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SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH 

System Oceniania z Przedmiotów Ścisłych  opracowany został na podstawie Rozporządze-

nia MEN                  z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowa-

nia i promowania uczniów                     i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzia-

nów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 29 z 2001r., poz. 323 z późniejszymi zmianami) z 

uwzględnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

System Oceniania z Przedmiotów Ścisłych  obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wyni-

kające                  z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji. 

1.Cele oceniania osiągnięć uczniów 

- bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce 

- pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań  

- uświadomienie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych progra-

mem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie 

- wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny 

- ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia  

- okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie 

stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (rok 

szkolny) 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdol-

nieniach ucznia  

- korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela 

2.  Umiejętności i wiadomości podlegające ocenianiu:  

- znajomość pojęć oraz praw i zasad 

- opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy problemów 

- rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) wykorzystaniem znanych 

praw                        i zasad 

- rozwiązywanie zadań typowych według schematu lub algorytmu 

- posługiwanie się językiem przedmiotu  

- planowanie i przeprowadzanie doświadczeń  

- analizowanie i przedstawianie wyników, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła błędów 

- odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu 

- wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w praktyce 

- systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- sprawdzian- zapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej obejmująca większą partię materiału- 

część, jeden lub dwa działy (45- 90’) 

- kartkówka zapowiedziana- forma odpowiedzi pisemnej obejmująca część działu (15’) 

- kartkówka niezapowiedziana- forma odpowiedzi pisemnej obejmująca obejmująca maksymalnie 

3 ostatnie lekcje  (15’) 
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- krótka odpowiedź ustna z bieżącego materiału obejmująca 3-4 tematy lekcyjne ewentualnie 

zagadnienia z nim związane (15’) 

- karty pracy  

- zeszyt ćwiczeń (klasa II i III) uzupełniany na lekcji lub w formie pracy domowej po każdej lekcji 

- prace domowe 

     - krótkoterminowe, zadawane z lekcji na lekcji                

     - długoterminowe- wykonanie serii zadań, referatu, projektu, pomocy dydaktycznej, 

- zadania wykonywane w zeszycie przedmiotowym w klasie lub w domu 

- aktywność na lekcjach, zaangażowanie 

- praca w grupie 

- aktywność poza lekcjami np.: praca autorska, udział w olimpiadach, konkursach; 

- inne formy: albumy, zagadki, gazetki przedmiotowe, prezentacje doświadczeń, wykonanie plan-

szy, pomocy dydaktycznej 

4. Poprawa ocen 

Oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych, kart pracy, zeszytu ćwiczeń, zadań wykonywanych 

w  zeszycie przedmiotowym,  innych form oceny , z aktywności na lekcji i poza lekcjami, pracy w 

grupie,  nie podlegają poprawie. 

Oceny uzyskane z karkówek i sprawdzianów można poprawiać dowolną ilość razy w ciągu 2 tygo-

dni od momentu oddania prac uczniom. Nauczyciel wyznacza terminy poprawy, po minięciu któ-

rych poprawa danego sprawdzianu jest niemożliwa. W szczególnych (indywidualnych) przypad-

kach nauczyciel  może wyznaczyć dodatkowy termin poprawy kartkówki lub sprawdzianu.  

Nauczyciel przerywa pisanie kartkówki,  sprawdzianu lub innej pracy na lekcji  uczniowi który 

ściąga lub uniemożliwia pracę innych. W takim przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną , 

która nie podlega poprawie.  

Każdy uczeń pisze wszystkie zapowiedziane kartkówki lub sprawdziany.  W przypadku dłuższej 

nieobecności, która obejmuje lekcję na której odbywa się sprawdzian,  uczeń otrzymuje w dzienni-

ku wpis „nb” i jest  zobowiązany jest do napisania zaległego sprawdzianu lub zapowiedzianej kart-

kówki w terminie ustalonym przez nauczyciela (termin poprawy dla pozostałych uczniów  lub usta-

lony indywidualnie). W innych przypadkach (np. wagary, jednodniowa nieobecność, nieobecność 

nieusprawiedliwiona i inne) oraz w przypadku, kiedy uczeń nie stawi się w terminie wyznaczonym 

na uzupełnienie zaległości nauczyciel wyznacza termin napisania sprawdzianu na najbliższej lekcji 

biologii lub innej.  

4. Nieprzygotowania  

Uczeń ma prawo jeden,  (klasa I i III) dwa (klasa II)  razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do 

zajęć bez wyciągania konsekwencji. Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych prac. 

Każde następne zgłoszenie ocenione będzie stopniem ndst.  

Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. 

Uczeń ma obowiązek na bieżąco oraz we własnym zakresie uzupełniać braki w umiejętno-

ściach                                   i wiadomościach wynikające z nieobecności na lekcjach. 

5. Aktywność na lekcjach 

Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą  lub „+” za aktywność na lekcji. Za zebranie 

5 znaków  „+” uczeń otrzymuje ocenę cząstkowa bardzo dobrą. 
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Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową niedostateczną lub „-„ za brak zaangażowania w pracę na 

lekcji. Uczeń , który otrzyma 5 znaków „-”, otrzymuje ocenę cząstkowa niedostateczną. 

6. Ocena śródroczna i roczna 

Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia seme-

stralnego. Stopnie mają różne wagi. Ocenę śródroczną i roczną nie wyznacza średnia ocen cząst-

kowych. Na wysokość oceny wpływ mają formy działalności ucznia w następującej kolejności : 

- postęp w nauce i praca na miarę własnych możliwości 

- sprawdziany (największy wpływ na kształt oceny semestralnej i końcowej)  

- kartkówki  

- odpowiedź ustna 

- prace domowe 

- aktywność na lekcji 

- prace dodatkowe  

7. Dokładne kryteria oceny umiejętności i wiadomości ucznia: 

a. Podczas odpowiedzi ustnej oceniane są: 

- zawartość rzeczowa, 

-  uzasadnienie, argumentowanie, 

- stosowanie poprawnego języka, 

- sposób prezentacji, 

- umiejętność formułowania myśli, 

- zgodność z tematem; 

b. Odpowiedź ustna : 

- bezbłędna, samodzielna, wykraczająca poza program - stopień celujący, 

- bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca - stopień bardzo dobry, 

- bezbłędna, samodzielna, niepełna - stopień dobry, 

-  z błędami, samodzielna, niepełna - stopień dostateczny, 

- z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna - stopień dopuszczający, 

- nie udzielenie odpowiedzi mimo pomocy nauczyciela, bądź stwierdzenie niesamodzielności od-

powiedzi - stopień niedostateczny. 

c..Pisemne prace kontrolne 

Procedura ustalania ocen z pisemnych prac kontrolnych wg skali procentowej 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skale punktową przeliczoną 

na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

do 40 %                                             ocena  1 - ndst 

od 41% do 50 %                                ocena  2 - dop 

od 51% do 75%                                 ocena  3 – dst 

od 76% do 90%                                 ocena  4 – db 

od 91% do 99%                               ocena  5 - bdb 
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ocena bardzo dobra (pełna) + treści ponadprogramowe lub 100%     ocena   6 – cel 

d. Prace domowe:  

 ocena ilościowa – nauczyciel sprawdza czy uczniowie wykonali prace  

 ocena jakościowa – nauczyciel sprawdza poprawność pracy domowej poprzez jej sprawdze-

nie lub  udzielenie odpowiedzi referującej pracę domową. 

Stosowane są kryteria ocen dla odpowiedzi ustnych. Dodatkowym kryterium oceny jest przejrzy-

stość                               i zwięzłość prezentacji, rzeczowość, samodzielność, estetyka pracy. 

e. Praca w grupie: 

Grupy są oceniane za spełnienie poszczególnych kryteriów: 

- rozwiązanie problemu. 

- prezentacja. 

- sposób komunikowania się. 

- organizacja pracy w grupie. 

- gospodarowanie czasem. 

- dbałość o ład i porządek. 

W obrębie grupy oceny mogą być zróżnicowane w zależności od wkładu pracy poszczególnych 

członków. Jeżeli praca w grupie była tylko jednym z elementów lekcji, uczniowie mogą być nagro-

dzeni „plusami”. 

 

8. Zeszyt przedmiotowy, prace domowe,  zeszyt ćwiczeń  

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń (klasa II i III). Po 

każdych zajęciach uczeń uzupełnia dany temat w zeszycie ćwiczeń, oraz zadanie domowe w zeszy-

cie przedmiotowym jeśli zostało zadane. Jeden raz w semestrze  sprawdzane są zeszyty przedmio-

towe  i zeszyty ćwiczeń . Wymagane jest uzupełnienie wszystkich przerobionych tematów z zeszytu 

ćwiczeń oraz notatek  i prac domowych ponieważ brak jakiegokolwiek elementu skutkuje wysta-

wieniem oceny cząstkowej niedostatecznej.  Zeszyty i zeszyty ćwiczeń można oddać również w 

późniejszym terminie ale z każdym kolejnym tygodniem ocena najwyższa będzie ulegała zmianie. 

Pierwszy tydzień- ocena najwyższa 5, drugi tydzień- ocena najwyższa 4, trzeci tydzień-ocena naj-

wyższa 3. Osoby, które nie oddadzą w/w zeszytów w wyznaczonym terminie otrzymują ocenę 

cząstkową niedostateczną.  

Uczniowie mają prawo skorzystania z przywileju „szczęśliwego numerka”. 

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze otrzymali stopień ndst zobowiązani są do uzupełnienia 

wiadomości i zaliczenia ich przed nauczycielem w wyznaczonym przez niego terminie oraz wyma-

ganiach. 
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Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i odpowiedzi 

ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz 

dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 90% punktów, udzie-

la pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania proble-

mów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną terminolo-

gią biologiczną, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 89–75% punktów, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera 

przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności programo-

we, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową 

terminologią biologiczną, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 74–51% punktów, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 
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Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie 

dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym ję-

zykiem i elementarną terminologią biologiczną, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–40% punktów, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać zadań 

o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 39% punktów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1. Propozycja szczegółowych wymagań edukacyjnych z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne 

 

D z i a ł :  N A U K I  B I O L O G I C Z N E  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– zalicza biologię do nauk 

przyrodniczych, 

– określa przedmiot badań 

biologii, 

– wymienia nazwy przy-

rządów optycznych uży-

wanych do obserwacji 

biologicznych, 

– wymienia podstawowe 

metody badawcze biolo-

gii, 

– wykonuje proste prepara-

ty mikroskopowe, 

– przygotowuje mikroskop 

do pracy, 

– wymienia podstawowe 

metody badawcze biolo-

gii, 

– wymienia etapy doświad-

czenia biologicznego. 

Uczeń: 

– wymienia główne dyscy-

pliny biologii, 

– rozróżnia przyrządy op-

tyczne używane do ob-

serwacji biologicznych, 

– wymienia poszczególne 

etapy obserwacji mikro-

skopowej, 

– opisuje budowę mikro-

skopu optycznego, 

– posługuje się mikrosko-

pem optycznym, 

– oblicza powiększenie 

mikroskopu i prowadzi 

obserwacje mikroskopo-

we, 

– opisuje podstawowe me-

tody badawcze biologii, 

– rozróżnia próbę kontrolną 

i badawczą, formułuje 

problem badawczy i hipo-

tezę. 

Uczeń: 

– wymienia zakres badań 

wybranych dyscyplin bio-

logii, 

– określa przydatność wie-

dzy biologicznej, 

– wyjaśnia zasadę działania 

mikroskopu optycznego, 

– rozróżnia różne rodzaje 

preparatów mikroskopo-

wych, 

– wykonuje rysunek obrazu 

mikroskopowego, 

– charakteryzuje metody 

badawcze, 

– omawia zasady przepro-

wadzania doświadczeń, 

– planuje i przeprowadza 

proste doświadczenia bio-

logiczne. 

Uczeń: 

– charakteryzuje dyscypli-

ny biologii, 

– ocenia znaczenie odkryć 

nauk biologicznych (w 

tym medycyny), 

– porównuje zasadę działa-

nia różnych rodzajów mi-

kroskopów, 

– samodzielnie przeprowa-

dza obserwację mikro-

skopową,  

– sporządza kompletną do-

kumentację z obserwacji, 

– projektuje i przeprowadza 

doświadczenie biologicz-

ne (określa problem ba-

dawczy, formułuje i we-

ryfikuje hipotezę, inter-

pretuje wyniki). 

 

Uczeń: 

– ocenia sposoby wykorzy-

stania nauk biologicznych 

w gospodarce i codzien-

nym życiu człowieka, 

– analizuje zadania stojące 

przed naukami biologicz-

nymi w XXI w., 

– ocenia znaczenie obser-

wacji mikroskopowych 

dla nauk biologicznych, 

– samodzielnie planuje, 

uzasadnia celowość, 

przeprowadza i dokumen-

tuje obserwacje mikro-

skopowe, 

– ocenia przydatność pro-

wadzenia doświadczeń w 

nauce biologii. 
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D z i a ł :  B U D O W A  I  C Z Y N N O Ś C I  O R G A N I Z M Ó W  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia kolejne poziomy 

organizacji życia, 

– wymienia podstawowe 

pierwiastki wchodzące w 

skład organizmów, 

– wymienia główne założenia 

teorii komórkowej, 

– definiuje pojęcie „komór-

ka”,  

– rozpoznaje na schematach i 

preparatach wybrane orga-

nelle komórkowe,  

– prowadzi obserwacje mikro-

skopowe różnych rodzajów 

komórek 

– wymienia różnice między 

organizmami i wirusami, 

– przedstawia charaktery-

styczną cechę błon biolo-

gicznych, 

– wymienia typy transportu 

przez błony biologiczne, 

– wymienia przykłady organi-

zmów jedno- i wielokomór-

kowych, 

– wymienia struktury odpo-

wiedzialne za przebieg wy-

branych procesów życio-

wych w jedno- i wieloko-

Uczeń: 

– omawia kolejne poziomy 

organizacji życia, 

– określa skład chemiczny 

komórki roślinnej i zwierzę-

cej, 

– określa rolę węgla w przy-

rodzie, 

– określa rolę wody w przyro-

dzie, 

– charakteryzuje główne zało-

żenia teorii komórkowej, 

– opisuje budowę komórek: 

zwierzęcej, roślinnej, bakte-

ryjnej i grzybowej, 

– określa funkcje poszczegól-

nych organelli komórko-

wych, 

– określa różnice między or-

ganizmami i wirusami, 

– wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko osmozy i cytozy, 

– porównuje zjawiska endocy-

tozy i egzocytozy, 

– określa na podstawie zapisu 

reakcji jej rodzaj (analiza, 

synteza) oraz wymienia 

substraty i produkty reakcji, 

– wyjaśnia znaczenie terminu 

„metabolizm”, 

Uczeń: 

– charakteryzuje hierarchiczną 

strukturę materii, 

– porównuje skład chemiczny 

komórki roślinnej i zwierzę-

cej, 

– określa znaczenie wody dla 

organizmów, 

– porównuje budowę komó-

rek: zwierzęcej, roślinnej, 

bakteryjnej i grzybowej, 

wskazując cechy umożli-

wiające ich rozróżnianie, 

– rozpoznaje w obrazie mi-

kroskopowym poszczególne 

rodzaje komórek oraz wy-

stępujące w nich organelle, 

– analizuje biologiczne zna-

czenie zjawiska osmozy, 

– charakteryzuje organizmy 

jedno- i wielokomórkowe 

– wyjaśnia, jakie czynności 

życiowe organizmów nazy-

wa się życiowymi, 

– charakteryzuje metabolizm 

jako podstawę wszystkich 

procesów życiowych zacho-

dzących w komórce, 

– charakteryzuje różne sposo-

by odżywiania się organi-

zmów, 

Uczeń: 

– analizuje kolejne poziomy 

organizacji życia w zależno-

ści od możliwości przepro-

wadzania procesów życio-

wych, 

– wykazuje związek między 

właściwościami wody a jej 

rolą w przyrodzie, 

– analizuje różnice pomiędzy 

komórkami: zwierzęcą, ro-

ślinną, bakteryjną i grzybo-

wą, 

– omawia związek budowy 

poszczególnych organelli 

komórkowych z pełnionymi 

funkcjami, 

– charakteryzuje różnicę efek-

tywności przebiegu dyfuzji 

w zależności od rozmiaru 

komórki,  

– porównuje przebieg wybra-

nych procesów życiowych 

w organizmie jedno- i wie-

lokomórkowym, 

– charakteryzuje różnorod-

ność sposobów odżywiania 

się heterotrofów, 

– analizuje i interpretuje wy-

niki doświadczenia demon-

strującego wpływ światła na 

Uczeń: 

– ocenia rolę wody i węgla dla 

istnienia życia, 

– konstruuje model komórki, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych organelli 

komórkowych z pełnionymi 

funkcjami, 

– uzasadnia, że fotosynteza 

oraz chemosynteza należą 

do autotroficznych sposo-

bów odżywiania się, 

– przeprowadza doświadcze-

nie demonstrujące wpływ 

stężenia dwutlenku węgla 

na intensywność fotosynte-

zy i interpretuje jego wyni-

ki, 

– planuje i przeprowadza do-

świadczalnie proces fermen-

tacji alkoholowej, omawia i 

interpretuje wyniki tego do-

świadczenia, 

– ocenia wpływ różnych ro-

dzajów rozmnażania się na 

modyfikacje organizmów 

(ewolucję), 

– analizuje i porównuje czyn-

ności życiowe roślin i zwie-

rząt. 
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mórkowym organizmie, 

– definiuje termin „metabo-

lizm”, 

– wymienia sposoby odży-

wiania się organizmów, 

– rozpoznaje organizmy sa-

możywne i cudzożywne, 

– przedstawia ogólne równa-

nie fotosyntezy, 

– definiuje pojęcia: oddycha-

nie komórkowe i wentyla-

cja, 

– przedstawia ogólne równa-

nie oddychania komórko-

wego tlenowego, 

– wymienia rodzaje oddycha-

nia komórkowego, 

– definiuje pojęcie „wydala-

nie”, 

– wymienia główne uboczne 

produkty metabolizmu ro-

ślin, 

– podaje nazwy głównych 

azotowych produktów 

przemiany materii u zwie-

rząt,  

– definiuje pojęcie „rozmna-

żanie się”, 

– wymienia główne sposoby 

rozmnażania się, 

– rozpoznaje na schematach 

sposoby rozmnażania się 

bezpłciowego. 

