwowe-
go	

• rozpoznaje	na	ilu-
stracji	ośrodkowy	i	
obwodowy	układ	
nerwowy	

• opisuje	elementy	
budowy	komórki	
nerwowej	

• wskazuje	na	ilustracji	
neuronu	przebieg	
impulsu	nerwowego	

• wyróżnia	somatyczny																														
i	autonomiczny	układ	
nerwowy	

• opisuje	funkcje	
układu	ner-
wowego	

• porównuje	dzia-
łanie	układów	
nerwowego	i	do-
krewnego	

• wykazuje	związek	
budowy	komórki	ner-
wowej	z	jej	funkcją	

• omawia	działanie	ośrod-
kowego	

i	obwodowego	
układu	nerwowego	

• wyjaśnia	sposób	
działania	synapsy	

• charakteryzuje	
funkcje	so-
matycznego	

i	autonomicznego	
układu	nerwowego	
• porównuje	
funkcje	
współczulnej	

i	przywspółczulnej	czę-
ści	autonomicznego	
układu	nerwowego	

• ocenia	rolę	regulacji	
nerwowo-hormonalnej	
w	prawidłowym	funk-
cjonowaniu	całego	or-
ganizmu	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
VIII.	Regu-
lacja	ner-
wowo-
hormonalna	

32.	Ośrodkowy	
układ	nerwowy	

• wskazuje	na	ilu-
stracji	najważniej-
sze	elementy	mó-
zgowia	

• wymienia	mózgowie																										
i	rdzeń	kręgowy	jako	
narządy	ośrodkowego	
układu	nerwowego	

• wskazuje	elementy	
budowy	rdzenia	
kręgowego	

na	ilustracji	

• opisuje	budowę	
rdzenia	kręgowego	

• objaśnia	na	ilustracji	
budowę	mózgowia	

• określa	mózgowie	
jako	jednostkę	
nadrzędną	

w	stosunku	do	pozosta-
łych	części	układu	ner-
wowego	

• uzasadnia	nadrzędną	funk-
cję	mózgowia																											
w	stosunku	

do	pozostałych	części	
układu	nerwowego	

33.	Obwodowy	układ	
nerwowy.	Odruchy	

• wymienia	rodzaje	
nerwów	obwodowych	

• podaje	 po	 trzy	 przy-
kłady	 odruchów	 wa-
runkowych	 i	 bezwa-
runkowych	

• wyróżnia	włókna	
czuciowe	i	ruchowe	

• omawia	na	pod-
stawie	ilustracji	
drogę	impulsu	
nerwowego										w	
łuku	odruchowym	

• odróżnia	od-
ruchy	
warunkowe	

i	bezwarunkowe	

• wyjaśnia	 różnicę	
między	 odruchem	
warunkowym	 a	
bezwarunkowym	

• charakteryzuje	
odruchy	
warunkowe	i	
bezwarunkowe	

• przedstawia	graficznie	
drogę	impulsu	nerwo-
wego	w	łuku	odrucho-
wym	

• przedstawia	rolę	odru-
chów	warunkowych	w	
procesie	uczenia	się	

• na	podstawie	
rysunku	wyjaśnia	
mechanizm	odru-
chu	kolanowego	

• dowodzi	znaczenia	od-
ruchów	warunkowych	

i	bezwarunkowych	w	życiu	
człowieka	
• demonstruje	na	koledze	
odruch	kolanowy																											
i	wyjaśnia	działanie	tego	
odruchu	

34.	Higiena	i	cho-
roby	układu	ner-
wowego	

• wymienia	czynniki	
wywołujące	stres	

• podaje	przykłady	
trzech	chorób	spo-
wodowanych	stre-
sem	

• wymienia	sposoby	
radzenia	sobie	ze	stre-
sem	

• wymienia	przykłady	
chorób	układu	ner-
wowego	

• przyporządkowuje	
wybranym	chorobom	
układu	nerwowego	
charakterystyczne	
objawy	

• wyjaśnia	dodatni	
i	ujemny	wpływ	stre-
su	na	funkcjonowanie	
organizmu	
• opisuje	przyczyny	nerwic	
• rozpoznaje	cechy	
depresji	

• wymienia	choroby	
układu	nerwowego:	
padaczkę,	autyzm,	
stwardnienie	rozsia-
ne,	chorobę	Alzhei-
mera	

• analizuje	przyczyny	
chorób	układu	ner-
wowego	

• omawia	wpływ	snu	
na	procesy	uczenia	
się	i	zapamiętywania	
oraz	
na	odporność	organizmu	
• charakteryzuje	objawy	
depresji,	padaczki,	au-
tyzmu,	stwardnienia	
rozsianego,	choroby	Al-
zheimera	

• analizuje	związek	między	
prawidłowym	wysypia-
niem	się																											a	
funkcjonowaniem	organi-
zmu	

  



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
IX.	Narządy	
zmysłów	

35.	Budowa	i	dzia-
łanie	narządu	wzro-
ku	

• omawia	znaczenie	
zmysłów	w	życiu	czło-
wieka	

• rozróżnia	w	narzą-
dzie	wzroku	aparat	
ochronny	oka	i	gałkę	
oczną	

• wymienia	elementy	
wchodzące	w	skład	
aparatu	ochronnego	
oka	

• rozpoznaje	na	ilustracji	
elementy	budowy	oka	

• opisuje	funkcje	ele-
mentów	aparatu	
ochronnego	oka	

• wyjaśnia	pojęcie	ako-
modacja	oka	

• omawia	znaczenie	
adaptacji	oka	

• omawia	funkcje	ele-
mentów	budowy	oka	

• określa	funkcję	
aparatu	
ochronnego	oka	

• wykazuje	związek	bu-
dowy	elementów	oka	z	
pełnionymi	przez	nie	
funkcjami	

• opisuje	drogę	
światła	w	oku	

• wskazuje	loka-
lizację	recep-
torów	wzroku	

• ilustruje	w	formie	pro-
stego	rysunku	drogę	
światła	w	oku	i	po-
wstawanie	obrazu	

na	siatkówce	

• omawia	powsta-
wanie	obrazu	na	
siatkówce	

• planuje	i	przeprowadza	
doświadczenie	wyka-
zujące	reakcję	tęczów-
ki	na	światło	o	różnym	
natężeniu	

• ilustruje	za	pomocą	
prostego	rysunku	drogę	
światła	

w	oku	i	powstawanie	obra-
zu	na	siatkówce	oraz	wyja-
śnia	rolę	soczewki	w	tym	
procesie	

• przeprowadza	doświad-
czenie	wykazujące	obec-
ność	tarczy	nerwu	wzro-
kowego	w	oku	

• ilustruje	za	pomocą	proste-
go	rysunku	drogę	światła	

w	oku	oraz	z	użyciem	od-
powiedniej	terminologii	
tłumaczy	powstawanie	
i	odbieranie	wrażeń	
wzrokowych	

