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Poziom wymagaDzia  programu Temat konieczny podstawowy rozszerzaj cy dope niaj cy
I. Biologia – nauka
o yciu

1. Biologia jako
nauka

2. Komórkowa
budowa organizmów

3. Systematyczny
podzia  organizmów

Ucze :
• okre la przedmiot bada

biologii jako nauki
• podaje przyk ady dziedzin

biologii
• wymienia ród a wiedzy

biologicznej
• wyja nia, do czego s

atlasy i klucze
• wymienia cechy

organizmów ywych

• wskazuje komórk  jako
podstawow  jednostk
organizacji ycia

• wymienia struktury budowy
komórki ro linnej,
zwierz cej, grzyba i bakterii

• wyci ga wnioski dotycz ce
komórkowej budowy
organizmów na podstawie
obserwacji preparatów

• wymienia jednostki
klasyfikacji biologicznej

Ucze :
• potrafi korzysta

z poszczególnych róde
wiedzy

• rozró nia prób  kontroln
i badawcz

• podaje funkcje
poszczególnych organelli

• pos uguje si  mikroskopem
• wykonuje proste preparaty

mikroskopowe

• wyja nia, czym zajmuje si
systematyka

• podaje kryteria wyró nienia
pi ciu królestw

Ucze :
• charakteryzuje wybrane

dziedziny biologii
• pos uguje si  w ciwymi

ród ami wiedzy
biologicznej podczas
rozwi zywania problemów

• odró nia pod
mikroskopem, na
schemacie, zdj ciu lub po
opisie poszczególne
sk adniki komórki

• rysuje obraz widziany pod
mikroskopem

• wyja nia rol
poszczególnych
elementów komórki

• porównuje budow
ró nych komórek

• charakteryzuje dawne
sposoby klasyfikacji
organizmów

• omawia zasady systemu
klasyfikacji biologicznej

Ucze :
• obja nia zasad

stopniowego
komplikowania si
poziomów organizacji ycia

• wykorzystuje atlasy do
rozpoznawania pospolitych
gatunków organizmów

• omawia budow  i funkcje
organelli komórkowych

• analizuje ró nice mi dzy
poszczególnymi typami
komórek

• ocenia sztuczne i naturalne
systemy podzia u
organizmów

• uzasadnia potrzeb
klasyfikowania organizmów



II. Jedno  i
ró norodno
organizmów

4. Sposoby
od ywiania si
organizmów

5. Sposoby
oddychania
organizmów

6. Sposoby
rozmna ania si
organizmów

• okre la, czym jest
od ywianie

• wymienia podstawowe
sposoby od ywiania si
organizmów

• okre la, czym jest
oddychanie

• wyja nia, na czym polega
wymiana gazowa

• wskazuje mitochondrium
jako miejsce, w którym
zachodzi utlenianie

• przedstawia oddychanie
tlenowe i fermentacj  jako
procesy dostarczaj ce energii