– określa różnice między od-

żywianiem się autotrofów i 

heterotrofów, 

– wymienia sposoby trawienia 

u heterotrofów, 

– wymienia czynniki wpływa-

jące na intensywność foto-

syntezy, 

– porównuje różne rodzaje 

oddychania beztlenowego 

oraz wyjaśnia, na czym one 

polegają, 

– wyjaśnia, co się dzieje z 

energią uwolnioną podczas 

oddychania komórkowego, 

– wyjaśnia, czym jest wydala-

nie, 

– wyjaśnia, na czym polega 

rozmnażanie się, 

– podaje przykłady bezpłcio-

wego i płciowego rozmna-

żania się organizmów, 

– wyjaśnia, na czym polega 

przemiana pokoleń i jakie 

cechy ma pokolenie domi-

nujące, 

– wyjaśnia terminy: dymor-

fizm płciowy,zapłodnienie, 

zarodek, obojnactwo, parte-

nogeneza, przemiana poko-

leń, sporofit, gametofit, 

– analizuje znaczenie procesu 

oddychania komórkowego 

dla organizmów, 

– porównuje, co się dzieje z 

produktami metabolizmu u 

roślin i u zwierząt, 

– ustala związek między śro-

dowiskiem życia organizmu 

a rodzajem głównych azo-

towych produktów przemia-

ny materii, 

– charakteryzuje różne rodza-

je rozmnażania się organi-

zmów, 

– projektuje doświadczenie 

pokazujące rozmnażanie 

wegetatywne roślin, 

– porównuje rozmnażanie 

płciowe i bezpłciowe, 

– omawia sposoby rozmnaża-

nia się wybranych organi-

zmów. 

 

intensywność fotosyntezy, 

– porównuje oddychanie ko-

mórkowe tlenowe i beztle-

nowe, 

– analizuje zależność między 

fotosyntezą a oddychaniem 

komórkowym, 

– analizuje i interpretuje wy-

niki doświadczenia demon-

strującego proces oddycha-

nia beztlenowego komórek 

drożdży, 

– porównuje organizmy po-

tomne powstałe w wyniku 

różnych sposobów rozmna-

żania się, 

–  charakteryzuje sposoby 

rozmnażania się wybranych 

organizmów. 
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D z i a ł :  K L A S Y F I K O W A N I E  O R G A N I Z M Ó W  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– określa przedmiot badań 

systematyki, 

– wymienia zasługi Karola 

Linneusza w rozwoju sys-

tematyki, 

– wymienia nazwy jedno-

stek taksonomicznych, 

– podaje przykłady nazw 

gatunkowych. 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega 

system podwójnego na-

zewnictwa,  

– określa kryteria podziału 

organizmów na króle-

stwa, 

– podaje charakterystyczne 

cechy przedstawicieli po-

szczególnych królestw, 

– posługuje się prostymi 

kluczami do oznaczania 

roślin i zwierząt. 

Uczeń: 

– uzasadnia potrzebę klasy-

fikowania organizmów, 

– podaje kryteria podziału 

organizmów w sztucz-

nych i naturalnych syste-

mach klasyfikacji, 

– określa kryteria wyróż-

niania poszczególnych 

królestw, 

– stosuje zasady systematy-

ki przy określaniu przyna-

leżności wybranych ga-

tunków. 

Uczeń: 

– ocenia i porównuje 

sztuczne i naturalne sys-

temy podziału organi-

zmów, 

– wyciąga wnioski doty-

czące przynależności sys-

tematycznej na podstawie 

obserwacji. 

 

Uczeń: 

– rozróżnia poszczególne 

jednostki systematyczne, 

– dowodzi konieczność 

prowadzenia klasyfikacji 

organizmów, 

– samodzielnie opracowuje 

prosty klucz do oznacza-

nia dowolnego gatunku, 

– na podstawie różnych 

źródeł informacji analizu-

je i ocenia zmiany w po-

dejściu naukowców do 

klasyfikacji organizmów 

na przestrzeni ostatnich 

lat. 
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D z i a ł :  W I R U S Y ,  B A K T E R I E ,  P R O T I S T Y  I  G R Z Y B Y  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia cechy wirusów 

odróżniające je od innych 

organizmów, 

– podaje przykłady wirusów, 

– wymienia nazwy chorób 

wywołanych przez wirusy, 

– wymienia sposoby zapobie-

gania chorobom wiruso-

wym, 

– wymienia środowiska życia 

bakterii, 

– wymienia przykłady bakte-

rii, 

– podaje przykłady chorób 

bakteryjnych i sposoby za-

pobiegania im, 

– podaje sposoby wykorzy-

stania bakterii przez czło-

wieka, 

– wymienia przykłady proti-

stów, 

– wymienia środowiska życia 

protistów, 

– rozróżnia protisty roślinne, 

zwierzęce i grzybopodobne, 

– podaje znaczenie protistów 

w przyrodzie, 

– wymienia środowiska życia 

grzybów, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę wi-

rusów, 

– wymienia etapy infekcji 

komórki przez wirus, 

– określa różnorodność śro-

dowisk życia bakterii, 

– przedstawia różnorodność 

kształtów i form kolonii 

bakterii, 

– charakteryzuje czynności 

życiowe bakterii, 

– przedstawia znaczenie bak-

terii w przyrodzie i dla 

człowieka, 

– charakteryzuje środowiska 

życia protistów, 

– porównuje czynności ży-

ciowe protistów roślinnych, 

zwierzęcych i grzybopo-

dobnych, 

– prowadzi obserwacje mikro-

skopowe protistów, 

– wyjaśnia znaczenie proti-

stów w przyrodzie, 

– opisuje budowę grzybów, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

grzybów, 

– prowadzi hodowlę pleśniaka 

białego, 

Uczeń: 

– analizuje przebieg infekcji 

komórki przez wirus, 

– charakteryzuje znaczenie 

wirusów, 

– omawia czynności życiowe 

bakterii, 

– rozróżnia formy bakterii w 

preparatach mikroskopo-

wych lub na planszach, 

– wykazuje związek budowy 

bakterii ze środowiskami 

ich życia, 

– przedstawia kryteria podzia-

łu w obrębie grupy proti-

stów 

– omawia czynności życiowe 

protistów, 

– charakteryzuje budowę 

grzyba kapeluszowego, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

grzybów, 

– omawia znaczenie grzyba i 

glonu jako składników po-

rostu, 

– rozpoznaje formy plech 

porostów, 

– wyjaśnia, dlaczego porosty 

nazywa się organizmami 

pionierskimi. 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego wirusy 

są określane jako bez-

względne pasożyty we-

wnątrzkomórkowe, 

– analizuje wybrane czynno-

ści życiowe bakterii, 

– analizuje przystosowania 

bakterii do życia w różnych 

środowiskach, 

– ocenia znacznie bakterii w 

przyrodzie i gospodarce 

człowieka, 

– analizuje wybrane czynno-

ści życiowe protistów, 

– charakteryzuje przystoso-

wania wybranych gatunków 

protistów do życia w róż-

nych środowiskach, 

– ocenia znaczenie grzybów w 

przyrodzie i gospodarce 

człowieka, 

– ocenia znaczenie porostów 

jako organizmów pionier-

skich. 

Uczeń: 

– dowodzi konieczności sto-

sowania szczepień ochron-

nych, 

– ocenia wartość przystoso-

wawczą tworzenia przez 

bakterie przetrwalników, 

– uzasadnia przynależność 

wybranych gatunków do 

protistów, 

– podaje przykłady współży-

cia grzybów z innymi orga-

nizmami, 

– dowodzi, że porosty są or-

ganizmami pionierskimi, 

– interpretuje skalę porosto-

wą. 
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– rozróżnia przedstawicieli 

grzybów, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy grzybów, 

– podaje zasady obowiązujące 

podczas grzybobrania, 

– wyjaśnia, co to jest porost, 

– wymienia środowiska życia 

porostów, 

– podaje przykłady porostów. 

– wyjaśnia pojęcie „mikory-

za”, 

– wymienia pozytywne i ne-

gatywne znaczenie grzybów 

w przyrodzie i gospodarce 

człowieka, 

– charakteryzuje budowę ple-

chy porostu, 

– wymienia formy plech poro-

stów. 

 

D z i a ł :  K R Ó L E S T W O  R O Ś L I N  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– podaje podział w obrębie 

grupy roślin, 

– wymienia wspólne cechy 

roślin, 

– wymienia środowiska życia 

zielenic i krasnorostów, 

– wymienia przykłady glo-

nów, 

– wymienia formy występo-

wania zielenic i krasnoro-

stów, 

– wymienia rodzaje tkanek 

roślinnych, stosując kryte-

rium podziału na tkanki 

twórcze i stałe, 

– wymienia cechy budowy i 

podstawowe funkcje po-

Uczeń: 

– omawia podział w obrębie 

grupy roślin, 

– określa podstawową różnicę 

między glonami i roślinami 

wyższymi, 

– określa środowiska życia 

zielenic i krasnorostów, 

– podaje przykłady glonów 

jednokomórkowych, wielo-

komórkowych i kolonij-

nych, 

– określa znaczenie zielenic i 

krasnorostów w przyrodzie i 

dla człowieka, 

– określa cechy budowy po-

szczególnych tkanek roślin-

nych, 

Uczeń: 

– wyjaśnia pochodzenie ter-

minów: rośliny nagonasien-

ne, rośliny okrytonasienne,  

– charakteryzuje środowisko 

życia i elementy budowy 

wybranych przedstawicieli 

zielenic i krasnorostów, 

– charakteryzuje budowę i 

rozmieszczenie poszczegól-

nych tkanek roślinnych, 

– rozpoznaje poszczególne 

tkanki roślinne na schema-

tach lub w trakcie obserwa-

cji mikroskopowej przekro-

jów przez organy roślinne, 

– charakteryzuje budowę ro-

śliny naczyniowej z 

uwzględnieniem funkcji jej 

Uczeń: 

– ocenia kryterium podziału 

roślin na glony i rośliny 

wyższe, 

– ocenia znaczenie glonów w 

przyrodzie i w życiu czło-

wieka, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych tkanek z 

funkcjami pełnionymi przez 

nie w roślinie, 

– wykonuje preparaty (np. 

przekrój przez liść), prowa-

dzi obserwacje mikrosko-

powe, rozpoznając wybrane 

tkanki na podstawie ich cha-

rakterystycznych cech, 

– wykazuje związek budowy 

korzenia z pełnioną w rośli-

Uczeń: 

– porównuje królestwa roślin i 

zwierząt, 

– planuje obserwacje i ekspe-

rymenty mające na celu 

udowodnienie obecności 

różnych tkanek w organach 

roślinnych, 

– charakteryzuje mechanizm 

wzrostu łodygi na długość i 

przyrostu na grubość, 

– ocenia i porównuje przysto-

sowania poszczególnych or-

ganów roślinnych do peł-

nionych przez nie funkcji, 

– uzasadnia potrzebę ochrony 

gatunkowej w obrębie kró-

lestwa roślin, podaje przy-

kłady gatunków chronio-
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szczególnych tkanek roślin-

nych, 

– rozpoznaje wybrane tkanki 

roślin na ilustracjach lub w 

obrazie mikroskopowym, 

– opisuje ogólny schemat 

budowy rośliny naczynio-

wej z uwzględnieniem jej 

organów (liści, korzenia, ło-

dygi, kwiatu), 

– rozróżnia poszczególne 

strefy korzenia, 

– rozpoznaje systemy korze-

niowe: palowy i wiązkowy, 

– wymienia funkcje korzenia, 

– rozpoznaje na schematach 

lub okazach naturalnych ro-

dzaje łodyg, 

– wymienia funkcje łodygi, 

– rozróżnia części liścia, ro-

dzaj unerwienia i blaszki li-

ściowej, 

– wymienia funkcje liścia, 

– wymienia środowiska życia 

mszaków, 

– rozpoznaje mszaki na sche-

matach i wśród okazów na-

turalnych, 

– określa znaczenie mszaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia środowiska życia 

paprotników,  

– wymienia charakterystyczne 

– omawia podstawowe funk-

cje poszczególnych tkanek 

roślinnych, 

– charakteryzuje zewnętrzną 

budowę korzenia, wskazu-

jąc poszczególne strefy na 

schemacie lub samodzielnie 

wykonanym rysunku, 

– omawia wewnętrzną budo-

wę korzenia, 

– rozpoznaje w obrazie mi-

kroskopowym przekroju 

poprzecznego korzenia po-

szczególne tkanki roślinne, 

– wymienia przykłady mody-

fikacji korzeni, 

– charakteryzuje zewnętrzną i 

wewnętrzną budowę łodygi, 

– rozpoznaje na obrazie mi-

kroskopowym lub na sche-

macie przekroju poprzecz-

nego łodygi poszczególne 

tkanki roślinne, 

– wymienia przykłady mody-

fikacji łodygi, 

– wymienia rodzaje reakcji 

ruchowych łodygi roślin, 

– charakteryzuje zewnętrzną 

budowę liścia (nazywa jego 

części, określa rodzaj uner-

wienia i blaszki liściowej), 

– opisuje tkankową budowę 

liścia płaskiego i igły sosny, 

– omawia budowę i funkcję 

aparatów szparkowych, 

organów (liści, korzenia i 

łodygi, kwiatu i owocu) 

– analizuje budowę zewnętrz-

ną i wewnętrzną korzenia, 

– charakteryzuje wybrane 

modyfikacje korzeni, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną i wewnętrzną ło-

dygi, 

– charakteryzuje wybrane 

modyfikacje łodygi w za-

leżności od pełnionych 

funkcji, 

– dokonuje podziału reakcji 

ruchowych roślin w zależ-

ności od działającego czyn-

nika zewnętrznego, 

– charakteryzuje na wskaza-

nych przykładach budowę 

zewnętrzną liścia (rozpozna-

je rodzaj blaszki liściowej i 

unerwienia), 

– wyjaśnia działanie aparatów 

szparkowych, 

– charakteryzuje wybrane 

modyfikacje liści w zależ-

ności od pełnionych funkcji, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną i wewnętrzną 

mszaków, 

– wskazuje poszczególne or-

gany mchu płonnika na 

schemacie lub samodzielnie 

wykonanym rysunku i okre-

śla ich funkcje, 

nie funkcją, 

– analizuje różnice w budowie 

i przystosowaniach do peł-

nienia swoich funkcji palo-

wego i wiązkowego syste-

mu korzeniowego, 

– wykazuje związek budowy 

łodygi z pełnioną w roślinie 

funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

liści z pełnionymi w roślinie 

funkcjami, 

– analizuje rolę aparatów 

szparkowych w wymianie 

gazowej i transpiracji, 

– analizuje cykl rozwojowy 

mszaków na przykładzie 

mchu płonnika, 

– ocenia znaczenie mszaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wyjaśnia, na czym polega 

niepełne przystosowanie 

paprotników do życia na lą-

dzie, 

– analizuje cykl rozwojowy 

paproci, 

– ocenia znaczenie paprotni-

ków w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– analizuje cykl rozwojowy 

roślin nagonasiennych na 

przykładzie sosny, 

uwzględniając sposób roz-

mnażania się uniezależnia-

nych, 

– ocenia wpływ działalności 

człowieka, w tym zanie-

czyszczenia środowiska, na 

wzrost i rozwój roślin, 

– ocenia adaptacje do trud-

nych warunków klimatycz-

nych w poszczególnych 

grupach królestwa roślin, 

– dowodzi ogromnego zna-

czenia glonów, mszaków, 

paprotników i roślin nasien-

nych dla przyrody i czło-

wieka, 

– przeprowadza doświadcze-

nie demonstrujące wpływ 

wody i temperatury na kieł-

kowanie nasion i interpretu-

je jego wyniki, 

– zakłada i prowadzi zielnik, 

samodzielnie oznaczając 

zebrane gatunki za pomocą 

klucza do oznaczania roślin, 

– analizuje czynniki, które 

pozwoliły roślinom okryto-

nasiennym zdominować 

niemal wszystkie środowi-

ska życia. 
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cechy budowy paproci, 

skrzypów i widłaków, 

– rozpoznaje paprotniki na 

schematach i wśród okazów 

naturalnych roślin, 

– określa znaczenie paprotni-

ków w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia miejsca wystę-

powania roślin nagonasien-

nych, 

– przedstawia ogólną charak-

terystykę roślin nagonasien-

nych, 

– wymienia przykładowe ga-

tunki roślin nagonasiennych 

występujących w Polsce i na 

świecie, 

– określa znaczenie roślin 

nagonasiennych w przyro-

dzie i w życiu człowieka, 

– wymienia miejsca wystę-

powania roślin okrytona-

siennych, 

– przedstawia ogólną charak-

terystykę roślin okrytona-

siennych, 

– opisuje budowę kwiatu ro-

śliny okrytonasiennej, 

– omawia budowę nasienia, 

– wymienia rodzaje owoców, 

– wymienia etapy kiełkowa-

nia, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

– rozpoznaje w obrazie mi-

kroskopowym lub na sche-

macie przekroju poprzecz-

nego liścia tkanki go two-

rzące, 

– wymienia przykłady mody-

fikacji liści, 

– opisuje budowę zewnętrzną 

i elementy budowy we-

wnętrznej mszaków, 

– opisuje cykl rozwojowy 

mszaków na przykładzie 

mchu płonnika, 

– opisuje budowę zewnętrzną 

i elementy budowy we-

wnętrznej paprotników, 

– opisuje cykl rozwojowy 

paproci, 

– opisuje cykl rozwojowy 

roślin nagonasiennych na 

przykładzie sosny, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

roślin nagonasiennych na 

podstawie pokroju oraz szy-

szek, 

– określa rozmieszczenie ro-

ślin nagonasiennych na 

świecie, 

– rozpoznaje wybrane rodzaje 

kwiatostanów, 

– wymienia przykłady strate-

gii roślin, sprzyjających za-

pyleniu, 

– opisuje cykl rozwojowy 

rośliny okrytonasiennej, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną i wewnętrzną pa-

protników, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy paproci, 

skrzypów i widłaków oraz 

określa ich funkcję, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

paproci, skrzypów i widła-

ków za  pomocą przewodni-

ków lub kluczy do oznacza-

nia roślin, 

– charakteryzuje budowę ro-

ślin nagonasiennych 

uwzględniając przystoso-

wania do środowiska wy-

stępowania, 

– charakteryzuje przystoso-

wania nasion roślin nagona-

siennych do wiatropylności, 

– analizuje znaczenie roślin 

nagonasiennych w przyro-

dzie i w życiu człowieka, 

– analizuje charakterystyczne 

cechy budowy rośliny okry-

tonasiennej 

– charakteryzuje budowę 

kwiatu rośliny okrytona-

siennej, 

– rozpoznaje kwiaty i kwiato-

stany roślin okrytonasien-

nych, 

– wykazuje związek budowy 

kwiatu rośliny okrytona-

siennej ze sposobem zapy-

jący je od wody, 

– wykazuje związek budowy 

organów roślin nagonasien-

nych z ich rozmieszczeniem 

geograficznym, 

– analizuje cykl rozwojowy 

rośliny okrytonasiennej, 

– wykazuje związek budowy 

nasion ze sposobem ich roz-

siewania, 

– wykazuje wpływ czynników 

zewnętrznych na kiełkowa-

nie nasion, 

– ocenia znaczenie roślin 

okrytonasiennych w przyro-

dzie i w życiu człowieka. 