	
IX.	Narządy	
zmysłów	

36.	Ucho	–	na-
rząd	słuchu	
i	równowagi	

• rozpoznaje	na	ilu-
stracji	elementy	
budowy	ucha	

• wyróżnia	ucho	ze-
wnętrzne,	środkowe	i	
wewnętrzne	

• wskazuje	na	ilu-
stracji	położenie	
narządu	równo-
wagi	

• wymienia	funkcje	po-
szczególnych	elemen-
tów	ucha	

• charakteryzuje	funkcje	
poszczególnych	ele-
mentów	ucha	

• omawia	funkcje	ucha	
zewnętrznego,	środ-
kowego	i	wewnętrzne-
go	

• wyjaśnia	mechanizm	
odbierania	i	rozpo-
znawania	dźwięków	

• wskazuje	loka-
lizację	recep-
torów	słuchu	

i	równowagi	w	uchu	
• wyjaśnia	zasadę	
działania	narządu	
równowagi	

• analizuje	przebieg	bodźca	
słuchowego,	uwzględnia-
jąc	przetwarzanie	fal	
dźwiękowych	na	impulsy	
nerwowe	

37.	Higiena	oka	i	ucha	 • wymienia	wady	wzroku	
• omawia	zasady	higieny	
oczu	

• wymienia	choroby	
oczu	i	uszu	

• rozpoznaje																											
na	ilustracji	kró-
tkowzroczność	

i	dalekowzroczność	
• definiuje	hałas	jako	
czynnik	powodujący	
głuchotę	

• omawia	przyczyny	
powstawania	wad	
wzroku	

• charakteryzuje	wady	
wzroku	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	daltonizm																									
i	astygmatyzm	

• charakteryzuje	choroby	
oczu	

• omawia	sposób	kory-
gowania	wad	wzroku	

• rozróżnia	rodzaje	so-
czewek	korygujących	
wady	wzroku	

• analizuje,	w	jaki	spo-
sób	nadmierny	hałas	
może	spowodować	
uszkodzenie	słuchu	

• wyszukuje	informacje	
na	temat	źródeł	hałasu	
w	swoim	miejscu	za-
mieszkania	

• analizuje	źródła	hałasu	
w	najbliższym	otoczeniu	

i	wskazuje	na	sposoby	jego	
ograniczenia	



38.	Zmysły	powonie-
nia,	smaku	i	dotyku	

• przedstawia	rolę	zmy-
słów	powonienia,	sma-
ku																									i	doty-
ku	

• wskazuje	 rozmiesz-
czenie	 receptorów	
powonienia,	 smaku	 i	
dotyku	

• wymienia	pod-
stawowe	smaki	

• wymienia	bodźce	od-
bierane	przez	recepto-
ry	skóry	

• omawia	rolę	
węchu	w	ocenie	
pokarmów	

• wymienia	rodzaje	
kubków	smakowych	

• omawia	doświadcze-
nie	dotyczące	roz-
mieszczenia	kubków	
smakowych	

na	języku	

• wskazuje	położenie	
kubków	smakowych	na	
języku	

• z	niewielką	pomocą	
nauczyciela	wykonu-
je	doświadczenie	do-
tyczące	rozmieszcze-
nia	kubków	smako-
wych	na	języku	

• uzasadnia,	że	skóra	
jest	narządem	do-
tyku	

• analizuje	znaczenie	
wolnych	zakończeń	
nerwowych	

w	skórze	
• wykonuje	na	podsta-
wie	opisu	doświad-
czenie	dotyczące	
rozmieszczenia	kub-
ków	smakowych	

na	języku	

• planuje	i	wykonuje	do-
świadczenie	dotyczące	
rozmieszczenia	kubków	
smakowych	na	języku	

X.	Rozm-
nażanie	i	
rozwój	
człowieka	

39.	Męski	układ	
rozrodczy	

• wymienia	męskie	
narządy	rozrodcze	

• wskazuje	na	ilustracji	
męskie	narządy	rozrod-
cze	

• wymienia	męskie	
cechy	płciowe	

• omawia	budowę	
plemnika	i	wykonuje	
jego	schematyczny	
rysunek	

• omawia	proces	
powstawania	nasienia	

• określa	funkcję	testos-
teronu	

• wymienia	funkcje	mę-
skiego	układu	rozrod-
czego	

• opisuje	funkcje	po-
szczególnych	elemen-
tów	męskiego	układu	
rozrodczego	

• uzasadnia,	że	
główka	plemnika	
jest	właściwą	ga-
metą	męską	

• wykazuje	zależność	
między	produkcją	
hormonów	płciowych																				
a	zmianami	zachodzą-
cymi	w	ciele	mężczy-
zny	

• wyjaśnia	wspólną	funkcjo-
nalność	prącia	jako	narzą-
du	wydalania																														
i	narządu	rozrodczego	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
X.	Rozmna-
żanie	i	roz-
wój	człowie-
ka	

40.	Żeński	
układ	rozrod-
czy	

• wymienia	żeńskie	
narządy	rozrodcze	

• wskazuje	na	ilustracji	
żeńskie	narządy	rozrod-
cze	

• wymienia	żeńskie	
cechy	płciowe	

• opisuje	funkcje	żeń-
skiego	układu	roz-
rodczego	

• charakteryzuje	
pierwszo-,	drugo-	i	
trzeciorzędowe	żeń-
skie	cechy	płciowe	

• opisuje	funkcje	we-
wnętrznych	narzą-
dów	rozrodczych	

• wykazuje	związek	bu-
dowy	komórki	jajowej																											
z	pełnioną	przez	nią	
funkcją	

• analizuje	podobień-
stwa	i	różnice	w	bu-
dowie	

męskich	i	żeńskich	układów	
narządów:	rozrodczego	
i	wydalniczego	

41.	Funkc-
jonowanie	żeński-
ego	układu	
rozrodczego	

• wymienia	żeńskie	
hormony	płciowe	

• wymienia	kolejne	fazy	
cyklu	miesiączkowego	

• wskazuje	w	cyklu	mie-
siączkowym	dni	płod-
ne	i	niepłodne	

• definiuje	jajnik	jako	
miejsce	powstawania	
komórki	jajowej	

• interpretuje	ilu-
stracje	przebiegu	
cyklu	miesiącz-
kowego	

• omawia	zmiany	hor-
monalne	i	zmiany																								
w	macicy	zachodzące																				
w	trakcie	cyklu	mie-
siączkowego	