• okre la, czym jest
rozmna anie

• wyró nia rozmna anie
ciowe i bezp ciowe

• podaje przyk ady p ciowego
i bezp ciowego rozmna ania
si  organizmów

• omawia ró nice mi dzy
organizmami samo ywnymi
a cudzo ywnymi

• wymienia czynniki
niezb dne do ycia
organizmów samo ywnych
i cudzo ywnych

• wymienia substraty
i produkty fotosyntezy

• wyja nia, na czym polega
fotosynteza

• omawia ró ne sposoby
oddychania

• wymienia przyk ady
organizmów ilustruj cych
ró ne sposoby oddychania

• rozró nia wymian  gazow
i oddychanie
wewn trzkomórkowe

• rozpoznaje sposoby
rozmna ania si
organizmów

• wyja nia, na czym polega
rozmna anie bezp ciowe

• rozpoznaje p czkuj ce
dro e obserwowane pod
mikroskopem

• omawia ró nice mi dzy
rozwojem prostym
a z onym

• charakteryzuje ró ne
strategie od ywiania

• wykazuje ró norodno
od ywiania si
organizmów
cudzo ywnych

• okre la warunki przebiegu
fotosyntezy

• ocenia, czy dany organizm
jest samo ywny, czy
cudzo ywny

• uzasadnia, e oddychanie
jest procesem niezb dnym
do ycia

• charakteryzuje rodzaje
rozmna ania

• ocenia znaczenie
przemiany pokole

• charakteryzuje typy
rozwoju zarodka

• stosuje w praktyce
wiadomo ci dotycz ce
rozmna ania
wegetatywnego

• wykazuje ró nice
w pobieraniu i trawieniu
pokarmów u ró nych
organizmów

• wyja nia, na czym polega
chemosynteza

• wykazuje zale no  mi dzy
rodowiskiem ycia

a budow  narz dów
wymiany gazowej

• porównuje oddychanie
tlenowe i beztlenowe

• omawia znaczenie
fermentacji

• zapisuje s ownie równanie
reakcji oddychania
tlenowego

• wykazuje zwi zek mi dzy
sposobem zap odnienia
a rodowiskiem ycia
organizmów

• ocenia znaczenie
samozap odnienia



III. Bakterie
i wirusy.
Organizmy
beztkankowe

7. Bakterie a wirusy

8. Protisty

9. Glony –
przedstawiciele
trzech królestw

10. Grzyby i porosty

• wymienia miejsca
wyst powania bakterii
i wirusów

• rozpoznaje i podaje nazwy
form morfologicznych
bakterii widocznych na
preparacie mikroskopowym
lub ilustracji

• wymienia miejsca
wyst powania protistów

• wymienia grupy
organizmów nale cych do
protistów

• wskazuje rodowisko ycia
glonów

• podaje przyk ady
organizmów nale cych
do glonów

• podaje przyk ady grzybów
i porostów

• podaje charakterystyczne
cechy budowy bakterii
i wirusów

• wymienia cechy, którymi
wirusy ró ni  si  od
organizmów

• podaje przyk ady bakterii
i wirusów

• okre la znaczenie bakterii
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• omawia czynno ci yciowe
poszczególnych grup
protistów

• wymienia wspólne cechy
organizmów zaliczanych
do glonów

• omawia znaczenie glonów
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• omawia czynno ci yciowe
grzybów

• charakteryzuje wybrane
czynno ci yciowe
bakterii

• wymienia choroby
bakteryjne i wirusowe

• rysuje kszta ty bakterii
obserwowanych pod
mikroskopem

• charakteryzuje
poszczególne grupy
protistów

• wykazuje chorobotwórcze
znaczenie protistów

• wyja nia, e glony to
grupa ekologiczna, do
której nale
przedstawiciele trzech
królestw

• omawia wybrane
czynno ci yciowe glonów

• charakteryzuje budow
grzybów owocnikowych

• ocenia znaczenie bakterii
i wirusów

• okre la warunki tworzenia
si  przetrwalników

• ocenia rol  bakterii jako
symbiontów i destruentów

• porównuje czynno ci
yciowe poszczególnych

grup protistów
• wymienia choroby

wywo ywane przez protisty
• rozpoznaje pod

mikroskopem, rysuje
i opisuje budow
przedstawicieli protistów

• analizuje wp yw zakwitów
glonów na inne organizmy
w rodowisku

• ocenia znaczenie glonów
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• wyja nia zale no
mi dzy g boko ci
a wyst powaniem
okre lonych grup glonów

• wykazuje znaczenie
mikoryzy dla grzyba
i ro liny



• opisuje budow  grzybów
• rozpoznaje ple niaka bia ego

w obrazie mikroskopowym
• wymienia sposoby

rozmna ania si  grzybów
• rozpoznaje porosty w ród

innych organizmów

• podaje przyk ady znaczenia
grzybów w przyrodzie
i gospodarce cz owieka

• rozpoznaje porosty jako
organizmy zbudowane
z grzybni i glonu

• wyja nia, co to jest grzybica

• omawia sposoby
rozmna ania si  grzybów

• analizuje znaczenie
grzybów w przyrodzie
i gospodarce cz owieka

• wykonuje i opisuje
rysunek wskazanych
grzybów

• okre la znaczenie
poszczególnych
komponentów w budowie
plechy porostu

• proponuje sposób badania
czysto ci powietrza, znaj c
wra liwo  porostów na
zanieczyszczenia