 15 

roślin okrytonasiennych, 

– omawia znaczenie roślin 

okrytonasiennych w przyro-

dzie i w życiu człowieka. 

– porównuje budowę nasienia 

bielmowego i bezbielmo-

wego, 

– dokonuje podziału owoców 

na pojedyncze i złożone, 

– rozróżnia różne typy owo-

ców, 

– wymienia sposoby rozsie-

wania nasion, 

– wymienia czynniki warun-

kujące kiełkowanie nasion, 

– opisuje proces kiełkowania, 

– określa różnorodność form 

oraz środowisk życia roślin 

okrytonasiennych, 

– porównuje wybrane elemen-

ty budowy roślin okrytona-

siennych dwu- i jednoli-

ściennych. 

lania, 

– charakteryzuje budowę na-

sion i owoców, 

– charakteryzuje rolę po-

szczególnych elementów 

nasienia w procesie kiełko-

wania, 

– analizuje proces kiełkowa-

nia, 

– charakteryzuje różnorod-

ność form roślin okrytona-

siennych, 

– analizuje różnice pomiędzy 

roślinami okrytonasiennymi 

dwu- i jednoliściennymi. 
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D z i a ł :  K R Ó L E S T W O  Z W I E R Z Ą T  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia wspólne cechy 

organizmów zwierzęcych, 

– wymienia rodzaje syme-

trii ciała zwierząt i przy-

kłady ich występowania, 

– określa środowisko wy-

stępowania i tryb życia 

gąbek, 

– określa znaczenie gąbek 

w przyrodzie i dla czło-

wieka, 

– wyjaśnia, co to jest tkan-

ka, 

– dokonuje podziału tkanek 

zwierzęcych na tkankę 

nabłonkową, łączną, mię-

śniową i nerwową, 

– wymienia podstawowe 

cechy budowy poszcze-

gólnych rodzajów tkanek 

zwierzęcych, 

– wymienia elementarne 

funkcje poszczególnych 

tkanek. 

 

Uczeń: 

– omawia wspólne cechy 

organizmów zwierzęcych, 

– określa rodzaj symetrii 

ciała wskazanych zwie-

rząt, 

– omawia podział w obrę-

bie królestwa zwierząt,  

– podaje charakterystyczne 

cechy budowy gąbek, 

– wymienia sposoby rozm-

nażania się gąbek, 

– przedstawia różnorodność 

budowy gąbek, 

– określa najważniejsze 

funkcje różnych rodzajów 

tkanek zwierzęcych, 

– określa lokalizację wy-

branych rodzajów tkanek 

w organizmie zwierzę-

cym, 

– rozpoznaje wybrane 

tkanki zwierzęce podczas 

obserwacji mikroskopo-

wej oraz na zdjęciach. 

Uczeń: 

– charakteryzuje wspólne 

cechy organizmów zwie-

rzęcych, 

– przedstawia kryteria po-

działu w obrębie króle-

stwa zwierząt, 

– charakteryzuje budowę 

gąbek, 

– charakteryzuje budowę 

poszczególnych tkanek 

zwierzęcych, 

– rozpoznaje poszczególne 

tkanki zwierzęce na 

schematach, zdjęciach i w 

trakcie obserwacji mikro-

skopowych, 

– charakteryzuje lokalizację 

poszczególnych tkanek w 

organizmie. 

Uczeń: 

– analizuje związek między 

symetrią ciała zwierzęcia 

a jego trybem życia, 

– analizuje wybrane czyn-

ności życiowe gąbek, 

– ocenia znaczenie gąbek w 

przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– omawia związek budowy 

poszczególnych tkanek 

zwierzęcych z pełnionymi 

funkcjami w organizmie. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budo-

wy poszczególnych tka-

nek zwierzęcych z peł-

nionymi funkcjami w or-

ganizmie, 

– analizuje związek budo-

wy i czynności życio-

wych gąbek ze środowi-

skiem ich życia, 

– ocenia miejsce gąbek w 

systemie klasyfikacji 

zwierząt. 

 

 

 



 17 

D z i a ł :  B E Z K R Ę G O W C E  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– określa środowisko wystę-

powania i tryb życia parzy-

dełkowców, 

– rozróżnia dwie formy pa-

rzydełkowców: polipa i me-

duzę, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

parzydełkowców, 

– określa znaczenie parzydeł-

kowców w przyrodzie i dla 

człowieka, 

– wymienia środowiska i try-

by życia płazińców, 

– wymienia nazwy gatunków 

płazińców, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć:  

żywiciel pośredni, żywiciel 

ostateczny, 

– wymienia sposoby zakaża-

nia się człowieka pasożytni-

czymi płazińcami, 

– wymienia sposoby uniknię-

cia zakażenia pasożytni-

czymi płazińcami, 

– określa znaczenie płazińców 

w przyrodzie i dla człowie-

ka, 

– wymienia środowiska i tryb 

życia nicieni, 

Uczeń: 

– podaje charakterystyczne 

cechy parzydełkowców, 

– porównuje budowę dwóch 

form parzydełkowców: po-

lipa i meduzy, 

–  wymienia sposoby rozmna-

żania się parzydełkowców, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy płazińców, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup pła-

zińców na podstawie cech 

ich budowy zewnętrznej, 

– omawia sposób rozmnaża-

nia się płazińców, 

– opisuje cykl rozwojowy 

tasiemca uzbrojonego, 

– omawia profilaktykę chorób 

wywołanych przez pasożyt-

nicze płazińce, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy nicieni, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

nicieni na podstawie cech 

ich budowy zewnętrznej, 

– opisuje cykl rozwojowy 

glisty ludzkiej, 

 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę pa-

rzydełkowców, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną poszczególnych 

grup płazińców, 

– wykazuje związek budowy 

tasiemców z ich pasożytni-

czym trybem życia, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną nicieni, 

– charakteryzuje wybranych 

przedstawicieli nicieni jako 

pasożyty, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną poszczególnych 

grup pierścienic, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną stawonogów, 

– porównuje poszczególne 

grupy stawonogów, 

 – charakteryzuje budowę 

zewnętrzną, środowisko i 

tryb życia skorupiaków, 

– analizuje przystosowania 

skorupiaków do środowiska 

i trybu życia, 

– omawia różnorodność ga-

tunkową w grupie skorupia-

ków, 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

parzydełkowców ze środo-

wiskiem i trybem ich życia, 

– wyjaśnia działanie komórek 

parzydełkowych, 

– analizuje cykl rozwojowy 

parzydełkowców na przy-

kładzie chełbi modrej,  

– ocenia znaczenie parzydeł-

kowców w przyrodzie i dla 

człowieka, 

– analizuje przystosowania 

płazińców do pasożytnicze-

go trybu życia, 

– analizuje cykl rozwojowy 

tasiemca uzbrojonego, 

– ocenia znaczenie płazińców 

w przyrodzie i dla człowie-

ka, 

–  analizuje cykl rozwojowy 

glisty ludzkiej, 

– ocenia znaczenie nicieni w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– porównuje budowę nicieni i 

płazińców, 

– wykazuje związek budowy 

pierścienic w zależności od 

środowiska i trybu życia, 

– ocenia znaczenie pierścienic 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe parzy-

dełkowców, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe płaziń-

ców na przykładzie wy-

pławka, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe nicieni 

na przykładzie glisty ludz-

kiej, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe pierście-

nic na przykładzie dżdżow-

nicy, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe skoru-

piaków na przykładzie raka, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe pajęcza-

ków na przykładzie pająka, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe owadów 
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– wymienia nazwy gatunków 

nicieni, 

– wymienia sposoby zakaża-

nia się pasożytniczymi ni-

cieniami, 

– wymienia sposoby uniknię-

cia zakażenia pasożytni-

czymi nicieniami, 

– określa znaczenie nicieni w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy pierścienic, 

– wymienia środowiska życia 

pierścienic, 

– rozpoznaje pierścienice na 

zdjęciach i w środowisku 

naturalnym, 

– określa znaczenie pierście-

nic w przyrodzie i dla czło-

wieka, 

– wymienia wspólne cechy 

budowy wszystkich grup 

stawonogów,  

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup sta-

wonogów na zdjęciach i 

wśród okazów naturalnych, 

– wymienia środowiska i tryb 

życia skorupiaków, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy skorupiaków, 

– rozpoznaje wybranych 

przedstawicieli skorupia-

ków, 

– omawia profilaktykę chorób 

wywołanych przez pasożyt-

nicze płazińce, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy pierścienic, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup pier-

ścienic na podstawie cha-

rakterystycznych cech ich 

budowy zewnętrznej, 

– omawia sposoby rozmnaża-

nia pierścienic, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy stawonogów, 

– rozpoznaje stawonogi na 

podstawie charakterystycz-

nych cech budowy, 

– omawia budowę zewnętrzną 

skorupiaków, 

– omawia sposoby rozmnaża-

nia skorupiaków, 

– omawia budowę zewnętrzną 

pajęczaków, 

– omawia sposoby rozmnaża-

nia pajęczaków, 

– omawia choroby wywoły-

wane przez pajęczaki paso-

żytnicze, 

– omawia budowę zewnętrzną 

owadów, 

– omawia typy rozwoju owa-

dów – rozróżnia przeobra-

żenie zupełne i niezupełne, 

 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną, środowisko i tryb 

życia pajęczaków, 

– analizuje przystosowania 

pajęczaków do środowiska i 

trybu życia, 

– omawia różnorodność ga-

tunkową w grupie pajęcza-

ków, 

– charakteryzuje budowę ze-

wnętrzną, środowisko i tryb 

życia owadów, 

– analizuje przystosowania 

owadów do środowiska i 

trybu życia, 

– omawia różnorodność bu-

dowy aparatów gębowych i 

odnóży owadów w zależno-

ści od pełnionej funkcji, 

– omawia różnorodność ga-

tunkową w grupie skorupia-

ków, 

–  charakteryzuje budowę 

zewnętrzną poszczególnych 

grup mięczaków. 

 

w przyrodzie i dla człowie-

ka, 

– porównuje budowę pier-

ścienic z wcześniej pozna-

nymi grupami zwierząt,  

– uzasadnia zakwalifikowanie 

skorupiaków, pajęczaków i 

owadów do jednej grupy 

zwierząt, 

– wykazuje związek budowy 

aparatów gębowych i odnó-

ży owadów z pełnioną przez 

nie funkcją i trybem życia, 

– ocenia znaczenie stawono-

gów w przyrodzie i dla 

człowieka, 

– wykazuje zróżnicowanie 

budowy w grupie mięcza-

ków jako wynik przystoso-

wania do różnych trybów 

życia, 

– ocenia znaczenie mięcza-

ków w przyrodzie i dla 

człowieka. 

na przykładzie skorka, 

– charakteryzuje budowę we-

wnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe mięcza-

ków na przykładzie ślimaka, 

– porównuje budowę, środo-

wisko i tryb życia przedsta-

wicieli poszczególnych grup 

bezkręgowców, 

– ocenia zagrożenie dla zdro-

wia człowieka wywoływane 

przez pasożytniczych przed-

stawicieli bezkręgowców, 

– wykazuje obecność wśród 

wybranych grup bezkrę-

gowców przystosowań do 

pasożytniczego trybu życia, 

– dowodzi ogromnego zna-

czenia bezkręgowców dla 

przyrody i człowieka, 

– ocenia, w jaki sposób dzia-

łalność człowieka wpływa 

na bioróżnorodność bezkrę-

gowców, 

– uzasadnia potrzebę ochrony 

gatunkowej bezkręgowców, 

podaje przykłady gatunków 

chronionych, 

– samodzielnie prowadzi ho-

dowle i obserwacje bezkrę-

gowców. 
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– określa znaczenie skorupia-

ków w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia środowiska i tryb 

życia pajęczaków, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy pajęczaków, 

– rozpoznaje wybranych 

przedstawicieli pajęczaków, 

– określa znaczenie pajęcza-

ków w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia nazwy chorób 

wywoływanych przez paję-

czaki pasożytnicze, 

– wymienia środowiska i tryb 

życia owadów, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy budowy owadów, 

– wymienia typy rozwoju 

owadów, podaje przykłady 

owadów o danym typie 

rozwoju, 

– rozpoznaje wybranych 

przedstawicieli owadów, 

– określa znaczenie owadów 

w przyrodzie i życiu czło-

wieka, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy mięczaków i określa 

środowisko ich życia, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup mię-

czaków na zdjęciach i wśród 

– omawia zróżnicowanie bu-

dowy przedstawicieli po-

szczególnych grup mięcza-

ków. 
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okazów naturalnych, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

ślimaków, małży i głowo-

nogów. 

 

D z i a ł :  K R Ę G O W C E  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia charaktery-

styczne cechy zwierząt 

kręgowych, 

– wymienia nazwy po-

szczególnych części 

szkieletu kręgowców, 

– wymienia nazwy błon 

płodowych, 

– wymienia charaktery-

styczne cechy ryb, 

– podaje nazwy poszcze-

gólnych płetw ryby, 

– wymienia przystosowania 

ryb do życia w wodzie, 

– wskazuje skrzela jako 

narząd wymiany gazowej 

ryb, 

– rozpoznaje wybrane ga-

tunki ryb, 

– określa znaczenie ryb w 

przyrodzie i w życiu 

Uczeń: 

– omawia charakterystycz-

ne cechy zwierząt kręgo-

wych, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć:  

stałocieplność, zmienno-

cieplność, 

– omawia funkcję błon pło-

dowych, 

– określa rolę poszczegól-

nych rodzajów płetw ry-

by, 

– omawia przystosowania 

ryb do życia w wodzie, 

– omawia funkcję linii na-

bocznej i łusek, 

– omawia funkcję skrzeli 

jako narządu wymiany 

gazowej, 

– omawia typ rozwoju ryb 

(określa rodzaj zapłod-

nienia, wyjaśnia pojęcia: 

tarło, ikra, narybek), 

Uczeń: 

– analizuje charaktery-

styczne cechy zwierząt 

kręgowych, 

– charakteryzuje budowę 

szkieletu kręgowców, 

– charakteryzuje błony pło-

dowe jako przystosowa-

nie do życia na lądzie, 

– porównuje rozmieszcze-

nie układów wewnętrz-

nych bezkręgowców i 

kręgowców, 

– charakteryzuje budowę 

zewnętrzną i tryb życia 

ryb, 

– analizuje charaktery-

styczne cechy budowy 

przedstawicieli ryb, 

– omawia przyczynę wę-

drówek ryb, 

– wymienia gatunki ryb 

objęte w Polsce ochroną 

Uczeń: 

– analizuje rozmieszczenie 

i funkcję poszczególnych 

błon płodowych, 

– wykazuje związek budo-

wy wybranych narządów 

z trybem życia, 

– charakteryzuje skrzela i 

analizuje sposób wymia-

ny gazowej u ryb, 

– ocenia znaczenie ryb w 

przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wykazuje związek budo-

wy płazów ze środowi-

skiem i trybem ich życia, 

– ocenia znaczenie płazów 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wykazuje związek budo-

wy gadów (m.in. pokrycie 

ciała) ze środowiskiem 

życia, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę 

wewnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe ryb na 

przykładzie szczupaka, 

– charakteryzuje budowę 

wewnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe pła-

zów na przykładzie żaby 

wodnej, 

– charakteryzuje budowę 

wewnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe gadów 

na przykładzie jaszczurki 

zwinki, 

– charakteryzuje budowę 

wewnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe pta-

ków na przykładzie kwi-

czoła, 

– charakteryzuje budowę 

wewnętrzną oraz wybrane 

czynności życiowe ssa-
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człowieka, 