• analizuje	rolę	ciałka	
żółtego	

• wyznacza	dni	płodne	
i	niepłodne																	
u	kobiet	

w	różnych	dniach	cyklu	
miesiączkowego	
i	z	różną	długością	cyklu	

42.	Rozwój	człowieka	
–	od	poczęcia		do	
narodzin	

• wymienia	nazwy	
błon	płodowych	

• podaje	długość	
trwania	rozwoju	
płodowego	

• wymienia	zmiany	
zachodzące	w	organi-
zmie	kobiety	podczas	
ciąży	

• porządkuje	etapy	
rozwoju	zarodka	od	
zapłodnienia	do	za-
gnieżdżenia	

• wyjaśnia	znaczenie	
pojęcia	

zapłodnienie	
• omawia	zasady	
higieny	zalecane	
dla	kobiet	ciężar-
nych	

• podaje	czas	trwania	
ciąży	

• omawia	wpływ	róż-
nych	czynników	na	
prawidłowy	rozwój	
zarodka	i	płodu	

• charakteryzuje	funkcje	
błon	płodowych	

• charakteryzuje	
okres	rozwoju	
płodowego	

• wyjaśnia	przyczyny	
zmian	zachodzących	w	
organizmie	kobiety	
podczas	ciąży	

• charakteryzuje	etapy	
porodu	

• analizuje	funkcje	łożyska	
• uzasadnia	konieczność	
przestrzegania	zasad	
higieny	przez	kobiety																			
w	ciąży	

• omawia	mecha-
nizm	powstawa-
nia	ciąży	pojedyn-
czej																																							
i	mnogiej	

• wyszukuje																									
w	różnych	źródłach	
informacje	na	temat	
rozwoju	prenatalne-
go	

  



	

43.	Rozwój	człowieka	
–	od	narodzin	
do	starości	

• wymienia	etapy	
życia	człowieka	

• wymienia	rodzaje	dojr-
załości	

• określa	zmiany	rozwo-
jowe	u	swoich	rówie-
śników	

• opisuje	objawy	star-
zenia	się	organizmu	

• wymienia	różnice	w	
tempie	dojrzewania	
dziewcząt	

i	chłopców	

• charakteryzuje	
wskazane	okresy	
rozwojowe	

• przedstawia	cechy	
oraz	przebieg	fizycznego,	
psychicznego	i	społeczne-
go	dojrzewania	człowieka	

• analizuje	różnice	
między	przekwita-
niem	a	starością	

• przyporządkowuje	
okresom	rozwojowym	
zmiany	zachodzące	w	
organizmie	

• tworzy	w	dowolnej	for-
mie	prezentację	na	temat	
dojrzewania	

• tworzy	portfolio	
ze	zdjęciami	swojej	rodziny,	
której	członkowie	znajdują	się	
w	różnych	okresach	rozwoju	

	
X.	Rozmna-
żanie	i	roz-
wój	człowie-
ka	

44.	Higiena	i	choroby	
układu	rozrodczego	

• wymienia	choroby	
układu	rozrodczego	

• wymienia	choroby	
przenoszone	drogą	
płciową	

• wymienia	natu-
ralne																																	
i	sztuczne	me-
tody	planowa-
nia	rodziny	

• wskazuje	kontakty	
płciowe	jako	poten-
cjalne	źródło	zaka-
żenia	układu	rozrod-
czego	

• przyporządkowuje	
chorobom	źródła	
zakażenia	

• wyjaśnia	różnicę	
między	
nosicielstwem	HIV	

a	chorobą	AIDS	
• wymienia	drogi	zaka-
żenia	wirusami:	HIV,	
HBV,	HCV	i	HPV	

• przedstawia	podsta-
wowe	zasady	profi-
laktyki	chorób	prze-
noszonych	drogą	
płciową	

• wyjaśnia	koniec-
zność	regu-
larnych	wizyt	

u	ginekologa	
• przyporządkowuje	
chorobom	ich	charak-
terystyczne	objawy	

• omawia	zasady	profi-
laktyki	chorób	wywo-
ływanych	przez	wiru-
sy:	HIV,	HBV,	HCV																			
i	HPV	

• porównuje	natu-
ralne	i	sztuczne	
metody	plano-
wania	rodziny	

• wymienia	ryzy-
kowne	zachowania	
seksualne,	które	
mogą	prowadzić	
do	zakażenia	HIV	

• przewiduje	indywidualne	
i	społeczne	skutki	zakaże-
nia	wirusami:	HIV,	HBV,	
HCV	
i	HPV	
• uzasadnia	konieczność	
wykonywania	badań	
kontrolnych	jako	spo-
sobu	wczesnego	wy-
krywania	raka	piersi,	
raka	szyjki	macicy	

i	raka	prostaty	

• wyszukuje	w	różnych	
źródłach		informacje	
na	temat	planowa-
nych	szczepień	prze-
ciwko	

wirusowi	brodawczaka,	
który	wywołuje	raka	szyjki	
macicy	
• ocenia	naturalne	i	sztucz-
ne	metody	antykoncepcji	



	
XI.	Równow-
aga	
wewnętrzna	
organizmu	

45.	 Równow-
aga	
wewnętrzna	
organizmu	 –	
homeostaza	

• własnymi	słowami	wy-
jaśnia,	na	czym	polega	
homeostaza	

• wyjaśnia	mechanizm	
termoregulacji																																
u	człowieka	

• wskazuje	drogi	wy-
dalania	wody																														
z	organizmu	

• wykazuje	na	podsta-
wie	wcześniej		zdoby-
tej	wiedzy	zależność	
działania	układów	po-
karmowego	

i	krwionośnego	
• opisuje,	jakie	
układy	narządów	
mają	wpływ	

na	regulację	poziomu	
wody	we	krwi	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	homeostaza	

• na	podstawie	wcześniej	
zdobytej	wiedzy	wyka-
zuje	zależność	działania	
układów:	nerwowego,	
pokarmowego																																				
i	krwionośnego	

• na	podstawie	wcze-
śniej	zdobytej	wiedzy	
wyjaśnia	mechanizm	
regulacji	poziomu	
glukozy	we	krwi	

• na	podstawie	wcze-
śniej	zdobytej	wiedzy	
wykazuje	zależność	
działania	poszczegól-
nych	układów	narzą-
dów																													
w	organizmie	czło-
wieka	

• na	podstawie	wcze-
śniej	zdobytej	wiedzy	
wyjaśnia,	jakie		układy		
narządów	biorą	udział																																					
w	mechanizmie	regula-
cji	poziomu	glukozy	we	
krwi	

• analizuje		i		wykazuje	
rolę	regulacji	nerwowo-	

-hormonalnej	w	utrzymaniu	
homeostazy	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
XI.	Równow-
aga	
wewnętrzna	
organizmu	

46.	Choroba	–	
zaburzenie	
homeostazy	

• omawia	wpływ	trybu	
życia	na	stan	zdrowia	
człowieka	

• podaje	 przykłady	
trzech	 chorób	 za-
kaźnych	 wraz	 z	
czynnikami,	które	

je	wywołują	
• wymienia	choroby	
cywilizacyjne	

• wymienia	
najczęstsze	
przyczyny	nowot-
worów	

• opisuje	zdrowie	fi-
zyczne,	psychiczne																							
i	społeczne	

• podaje	przykłady	
wpływu	środowiska																		
na	życie	i	zdrowie	
człowieka	

• przedstawia	zna-
czenie	aktywności	
fizycznej	dla	pra-
widłowego	

funkcjonowania	or-
ganizmu	człowieka	
• przedstawia	podsta-
wowe	zasady	profi-
laktyki	chorób	nowo-
tworowych	