• rozpoznaje i podaje nazwy
ró nych form
morfologicznych porostów

IV. wiat ro lin 11. Tkanki ro linne

12. Budowa i funkcje
korzenia

13. Budowa i funkcje
odygi

14. Li  – wytwórnia
pokarmu

• wyja nia, czym jest tkanka
• podaje przyk ady tkanek

ro linnych
• wskazuje na ilustracji

komórki tworz ce tkank

• wymienia podstawowe
funkcje korzenia

• rozpoznaje systemy
korzeniowe

• omawia funkcje odygi
• podaje nazwy elementów

budowy zewn trznej odygi

• wymienia funkcje li ci
• rozpoznaje elementy

budowy li cia
• rozpoznaje li cie pojedyncze

i z one

• dokonuje podzia u tkanek
ro linnych na twórcze i sta e

• wymienia cechy budowy
poszczególnych tkanek
ro linnych

• opisuje funkcje wskazanych
tkanek

• rozpoznaje modyfikacje
korzeni

• omawia budow
zewn trzn  korzenia

• rozpoznaje pod
mikroskopem tkanki
buduj ce korze

• rozpoznaje tkanki buduj ce
odyg

• rozró nia rodzaje odyg

• rozpoznaje ró ne
modyfikacje li ci

• rozpoznaje na preparacie
mikroskopowym tkanki
buduj ce li

• charakteryzuje budow ,
rozmieszczenie i funkcje
poszczególnych tkanek
ro linnych

• wykonuje preparat ze
skórki cebuli i rozpoznaje
w nim tkank  okrywaj

• analizuje budow
wewn trzn  korzenia jako
funkcjonalnej ca ci

• charakteryzuje przyrost
na d ugo

• rysuje ró ne systemy
korzeniowe

• rysuje schematycznie
przekrój poprzeczny
i pod ny odygi

• rozpoznaje rodzaje
unerwienia li ci

• omawia funkcje
poszczególnych
modyfikacji li ci

• wykazuje zwi zek budowy
wskazanej tkanki z jej
funkcj

• rozpoznaje i rysuje tkanki
widoczne na przekrojach
organów ro linnych

• wyja nia sposób pobierania
wody przez ro lin

• projektuje do wiadczenie
wiadcz ce o przewodzeniu

wody z korzenia do odygi
• charakteryzuje modyfikacje

korzeni

• analizuje zwi zek budowy
zmodyfikowanych odyg
z ich funkcjami

• analizuje funkcje
poszczególnych elementów
budowy anatomicznej li cia

• rysuje ró ne typy ulistnienia
odygi



15. Mszaki

16. Paprotniki

17. Ro liny
nagonasienne

18. Ro liny
okrytonasienne

• wymienia miejsca
wyst powania mszaków

• podaje nazwy organów
mszaków

• wymienia miejsca
wyst powania paprotników

• rozpoznaje organy paproci
• rozpoznaje paprotniki w ród

innych ro lin

• wymienia miejsca
wyst powania ro lin
nagonasiennych

• rozpoznaje ro liny
nagonasienne w ród innych
ro lin

• wymienia miejsca
wyst powania ro lin
okrytonasiennych

• podaje nazwy elementów
budowy kwiatu

• rozró nia kwiat i kwiatostan
• rozpoznaje ro liny

okrytonasienne w ród innych
ro lin

• rozró nia typy ulistnienia
odygi

• rozpoznaje mszaki w ród
innych ro lin

• omawia znaczenie mszaków
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• wyja nia rol
poszczególnych organów
paprotników

• wymienia przystosowania
ro lin nagonasiennych do
warunków ycia

• omawia znaczenie ro lin
nagonasiennych
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• wymienia sposoby
rozsiewania nasion
i owoców

• rozró nia owoce pojedyncze
i z one

• omawia znaczenie ro lin
okrytonasiennych
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• analizuje cykl rozwojowy
mszaków