– wymienia charaktery-

styczne cechy płazów, 

– określa środowisko życia 

płazów, 

– wymienia stadia rozwo-

jowe żaby, 

– podaje przykłady gatun-

ków płazów beznogich, 

bezogonowych i ogonia-

stych, 

– określa znaczenie płazów 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia charaktery-

styczne cechy gadów, 

– wymienia przystosowania 

gadów do życia na lądzie, 

– określa środowisko życia 

gadów, 

– omawia rozmnażanie się i 

rozwój gada, 

– podaje przykłady gatun-

ków gadów występują-

cych w Polsce, 

– określa znaczenie gadów 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia charaktery-

styczne cechy ptaków, 

– określa środowisko życia 

– omawia różnorodność 

gatunkową ryb,  

–  omawia przystosowania 

płazów do życia w dwóch 

środowiskach, 

– omawia związek budowy 

żaby z jej sposobem poru-

szania się, 

– omawia cykl rozwojowy 

płaza na przykładzie ża-

by, 

– rozpoznaje wybrane ga-

tunki płazów beznogich, 

bezogonowych i ogonia-

stych, 

– omawia różnorodność 

gatunkową płazów,  

– omawia przystosowania 

gadów do życia na lądzie, 

– omawia budowę szkieletu 

gadów, 

– omawia narządy wymia-

ny gazowej gadów, 

– podaje przykłady gatun-

ków krokodyli, żółwi, 

jaszczurek i węży, 

– omawia budowę szkieletu 

ptaków, 

– omawia przystosowania 

ptaków do aktywnego lo-

tu, 

– określa rolę piór, 

gatunkową,  

– charakteryzuje budowę 

zewnętrzną, środowisko i 

tryb życia płazów, 

– analizuje charaktery-

styczne cechy budowy 

przedstawicieli płazów 

beznogich, bezogono-

wych i ogoniastych, 

– wymienia gatunki płazów 

objęte w Polsce ochroną 

gatunkową,  

– charakteryzuje budowę 

zewnętrzną, środowisko i 

tryb życia gadów, 

– analizuje charaktery-

styczne cechy budowy 

przedstawicieli gadów, 

– wymienia gatunki gadów 

objęte w Polsce ochroną 

gatunkową,  

– charakteryzuje budowę 

zewnętrzną, środowisko i 

tryb życia ptaków, 

– charakteryzuje rozmna-

żanie i rozwój ptaków, 

– charakteryzuje rolę po-

szczególnych elementów 

jaja, 

– porównuje budowę, śro-

dowisko i tryb życia pta-

ków i gadów, 

– analizuje związek między 

sposobem rozmnażania 

się i rozwojem gadów a 

środowiskiem ich życia, 

– porównuje budowę, śro-

dowisko i tryb życia ga-

dów i płazów, 

– ocenia znaczenie gadów 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wykazuje związek budo-

wy dzioba ptaka z rodza-

jem pobieranego pokar-

mu, 

– wykazuje związek mię-

dzy sposobem wymiany 

gazowej a przystosowa-

niem ptaków do aktyw-

nego lotu, 

– analizuje rozmnażanie się 

i rozwój ptaków oraz rolę 

poszczególnych elemen-

tów jaja, 

– ocenia znaczenie ptaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wykazuje związek budo-

wy szkieletu kończyn z 

przystosowaniem do try-

bu życia i sposobu poru-

szania się, 

– wykazuje przystosowania 

budowy zębów w zależ-

ków na przykładzie wilka, 

– porównuje wybrane ce-

chy budowy i czynności 

życiowe kręgowców i 

bezkręgowców, 

– porównuje budowę, śro-

dowisko i tryb życia 

przedstawicieli poszcze-

gólnych grup kręgowców, 

– dowodzi ogromnego zna-

czenia kręgowców dla 

przyrody i w życiu czło-

wieka, 

– ocenia, w jaki sposób 

działalność człowieka 

wpływa na bioróżnorod-

ność zwierząt kręgowych, 

– uzasadnia potrzebę 

ochrony gatunkowej krę-

gowców, podaje przykła-

dy gatunków chronionych 

i zagrożonych wyginię-

ciem, 

– planuje działania mające 

na celu ochronę bioróżno-

rodności kręgowców, 

– prowadzi hodowle krę-

gowców, 

– prowadzi obserwację krę-

gowców w terenie, bierze 

udział w dokarmianiu 

zwierząt zimą lub liczeniu 
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ptaków, 

– wymienia przystosowania 

ptaków do aktywnego lo-

tu, 

– wymienia rodzaje piór, 

– podaje przykłady gatun-

ków ptaków, 

– określa znaczenie ptaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia charaktery-

styczne cechy ssaków, 

– określa środowiska życia 

ssaków, 

– wymienia rodzaje koń-

czyn ssaków, 

– omawia budowę zęba, 

– omawia budowę płuc i 

rolę przepony, 

– omawia budowę skóry, 

– podaje przykłady gatun-

ków ssaków, 

– rozróżnia ssaki wśród 

innych zwierząt oraz w 

terenie, 

– określa znaczenie ssaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka. 

– określa specyfikę wymia-

ny gazowej u ptaków,  

– podaje charakterystyczne 

cechy rozmnażania się i 

rozwoju ptaków, 

– omawia budowę jaja, 

– podaje przyczynę wędró-

wek ptaków, 

– omawia różnorodność 

gatunkową ptaków,  

– omawia budowę szkieletu 

ssaków, 

– omawia związek budowy 

kończyn ssaków z ich 

trybem życia, 

– określa rolę skóry, 

– omawia rolę włosów i 

gruczołów potowych,  

– podaje charakterystyczne 

cechy rozmnażania się i 

rozwoju ssaków, 

– podaje przystosowania 

ssaków do życia w róż-

nych środowiskach. 

– analizuje charaktery-

styczne cechy budowy 

przedstawicieli ptaków, 

– wymienia gatunki ptaków 

objęte w Polsce ochroną 

gatunkową,  

– charakteryzuje budowę 

zewnętrzną, środowiska i 

tryb życia ssaków, 

– charakteryzuje budowę 

płuc ssaków, 

– analizuje budowę i funk-

cję skóry, 

– charakteryzuje rozmna-

żanie się  i rozwój ssa-

ków, 

– rozpoznaje przedstawicie-

li ssaków wodnych i lą-

dowych oraz analizuje ich 

charakterystyczne cechy 

budowy, 

– wymienia gatunki ssaków 

objęte w Polsce ochroną 

gatunkową. 

 

ności od rodzaju spoży-

wanego pokarmu, 

– wykazuje, w jaki sposób 

budowa płuc zwiększa 

wydajność wymiany ga-

zowej, 

– określa funkcję gruczo-

łów skórnych, 

– określa rolę łożyska, 

– ocenia znaczenie ssaków 

w przyrodzie i w życiu 

człowieka. 

 

i obrączkowaniu ptaków. 

 

 

 

 

 

 



 23 

D z i a ł :  O R G A N I Z M  C Z Ł O W I E K A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia poziomy organi-

zacji organizmu człowieka, 

– wymienia układy narządów 

człowieka. 

Uczeń: 

– klasyfikuje człowieka jako 

przedstawiciela naczelnych, 

– wskazuje podane układy 

narządów na schemacie lub 

modelu, 

– określa główne funkcje 

układów narządów człowie-

ka, 

– wymienia przykłady me-

chanizmów zapewniających 

równowagę środowiska 

wewnętrznego organizmu. 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie „homeo-

staza”, 

– charakteryzuje mechanizmy 

zapewniające równowagę 

środowiska wewnętrznego 

organizmu. 

 

Uczeń: 

– analizuje hierarchiczną bu-

dowę organizmu człowieka, 

– wykazuje współdziałanie 

układów narządów w orga-

nizmie człowieka, 

– charakteryzuje termoregula-

cję jako przykład mechani-

zmu zapewniającego za-

chowanie równowagi śro-

dowiska wewnętrznego or-

ganizmu. 

Uczeń: 

– analizuje na wybranych 

przykładach współdziałanie 

układów narządów. 
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D z i a ł :  A P A R A T  R U C H U  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia typy kości, 

– wymienia elementy budowy 

kości długiej, 

– podaje główne składniki 

chemiczne kości, 

– wymienia rodzaje połączeń 

kości, 

– podaje główne elementy 

budowy stawu, 

– wymienia rodzaje stawów,  

– podaje nazwy wskazanych 

elementów budowy szkiele-

tu, 

– wymienia elementy szkiele-

tu osiowego i szkieletu koń-

czyn, 

– wymienia elementy budują-

ce czaszkę, 

– podaje funkcję czaszki, 

– wymienia elementy budowy 

kręgu, 

– podaje funkcję kręgosłupa, 

– podaje funkcję klatki pier-

siowej i wymienia jej głów-

Uczeń: 

– rozpoznaje różne typy kości, 

– charakteryzuje budowę ko-

ści długiej, 

– określa chemiczną budowę 

kości, 

– rozpoznaje różne rodzaje 

połączeń kości, 

– opisuje budowę stawu, 

– rozpoznaje różne rodzaje 

stawów oraz podaje miejsca 

ich występowania w organi-

zmie, 

– określa funkcje szkieletu, 

– wymienia i rozpoznaje ele-

menty szkieletu, 

– rozpoznaje elementy budu-

jące czaszkę, 

– charakteryzuje budowę krę-

gu, 

– wymienia i rozpoznaje od-

cinki kręgosłupa, 

– wskazuje elementy budowy 

klatki piersiowej, 

– wskazuje elementy budowy 

Uczeń: 

– określa funkcję różnych 

typów kości, 

– charakteryzuje budowę oraz 

funkcję poszczególnych 

części szkieletu, 

– porównuje budowę i działa-

nie różnych rodzajów sta-

wów, 

– wykazuje związek budowy 

czaszki z pełnioną przez nią 

funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych odcinków 

kręgosłupa z pełnionymi 

przez nie funkcjami, 

– wykazuje związek budowy 

klatki piersiowej z pełnioną 

przez nią funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

szkieletu obręczy i kończyn 

z pełnionymi przez nie 

funkcjami, 

– porównuje budowę kończy-

ny górnej i dolnej, 

– charakteryzuje budowę 

Uczeń: 

– porównuje budowę różnych 

rodzajów kości, 

– planuje i przeprowadza do-

świadczenie pokazujące 

wpływ składu chemicznego 

kości na jej właściwości fi-

zyczne, 

– wykazuje związek między 

składem chemicznym a wła-

ściwościami mechaniczny-

mi kości, 

– określa związek między 

budową stawu a jego dzia-

łaniem, 

– określa związek budowy 

tkanki mięśniowej z pełnio-

ną funkcją, 

– określa związek budowy 

włókna mięśniowego z jego 

funkcją, 

– opisuje działanie głównych 

mięśni szkieletowych, 

– porównuje działanie mięśni 

synergistycznych i antago-

nistycznych, 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

różnych typów kości z peł-

nioną przez nie funkcją, 

– analizuje związek między 

składem chemicznym a wła-

ściwościami mechaniczny-

mi kości, 

– charakteryzuje budowę 

wskazanych elementów 

szkieletu i wykazuje zwią-

zek tej budowy z pełnioną 

funkcją, 

– wyszukuje informacje i 

planuje działania mające na 

celu zapobieganie wadom 

postawy (np. płaskostopiu), 

– demonstruje udzielanie 

pierwszej pomocy w przy-

padku urazów i prostych 

złamań. 
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ne elementy, 

– wymienia elementy budowy 

szkieletu kończyn i obręczy, 

– wymienia główne mięśnie 

szkieletowe, 

– określa rolę aktywności 

fizycznej dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, 

– wymienia naturalne krzywi-

zny kręgosłupa, 

– wymienia najczęściej wy-

stępujące wady postawy, 

– podaje przyczyny wad po-

stawy, 

– wymienia najczęściej wy-

stępujące choroby i urazy 

aparatu ruchu. 

 

 

 

szkieletu kończyn i obręczy, 

– rozpoznaje tkankę mięśnio-

wą szkieletową obserwowa-

ną pod mikroskopem lub na 

schemacie, 

– określa budowę i funkcję 

mięśnia szkieletowego, 

– przedstawia mechanizm 

pracy mięśni, 

– wyjaśnia, na czym polega 

antagonistyczne działanie 

mięśni, 

– przedstawia negatywne 

skutki stosowania dopingu, 

– wskazuje naturalne krzywi-

zny kręgosłupa, 

– rozpoznaje i nazywa zilu-

strowane wady postawy, 

– podaje zasady udzielania 

pierwszej pomocy w przy-

padku urazów i prostych 

złamań. 

włókna mięśniowego, 

– rozpoznaje główne mięśnie 

szkieletowe na schemacie, 

– podaje przykłady mięśni 

działających synergistycznie 

i antagonistycznie, 

– charakteryzuje przyczyny i 

skutki wad postawy, 

– wykazuje związek aktywno-

ści fizycznej z zachowaniem 

zdrowia i sprawności, 

– podaje przyczyny wybra-

nych chorób i urazów apara-

tu ruchu. 

 

 

– wyjaśnia przyczyny i skutki 

wybranych chorób i urazów 

aparatu ruchu. 

. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  P O K A R M O W Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia pierwiastki 

biogenne, 

– wymienia główne skład-

niki odżywcze i podaje 

ich podstawową rolę, 

– wymienia podstawowe 

makroelementy i określa 

rolę wybranego, 

– wymienia przykłady mi-

kroelementów i witamin 

oraz podaje ich źródła, 

– podaje rolę wybranego 

mikroelementu i witami-

ny, 

– określa, na czym polega 

proces trawienia i wska-

zuje miejsce jego zacho-

dzenia, 

– podaje nazwy procesów 

zachodzących w kolej-

nych odcinkach przewodu 

pokarmowego, 

– wymienia elementy bu-

Uczeń: 

– klasyfikuje składniki od-

żywcze według podanego 

kryterium, 

– określa rolę podstawo-

wych składników odżyw-

czych oraz podaje ich 

przykładowe źródła, 

– wymienia makroelementy 

i określa ich znaczenie dla 

organizmu, 

– podaje przykłady mikroe-

lementów i witamin, 

określa ich rolę oraz wy-

mienia ich przykładowe 

źródła, 

– charakteryzuje procesy 

zachodzące w kolejnych 

odcinkach przewodu po-

karmowego, 

– określa funkcję elemen-

tów budowy układu po-

karmowego, 

– podaje rolę ślinianek, 

Uczeń: 

– charakteryzuje składniki 

odżywcze i ich rolę w 

funkcjonowaniu organi-

zmu, 

– określa funkcję, jaką peł-

nią w organizmie wybra-

ne mikroelementy oraz 

witaminy, 

– przeprowadza obserwację 

mikroskopową prepara-

tów ścian wybranych czę-

ści przewodu pokarmo-

wego (żołądka, jelita), 

– określa rolę poszczegól-

nych rodzajów zębów, 

– określa działanie enzy-

mów trawiennych, 

– podaje funkcję kosmków 

jelitowych, 

– planuje dietę uwzględnia-

jącą określone potrzeby i 

warunki, 

– wyszukuje i odczytuje 

Uczeń: 

– charakteryzuje rolę ma-

kroelementów i wykazuje 

ich znaczenie dla funk-

cjonowania organizmu, 

– porównuje makro- i mi-

kroelementy, 

– przedstawia skutki niedo-

boru wybranych witamin, 

– określa znaczenie procesu 

trawienia dla funkcjono-

wania organizmu, 

– charakteryzuje budowę 

poszczególnych elemen-

tów budowy układu po-

karmowego i wykazuje 

jej związek z zachodzą-

cym w danym odcinku 

procesie, 

– rozpoznaje preparaty mi-

kroskopowe ścian wybra-

nych części przewodu 

pokarmowego (żołądka, 

jelita), 

Uczeń: 

– analizuje skutki niedobo-

ru wybranych makro- i 

mikroelementów oraz wi-

tamin, 

– określa znaczenie procesu 

trawienia dla funkcjono-

wania organizmu, 

– wykazuje znaczenie pra-

widłowego odżywiania 

się dla sprawnego funk-

cjonowania organizmu, 

– planuje doświadczenie 

wykazujące obecność w 

ślinie enzymu rozkładają-

cego skrobię, 

– opracowuje zasady, któ-

rych należy przestrzegać, 

aby zapewnić sprawne 

działanie układu pokar-

mowego, 

– wykazuje związek mię-

dzy stosowaniem zasad 

prawidłowego odżywia-
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dowy układu pokarmo-

wego, 

– rozpoznaje elementy bu-

dowy układu pokarmo-

wego, 

– rozpoznaje wątrobę i 

trzustkę, 

– wymienia rodzaje zębów, 

– wymienia zasady prawi-

dłowego odżywiania, 

– wskazuje wybrane grupy 

produktów w piramidzie 

żywieniowej, 

– oblicza wskaźnik masy 

ciała, 

– wymienia skutki niewła-

ściwej diety, 

– wymienia wybrane cho-

roby układu pokarmowe-

go 

– wymienia zasady higieny 

układu pokarmowego. 

 

 

 

 

wątroby i trzustki w pro-

cesie trawienia, 

– rozróżnia rodzaje zębów, 

– wymienia miejsce działa-

nia wybranych enzymów 

trawiennych,  

– podaje rolę wybranych 

enzymów trawiennych w 

procesie trawienia, 

– określa zapotrzebowanie 

na składniki odżywcze, 

– odczytuje informacje z 

piramidy żywieniowej, 

– określa czynniki wywołu-

jące choroby układu po-

karmowego, 

– wymienia zasady profi-

laktyki chorób układu po-

karmowego. 

informacje umieszczone 

na produktach spożyw-

czych, 

– określa rolę pokarmu jako 

źródła energii, 

– charakteryzuje czynniki 

wywołujące choroby 

układu pokarmowego, 

– uzasadnia stosowanie 

profilaktyki chorób ukła-

du pokarmowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wykazuje związek budo-

wy poszczególnych ro-

dzajów zębów z pełnioną 

przez nie funkcją, 

– przeprowadza doświad-

czenie wykazujące obec-

ność w ślinie enzymu 

rozkładającego skrobię, 

– wykazuje związek budo-

wy kosmka jelitowego z 

pełnioną funkcją, 

– interpretuje informacje 

umieszczone na produk-

tach spożywczych, 

– charakteryzuje zagrożenia 

zdrowia wynikające z 

niedowagi, otyłości i ano-

reksji, 

– charakteryzuje rolę po-

karmu jako źródła energii. 

nia się a profilaktyką cho-

rób układu pokarmowego. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  O D D E C H O W Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy 

układu oddechowego, 

– rozróżnia wentylację płuc i 

oddychanie komórkowe, 

– podaje przykłady chorób 

układu oddechowego,  

– wymienia główne czynniki 

wywołujące choroby układu 

oddechowego, 

– podaje sposoby zapobiega-

nia chorobom układu odde-

chowego. 

 

 

 

 

Uczeń: 

– podaje funkcję elementów 

budowy układu oddechowe-

go, 

– wyjaśnia, na czym polega 

wentylacja płuc, 

– opisuje przebieg procesu 

wymiany gazowej w płu-

cach i tkankach, 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

palenie tytoniu wpływa na 

funkcjonowanie układu od-

dechowego, 

– wymienia zasady, których 

należy przestrzegać, aby za-

pewnić sprawne działanie 

układu oddechowego. 

Uczeń: 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

wentylacją płuc a oddycha-

niem komórkowym, 

– porównuje ruchy przepony i 

klatki piersiowej podczas 

wdechu i wydechu, 

– przeprowadza doświadcze-

nie pozwalającego porów-

nać objętość powietrza, jaką 

można jednorazowo usunąć 

z płuc podczas wydechów: 

spokojnego i pogłębionego. 