• klasyfikuje	podaną	
chorobę	do	grupy	
chorób	cywilizacyj-
nych																							lub	
zakaźnych	

• omawia	znaczenie	szcz-
epień	ochronnych	

• wskazuje	alergie	jako	
skutek	zanieczyszczenia	
środowiska	

• wskazuje	metody	
zapobiegania	cho-
robom	cywilizacyj-
nym	

• charakteryzuje	
czynniki	wpływają-
ce	na	zdrowie	
człowieka	

• przedstawia	znaczenie	
pojęć	

zdrowie	i	choroba	
• rozróżnia	zdrowie	fi-
zyczne,	psychiczne	i	
społeczne	

• wymienia	najważniej-
sze	choroby	człowieka	
wywoływane	przez	wi-
rusy,	bakterie,	protisty	i	
pasożyty	zwierzęce	
oraz	przedstawia	zasa-
dy	profilaktyki	tych	
chorób	

• podaje	kryterium	po-
działu	chorób	na	cho-
roby	zakaźne	i	cywili-
zacyjne	

• podaje	przykłady	
szczepień	obowiąz-
kowych	i	nieobowiąz-
kowych	

• wyjaśnia	przy-
czyny	powsta-
wania	chorób	
społecznych	

• wykazuje	wpływ	
środowiska	na	zdrowie	

• uzasadnia,	że	antybiotyki	
i	inne	leki	należy	stosować	
zgodnie	z	zaleceniami	
lekarza	(dawka,	godziny	
przyjmowania	leku																											
i	długość	kuracji)	
• dowodzi,	że	stres	
jest	przyczyną	
chorób	cywiliza-
cyjnych	

• uzasadnia,	że	
nerwice	są	choro-
bami	cywilizacyj-
nymi	

• uzasadnia	koniecz-
ność	okresowego	wy-
konywania	podsta-
wowych	badań	kon-
trolnych	

• formułuje	argumenty	
przemawiające	za	tym,	

że	nie	należy	bez	wyraźnej	
potrzeby	przyjmować	ogól-
nodostępnych	leków	oraz	
suplementów	



47.	Uzależnienia	 • podaje	przykłady	używek	
• wymienia	skutki	za-
żywania	niektórych	
substancji	psychoak-
tywnych	na	stan	
zdrowia	

• przedstawia	negatyw-
ny	wpływ	na	zdrowie	
człowieka	niektórych	
substancji	psychoak-
tywnych	oraz	naduży-
wania	kofeiny	

i	niektórych	leków	
(zwłaszcza	oddziałują-
cych																											na	
psychikę)	

• opisuje	wpływ	
palenia	tytoniu																													
na	zdrowie	

• omawia	skutki	działa-
nia	alkoholu	na	funk-
cjonowanie	organizmu	

• wyjaśnia	mecha-
nizm	powstawania	
uzależnień	

• wyjaśnia	znaczen-
ie	profilaktyki	
uzależnień	

• wykazuje	zależność	
między	
przyjmowaniem	uży-
wek	

a	powstawaniem	nałogu	
• wskazuje	alternatyw-
ne	zajęcia	pomagające	
uniknąć	uzależnień	

• wykonuje	w	dowolnej	for-
mie	prezentację	na	temat	
profilaktyki	uzależnień	

	
	
	
	
	
	 	



	
	

Wymagania	edukacyjne	z	biologii	dla	klasy	8	szkoły	podstawowej	oparte	na	Programie	nauczania	biologii	Puls	życia	
autorstwa	Anny	Zdziennickiej	

	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
I.	
G
en

et
yk
a	

1.	Czym	jest	genety-
ka?	

Uczeń:	
• określa	zakres	
badań	genetyki	

• wyjaśnia,	że	podobień-
stwo	dziecka	do	rodzi-
ców	jest	wynikiem	
dziedziczenia	cech	
	

Uczeń:	
• rozróżnia	cechy	dzie-
dziczne	i	niedziedziczne	

• definiuje	pojęcia	gene-
tyka	
i	zmienność	organizmów	

	

Uczeń:	
• wskazuje	cechy	indywi-
dualne	i	gatunkowe	po-
danych	organizmów	

• omawia	zastosowanie	
genetyki	w	różnych	dzie-
dzinach:	medycynie,	
kryminalistyce,	rolnic-
twie		
i	archeologii	
	

Uczeń:	
• uzasadnia	występowanie	
zmienności	genetycznej	
wśród	ludzi	

• wskazuje	różnice	między	
cechami	gatunkowymi	
a	indywidualnymi	

• wyjaśnia,	z	czego	wy-
nika	podobieństwo	or-
ganizmów	potomnych	
w	rozmnażaniu	bezpł-
ciowym	
	

Uczeń:	
• dowodzi,	że	cechy	organi-
zmu	kształtują	się	dzięki	
materiałowi	genetyczne-
mu	oraz	są	wynikiem	
wpływu	środowiska	

• wyjaśnia	znaczenie	re-
kombinacji	genetycznej		
w	kształtowaniu	się	
zmienności	organizmów	
	

2.	Nośnik	informa-
cji	genetycznej	–	
DNA	

	

• wskazuje	miejsca	wystę-
powania	DNA	

• wymienia	elementy	
budujące	DNA	

• przedstawia	rolę	DNA	
jako	nośnika	informacji	
genetycznej	
	

• przedstawia	budowę	
nukleotydu	

• wymienia	nazwy	zasad	
azotowych	

• omawia	budowę	
chromosomu	

• definiuje	pojęcia:	ka-
riotyp,	helisa,	gen	i	nu-
kleotyd	

• wykazuje	rolę	jądra	

• wykazuje	konieczność	
związania	DNA	przez	
białka	i	powstania	chro-
matyny	
w	jądrze	komórkowym	

• wyjaśnia,	z	czego	wynika	
komplementarność	za-
sad	azotowych	

• graficznie	przedstawia	
regułę	komplementar-
ności	

• wyjaśnia	proces	replika-
cji	

• rozpoznaje	DNA	i	RNA*		
na	modelu	lub	ilustracji	

• porównuje	budowę	
DNA	z	budową	RNA*	

• omawia	budowę	i	funk-
cję	RNA*	
	

• uzasadnia	konieczność	
zachodzenia	procesu	re-
plikacji	DNA	przed	podzia-
łem	komórki	

• wykonuje	dowolną	techni-
ką	model	DNA	

• wykazuje	rolę	replikacji	
w	zachowaniu	niezmie-
nionej	informacji	gene-
tycznej	
	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	 I.	
G
en

et
yk
a	 	

3.	Podziały	komór-
kowe	
	

• wymienia	nazwy	po-
działów	komórkowych	

• podaje	 liczbę	 chromo-
somów	 w	 komórkach	
somatycznych	 i	 płcio-
wych	człowieka	
	

• definiuje	pojęcia:	
chromosomy	homolo-
giczne,	komórki	haploi-
dalne		
i	komórki	diploidalne	