• rysuje mech i podpisuje
jego organy

• analizuje cykl rozwojowy
paproci

• charakteryzuje skrzypy,
wid aki i paprocie

• analizuje cykl rozwojowy
sosny

• rozpoznaje rodzime
gatunki nagonasiennych

• okre la, z jakiego gatunku
drzewa lub krzewu
pochodzi wskazana
szyszka

• omawia funkcje
poszczególnych
elementów budowy kwiatu

• analizuje cykl rozwojowy
ro lin okrytonasiennych

• ocenia znaczenie ro lin
okrytonasiennych
w przyrodzie i gospodarce
cz owieka

• wyja nia, dlaczego mszaki
 najprostszymi ro linami
dowymi

• rozpoznaje za pomoc
atlasów 5 gatunków
rodzimych paprotników

• dowodzi zwi zku budowy
ro lin nagonasiennych ze
rodowiskiem ich ycia

• wykazuje zwi zek budowy
kwiatu ze sposobem
zapylania

• charakteryzuje sposoby
rozsiewania nasion
i owoców, wykazuj c
zwi zek z ich budow

• rozpoznaje 5 gatunków
drzew okrytonasiennych
wyst puj cych w Polsce



V. wiat
bezkr gowców

19. Tkanki zwierz ce

20. G bki i
parzyde kowce

21. P azi ce i nicienie

• wyja nia, czym jest tkanka
• wymienia podstawowe

rodzaje tkanek zwierz cych

• wyja nia, co to s  g bki
• podaje miejsca

wyst powania g bek
i parzyde kowców

• wymienia charakterystyczne
cechy g bek
i parzyde kowców

• wymienia charakterystyczne
cechy p azi ców i nicieni

• rozpoznaje na ilustracji
azi ce i nicienie

• charakteryzuje tasiemce
i glisty jako paso yty uk adu
pokarmowego

• omawia drogi zaka enia
paso ytniczymi p azi cami
i nicieniami

• wyja nia, w jaki sposób
mo na ustrzec si  przez
zaka aniem paso ytniczymi

azi cami i nicieniami

• okre la najwa niejsze
funkcje poszczególnych
tkanek zwierz cych

• wymienia rodzaje tkanki
cznej

• podaje rozmieszczenie
przyk adowych tkanek
zwierz cych w organizmie

• omawia znaczenie g bek
i parzyde kowców
w przyrodzie

• wskazuje na ilustracji
elementy budowy tasiemca

• charakteryzuje budow
poszczególnych tkanek
zwierz cych

• rysuje schemat komórki
nerwowej i opisuje
poszczególne elementy jej
budowy

• rozpoznaje pod
mikroskopem lub na
ilustracji rodzaje tkanek

• charakteryzuje wskazane
czynno ci yciowe g bek
i parzyde kowców

• wyja nia mechanizm
ruchu parzyde kowców

• dowodzi, e tasiemce s
przystosowane do
paso ytniczego trybu
ycia

• omawia ró nice mi dzy
azi cami a nicieniami

• charakteryzuje wskazane
czynno ci yciowe

azi ców i nicieni

• opisuje rodzaje tkanki
nab onkowej

• charakteryzuje rol
poszczególnych sk adników
morfotycznych krwi

• wykazuje zwi zek budowy
bek i parzyde kowców ze

rodowiskiem ich ycia
• wyja nia sposób dzia ania

parzyde ka

• charakteryzuje symetri
cia a p azi ców



22. Pier cienice

23. Stawonogi

24. Mi czaki

• rozpoznaje pier cienice
ród innych zwierz t

• rozpoznaje stawonogi w ród
innych zwierz t

• rozpoznaje na ilustracji
przeobra enie zupe ne
i niezupe ne owadów

• rozpoznaje limaki, ma e
i g owonogi w ród innych
zwierz t

• wymienia charakterystyczne
cechy mi czaków

• wymienia charakterystyczne
cechy pier cienic

• wymienia charakterystyczne
cechy budowy skorupiaków,
owadów i paj czaków

• wymienia cz ci cia a
limaków, ma y

i g owonogów
• wymienia narz dy

oddechowe mi czaków
• wskazuje ma e jako

organizmy produkuj ce
per y

• charakteryzuje uk ad
krwiono ny pier cienic

• charakteryzuje wskazane
czynno ci yciowe
pier cienic

• wykazuje zwi zek budowy
pijawki z paso ytniczym
trybem jej ycia

• charakteryzuje wskazane
czynno ci yciowe
stawonogów

• dowodzi, e owady s
przystosowane do ycia
w rodowisku l dowym

• charakteryzuje wskazane
czynno ci yciowe
mi czaków

• wyja nia zasady
funkcjonowania otwartego
uk adu krwiono nego

• porównuje budow
limaków, ma y

i g owonogów

• dowodzi, e pier cienice s
bardziej rozwini tymi
zwierz tami ni  p azi ce
i nicienie