 

 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i 

funkcję układu oddechowe-

go. 

– wykazuje związek budowy 

elementów układu odde-

chowego z pełnioną przez 

nie funkcją, 

– charakteryzuje mechanizm 

wentylacji płuc, 

– charakteryzuje proces wy-

miany gazowej w płucach i 

tkankach, 

– planuje doświadczenie po-

zwalające porównać objętość 

powietrza, jaką można jedno-

razowo usunąć z płuc pod-

czas wydechów: spokojnego i 

pogłębionego, 

– charakteryzuje przykładowe 

choroby układu oddecho-

wego, 

– omawia zasady profilaktyki 

chorób układu oddechowe-

go.  

Uczeń: 

– analizuje proces wymiany 

gazowej w płucach i tkan-

kach, 

– charakteryzuje przebieg 

wymiany gazowej podczas 

intensywnego wysiłku fi-

zycznego, 

– analizuje przyczyny i skutki 

chorób układu oddechowe-

go, 

– planuje działania mające na 

celu zapobieganie chorobom 

układu oddechowego, 

– wykazuje związek między 

prowadzeniem zdrowego 

stylu życia (niepaleniem ty-

toniu, uprawianiem sportu) 

a funkcjonowaniem układu 

oddechowego. 

 

 

 



 29 

D z i a ł :  U K Ł A D  K R Ą Ż E N I A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych, 

– wymienia elementy budowy 

układu krwionośnego, 

– wskazuje położenie serca, 

– nazywa główne części serca 

i naczynia krwionośne z nim 

połączone, 

– przedstawia na schemacie 

krążenie krwi w obiegu 

płucnym i obwodowym, 

– określa rolę krwi w organi-

zmie, 

– wymienia główne składniki 

krwi, 

– wymienia grupy krwi w 

układzie AB0 i Rh, 

– wymienia elementy budowy 

układu limfatycznego, 

– wymienia wybrane choroby 

układu krwionośnego,  

– wymienia czynniki wywołu-

jące choroby układu krwio-

nośnego, 

– wymienia sposoby zapobie-

Uczeń: 

– określa funkcję naczyń 

krwionośnych, 

– rozpoznaje i wskazuje ele-

menty budowy układu 

krwionośnego na schemacie 

lub modelu anatomicznym 

człowieka, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

modelu główne części serca 

i naczynia krwionośne z nim 

połączone, 

– omawia krążenie krwi w 

obiegu płucnym i obwodo-

wym, 

– wymienia metody oceny 

pracy serca, 

– prowadzi obserwację mikro-

skopową preparatu krwi, 

– podaje rolę głównych skład-

ników krwi w organizmie, 

– wymienia etapy procesu 

krzepnięcia krwi, 

– wyjaśnia, co oznaczają gru-

py krwi w układzie AB0 i 

Rh, 

Uczeń: 

– opisuje budowę serca, 

– porównuje budowę żył i 

tętnic, 

– określa rolę zastawek żyl-

nych, 

– omawia cykl pracy serca, 

– porównuje krążenie krwi w 

obiegu płucnym i obwodo-

wym, 

– dokonuje pomiaru tętna, 

– podaje poprawne wartości 

tętna i ciśnienia krwi, 

– przeprowadza doświadcze-

nie prezentujące wpływ wy-

siłku fizycznego na wartość 

tętna i ciśnienia krwi, 

– charakteryzuje główne 

składniki krwi, 

– rozpoznaje składniki ko-

mórkowe krwi podczas ob-

serwacji mikroskopowej 

preparatu krwi, 

– określa rolę krwi w trans-

porcie gazów oddechowych, 

– podaje znaczenie określania 

Uczeń: 

– charakteryzuje rodzaje na-

czyń krwionośnych,  

– charakteryzuje budowę 

układu krwionośnego, 

– charakteryzuje budowę ser-

ca, 

– analizuje krążenie krwi w 

obiegu płucnym i obwodo-

wym, 

– analizuje cykl pracy serca, 

– dokonuje pomiaru ciśnienia 

krwi, 

– planuje doświadczenie pre-

zentujące wpływ wysiłku 

fizycznego na wartość tętna 

i ciśnienia krwi, 

– analizuje przykładowe wy-

niki laboratoryjne badań 

krwi, 

– charakteryzuje proces 

krzepnięcia krwi, 

– analizuje wybrane sytuacje 

pod względem groźby wy-

stąpienia konfliktu serolo-

gicznego, 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

naczyń krwionośnych z peł-

nioną przez nie funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

serca z pełnioną przez nie 

funkcją, 

– analizuje wynik pomiaru 

ciśnienia krwi, 

– charakteryzuje EKG jako 

metodę oceny pracy serca, 

– wykazuje zależność między 

układem krążenia a układem 

oddechowym, 

– określa przystosowania 

głównych składników krwi 

do pełnionej funkcji, 

– omawia proces powstawania 

limfy, 

– charakteryzuje czynniki 

wpływające pozytywnie i 

negatywnie na funkcjono-

wanie układu krwionośne-

go, 

– opracowuje zasady, których 

należy przestrzegać, aby za-
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gania chorobom układu 

krwionośnego, 

– opisuje profilaktykę chorób 

układu krążenia. 

– wyjaśnia, co to jest konflikt 

serologiczny, 

– wyjaśnia społeczne znacze-

nie krwiodawstwa, 

– określa funkcje układu lim-

fatycznego, 

– opisuje budowę i podaje 

funkcję węzłów chłonnych, 

– wymienia miejsca wystę-

powania największych wę-

złów chłonnych w organi-

zmie, 

– omawia czynniki wywołują-

ce choroby układu krwiono-

śnego, 

– omawia sposoby zapobiega-

nia chorobom układu 

krwionośnego. 

grupy krwi, 

– omawia, na czym polega 

konflikt serologiczny, 

– analizuje społeczne znacze-

nie krwiodawstwa, 

– rozpoznaje główne elementy 

układu limfatycznego na 

schemacie, wskazuje miej-

sca występowania dużych 

węzłów chłonnych, 

– charakteryzuje choroby 

układu krwionośnego oraz 

analizuje czynniki je wywo-

łujące, 

– omawia zasady udzielania 

pierwszej pomocy w przy-

padku krwawienia lub 

krwotoku. 

– charakteryzuje budowę i 

funkcję układu limfatyczne-

go, 

– wykazuje znaczenie aktyw-

ności fizycznej i prawidło-

wego odżywiania dla wła-

ściwego funkcjonowania 

układu krążenia. 

pewnić sprawne funkcjono-

wanie układu krążenia. 

– demonstruje udzielanie 

pierwszej pomocy w przy-

padku krwawienia lub 

krwotoku. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  O D P O R N O Ś C I O W Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie „odpor-

ność”, 

– wymienia elementy układu 

odpornościowego, 

– wyróżnia odporność nie-

swoistą i swoistą, 

– wyjaśnia, co to jest kom-

pleks zgodności tkankowej, 

– wymienia etapy stanu za-

palnego, 

– rozróżnia odporność czynną 

i bierną oraz nabytą i 

sztuczną, 

– podaje skład szczepionki, 

– wymienia przykładowe za-

lecane szczepienia, 

– podaje przykłady narządów, 

które się przeszczepia, 

– wymienia wybrane choroby 

układu odpornościowego,  

– wymienia sposoby zarażenia 

się wirusem HIV. 

 

 

Uczeń: 

– określa funkcję układu od-

pornościowego, 

– rozpoznaje i wskazuje ele-

menty układu odpornościo-

wego na schemacie lub mo-

delu anatomicznym czło-

wieka, 

– określa funkcję limfocytów i 

przeciwciał, 

– wyjaśnia, na czym polega 

kompleks zgodności tkan-

kowej, 

– wskazuje szczepionkę jako 

czynnik zapewniający od-

porność nabytą, 

– określa czynniki chorób 

układu odpornościowego,  

– wyjaśnia, na czym polega 

transplantacja narządów, 

– wymienia działania zmniej-

szające ryzyko zakażenia się 

wirusem HIV i  zachorowa-

nia na AIDS. 

Uczeń: 

– określa rolę poszczególnych 

elementów układu odporno-

ściowego, 

– wyjaśnia znaczenie limfocy-

tów i przeciwciał w reakcji 

odpornościowej organizmu, 

– omawia sposoby działania 

szczepionki, 

– charakteryzuje nadwrażli-

wość jako zaburzenie czyn-

ności układu odpornościo-

wego, 

– charakteryzuje sytuacje, w 

których konieczna jest 

transplantacja narządu, 

– charakteryzuje odporność 

czynną i bierną oraz nabytą i 

sztuczną, 

– porównuje skład szczepion-

ki i surowicy, 

– wyjaśnia konieczność wy-

konywania szczepień obo-

wiązkowych, 

 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje strukturę 

układu odpornościowego 

oraz sposób jego działania 

w zależności od czynnika 

chorobotwórczego, 

– charakteryzuje kompleks 

zgodności tkankowej, 

– charakteryzuje reakcję 

obronną organizmu na sku-

tek infekcji, 

– porównuje odporność czyn-

ną i bierną oraz nabytą i 

sztuczną, 

– porównuje sposób działania 

szczepionki i surowicy, 

– wykazuje społeczne znacze-

nie przeszczepów. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek pomię-

dzy elementami układu od-

pornościowego a pełnioną 

przez nie funkcją, 

– przedstawia etapy fagocyto-

zy, 

– wyjaśnia sposób działania 

przeciwciał, 

– analizuje informacje zawar-

te w kalendarzu szczepień, 

– określa znaczenie wykony-

wania szczepień nieobo-

wiązkowych, 

– wyjaśnia znaczenie wyraże-

nia zgody na transplantację 

narządów po śmierci, 

– ocenia działanie organizacji 

ułatwiających wykonywanie 

przeszczepów, np. prowa-

dzących rejestr dawców. 
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– charakteryzuje wybrane 

zaburzenia czynności ukła-

du odpornościowego, 

– charakteryzuje wybrane 

choroby układu odporno-

ściowego,  

– charakteryzuje zasady profi-

laktyki chorób układu od-

pornościowego. 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  W Y D A L N I C Z Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– określa funkcję układu wy-

dalniczego, 

– wymienia elementy budowy 

układu wydalniczego, 

– podaje przykłady związków 

wydalanych z organizmu za 

pomocą układu wydalnicze-

go, 

– wymienia etapy powstawa-

nia moczu, 

– wymienia przykłady chorób 

układu wydalniczego,  

– podaje zasady higieny ukła-

du wydalniczego, 

Uczeń: 

– rozpoznaje i wskazuje ele-

menty budowy układu wy-

dalniczego na schemacie lub 

modelu, 

– określa funkcję poszczegól-

nych elementów układu 

wydalniczego, 

– określa skład moczu osta-

tecznego, 

– wskazuje sytuację wymaga-

jącą dializy, 

– wyjaśnia znaczenie wyko-

nywania badań moczu i ana-

lizy ich wyników dla celów 

diagnostycznych, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i 

funkcję układu wydalnicze-

go,  

– opisuje budowę nerek, 

– opisuje budowę nefronu, 

– przeprowadza badanie pH 

moczu, 

– porównuje skład moczu 

pierwotnego i ostatecznego, 

– charakteryzuje sytuację 

wymagającą dializy, 

– wyjaśnia konieczność sys-

tematycznego wykonywania 

badań profilaktycznych, 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy i 

funkcji poszczególnych 

elementów budowy układy 

wydalniczego, 

– charakteryzuje budowę ne-

rek, 

– wykazuje związek budowy 

nefronu z pełnioną funkcją, 

– wykazuje związek budowy i 

funkcji poszczególnych 

elementów układu wydalni-

czego, 

– analizuje przykładowe wy-

niki laboratoryjnego badania 

różnych próbek moczu, 

Uczeń: 

– wskazuje związek między 

spożywaniem dużej ilości 

wody a funkcjonowaniem 

nerek, 

– wskazuje rolę dializy jako 

zabiegu ratującego życie, 

– interpretuje przykładowe 

wyniki laboratoryjnego ba-

dania różnych próbek mo-

czu, 
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– podaje czynniki wywołujące 

choroby układu wydalni-

czego, 

 – wymienia sposoby zapo-

biegania chorobom układu 

wydalniczego. 

– podaje przykłady wyników 

badania moczu świadczą-

cych o wystąpieniu choroby. 

 

m.in. moczu, 

– wyjaśnia konieczność prze-

strzegania higieny układu 

wydalniczego. 

 

– analizuje czynniki wywołu-

jące choroby układu wydal-

niczego oraz sposoby zapo-

biegania im. 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  N E R W O W Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia funkcje układu 

nerwowego, 

– dzieli układ nerwowy ze 

względu na położenie 

(ośrodkowy i obwodowy 

układ nerwowy), 

– wymienia elementy budowy 

ośrodkowego i obwodowe-

go układu nerwowego, 

– rozpoznaje i wskazuje ele-

menty budowy układu ner-

wowego na schemacie lub 

modelu, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

modelu lub schemacie naj-

ważniejsze części budowy 

mózgowia, 

– wymienia rodzaje odru-

Uczeń: 

– określa funkcję ośrodkowe-

go i obwodowego układu 

nerwowego, 

– określa rozmieszczenie ko-

mórek nerwowych w ukła-

dzie nerwowym, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

schemacie elementy budo-

wy rdzenia kręgowego, 

– omawia budowę synapsy, 

– określa funkcję synapsy, 

– omawia budowę mózgowia, 

– określa czynności mózgo-

wia, 

– wymienia ośrodki funkcjo-

nalne w korze mózgowej, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i 

funkcję synapsy, 

– charakteryzuje działanie 

ośrodkowego i obwodowe-

go układu nerwowego, 

– charakteryzuje budowę i 

czynności mózgowia, 

– lokalizuje ośrodki funkcjo-

nalne w korze mózgowej, 

– charakteryzuje budowę i 

czynności rdzenia kręgowe-

go, 

– charakteryzuje działanie 

łuku odruchowego, 

– rozróżnia odruchy bezwa-

runkowe i warunkowe, 

– określa znaczenie odruchów 

Uczeń: 

– charakteryzuje ośrodki 

funkcjonalne w korze mó-

zgowej, 

– wyjaśnia działanie półkul 

mózgowych, 

– porównuje odruchy bezwa-

runkowe i warunkowe, 

– analizuje znaczenie odru-

chów warunkowych w pro-

cesie uczenia się, 

– charakteryzuje budowę ob-

wodowego układu nerwo-

wego, 

– porównuje działanie układu 

współczulnego i przywspół-

czulnego, 

– charakteryzuje przykładowe 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

układu nerwowego z peł-

nioną funkcją, 

– wykazuje nadrzędną rolę 

mózgowia w funkcjonowa-

niu układu nerwowego, 

– wyjaśnia, jaką role pełnią 

odruchy w funkcjonowaniu 

organizmu, 

– wykazuje, że samoakcepta-

cja oraz świadomość wła-

snych zalet i wad pozwala 

na radzenie sobie w sytua-

cjach stresu, 

– analizuje przyczyny, objawy 

i skutki chorób układu ner-

wowego, 

– charakteryzuje uzależnienia 
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chów, 

– podaje przykłady odruchów 

bezwarunkowych i warun-

kowych, 

– omawia budowę obwodo-

wego układu nerwowego, 

– wymienia rodzaje nerwów, 

– podaje przykłady nerwów 

czaszkowych i rdzenio-

wych, 

– dokonuje podziału układu 

nerwowego pod względem 

czynnościowym, 

– podaje przykłady działania 

układu współczulnego i 

przywspółczulnego, 

– wymienia przykłady chorób 

układu nerwowego,  

– wymienia objawy stresu, 

– wymienia sposoby radzenia 

sobie ze stresem, 

– omawia zasady higieny 

pracy umysłowej, 

– wymienia czynniki nieko-

rzystnie działające na funk-

cjonowanie układu nerwo-

wego, 

– wskazuje uzależnienia jako 

problem społeczny. 

schemacie lub modelu mó-

zgowia wybrane ośrodki w 

korze mózgowej, 

– omawia działanie łuku od-

ruchowego, 

– przeprowadza obserwację 

reakcji odruchowej na bo-

dziec mechaniczny w odru-

chu kolanowym, 

– określa znaczenie odruchów 

bezwarunkowych, 

– rozróżnia nerwy czuciowe i 

ruchowe, 

– wymienia nerwy czaszkowe 

i określa ich funkcje, 

– wymienia nerwy rdzeniowe 

i określa ich funkcje, 

– wymienia efekty działania 

układu współczulnego i 

przywspółczulnego, 

– określa wpływ substancji 

uzależniających na działanie 

układu nerwowego człowie-

ka, 

– przedstawia zasady profilak-

tyki niektórych chorób 

układu nerwowego. 

warunkowych w procesie 

uczenia się, 

– charakteryzuje działanie 

autonomicznego układu 

nerwowego, 

– charakteryzuje przyczyny 

stresu oraz wyjaśnia wpływ 

stresu na funkcjonowanie 

organizmu, 

– omawia zasady radzenia 

sobie ze stresem, 

– opisuje uzależnienia jako 

problem społeczny. 

 

 

 

 

 

 

 

choroby układu nerwowego 

– określa ich objawy, przy-

czyny i skutki,  

– charakteryzuje pozytywne i 

negatywne skutki stresu, 

– wymienia zasady higieny 

pracy umysłowej oraz po-

zwalające na umiejętne ra-

dzenie sobie ze stresem. 

 

 

 

 

jako problem społeczny, 

– wykazuje związek między 

prowadzonym stylem oraz 

trybem życia a funkcjono-

waniem układu nerwowego. 