• wskazuje	miejsce	zacho-
dzenia	mitozy	i	mejozy	w	
organizmie	człowieka	
	

• omawia	znaczenie	
mitozy	i	mejozy	

• oblicza	liczbę	chromo-
somów	w	komórce	ha-
ploidalnej,	znając	liczbę	
chromosomów	w	ko-
mórce	diploidalnej	da-
nego	organizmu	
	

• wykazuje	konieczność	
redukcji	ilości	materia-
łu	genetycznego	w	ko-
mórkach	macierzystych	
gamet	

• wykazuje	różnice	
między	mitozą	a	me-
jozą	
	

• wyjaśnia	znaczenie	rekom-
binacji	genetycznej	pod-
czas	mejozy	

• wykonuje	dowolną	techni-
ką	model	mitozy	lub	mejo-
zy	
	

4.	Podstawowe	pra-
wa	dziedziczenia	

	

• definiuje	pojęcia	fenotyp	
i	genotyp	

• wyjaśnia	symbole	uży-
wane	przy	zapisywaniu	
krzyżówek	genetycz-
nych	
	

• omawia	badania	Grego-
ra	Mendla	

• zapisuje	genotypy	ho-
mozygoty	dominującej		
i	homozygoty	recesyw-
nej	oraz	heterozygoty	

• wykonuje	krzyżówki	
genetyczne	przedstawia-
jące	dziedziczenie	jed-
nego	genu	
	

• identyfikuje	allele	domi-
nujące	i	recesywne	

• omawia	prawo	czystości	
gamet	

• na	schemacie	krzyżówki	
genetycznej	rozpoznaje	
genotyp	oraz	określa	fe-
notyp	rodziców	
i	pokolenia	potomnego	
	

• przewiduje	cechy	
osobników	potomnych	
na	podstawie	prawa	
czystości	gamet	

• interpretuje	krzyżówki	
genetyczne,	używając	
określeń:	homozygota,	
heterozygota,	cecha	
dominująca	i	cecha	re-
cesywna	
	

• zapisuje	krzyżówki	gene-
tyczne	przedstawiające	
dziedziczenie	określonej	
cechy	i	przewiduje	genoty-
py	oraz	fenotypy	potom-
stwa	

• ocenia	znaczenie	prac	
Gregora	Mendla	dla	roz-
woju	genetyki	
	

5.	Dziedziczenie	
cech	u	człowie-
ka	

	

• wskazuje	u	ludzi	przy-
kładowe	cechy	dominu-
jącą	i	recesywną	

• z	pomocą	nauczyciela	
rozwiązuje	proste	krzy-
żówki	genetyczne	
	

• wymienia	cechy	domi-
nujące	i	recesywne		
u	człowieka	

• z	niewielką	pomo-
cą	nauczyciela	
rozwiązuje	proste	
krzyżówki	gene-
tyczne	
	

• wyjaśnia,	że	cechę	rece-
sywną	determinują	alle-
le	homozygoty	rece-
sywnej	

• na	podstawie	krzy-
żówki	genetycznej	
przewiduje	wystą-
pienie	cechu	po-
tomstwa	
	

• wskazuje	cechy	czło-
wieka,	które	są	zarów-
no	wynikiem	działania	
genów,	jak	
i	czynników	środowiska	

• ustala	prawdopodo-
bieństwo	występowa-
nia	cechy		
u	potomstwa,	jeśli	nie	
są	znane	genotypy	ob-
ojga	rodziców	
	

• ocenia	wpływ	środowiska	
na	kształtowanie	się	cech	

• na	podstawie	znajomości	
cech	dominujących		
i	recesywnych	

• projektuje	krzyżówki	gene-
tyczne,	poprawnie	posłu-
gując	się	terminami	homo-
zygota	i	heterozygota	
	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
I.	
G
en

et
yk
a	

6.	Dziedziczenie	
płci	u	człowie-
ka	

	

• podaje	liczbę	chromo-
somów	występujących	
w	komórce	diploidalnej	
człowieka	

• wymienia	przykłady	
chorób	dziedzicznych	
sprzężonych	z	płcią	
	

• rozpoznaje	kariotyp	
człowieka	

• określa	cechy	chromo-
somów	X	i	Y	

• omawia	zasadę	dziedzi-
czenia	płci	
	

• wyjaśnia	rolę	chromo-
somów	płci	i	autoso-
mów	

• przedstawia	zjawi-
sko	nosicielstwa	
chorób	pod	kątem	
dziedziczenia	płci	
	

• wyjaśnia	mechanizm	
ujawniania	się	cech	
recesywnych	sprzężo-
nych	z	płcią	

• wykonuje	krzyżówki	
genetyczne	przedsta-
wiające	dziedziczenie	
hemofilii	oraz	daltoni-
zmu	
	

• interpretuje	krzyżówki	
genetyczne	przedstawia-
jące	dziedziczenie	hemo-
filii	oraz	daltonizmu	

• ocenia	znaczenie	po-
znania	budowy	ludzkie-
go	DNA	
	

7.	Dziedziczenie	
grup	krwi	

	

• wymienia	cztery	głów-
ne	grupy	krwi	występu-
jące		
u	człowieka	

• przedstawia	przykłady	
cech	zależnych	od	wie-
lu	genów	oraz	od	śro-
dowiska	
	

• omawia	sposób	dzie-
dziczenia	grup	krwi	

• wyjaśnia	sposób	dzie-
dziczenia	czynnika	Rh	

• wyjaśnia	wpływ	śro-
dowiska	na	rozwój	
cech	osobniczych	
	

• rozpoznaje	grupy	krwi	
na	podstawie	zapisu	
genotypów	

• wykonuje	krzyżówkę	
genetyczną	przedsta-
wiającą	dziedziczenie	
grup	krwi	

• określa	możliwość	wy-
stąpienia	konfliktu	sero-
logicznego	
	

• ustala	grupy	krwi	dzie-
ci	na	podstawie	zna-
jomości	grup	krwi	ich	
rodziców	

• ustala	czynnik	Rh	
dzieci	na	podstawie	
znajomości	czynnika	
Rh	ich	rodziców	
	

• określa	konsekwencje	dla	
drugiej	ciąży	wiążące	się		
z	wystąpieniem	konfliktu	
serologicznego	

• wykazuje,	że	dziedziczenie	
czynnika	Rh	jest	jednoge-
nowe	
	

8.	Mutacje	
	

• definiuje	pojęcie	muta-
cja	

• wymienia	czynniki	mu-
tagenne	

• podaje	przykłady	chorób	
uwarunkowanych	muta-
cjami	genowymi	
i	chromosomowymi	
	

• rozróżnia	mutacje	ge-
nowe		
i	chromosomowe	

• omawia	przyczyny	wy-
branych	chorób	gene-
tycznych	

• wskazuje	mechanizm	
dziedziczenia	mukowi-
scydozy	
	

• wyjaśnia,	na	czym	
polegają	mutacje	
genowe	i	chromo-
somowe	

• omawia	znaczenie	
poradnictwa	gene-
tycznego	

• charakteryzuje	wy-
brane	choroby	ge-
netyczne	

• wyjaśnia	podłoże	
zespołu	Downa	
	

• wyjaśnia	mechanizm	
powstawania	mutacji	
genowych	
i	chromosomowych	

• omawia	zachowania	
zapobiegające	powsta-
waniu	mutacji	

• wyjaśnia	znaczenie	ba-
dań	prenatalnych	
	

• uzasadnia,	że	mutacje	
są	podstawowym	czyn-
nikiem	zmienności	or-
ganizmów	

• analizuje	przyczyny	mu-
tacji	i	wskazuje	ich	skut-
ki	

• wykonuje	portfolio	na	
temat	chorób	genetycz-
nych	
	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
II.
	E
w
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ja
	ż
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9.	Ewolucja	i	jej	do-
wody	
	