– opracowuje zasady dotyczą-

ce higieny pracy umysłowej 

oraz pozwalające na umie-

jętne radzenie  sobie ze stre-

sem. 
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D z i a ł :  N A R Z Ą D Y  Z M Y S Ł Ó W  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia narządy zmysłów,  

– przedstawia ogólną charak-

terystykę narządów zmy-

słów,  

– określa rolę narządu węchu, 

– określa lokalizację recepto-

rów węchowych, 

– określa rolę narządu smaku, 

– określa lokalizację recepto-

rów smaku, 

– wymienia rodzaje recepto-

rów znajdujących się w skó-

rze, 

– wymienia główne elementy 

budowy oka, 

– rozpoznaje i wskazuje 

główne elementy budowy 

oka na schemacie lub mode-

lu, 

– określa rolę narządu wzro-

ku, 

– wymienia wady wzroku, 

– wymienia sposoby korygo-

wania wad wzroku, 

Uczeń: 

– wskazuje kubki smakowe 

jako narząd smaku,  

– przedstawia budowę i poda-

je funkcję narządu smaku, 

– przedstawia budowę narzą-

du węchu, 

– przedstawia budowę narzą-

du dotyku, 

– przeprowadza obserwację 

wykazującą obecność recep-

torów węchowych w jamie 

nosowej, 

– przeprowadza obserwację 

wykazującą współdziałanie 

receptorów smaku i węchu 

przy pełnej ocenie smaku 

różnych potraw, 

– przeprowadza doświadcze-

nie sprawdzające gęstość 

rozmieszczenia receptorów 

w skórze różnych części cia-

ła, 

– określa lokalizację recepto-

rów wzroku, 

 

Uczeń: 

– określa rolę narządów zmy-

słów w funkcjonowaniu or-

ganizmu, 

– wyróżnia receptory w zależ-

ności od rodzaju bodźca,  

– wyjaśnia sposób funkcjo-

nowania narządu smaku, 

– wyjaśnia sposób funkcjo-

nowania narządu węchu, 

– przeprowadza doświadcze-

nie sprawdzające gęstość 

rozmieszczenia receptorów 

w skórze różnych części cia-

ła oraz interpretuje wyniki, 

– wyjaśnia zasadę funkcjono-

wania oka, 

– przedstawia mechanizm 

powstawania obrazu, 

– przeprowadza obserwację 

wykazującą obecność plam-

ki ślepej w siatkówce oka, 

– charakteryzuje widzenie 

stereoskopowe, 

 

 

Uczeń: 

– wyróżnia receptory w zależ-

ności od rodzaju bodźca, 

– charakteryzuje budowę i 

sposób funkcjonowania na-

rządu smaku, 

– charakteryzuje budowę i 

sposób funkcjonowania na-

rządu węchu, 

– charakteryzuje budowę i 

zasadę funkcjonowania oka, 

– analizuje mechanizm po-

wstawania obrazu, 

– analizuje przyczyny po-

wstawania wad wzroku oraz 

charakteryzuje sposoby ich 

korygowania, 

– charakteryzuje zasadę funk-

cjonowania narządu słuchu i 

równowagi, 

– przeprowadza doświadcze-

nie wykazujące, że ucho jest 

bardziej czułe na przewod-

nictwo powietrzne niż kost-

ne, 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

elementów oka z pełniony-

mi funkcjami, 

– wykazuje związek budowy 

elementów ucha z pełnio-

nymi funkcjami, 

– wykazuje współdziałanie 

różnych narządów zmysłów, 

– planuje doświadczenie 

sprawdzające gęstość roz-

mieszczenia receptorów w 

skórze różnych części ciała, 

– planuje doświadczenie wy-

kazujące, że ucho jest bar-

dziej czułe na przewodnic-

two powietrzne niż kostne, 

– opracowuje zasady higieny 

narządów wzroku i słuchu. 
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– wymienia zasady higieny 

oczu, 

– określa rolę narządu słuchu i 

równowagi, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

schemacie lub modelu ucha 

elementy budowy narządu 

słuchu, 

– wskazuje na schemacie lub 

modelu położenie narządu 

równowagi, 

– wymienia przykłady chorób 

narządu słuchu, 

– określa zasady higieny uszu. 

 

 

 

 

– przedstawia drogę światła w 

oku, 

– wyjaśnia pojęcie „akomoda-

cja”, 

– wyjaśnia, co oznacza wi-

dzenie stereoskopowe, 

– przeprowadza obserwację 

potwierdzającą widzenie 

stereoskopowe, 

– wymienia przyczyny po-

wstawania wad wzroku, 

– przedstawia budowę narzą-

du słuchu i równowagi, 

– określa lokalizację recepto-

rów słuchu i równowagi, 

– przedstawia drogę fal 

dźwiękowych w uchu, 

– określa funkcję poszczegól-

nych części ucha, 

– wskazuje hałas jako czynnik 

negatywnie wpływający na 

funkcjonowanie ucha. 

– omawia zasadę funkcjono-

wania narządu słuchu i rów-

nowagi, 

– wyjaśnia proces powstawa-

nia wrażenia dźwiękowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– charakteryzuje choroby 

narządu słuchu: określa 

czynniki je wywołujące oraz 

podaje skutki, 

– analizuje wpływ hałasu na 

zdrowie. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  D O K R E W N Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wyjaśnia, co to są hormony,  

– podaje przykłady hormo-

nów, 

– wymienia nazwy gruczołów 

dokrewnych, 

– rozpoznaje i wskazuje poło-

żenie głównych gruczołów 

dokrewnych, 

– wymienia skutki przykła-

dowych zaburzeń funkcjo-

nowania układu dokrewne-

go. 

 

 

 

Uczeń: 

– określa sposób działania 

hormonów,  

– określa rolę wybranych 

hormonów w regulacji pro-

cesów życiowych organi-

zmu, 

– wymienia nazwy gruczołów 

dokrewnych oraz wydziela-

ne przez nie hormony, 

– określa położenie gruczołów 

dokrewnych, 

– przedstawia antagonistyczne 

działanie insuliny i gluka-

gonu. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy 

budowy układu dokrewne-

go, 

– podaje charakterystyczne 

cechy hormonów, 

– charakteryzuje działanie 

wybranych hormonów, 

– charakteryzuje antagoni-

styczne działanie hormo-

nów, 

– omawia mechanizm kontroli 

poziomu glukozy we krwi, 

– określa zagrożenia związane 

z przyjmowaniem leków 

hormonalnych (np. stery-

dów lub tabletek antykon-

cepcyjnych) bez wcześniej-

szej konsultacji z lekarzem. 

Uczeń: 

– charakteryzuje antagoni-

styczne działanie hormo-

nów, 

– analizuje mechanizm kon-

troli poziomu glukozy we 

krwi, 

– porównuje sposób działania 

układów nerwowego i hor-

monalnego, 

– wykazuje, że cukrzyca jest 

wynikiem niedoboru insuli-

ny, 

– charakteryzuje skutki zabu-

rzeń funkcjonowania układu 

dokrewnego na przykładzie 

zaburzenia wydzielania 

hormonu wzrostu oraz zabu-

rzenia działania tarczycy i 

trzustki. 

 

Uczeń: 

– wykazuje rolę układu ner-

wowego i dokrewnego w 

utrzymaniu równowagi w 

organizmie. 
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D z i a ł :  S K Ó R A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy 

skóry, 

– określa podstawowe funkcje 

skóry, 

– wymienia wytwory naskór-

ka, 

– wymienia przykładowe cho-

roby skóry, 

– wyjaśnia konieczność dba-

nia o higienę skóry. 

– wymienia zasady higieny 

skóry. 

 

Uczeń: 

– rozpoznaje elementu budo-

wy skóry na schemacie, 

– charakteryzuje funkcje po-

szczególnych warstw skóry, 

– określa funkcje gruczołów 

skórnych, 

– prowadzi obserwacje mikro-

skopowe i makroskopowe 

skóry oraz jej wytworów. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy 

budowy skóry, 

– charakteryzuje wytwory 

naskórka, 

– omawia przyczyny i skutki 

uszkodzeń oraz chorób skó-

ry. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych elementów 

skóry z pełnioną funkcją, 

– wyjaśnia potrzebę konsulta-

cji z lekarzem po pojawie-

niu się niepokojących zmian 

skórnych, 

– opracowuje zasady pielę-

gnacji i higieny skóry. 

 

Uczeń: 

– demonstruje zasady niesie-

nia pierwszej pomocy przy 

odmrożeniach i poparze-

niach. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  R O Z R O D C Z Y  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy 

męskiego układu rozrodcze-

go, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

schemacie elementy budo-

wy męskiego układu roz-

rodczego, 

– wymienia elementy budowy 

żeńskiego układu rozrod-

czego, 

– rozpoznaje i wskazuje na 

schemacie elementy budo-

wy żeńskiego układu roz-

rodczego, 

– omawia proces zapłodnie-

nia, 

– wymienia główne etapy 

rozwoju zarodkowego i pło-

dowego, 

– podaje objawy dojrzewania 

płciowego, 

– wymienia błony płodowe, 

– wymienia sposoby diagno-

styki prenatalnej, 

 

Uczeń: 

– określa rolę układu rozrod-

czego,  

– wymienia elementy budowy 

jądra, 

– opisuje budowę plemnika, 

– określa rolę plemnika, 

– wymienia etapy cyklu mie-

siączkowego kobiety, 

– opisuje główne etapy roz-

woju zarodkowego i płodo-

wego, 

– podaje funkcje błon płodo-

wych, 

– określa rolę łożyska w roz-

woju zarodka i płodu, 

– wymienia przykładowe me-

tody antykoncepcyjne, 

– wymienia czynniki mające 

wpływ na rozwój ciąży, 

– omawia rozwój płciowy 

człowieka, 

– podaje podstawowe zasady 

profilaktyki chorób przeno-

szonych drogą płciową. 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy 

budowy oraz funkcję mę-

skiego układu rozrodczego, 

– charakteryzuje funkcję po-

szczególnych elementów 

budowy plemnika, 

– charakteryzuje elementy 

budowy oraz funkcję żeń-

skiego układu rozrodczego, 

– przedstawia sposób po-

wstawania komórki jajowej, 

– charakteryzuje etapy cyklu 

miesiączkowego, 

– charakteryzuje proces za-

płodnienia, 

– charakteryzuje rozwój za-

rodkowy i płodowy, 

– wyjaśnia funkcję poszcze-

gólnych błon płodowych, 

– charakteryzuje zasady hi-

gieny ciąży, 

– charakteryzuje proces poro-

du i połogu, 

 

 

Uczeń: 

– interpretuje schemat cyklu 

miesiączkowego, 

– charakteryzuje rolę plemni-

ka i komórki jajowej w pro-

cesie zapłodnienia, 

– charakteryzuje budowę i 

rolę łożyska w rozwoju za-

rodka i płodu, 

– charakteryzuje metody dia-

gnostyki prenatalnej, 

– porównuje naturalne i 

sztuczne metody antykon-

cepcji, 

– analizuje pozytywny i nega-

tywny wpływ różnych 

czynników na rozwój ciąży, 

– analizuje zmiany zachodzą-

ce w organizmie w trakcie 

dojrzewania płciowego, 

– charakteryzuje wybrane 

choroby przenoszone drogą 

płciową. 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

narządów rozrodczych z 

pełnioną przez nie funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

plemnika i komórki jajowej 

z pełnioną przez nie funkcją, 

– wykazuje, że funkcjonowa-

nie układu rozrodczego jest 

zależne od działania hormo-

nów, 

– opracowuje zasady higieny 

układu rozrodczego. 
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– omawia proces porodu i 

połogu 

– dokonuje podziału metod 

antykoncepcji na naturalne i 

sztuczne, 

– wymienia czynniki mające 

wpływ na rozwój ciąży, 

– wymienia przykładowe cho-

roby przenoszone drogą 

płciową, 

– podaje zasady higieny ukła-

du rozrodczego. 

 – charakteryzuje zmiany za-

chodzące w organizmie w 

kolejnych okresach rozwo-

jowych człowieka, 

– charakteryzuje podstawowe 

zasady profilaktyki chorób 

przenoszonych drogą płcio-

wą. 
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D z i a ł :  Z A G R O Ż E N I A  Z D R O W I A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie „zdrowie”, 

– omawia wpływ aktywności 

fizycznej na funkcjonowa-

nie organizmu, 

– wyjaśnia pojęcie „choroba”, 

– wymienia przykłady chorób 

zakaźnych, 

– podaje przykłady chorób 

nowotworowych, 

– wskazuje uzależnienia jako 

czynnik negatywnie wpły-

wający na zdrowie. 

Uczeń: 

– podaje przykłady działań 

profilaktycznych mających 

na celu zachowanie zdro-

wia, 

– wymienia sposoby przeno-

szenia chorób zakaźnych, 

– podaje zasady profilaktyki 

chorób zakaźnych, 

– podaje zasady profilaktyki 

chorób nowotworowych, 

– podaje zasady, których na-

leży przestrzegać podczas 

zażywania leków, 

– wskazuje negatywny wpływ 

niektórych substancji psy-

choaktywnych na zdrowie 

człowieka,  

– omawia skutków uzależ-

nień. 

Uczeń: 

– charakteryzuje pojęcie 

„zdrowie”, 

– charakteryzuje pojęcie „cho-

roba”, 

– wykazuje związek między 

aktywnością fizyczną a 

funkcjonowaniem organi-

zmu, 

– charakteryzuje choroby 

nowotworowe, 

– wyjaśnia konieczność wy-

konywania badań profilak-

tycznych, 

– charakteryzuje wpływ nie-

których substancji psycho-

aktywnych na zdrowie 

człowieka.  

 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje działania 

profilaktyczne mające na 

celu zachowanie zdrowia, 

– charakteryzuje drogi zaka-

żenia oraz sposoby zapobie-

gania zachorowaniu na cho-

roby zakaźne, 

– analizuje zasady profilakty-

ki nowotworów,  

– uzasadnia konieczność wy-

konywania badań profilak-

tycznych oraz samokontroli 

stanu własnego organizmu, 

– analizuje skutki uzależnień. 

Uczeń: 

– wykazuje związek między 

działalnością człowieka a 

chorobami cywilizacyjnymi, 

– analizuje przykładowe in-

formacje dołączane do le-

ków, 

– wykazuje zależność między 

trybem i stylem życia a za-

chowaniem zdrowia. 
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D z i a ł :  G E N E T Y K A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– podaje nazwę materiału gene-

tycznego, 

– podaje miejsce występowania 

materiału genetycznego w ko-

mórce, 

– określa nukleotyd jako podsta-

wową jednostkę strukturalną 

DNA, 

– wymienia rodzaje nukleotydów 

budujących DNA, 

– wyjaśnia, co to jest informacja 

genetyczna, 

– wyjaśnia, jak jest zbudowany 

łańcuch DNA, 

– podaje zasadę parowania się 

zasad w dwuniciowym DNA, 

– rozpoznaje elementy budowy 

DNA na schemacie lub modelu 

przestrzennym, 

– wymienia rodzaje nukleotydów 

budujących RNA, 

– wyjaśnia, jak jest zbudowany 

łańcuch RNA, 

– wymienia podstawowe różnice 

budowy DNA i RNA, 

– wymienia rodzaje RNA, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć: gen,  

kod genetyczny, 

– wymienia cechy kodu gene-

tycznego, 

Uczeń: 

– określa, czym jest materiał 

genetyczny, 

– charakteryzuje DNA jako mate-

riał genetyczny, 

– wymienia nazwy związków 

chemicznych, które wchodzą w 

skład kwasów nukleinowych, 

– określa budowę nukleotydu, 

– wymienia różnice między nu-

kleotydami budującymi DNA, 

– określa budowę nukleotydu, 

– określa, jak są ułożone nukleo-

tydy w łańcuchu DNA, 

– wyjaśnia, czym jest podwójna 

helisa, 

– wyjaśnia zasadę parowania się 

zasad w dwuniciowym DNA, 

– wymienia różnice budowy DNA 

i RNA, 

– wymienia rodzaje RNA oraz 

podaje funkcje, jakie pełnią po-

szczególne rodzaje RNA, 

– wyjaśnia sposób odczytywania 

informacji genetycznej (kod ge-

netyczny), 

– charakteryzuje pojęcia: kod 

genetyczny, gen, jednostka 

transkrypcyjna, 

– wyjaśnia istotę poszczególnych 

cech kodu genetycznego, 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie materiału 

genetycznego dla funkcjono-

wania organizmu, 

– wykazuje rolę DNA w przecho-

wywaniu i przekazywaniu in-

formacji genetycznej, 

– charakteryzuje budowę nukleo-

tydu, 

– określa związek między kolej-

nością ułożenia nukleotydów w 

łańcuchu DNA a informacją ge-

netyczną, 

– wskazuje na schemacie i nazy-

wa części nukleotydu, 

– charakteryzuje sposób ułożenia 

nukleotydów w łańcuchu DNA, 

– charakteryzuje strukturę prze-

strzenną DNA, 

– porównuje budowę i funkcję 

DNA i RNA, 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

informacją genetyczną a ko-

dem genetycznym, 

– wyjaśnia istotę poszczególnych 

cech kodu genetycznego, 

– podaje zależność między se-

kwencją DNA a kolejnością 

ułożenia aminokwasów w biał-

ku, 

– podaje zależność pomiędzy 

genem a cechą, 

Uczeń: 

– analizuje, czym jest informacja 

genetyczna i w jaki sposób jest 

przechowywana oraz przeka-

zywana, 

– wykazuje zależność między 

kolejnością ułożenia nukleoty-

dów w łańcuchu DNA a infor-

macją genetyczną, 

– analizuje strukturę przestrzenną 

DNA, wskazuje poszczególne 

elementy budowy chemicznej 

DNA, 

– prezentuje (modeluje) zasadę 

parowania się zasad w dwuni-

ciowym DNA, 

– analizuje różnice w budowie i 

funkcji DNA i RNA, 

– wymienia i charakteryzuje ko-

lejne poziomy informacji gene-

tycznej, 

– analizuje różnicę pomiędzy 

informacją genetyczną a ko-

dem genetycznym, 

– analizuje znaczenie cech kodu 

genetycznego, 

– wyjaśnia zależność między 

sekwencją DNA a kolejnością 

ułożenia aminokwasów w biał-

ku, 

– charakteryzuje przebieg proce-

su przepisywania informacji z 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy DNA 

z pełnioną funkcją, 

– wykazuje związek między bu-

dową chemiczną DNA a jego 

strukturą przestrzenną, 

– korzystając z różnych źródeł 

informacji, ocenia, w jaki spo-

sób rozwój nauki w ubiegłym 

stuleciu przyczynił się do od-

krycia przestrzennej budowy 

DNA, 

– planuje i przeprowadza prezen-

tację (modelowanie) pokazują-

cą budowę przestrzenną DNA, 

– analizuje znaczenie cech kodu 

genetycznego dla procesu od-

czytywania informacji gene-

tycznej, 

– korzysta z tabeli kodu gene-

tycznego przy określaniu, na 

podstawie sekwencji DNA, se-

kwencji mRNA oraz kolejności 

ułożenia aminokwasów w biał-

ku, 

– przygotowuje prezentację doty-

czącą procesów zachodzących 

na drodze od genu do cechy,  

przedstawiającą zależność 

między sekwencją DNA a ko-

lejnością ułożenia aminokwa-

sów w białku, 

– wykazuje związek występowa-
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– określa rolę informacyjnego 

RNA w syntezie białek, 

– określa obszar komórki, w 

którym powstaje mRNA, 

– podaje kolejność etapów prze-

kazywania informacji genetycz-

nej, 

– wskazuje kolejne poziomy 

upakowania DNA w jądrze ko-

mórkowym, 

– wskazuje chromosom jako 

najbardziej upakowaną formę 

cząsteczki DNA, 

– wyjaśnia, co to jest kariotyp, 

– wyjaśnia, co to są chromosomy 

homologiczne, 

– wymienia podstawowe pojęcia 

genetyczne i potrafi je stoso-

wać, 

– wyjaśnia, co to jest replikacja 

DNA, 

– podaje etapy cyklu komórko-

wego, 

– wymienia przykłady komórek 

dzielących się mitotycznie i me-

jotycznie, 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

komórką haploidalną i diploi-

dalną, 

– wymienia główne etapy mitozy i 

mejozy, 

– wyjaśnia podstawową różnicę 

pomiędzy mitozą i mejozą, 

– podaje znaczenie mitozy, 

– wyjaśnia, kim był Grzegorz 

Mendel oraz określa jego wkład 

– podaje najważniejsze etapy 

przekazywania informacji gene-

tycznej, 

– określa lokalizację w komórce 

przebiegu kolejnych etapów 

przekazywania informacji gene-

tycznej, 

– określa rolę mRNA i tRNA w 

procesie syntezy białka, 

– określa sposób upakowania 

DNA w jądrze komórkowym, 

– wyjaśnia, co to jest kariotyp, 

– określa budowę chromosomu, 

– wyjaśnia różnicę między chro-

mosomami homologicznymi i 

niehomologicznymi, 

– podaje znaczenie pojęć gene-

tycznych: diploidalność, haploi-

dalność, fenotyp, genotyp, allel, 

heterozygota, homozygota,  

dominacja, recesywność, 

– określa, na czym polega repli-

kacja DNA, 

– wyjaśnia, co to jest cykl komór-

kowy i wymienia procesy za-

chodzące podczas jego kolej-

nych etapów, 

– rozróżnia komórki haploidalne i 

diploidalne, 

– określa etapy mitozy i mejozy 

kluczowe z punktu widzenia 

biologicznego znaczenia tych 

podziałów, 

– wyjaśnia znaczenie mitozy i 

mejozy, 

– wyjaśnia, dlaczego Grzegorza 

– charakteryzuje kolejne etapy 

procesu przepisywania infor-

macji z DNA na sekwencję nu-

kleotydów w mRNA, 

– charakteryzuje kolejne etapy 

procesu syntezy białka i okre-

śla rolę poszczególnych rodza-

jów RNA w tym procesie, 

– analizuje sposób organizacji 

materiału genetycznego, 

– charakteryzuje budowę chro-

mosomu, 

– analizuje prawidłowe kariotypy 

kobiety i mężczyzny, 

– określa znaczenie występowa-

nia genów w postaci alleli, 

– charakteryzuje przebieg proce-

su replikacji DNA, 

– charakteryzuje kolejne etapy 

podziałów mitotycznego i mejo-

tycznego, 

– wyjaśnia, z czego wynika różni-

ca w liczbie chromosomów 

pomiędzy komórkami budują-

cymi organizm a komórkami 

rozrodczymi, 

– charakteryzuje przebieg mitozy 

i mejozy, 

– wymienia główne różnice mię-

dzy mitozą a mejozą, 

– analizuje biologiczne znaczenie 

mitozy i mejozy, 

– podaje przykłady doświadczeń 

Grzegorza Mendla i wyjaśnia 

ich wyniki, 

– przedstawia proste krzyżówki 

DNA na sekwencję nukleoty-

dów w mRNA, 

– analizuje przebieg procesu 

syntezy białka i rolę poszcze-

gólnych rodzajów RNA w tym 

procesie, 

– wyjaśnia przyczyny ścisłego 

upakowania łańcucha DNA w 

jądrze, 

– biegle posługuje się pojęciami 

genetycznymi: diploidalność, 

haploidalność, fenotyp, geno-

typ, allel, heterozygota, homo-

zygota, dominacja, recesyw-

ność, 

– analizuje przebieg procesu 

replikacji DNA i określa jego 

znaczenie biologiczne, 

– porównuje podziały mitotyczny i 

mejotyczny pod względem ich 

przebiegu oraz biologicznego 

znaczenia obu procesów, 

– analizuje i interpretuje przebieg 

i wyniki doświadczeń Grzego-

rza Mendla, 

– wyjaśnia wpływ badań Grzego-

rza Mendla na współczesną 

genetykę, 

– konstruuje proste krzyżówki 

jednogenowe oraz testowe i 

interpretuje je według zasad 

genetyki mendlowskiej, 

– porównuje rodzaje krzyżówek 

stosowanych w badaniach ge-

netycznych (jednogenowe, te-

stowe), 

– rozwiązuje zadania genetyczne 

nia różnych rodzajów RNA z 

ich funkcją, 

– przygotowuje prezentację ilu-

strującą replikację DNA, 

– na postawie informacji z róż-

nych źródeł przygotowuje pre-

zentację sylwetki Grzegorza 

Mendla oraz wyjaśnia, w jaki 

sposób jego doświadczenia 

wpłynęły na rozwój genetyki, 

– wyjaśnia, co to jest krzyżówka 

testowa i prezentuje przykład 

takiej krzyżówki, 

– określa, co to jest analiza ro-

dowodowa w genetyce i w ja-

kich sytuacjach się ją wykonu-

je, 

– interpretuje przykładowy sche-

mat ilustrujący analizę rodowo-

dową, 

– wykazuje związek między pro-

wadzeniem zdrowego stylu ży-

cia (niepaleniem tytoniu, unika-

niem nadmiernej ekspozycji na 

promieniowanie UV) a zmniej-

szeniem się ryzyka wystąpienia 

mutacji. 
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w rozwój nauki, 

– wymienia podstawowe zasady 

dziedziczenia zgodnie z gene-

tyką mendlowską, 

– wskazuje krzyżówkę jednoge-

nową, 

– wymienia cechy, które są dzie-

dziczone jednogenowo, 

– podaje I prawo Mendla, 

– wyjaśnia wyniki prostej krzy-

żówki jednogenowej, 

– określa sposób dziedziczenia 

wybranej cechy człowieka (np.  

koloru włosów, barwy oczu, 

kształtu płatków usznych, umie-

jętności zwijania języka), 

– wyjaśnia sposób dziedziczenia 

grup krwi w układzie AB0, 

– rozróżnia autosomy i chromo-

somy płci, 

– przedstawia dziedziczenie płci 

u człowieka, 

– wymienia przykładowe cechy 

sprzężone z płcią, 

– wyjaśnia pojęcie „zmienność”, 

– wymienia rodzaje zmienności, 

– wyjaśnia, na czym polega 

zmienność rekombinacyjna, 

– wyjaśnia pojęcie „mutacja”, 

– podaje przykłady rodzajów 

mutacji, 

– podaje przykłady skutków mu-

tacji, 

– wymienia przyczyny powstawa-

nia mutacji, 

Mendla uważa się za ojca ge-

netyki, 

– wymienia podstawowe zasady 

dziedziczenia zgodnie z gene-

tyką mendlowską, 

– wyjaśnia, co to jest krzyżówka 

jednogenowa, 

– rozróżnia krzyżówkę jednoge-

nową i dwugenową, 

– podaje przykład prostej krzy-

żówki jednogenowej i określa 

prawdopodobieństwo dziedzi-

czenia wybranej cechy, 

– wyjaśnia I prawo Mendla, 

– rozwiązuje proste zadania 

genetyczne, 

– wyjaśnia sposób dziedziczenia 

wybranych cech człowieka (np.  

koloru włosów, barwy oczu, 

kształtu płatków usznych, umie-

jętności zwijania języka), 

– analizuje sposób dziedziczenia 

grup krwi w układzie AB0 i Rh, 

– wyjaśnia różnicę między auto-

somami i chromosomami płci 

– wyjaśnia, jak przebiega dzie-

dziczenie płci u człowieka, 

– wymienia cechy sprzężone z 

płcią i wyjaśnia, na czym pole-

ga ich dziedziczenie, 

– wymienia przykłady zmienności 

dziedzicznej, 

– rozróżnia mutacje genowe i 

chromosomowe, 

– podaje przykłady skutków mu-

tacji genowych i chromosomo-

jednogenowe i interpretuje je 

według zasad genetyki men-

dlowskiej, 

– analizuje proste krzyżówki 

testowe, 

– analizuje I prawo Mendla, 

– analizuje dziedziczenie wybra-

nych cech (np. koloru włosów, 

barwy oczu, kształtu płatków 

usznych, umiejętności zwijania  

języka) na przykładzie swojej 

rodziny, 

– ilustruje w postaci odpowiedniej 

krzyżówki dziedziczenie grup 

krwi w układzie AB0 i Rh, 

– porównuje budowę i określa 

znaczenie biologiczne chromo-

somów X i Y, 

– charakteryzuje dziedziczenie 

sprzężone z płcią, 

– wskazuje krzyżówki prezentują-

ce dziedziczenie cech sprzężo-

nych z płcią, 

– rozróżnia zmienność dzie-

dziczną i niedziedziczną, poda-

je przykłady obu rodzajów 

zmienności, 

– podaje przykłady zmienności 

środowiskowej, 

– wyjaśnia biologiczne znaczenie 

występowania zmienności re-

kombinacyjnej, 

– klasyfikuje mutacje pod wzglę-

dem wybranego kryterium (ze 

względu na czynnik je wywołu-

jący, miejsce występowania i 

i interpretuje ich wyniki, 

– przedstawia w postaci krzyżó-

wek, dziedziczenie grup krwi w 

układzie AB0 i Rh, 

– określa prawdopodobieństwo 

wystąpienia określonej grupy 

krwi w układzie AB0 dziecka, 

gdy znane są grupy krwi jego 

rodziców, 

– analizuje na wybranych przy-

kładach dziedziczenie sprzężo-

ne z płcią, 

– analizuje i interpretuje krzyżów-

ki prezentujące dziedziczenie 

cech sprzężonych z płcią, 

– analizuje biologiczne znaczenie 

występowania zmienności re-

kombinacyjnej, 

– porównuje zmienność środowi-

skową, rekombinacyjną i muta-

cyjną, 

– analizuje skutki mutacji w zależ-

ności od ich rodzaju, 

– wyszukuje informacje i planuje 

działania mające na celu uni-

kanie czynników mutagennych 

występujących w środowisku 

oraz zapobieganie skutkom ich 

działania, 

– analizuje przyczyny i skutki wy-

branych chorób genetycznych. 
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– wymienia czynniki mutagenne, 

– wymienia podstawowe zasady 

unikania czynników mutagen-

nych (np. promieniowania UV, 

składników dymu papieroso-

wego), 

– wymienia przykłady chorób 

genetycznych człowieka. 

wych, 

– analizuje przyczyny powstawa-

nia mutacji, 

– charakteryzuje wybrane choroby 

genetyczne. 

skutki ich wystąpienia) 

– rozróżnia mutacje spontaniczne 

i indukowane, 

– wymienia i charakteryzuje 

czynniki mutagenne, przedsta-

wia skutki ich działania, 

– charakteryzuje różne rodzaje 

mutacji genowych i ich skutki. 

 

 

D z i a ł :  E K O L O G I A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wśród poziomów organizacji 

życia wskazuje poziom popula-

cji, biocenozy i ekosystemu, 

– określa zakres badań ekologii, 

– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„środowisko”, 

– wymienia składniki środowiska 

życia organizmów oraz dokonu-

je ich podziału na czynniki bio-

tyczne i abiotyczne, 

– podaje przykłady biotycznych i 

abiotycznych czynników śro-

dowiska, 

– określa wpływ światła, tempera-

tury i wody na organizmy, 

– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„zakres tolerancji ekologicznej”, 

– wyjaśnia, jakie organizmy na-

zywa się bioindykatorami, 

– definiuje pojęcie „populacja”, 

Uczeń: 

– porównuje przedmiot i cel ba-

dań ekologii i ochrony środowi-

ska, 

– definiuje pojęcia: populacja, 

biocenoza, ekosystem, biosfe-

ra, 

– wymienia biotyczne i abiotycz-

ne czynniki środowiska, 

– porównuje warunki środowiska 

wodnego i lądowego, 

– wymienia przykłady przystoso-

wań zwierząt i roślin do środo-

wiska wodnego i lądowego, 

– wyjaśnia zjawisko tolerancji 

ekologicznej, 

– wymienia nazwy gatunków, 

które wykorzystuje się jako bio-

indykatory, 

– podaje przykłady mechanizmów 

regulacyjnych wpływających na 

Uczeń: 

– charakteryzuje właściwości 

światła, wody i temperatury ja-

ko głównych czynników wpły-

wających na organizmy, 

– charakteryzuje przystosowania 

zwierząt i roślin do środowiska 

wodnego i lądowego, 

– analizuje czynniki środowiska 

wodnego i lądowego (wilgotne-

go i suchego) oraz ich wpływ 

na funkcjonowanie organizmów 

w tych środowiskach, 

– charakteryzuje zjawisko tole-

rancji ekologicznej, 

– analizuje przykładowe zakresy 

tolerancji ekologicznej, 

– wyjaśnia sposób wykorzystania 

organizmów o wąskim zakresie 

tolerancji ekologicznej jako bio-

indykatorów, 

Uczeń: 

– charakteryzuje poziomy organi-

zacji świata żywego, które są 

przedmiotem zainteresowania 

ekologii, 

– wykazuje związek między wy-

stępowaniem organizmów a 

czynnikami środowiska ich ży-

cia, 

– porównuje cechy organizmów o 

zróżnicowanych zakresach to-

lerancji na wybrany czynnik 

(światło, temperaturę, wodę), 

– analizuje zakresy tolerancji 

różnych organizmów, 

– podaje przykłady wykorzystania 

organizmów o wąskim zakresie 

tolerancji ekologicznej jako bio-

indykatorów, 

– analizuje działanie mechani-

zmów regulacyjnych i wpływu 

Uczeń: 

– charakteryzuje pojęcie „nisza 

ekologiczna”, 

– planuje i przeprowadza do-

świadczenie sprawdzające 

wpływ wybranego czynnika 

środowiska (wody, temperatu-

ry, światła) na organizm,  

– analizuje wpływy czynników 

środowiskowych na osobniki 

jednego gatunku żyjące w róż-

nych warunkach środowisko-

wych, 

 – interpretuje zakresy tolerancji 

różnych organizmów, 

– wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat zastoso-

wania bioindykatorów do oceny 

stanu środowiska, 

– planuje i przeprowadza badanie 

stanu czystości wody (gleby) 



 46 

– wskazuje przykłady populacji 

roślin i zwierząt w terenie, 

– wymienia charakterystyczne 

cechy populacji, 

– wymienia zjawiska wpływające 

na liczebność populacji, 

– wymienia typy struktury prze-

strzennej populacji, 

– wymienia typy struktury wieko-

wej populacji, 

– rozpoznaje strukturę wiekową 

populacji na podstawie jej gra-

ficznego przedstawienia, 

– podaje przykłady oddziaływań 

między populacjami różnych 

gatunków, 

– wymienia zasoby środowiska, o 

które konkurują przedstawiciele 

różnych gatunków, 

– wyjaśnia pojęcie „symbioza”, 

– podaje przykłady oddziaływań 

nieantagonistycznych: mutuali-

zmu, komensalizmu i protokoo-

peracji, 

– wymienia antagonistyczne 

oddziaływania między popula-

cjami, 

– wyjaśnia pojęcie „amensalizm”, 

– podaje przykłady konkurencji 

wewnątrzgatunkowej i między-

gatunkowej, 

– przedstawia na wybranych 

przykładach adaptacje zwierząt 

do roślinożerności, 

– podaje przykłady przystosowań 

roślin do ochrony przed zgry-

charakterystykę populacji, 

– prowadzi obserwacje populacji 

roślin i zwierząt w terenie, 

– podaje przykłady populacji 

roślin lub zwierząt charaktery-

zujących się określonym typem 

rozmieszczenia, 

– podaje wzór na zagęszczenie 

populacji, 

– dokonuje obserwacji liczebno-

ści dowolnej populacji, 

– podaje przykłady strategii za-

pewniających stabilny rozwój 

populacji, 

– rozróżnia oddziaływania anta-

gonistyczne i nieantagonistycz-

ne między populacjami, 

– wykazuje na przykładach, że 

symbioza jest korzystna dla 

obu gatunków pozostających w 

tego rodzaju oddziaływaniu, 

– rozpoznaje rodzaj oddziaływa-

nia nieantagonistycznego 

wskazanych przykładów zależ-

ności między dwoma gatunka-

mi, 

– przedstawia skutki istnienia 

konkurencji wewnątrzgatunko-

wej i międzygatunkowej, 

– podaje przykład działania me-

chanizmów regulacji liczebno-

ści populacji drapieżników i ich 

ofiar, 

– charakteryzuje przystosowania 

do pasożytniczego trybu życia 

na wybranych przykładach or-

– charakteryzuje cechy populacji, 

– oblicza zagęszczenie populacji, 

– rozpoznaje typ struktury prze-

strzennej populacji, 

– analizuje przykładowe graficzne 

przedstawienie struktur wieko-

wych różnych populacji, 

– analizuje wybrane cechy popu-

lacji (np. liczebność, strukturę 

przestrzenną) gatunku rośliny 

w terenie, 

– dokonuje klasyfikacji oddziały-

wań między populacjami róż-

nych gatunków, 

– charakteryzuje nieantagoni-

styczne oddziaływania między 

populacjami: mutualizm, ko-

mensalizm i protokooperację 

na wybranych przykładach, 

– charakteryzuje antagonistyczne 

oddziaływania między popula-

cjami: amensalizm, konkuren-

cję, roślinożerność, drapieżnic-

two i pasożytnictwo, 

– analizuje skutki konkurencji 

wewnątrzgatunkowej i między-

gatunkowej, 

– wyjaśnia działanie mechani-

zmów regulacji liczebności po-

pulacji drapieżników i ich ofiar, 

– charakteryzuje strukturę eko-

systemu, 

– charakteryzuje zależności po-

karmowe (łańcuchy pokarmowe 

i sieci troficzne) w ekosystemie, 

– grupuje organizmy wybranej 

różnych czynników na charak-

terystykę populacji, 

– analizuje strategie zapewniają-

ce stabilny rozwój populacji, 

– planuje i przeprowadza obser-

wację rozmieszczenia i za-

gęszczenia mniszka lekarskie-

go na trawniku lub łące, 

– prognozuje zmiany liczebności 

oraz zasięgu populacji na pod-

stawie wykresu (graficznego 

przedstawienia struktury wie-

kowej populacji), 

– analizuje cechy organizmów 

gatunków, które wzajemnie na 

siebie oddziałują (antagoni-

stycznie lub nieantagonistycz-

nie), 

– wskazuje skutki oddziaływań 

antagonistycznych i nieantago-

nistycznych między populacja-

mi, 

– wykazuje znaczenie działania 

mechanizmów regulacji liczeb-

ności populacji drapieżników i 

ich ofiar dla funkcjonowania 

populacji, 

– charakteryzuje sieć troficzną 

wybranego ekosystemu, 

– wykonuje schemat krążenia 

materii i przepływu energii w 

ekosystemie, 

– analizuje schemat obiegu węgla 

w przyrodzie. 