• definiuje	pojęcie	ewolu-
cja	

• wymienia	dowody	ewo-
lucji	

• wskazuje	przykłady	
narządów	szczątko-
wych	w	organizmie	
człowieka	
	

• omawia	dowody	ewolu-
cji	

• wymienia	przykłady	
różnych	rodzajów	ska-
mieniałości	

• omawia	etapy	po-
wstawania	skamienia-
łości	

• definiuje	pojęcie	relikt	
• wymienia	przykłady	re-
liktów	
	

• wyjaśnia	istotę	procesu	
ewolucji	

• rozpoznaje	żywe	ska-
mieniałości	

• omawia	przykłady	po-
twierdzające	jedność	
budowy	i	funkcjonowa-
nia	organizmów	

• wymienia	przykłady	
struktur	homologicznych		
i	analogicznych	
	

• określa	warunki	po-
wstawania	skamieniało-
ści	

• analizuje	ogniwa	po-
średnie	ewolucji	

• wskazuje	istnienie	
związku	między	roz-
mieszczeniem	gatunków	
a	ich	pokrewieństwem	
	

• wykazuje	jedność	budowy		
i	funkcjonowania	organi-
zmów	

• ocenia	rolę	struktur	homo-
logicznych	
i	analogicznych	jako	do-
wodów	ewolucji	
	

10.	Mechanizmy	
ewolucji	
	

• wyjaśnia	znaczenie	poję-
cia	
endemit	

• podaje	przykłady	
doboru	sztucznego	
	

• wymienia	przykłady		
endemitów	

• wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	dobór	naturalny	i	do-
bór	sztuczny	

• omawia	ideę	walki	o	byt	
	

• wyjaśnia	główne	zało-
żenia	teorii	ewolucji	
Karola	Darwina	

• wskazuje	różnicę	po-
między	doborem	natu-
ralnym	
a	doborem	sztucznym	

• wymienia	główne	zało-
żenia	syntetycznej	teo-
rii	ewolucji	
	

• wykazuje	izolację	geo-
graficzną	jako	drogę		
do	powstawania	no-
wych	gatunków	

• wykazuje	rolę	endemi-
tów		
z	Galapagos	w	bada-
niach	Darwina*	

• uzasadnia,	że	walka	o	
byt	jest	formą	doboru	
naturalnego	

• ocenia	korzyści	doboru	
naturalnego		
w	przekazywaniu	cech	
potomstwu	

• omawia	współczesne	
spojrzenie	na	ewolucję	
–	syntetyczną	teorię	
ewolucji	
	

• ilustruje	przykładami	dzia-
łanie	doboru	naturalnego	
i	doboru	sztucznego	

• ocenia	korzyści	dla	czło-
wieka	płynące	
z	zastosowania	dobo-
ru	sztucznego	
	



11.	Pochodzenie	
człowieka	

	

• wymienia	przykłady	
organizmów	należą-
cych	do	rzędu	naczel-
nych	

• omawia	cechy	człowie-
ka	rozumnego	

	

• wskazuje	na	mapie	
miejsce,	gdzie	rozpo-
częła	się	ewolucja	na-
czelnych	

• wymienia	czynniki,	
które	miały	wpływ		
na	ewolucję	czło-
wieka	
	

• określa	stanowisko	sys-
tematyczne	człowieka	

• wskazuje	na	przykła-
dzie	szympansa	różnice	
pomiędzy	człowiekiem		
a	innymi	naczelnymi	
	

• analizuje	przebieg	ewo-
lucji	człowieka	

• wykazuje	cechy	wspólne	
człowieka	z	innymi	na-
czelnymi	

• wymienia	cechy	człowie-
ka	pozwalające	zaklasy-
fikować	go	do	poszcze-
gólnych	jednostek	sys-
tematycznych	
	

• porównuje	różne	
formy	człowiekowa-
tych	

• wykazuje,	że	naczelne		
to	ewolucyjni	krewni	
człowieka	
	



	
	
	

	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	
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.	E
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12.	Organizm	
a	środowisko	

	

• wyjaśnia,	czym	zajmuje	
się	ekologia	

• wymienia	czynniki	ogra-
niczające	występowanie	
gatunków	w	różnych	
środowiskach	

• nazywa	formy	morfolo-
giczne	porostów	wyko-
rzystywane	
	w	skali	porostowej	

	

• identyfikuje	siedlisko	
wybranego	gatunku	

• omawia,	czym	jest	ni-
sza	ekologiczna	organi-
zmu	

• wyjaśnia,	do	czego	
służy	skala	porostowa	
	

• rozróżnia	siedlisko	i	ni-
szę	ekologiczną	

• określa	wpływ	wybra-
nych	czynników	środo-
wiska	na	funkcjonowa-
nie	organizmów	

• wykazuje	związek	mię-
dzy	zakresem	tolerancji	
a	stosowaniem	skali	po-
rostowej	
odczytuje	z	wykresu	da-
ne	dotyczące	zakresu	to-
lerancji	

	

• wykazuje	zależność	mię-
dzy	czynnikami	środowi-
ska	
a	występującymi	w	nim	
organizmami	

• rozpoznaje	na	ilustracji	
formy	morfologiczne	po-
rostów	wykorzystywane		
w	skali	porostowej	
	

• interpretuje	wykres	
przedstawiający	zakres	
tolerancji	ekologicznej	
danego	gatunku	

• praktycznie	wykorzystu-
je	skalę	porostową	
	

13.	Cechy	populacji	
	

• definiuje	pojęcia	popula-
cja	
i	gatunek	

• wylicza	cechy	populacji	
• wymienia	typy	rozmiesz-
czenia	osobników	
w	populacji	

• określa	wady	i	zalety	
życia	organizmów	w	
grupie	
	

• wyjaśnia	zależność	mię-
dzy	definicją	populacji	i	
gatunku	

• wymienia	przykłady	
zwierząt	żyjących	w	sta-
dzie	

• określa	przyczyny	migra-
cji	

• przedstawia,	jakie	
dane	można	odczytać	
z	piramidy	wiekowej	
populacji	
	

• wskazuje	populacje	
różnych	gatunków	

• określa	wpływ	migra-
cji	na	liczebność	po-
pulacji	

• wyjaśnia	wpływ	cech	
populacji	na	jej	liczeb-
ność	

• odczytuje	dane	z	pirami-
dy	wiekowej	
	

• wykazuje	zależność	mię-
dzy	liczebnością	popula-
cji	a	jej	zagęszczeniem	

• graficznie	przedstawia	
różne	typy	rozmieszcze-
nia	osobników	w	popu-
lacji	
i	podaje	ich	przykłady	

• wykazuje	zależność	mię-
dzy	strukturą	płciową		
a	liczebnością	populacji	

• charakteryzuje	grupy	
wiekowe	w	piramidach	
	

• przeprowadza	w	te-
renie	obliczanie	za-
gęszczenia	wybranego	
gatunku	

• przewiduje	losy	populacji		
na	podstawie	jej	piramidy	
wiekowej	
	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wymagań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	
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.	E
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14.	Konkurencja	
	

• nazywa	zależności	mię-
dzygatunkowe	

• wymienia	zasoby,	o	
które	konkurują	organi-
zmy	
	

• wyjaśnia,	na	czym	
polega	konkurencja	

• wskazuje	ro-
dzaje	konku-
rencji	
	

• graficznie	przedstawia	
zależności	między	orga-
nizmami,	zaznacza,	który	
gatunek	odnosi	korzyści,	
a	który	–	straty	

• porównuje	konkurencję	
wewnątrzgatunkową	
z	konkurencją	
międzygatunkową	
	

• wskazuje	 przyczyny	 i	
skutki	 konkurencji	mię-
dzygatunkowej	
i	wewnątrzgatunkowej	

• wykazuje	zależność	
między	zasobami	śro-
dowiska	
a	intensywnością	kon-
kurencji	
	

• uzasadnia,	wykorzystując	
wiedzę	z	ewolucjonizmu,		
że	konkurencja	jest	czyn-
nikiem	doboru	naturalne-
go	
	

15.	Drapieżnic-
two.	Rośli-
nożerność	

	

• wymienia	przykłady	
roślinożerców	

• wskazuje	przykłady	
drapieżników	i	ich	ofiar	

• omawia	przystosowa-
nia	organizmów	do	
drapieżnictwa	

• podaje	przykłady	roślin	
drapieżnych	
	

• określa	znaczenie	rośli-
nożerców	w	przyrodzie	

• omawia	adaptacje	rośli-
nożerców	do	zjadania	
pokarmu	roślinnego	

• wyjaśnia	na	wybranych	
przykładach,	na	czym	
polega	drapieżnictwo	

• wymienia	charaktery-
styczne	cechy	drapieżni-
ków	i	ich	ofiar	
	

• wyjaśnia,	w	jaki	sposób	
rośliny	i	roślinożercy	
wzajemnie	regulują	
swoją	liczebność	

• omawia	różne	strategie	
polowań	stosowanych	
przez	drapieżniki	

• opisuje	sposoby	obrony	
organizmów	przed	dra-
pieżnikami	

• wykazuje	przystosowa-
nia	rośliny	drapieżnej	
do	zdobywania	pokar-
mu	
	

• ocenia	znaczenie	dra-
pieżników	i	roślinożer-
ców	w	środowisku	

• wskazuje	adaptacje	dra-
pieżników	
i	roślinożerców		
do	zdobywania	pokarmu	

• określa	rolę	drapież-
ników	w	przyrodzie	
jako	
regulatorów	liczebności		
ofiar	

• charakteryzuje	sposoby	
obrony	roślin	przed	zja-
daniem	
	

• wykazuje	zależności	mię-
dzy	liczebnością	populacji	
drapieżników	a	liczebno-
ścią	populacji	ich	ofiar	

• wyjaśnia	przyczyny	dra-
pieżnictwa	i	wskazuje	me-
tody	zdobywania	pokarmu	
przez	rośliny	drapieżne	

• wykazuje	korzyści	dla	ro-
ślin	płynące	z	roślinożerno-
ści	

• przedstawia	pozytywne		
i	negatywne	skutki	roślino-
żerności	
	

16.	Pasożytnictwo	
	

• wymienia	przykłady	pa-
sożytów	zewnętrznych		
i	wewnętrznych	

• wymienia	przykłady	pa-
sożytnictwa	u	roślin	
	

• wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	pasożytnictwo	

• klasyfikuje	pasożyty	na	
zewnętrzne	i	wewnętrz-
ne	
	

• charakteryzuje	przysto-
sowania	organizmów	
do	pasożytniczego	try-
bu	życia	

• charakteryzuje	paso-
żytnictwo	u	roślin	
	

• ocenia	znaczenie	paso-
żytnictwa	w	przyrodzie	

• wskazuje	przystoso-
wania	roślin		
do	pasożytniczego	
trybu	życia	
	

• wyjaśnia	znaczenie	paso-
żytnictwa	w	regulacji	za-
gęszczenia	populacji	
ofiar	
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17.	Nieantagoni-
styczne	zależno-
ści	między	ga-
tunkami	

	

• wymienia	nieantagoni-
styczne	zależności	mię-
dzygatunkowe	

• podaje	przykłady	orga-
nizmów,	które	łączy	za-
leżność	nieantagoni-
styczna	

	

• określa	warunki	współ-
pracy	między	gatunkami	

• rozróżnia	pojęcia	
komensalizm	i	mutua-
lizm	

• omawia	budowę	
korzeni	roślin	motyl-
kowych	

	

• omawia	różnice	między	
komensalizmem	
a	mutualizmem	

• charakteryzuje	role	
grzyba	i	glonu	w	ple-
sze	porostu	

	

• określa	warunki	wystę-
powania	nieantagoni-
stycznych	relacji	między	
organizmami	różnych	
gatunków	

• charakteryzuje	relacje	
między	rośliną	motylko-
wą	

	

• ocenia	znaczenie	bak-
terii	azotowych	wystę-
pujących	w	glebie	

• wyjaśnia,	jakie	praktyczne	
znaczenie	ma	wiedza	
o	mikoryzie	

	

18.	Czym	
jest	eko-
system?	
	

• wymienia	przykła-
dowe	ekosystemy	

• przedstawia	składniki	
biotopu	i	biocenozy	

• rozróżnia	ekosys-
temy	sztuczne	i	
naturalne	
	

• wskazuje	elementy	
biotopu	i	biocenozy	
wybranego	ekosyste-
mu	

• omawia,	do	czego	
człowiek	wykorzystuje	
ekosystemy	

• wymienia	przemiany		
w	ekosystemach	
	

• omawia	różnice	mię-
dzy	ekosystemami	na-
turalnymi	a	sztucz-
nymi	

• omawia	przebieg	sukce-
sji	pierwotnej	i	wtórnej	
	

• charakteryzuje	różnicę	
między	sukcesją	pier-
wotną		
a	wtórną	
	

• wykazuje	zależności	mię-
dzy	biotopem	a	biocenozą	

• wyszukuje	w	terenie	miej-
sce	zachodzenia	sukcesji	
wtórnej	
	

19.	Zależno-
ści	po-
karmowe	

	