 

 

na podstawie składu gatunko-

wego organizmów w niej wy-

stępujących, 

– przeprowadza modelowanie 

rozmieszczenia osobników w 

populacji, 

– na podstawie samodzielnie 

znalezionych danych staty-

stycznych prognozuje zmiany w 

strukturze wiekowej ludności 

Polski, 

– prowadzi obserwacje nieanta-

gonistycznych zależności mię-

dzy populacjami, 

– wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat antagoni-

stycznych i nieantagonistycz-

nych oddziaływań między po-

pulacjami; ocenia ich znaczenie 

oraz analizuje skutki tych od-

działywań, 

– przeprowadza obserwację 

dowolnego ekosystemu; anali-

zuje jego strukturę troficzną i 

tworzy model tej struktury, 

– planuje i przeprowadza do-

świadczenie ilustrujące działal-

ność destruentów, 

– na podstawie różnych źródeł 

informacji przygotowuje sche-

mat obiegu azotu w przyrodzie. 
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zaniem, 

– przedstawia na wybranych 

przykładach przystosowania 

drapieżników do zdobywania 

pokarmu oraz obronne adapta-

cje ich ofiar, 

– podaje przykłady pasożytów 

wśród roślin i zwierząt, 

– wymienia przykładowe cechy 

pasożytów, które są przysto-

sowaniem do prowadzonego 

trybu życia, 

– definiuje pojęcia: ekosystem, 

biocenoza, biotop, 

– wymienia abiotyczne i biotycz-

ne elementy ekosystemu, 

– wyjaśnia, co to jest łańcuch 

pokarmowy, 

– wymienia podstawowe elemen-

ty łańcucha pokarmowego, 

– wyjaśnia, co to jest sieć troficz-

na, 

– wyjaśnia, jak funkcjonuje eko-

system, 

– wymienia główne etapy obiegu 

węgla w przyrodzie oraz przy-

kłady organizmów odgrywają-

cych rolę w tym procesie. 

ganizmów roślinnych i zwierzę-

cych, 

– rozpoznaje rodzaj oddziaływa-

nia antagonistycznego wska-

zanych przykładów zależności 

między dwoma gatunkami, 

– wyjaśnia zależności między 

biotopem a biocenozą, 

– wskazuje abiotyczne i biotyczne 

elementy dowolnego ekosys-

temu (np. lasu), 

– buduje łańcuchy pokarmowe z 

podanych przykładów gatun-

ków, 

– wskazuje łańcuchy pokarmowe 

na schematach sieci troficznej, 

– wyjaśnia rolę producentów, 

konsumentów i destruentów w 

procesach zachodzących w 

ekosytemie. 

 

biocenozy według przynależ-

ności do poziomu troficznego, 

– charakteryzuje obieg materii w 

ekosystemie oraz przepływ 

energii przez ekosystem, 

– charakteryzuje obieg węgla w 

przyrodzie. 
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D z i a ł :  E W O L U C J O N I Z M  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– określa zakres badań ewolu-

cjonizmu, 

– definiuje pojęcie „ewolucja 

organizmów”, 

– wymienia główne założenia 

teorii ewolucji Karola Darwina, 

– wymienia niezbędne warunki 

zachodzenia ewolucji, 

– wyjaśnia, co to jest dobór natu-

ralny, 

– podaje przykłady koewolucji, 

– wyjaśnia, na czym polega do-

bór sztuczny, 

– wskazuje nazwy organizmów 

powstałych w wyniku doboru 

sztucznego, 

– określa przedmiot badań pale-

ontologii, 

– wymienia przykładowe źródła 

wiedzy o przebiegu ewolucji, 

– podaje przykłady dowodów 

ewolucji, 

– wyjaśnia, co to są żywe ska-

mieniałości i formy przejściowe, 

– podaje przykłady narządów 

homologicznych, 

– wymienia główne etapy po-

wstania i rozwoju życia na Zie-

mi, 

– określa miejsce człowieka w 

Uczeń: 

– wymienia głównych przedstawi-

cieli myśli ewolucyjnej, 

– charakteryzuje główne założe-

nia teorii ewolucji Karola Dar-

wina, 

– charakteryzuje niezbędne wa-

runki zachodzenia ewolucji, 

– podaje współczesne poglądy na 

temat ewolucji (neodarwinizm), 

– wyjaśnia mechanizm działania 

doboru naturalnego, 

– wyjaśnia, na czym polega 

wspólna ewolucja dwóch róż-

nych gatunków, 

– wymienia przykłady organi-

zmów powstałych w wyniku 

doboru sztucznego, 

– wymienia rodzaje i podaje przy-

kłady dowodów ewolucji, 

– wyjaśnia na przykładach, co to 

są żywe skamieniałości i formy 

przejściowe, 

– rozróżnia narządy homologicz-

ne i analogiczne, 

– wymienia przykład obserwacji 

procesów ewolucyjnych zacho-

dzących współcześnie, 

– wyjaśnia, jaki wpływ na ewolu-

cję miały gwałtowne zmiany w 

środowisku, 

– wyjaśnia, na czym polegała 

Uczeń: 

– analizuje założenia teorii ewo-

lucji Karola Darwina oraz neo-

darwinizmu, 

– analizuje warunki zachodzenia 

ewolucji, 

– charakteryzuje zjawisko koewo-

lucji na wybranych przykładach, 

– porównuje dobór naturalny i 

dobór sztuczny, 

– charakteryzuje archeopteryksa 

jako formę przejściową, 

– przedstawia bezpośrednie i 

pośrednie dowody ewolucji, 

– wyjaśnia na przykładach, co to 

są narządy szczątkowe, 

– charakteryzuje współczesne 

obserwacje procesów ewolu-

cyjnych, 

– charakteryzuje główne etapy 

powstania i rozwoju życia na 

Ziemi, 

– wykazuje związek z gwałtow-

nymi zmianami w środowisku a 

przebiegiem ewolucji, 

– charakteryzuje ewolucję narzą-

du oddechowego kręgowców, 

– analizuje drzewo rodowe orga-

nizmów, 

– charakteryzuje przebieg ewolu-

cji człowieka, 

– porównuje cechy człowieka i 

Uczeń: 

– przedstawia historię myśli ewo-

lucyjnej, 

– porównuje główne założenia 

teorii ewolucji Karola Darwina i 

neodarwinizmu, 

– wykazuje, że dobór naturalny 

jest jednym z mechanizmów 

ewolucji, 

– porównuje różne rodzaje bez-

pośrednich dowodów ewolucji, 

– analizuje cechy archeopteryksa 

jako formy przejściowej, 

– analizuje główne etapy ewolucji 

roślin i zwierząt, 

– analizuje drzewo rodowe orga-

nizmów i wskazuje miejsce 

człowieka w świecie organi-

zmów żywych, 

– charakteryzuje powstanie i 

rozwój życia na Ziemi, korzy-

stając z tabeli stratygraficznej, 

– wykazuje, że podobieństwa i 

różnice między człowiekiem a 

naczelnymi są wynikiem ewo-

lucji, 

– charakteryzuje ewolucję kultu-

rową człowieka. 

 

 

Uczeń: 

– wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat doboru 

sztucznego jako działania ce-

lowo zwiększającego bioróżno-

rodność; prezentuje przykłady 

działania doboru sztucznego, 

– przygotowuje prezentację 

przedstawiającą ewolucję do-

wolnej grupy organizmów,  

– prezentuje powstanie i rozwój 

życia na Ziemi, korzystając z 

tabeli stratygraficznej, 

– analizuje historię rozwoju życia 

na Ziemi i ilustruje ją w postaci 

kalendarza lub zegara ewolucji, 

– przygotowuje prezentację na 

temat podobieństw i różnic 

między człowiekiem a przed-

stawicielami innych naczel-

nych. 
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świecie organizmów, 

– wymienia podobieństwa i różni-

ce między człowiekiem a 

przedstawicielem naczelnych, 

np. szympansem, 

– wymienia cechy charaktery-

styczne tylko dla człowieka, 

– wymienia główne etapy ewolucji 

człowieka (podaje przykłady 

jego przodków z rodzaju czło-

wiekowatych). 

ewolucja narządu oddechowe-

go kręgowców, 

– określa pochodzenie człowieka, 

– charakteryzuje podobieństwa i 

różnice między człowiekiem a 

przedstawicielem naczelnych,  

np. szympansem. 

 

 

jego przodków z rodzaju czło-

wiekowatych, 

– wyjaśnia, co to jest ewolucja 

kulturowa człowieka. 

 

 

 

 

D z i a ł :  O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia główne źródła zanie-

czyszczeń powietrza, 

– wymienia działania mające na 

celu ochronę powietrza, 

– podaje skutki zanieczyszczenia 

powietrza,  

– wymienia główne źródła zanie-

czyszczenia wody, 

– określa sposoby uzdatniania 

zanieczyszczonej wody, 

– podaje przykłady sposobów 

uzdatniania zanieczyszczonej 

wody, 

– wymienia główne źródła zanie-

czyszczenia gleby, 

– podaje przykłady chorób czło-

wieka wynikających z zanie-

Uczeń: 

– klasyfikuje główne źródła za-

nieczyszczeń powietrza na na-

turalne i wynikające z działal-

ności człowieka; podaje przy-

kłady, 

– wyjaśnia, na czym polega spo-

sób monitorowania jakości po-

wietrza metodą analizy udziału 

form morfologicznych, 

– wyjaśnia, co to są smog i kwa-

śne deszcze,  

– wymienia nazwy gatunków 

zwierząt, które mogą służyć ja-

ko biowskaźniki jakości wody, 

– określa sposoby uzdatniania 

zanieczyszczonej wody, 

– wymienia nazwy gazów cie-

Uczeń: 

– charakteryzuje główne źródła 

zanieczyszczeń powietrza na 

naturalne i wynikające z dzia-

łalności człowieka; podaje 

przykłady, 

– wyjaśnia sposób powstawania i 

skutki działania smogu oraz 

kwaśnych deszczy, 

– charakteryzuje sposób monito-

rowania jakości wody za pomo-

cą biowskaźników, 

– wymienia etapy procesu 

oczyszczania ścieków, 

– wyjaśnia, na czym polega de-

gradacja gleby i jakie są jej 

przyczyny, 

– określa wpływ zanieczyszczeń 

Uczeń: 

– przeprowadza obserwację 

stanu czystości powietrza na 

wybranym terenie metodą ana-

lizy udziału form morfologicz-

nych, 

– analizuje materiały statystyczne 

dotyczące zanieczyszczeń po-

wietrza, 

– prowadzi proste badania jako-

ści wody z wykorzystaniem 

biowskaźników, 

– analizuje przebieg procesu 

oczyszczania ścieków, 

– analizuje wpływ zanieczysz-

czeń powietrza, wody i gleby 

na zdrowie człowieka, 

– charakteryzuje działania mają-

Uczeń: 

– przygotowuje prezentację z 

zaplanowanej i przeprowadzo-

nej obserwacji stanu czystości 

powietrza na wybranym terenie 

metodą analizy udziału form 

morfologicznych, 

– planuje i przeprowadza badania 

jakości wody z wykorzystaniem 

biowskaźników, 

– wykazuje związek między za-

nieczyszczeniem powietrza i  

wody a niektórymi chorobami 

cywilizacyjnymi, 

– zdobywa informacje, analizuje i 

ocenia działania prowadzone 

na rzecz ochrony powietrza, 

wody i gleby w najbliższej oko-
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czyszczenia środowiska, 

– wyjaśnia, co to są gazy cieplar-

niane, 

– wyjaśnia, co to jest efekt cie-

plarniany, 

– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„globalne ocieplenie”, 

– podaje przykłady źródeł gazów 

cieplarnianych, 

– podaje przykłady spodziewa-

nych efektów globalnego ocie-

plenia, 

– wymienia przykłady odnawial-

nych i nieodnawialnych zaso-

bów naturalnych, 

– wymienia działania zmniejsza-

jące zużycie wody w gospodar-

stwie domowym, 

– wymienia źródła energii odna-

wialnej, 

– podaje wady i zalety energii 

jądrowej, 

– wymienia sposoby zmniejszają-

ce zużycie energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym, 

– definiuje pojęcia: biodegrada-

cja, utylizacja, recykling, 

– podaje sposoby postępowania 

z odpadami, 

– wymienia wady i zalety składo-

wania odpadów, 

– wymienia wady i zalety spalania 

odpadów, 

– wymienia sposoby ograniczenia 

odpadów w gospodarstwach 

domowych, 

plarnianych, 

– wyjaśnia za pomocą schematu, 

na czym polega efekt cieplar-

niany, 

– wymienia źródła gazów cieplar-

nianych klasyfikując je na natu-

ralne i wynikające z działalno-

ści człowieka, 

– wymienia i omawia spodziewa-

ne efekty globalnego ocieple-

nia, 

– rozróżnia i charakteryzuje od-

nawialne i nieodnawialne zaso-

by naturalne, 

– proponuje działania zmniejsza-

jące zużycie wody w gospodar-

stwie domowym, 

– wyjaśnia znaczenie energii 

odnawialnej, 

– charakteryzuje energię jądrową, 

– proponuje działania zmniejsza-

jące zużycie energii elektrycz-

nej w gospodarstwie domo-

wym, 

– porównuje sposoby postępo-

wania z odpadami: składowa-

nie i spalanie, 

– proponuje sposoby ogranicze-

nia odpadów w gospodar-

stwach domowych, 

– charakteryzuje działania zgod-

ne z zasadą 3U, 

– przeprowadza segregowanie 

odpadów w gospodarstwie do-

mowym, 

– wyjaśnia, dlaczego zużyte 

powietrza, wody i gleby na 

zdrowie człowieka, 

– wyjaśnia mechanizm powsta-

wania efektu cieplarnianego, 

– analizuje zmiany zawartości 

dwutlenku węgla w atmosferze 

w ciągu ostatnich 50 lat, 

– porównuje odnawialne i nieod-

nawialne źródła energii, 

– wyjaśnia konieczność działań 

zmierzających do prowadzenia 

oszczędnej gospodarki zaso-

bami naturalnymi, 

– charakteryzuje wybrane źródła 

energii odnawialnej (biopaliwo, 

biogaz), 

– porównuje czas biodegradacji 

wybranych odpadów, 

– charakteryzuje sposoby i uza-

sadnia konieczność ogranicze-

nia ilości odpadów w gospo-

darstwach domowych, 

– uzasadnia konieczność segre-

gowania odpadów w gospodar-

stwie domowym. 

 

ce na celu ochronę powietrza, 

wody i gleby przed zanieczysz-

czeniami, 

– analizuje mechanizm powsta-

wania efektu cieplarnianego, 

– analizuje związek działalności 

człowieka z globalnym ocieple-

niem, 

– analizuje materiały statystyczne 

dotyczące emisji gazów cie-

plarnianych, 

– analizuje dane statystyczne 

dotyczące zużycia wody w go-

spodarstwach domowych, 

– analizuje dane statystyczne na 

temat źródeł produkcji oraz zu-

życia energii elektrycznej w 

Polsce, 

– analizuje sposoby postępowa-

nia z odpadami pod względem 

zagrożenia dla środowiska, któ-

re ze sobą niosą, 

– wykazuje konieczność wyjąt-

kowego postępowania z odpa-

dami niebezpiecznymi (zuży-

tymi bateriami, świetlówkami, 

przeterminowanymi lekami, 

farbami). 

licy, 

– przygotowuje prezentację 

przedstawiającą przyczyny i 

przewidywane skutki globalne-

go ocieplenia oraz wykazującą 

związek działalności człowieka 

z globalnym ociepleniem, 

– wyszukuje informacje i przygo-

towuje raport na temat struktury 

energii w regionie, 

– ocenia zużycie energii elek-

trycznej w swoim domu oraz 

możliwość wprowadzenia dzia-

łań oszczędzających jej zuży-

cie, 

– wyszukuje informacje i przygo-

towuje raport na temat działań 

władz lokalnych dotyczących 

gospodarki odpadami, 

– przeprowadza analizę ilości i 

składu odpadów produkowa-

nych w domu i ocenia możli-

wość wprowadzenia działań 

poprawiających gospodarowa-

nie odpadami. 
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– wyjaśnia, na czym polega za-

sada 3U, 

– wyjaśnia, na czym polega se-

gregowanie odpadów w gospo-

darstwie domowym, 

– podaje sposób postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi 

(zużytymi bateriami, świetlów-

kami, przeterminowanymi le-

kami, farbami). 

baterie zalicza się do odpadów 

niebezpiecznych. 

 

 