• wymienia	nazwy	
ogniw	łańcucha	po-
karmowego	

• przyporządkowuje	
znane	organizmy	po-
szczególnym	ogni-
wom	łańcucha	po-
karmowego	

• rysuje	schematy	pro-
stych	łańcuchów	po-
karmowych		
w	wybranych	ekosys-
temach	
	

• wyjaśnia	przyczyny	ist-
nienia	łańcuchów	po-
karmowych	

• wskazuje	różnice	między	
producentami		
a	konsumentami	

• rysuje	schemat	prostej	
sieci	pokarmowej	
	

• analizuje	wybrane	po-
wiązania	pokarmowe		
we	wskazanym	ekosys-
temie	

• charakteryzuje	role	
poszczególnych	
ogniw	łańcucha	po-
karmowego	
	

• wykazuje	rolę	destruen-
tów	
w	ekosystemie	

• omawia	czynniki,	które	
zakłócają	równowagę	
ekosystemu	
	

• przewiduje	skutki,	jakie		
dla	ekosystemu	miałoby	
wyginięcie	określonego	
ogniwa	we	wskazanym	
łańcuchu	pokarmowym	

• interpretuje,	na	czym	po-
lega	równowaga	dyna-
miczna	ekosystemu	
	



20.	Materia	i	
energia	w	
ekosystemie	

	

• mawia	na	pod-
stawie	ilustracji	
piramidę	ekolo-
giczną	
	

• wykazuje,	że	materia	
krąży		
w	ekosystemie	

• omawia	na	podstawie	
ilustracji	obieg	węgla		
w	ekosystemie	
	

• wyjaśnia,	że	energia	
przepływa	przez	eko-
system	

• wykazuje	rolę	produ-
centów,	konsumentów	i	
destruentów	w	krążeniu	
materii	
	

• interpretuje	zależ-
ności	między	po-
ziomem	pokarmo-
wym	a	biomasą	i	li-
czebnością	populacji	

• analizuje	informacje	
przedstawione	w	
formie	piramidy	
ekologicznej	
	

• analizuje	przyczyny	zabu-
rzeń	w	krążeniu	materii	
w	ekosystemach	

• uzasadnia	spadek	energii	
w	ekosystemie	na	kolej-
nych	poziomach	troficz-
nych	
	



	
Dział	

	
Temat	

Poziom	wyma-
gań	

ocena	dopuszczająca	 ocena	dostateczna	 ocena	dobra	 ocena	bardzo	dobra	 ocena	celująca	

	
IV
.	C

zł
ow

ie
k	
i	ś
ro
do

w
is
ko

	 	
21.	Różnorodność	

biologiczna	
	

• przedstawia	poziomy	
różnorodności	biolo-
gicznej	

• wymienia	czynniki	
wpływające	na	stan	
ekosystemów	
	

• wyjaśnia,	na	czym	pole-
ga	różnorodność	biolo-
giczna	

• wyjaśnia	różnice	pomię-
dzy	dwoma	poziomami	
różnorodności	biologicz-
nej	
wyszukuje	w	róż-
nych	źródłach	in-
formacje	na	temat	
skutków	spadku	
różnorodności	
	

• charakteryzuje	poziomy	
różnorodności	biologicz-
nej	

• omawia	wpływ	klimatu		
na	kształtowanie	się	
różnorodności	biologicz-
nej	
	

• wykazuje	zmiany	róż-
norodności	biologicznej	
podczas	sukcesji	

• porównuje	poziomy	
różnorodności	biolo-
gicznej	
	

• analizuje	przyczyny	
prowadzące	do	na-
głego	wymarcia	ga-
tunku	
	

22.	Wpływ	człowieka		
na	różnorodność	
biologiczną	

	

• wymienia	przykłady	
działalności	człowieka	
przyczyniającej	się		
do	spadku	różnorodno-
ści	biologicznej	

• podaje	przykłady	ob-
cych	gatunków	
	

• wskazuje	działalność	
człowieka	jako	przyczynę	
spadku	różnorodności	
biologicznej	

• wskazuje	gatunki	wy-
marłe	jako	przykład	dzia-
łalności	człowieka	
	

• wskazuje,	w	jaki	sposób	
niszczenie	siedlisk	
wpływa	na	stan	gatun-
kowy	ekosystemów	

• wyjaśnia,	skąd	się	biorą	
nowe	gatunki	roślin	
i	zwierząt	w	ekosyste-
mach	naturalnych	
	

• wykazuje,	w	jaki	sposób	
działalność	człowieka	
wpływa	na	eliminowanie	
gatunków	

• ocenia	wpływ	wprowa-
dzania	obcych	gatun-
ków		
na	bioróżnorodność		
w	Polsce	
	

• analizuje	zależności	
między	działalnością	
człowieka	
a	zmianą	czynników	
środowiskowych	wpły-
wających	na	spadek	
różnorodności	biolo-
gicznej	
	

23.	Racjonalne	
gospodarowa-
nie	zasobami	
przyrody	

	

• wymienia	przykłady	
zasobów	przyrody	

• wyjaśnia	znaczenie	recy-
klingu	dla	racjonalnego	
gospodarowania	zaso-
bami	
	

• wymienia	przykłady	
odnawialnych	
i	nieodnawialnych	za-
sobów	przyrody	

• ilustruje	przykładami,		
jak	należy	dbać	o	
ochronę	zasobów	

• klasyfikuje	zasoby	przy-
rody	na	niewyczerpy-
walne	
i	wyczerpywalne,	podaje		
ich	przykłady	

• omawia	racjonale	go-
spodarowanie	zasobami	
przyrody	
	

• wykazuje	skutki	niewła-
ściwej	eksploatacji	za-
sobów	

• wyjaśnia,	na	czy	
polega	zrównowa-
żony	rozwój	
	

• objaśnia,	w	jaki	sposób	
odtwarzają	się	odna-
wialne	zasoby	przyrody	

• wyjaśnia,	jak	młodzież	
może	się	przyczynić	do	
ochrony	zasobów	przy-
rody	
	



24.	Sposoby	
ochrony	przy-
rody	

	

• określa	cele	ochrony	
przyrody	

• wymienia	sposoby	
ochrony	gatunkowej	
	

• wymienia	formy	
ochrony	przyrody	

• omawia	formy	ochrony	
indywidualnej	
	

• wyjaśnia,	na	czym	po-
lega	ochrona	obszaro-
wa	

• wykazuje	różnicę	mię-
dzy	ochroną	gatunko-
wą	ścisłą		
a	częściową	
	

• charakteryzuje	po-
szczególne	formy	
ochrony	przyrody	

• wyjaśnia,	czego	dotyczy	
program	Natura	2000	

• prezentuje	wybrane	
przykłady	czynnej	
ochrony	przyrody	w	Pol-
sce	
	

• wskazuje	formy	ochrony	
przyrody	występujące	
w	najbliższej	okolicy	

• uzasadnia	koniecz-
ność	stosowania	
form	ochrony	przy-
rody	dla	zachowania	
gatunków	i	ekosys-
temów	
	

	
	
	
	