• projektuje do wiadczenie
wykazuj ce znaczenie

ownic w u nianiu
gleby

• dowodzi istnienia zwi zku
mi dzy rodowiskiem ycia
a narz dami wymiany
gazowej

• wykazuje zwi zek budowy
mi czaków ze
rodowiskiem ich ycia

• charakteryzuje sposoby
poruszania si
poszczególnych grup
mi czaków

VI. wiat
kr gowców

25. Porównanie
bezkr gowców
i kr gowców

• okre la pokrycie cia a
bezkr gowców i kr gowców

• podaje nazwy elementów
szkieletu kr gowców

• wymienia funkcje szkieletu
bezkr gowców

• podaje przyk ady szkieletów
bezkr gowców

• wymienia elementy budowy
uk adu nerwowego
bezkr gowców i kr gowców

• charakteryzuje
poszczególne elementy
szkieletu kr gowców

• porównuje uk ad
krwiono ny
bezkr gowców
i kr gowców

• porównuje budow  uk adu
nerwowego bezkr gowców
i kr gowców



26. Ryby – kr gowce
wodne

27. P azy – zwierz ta
dwu rodowiskowe

28. wiat gadów

29. Ptaki – kr gowce
lataj ce

• charakteryzuje ryby
• podaje nazwy p etw ryby
• rozpoznaje skrzela jako

narz dy wymiany gazowej

• okre la rodowiska ycia
azów

• charakteryzuje p azy
• wymienia stadia rozwojowe

aby
• podaje po dwa przyk ady

azów ogoniastych
i bezogonowych

• okre la rodowisko ycia
gadów

• charakteryzuje gady
• podaje cztery przyk ady

gadów wyst puj cych
w Polsce

• charakteryzuje ptaki
• wymienia ptaki ró nych

rodowisk
• rozpoznaje rodzaje piór

ptaków
• wymienia elementy budowy

jaja

• wymienia przystosowania
ryb do ycia w wodzie

• okre la rodzaj zap odnienia
u ryb

• wymienia przystosowania
azów do ycia w wodzie

i na l dzie
• wyja nia, na czym polega

hibernacja
• omawia cykl rozwojowy

aby

• wymienia przystosowania
gadów do ycia na l dzie

• omawia znaczenie b on
odowych w rozwoju

gadów
• wymienia narz dy zmys ów

gadów

• wymienia przystosowania
budowy ptaków do lotu

• omawia ró nice pomi dzy
gniazdownikami
i zagniazdownikami oraz
podaje ich przyk ady

• omawia wybrane
czynno ci yciowe ryb

• okre la charakterystyczne
cechy rozmna ania ryb

• wyja nia przyczyny
drówek ryb

• rozpoznaje przedstawicieli
ryb i wskazuje ich cechy

• omawia wybrane
czynno ci yciowe p azów

• charakteryzuje p azy
ogoniaste i bezogonowe

• rozpoznaje przedstawicieli
azów i wskazuje ich

specyficzne cechy

• omawia wybrane
czynno ci yciowe gadów

• charakteryzuje funkcje
poszczególnych b on

odowych
• rozpoznaje przedstawicieli

gadów i wskazuje ich
specyficzne cechy

• okre la rodowisko ycia
ptaka na podstawie
budowy jego ko czyn

• okre la rodzaj pobieranego
przez ptaka pokarmu na
podstawie budowy jego
dzioba

• charakteryzuje wymian
gazow  u ryb

• porównuje uk ad
krwiono ny ryby
i d ownicy

• wykazuje zwi zek trybu
ycia p azów z ich

zmiennocieplno ci
• wykazuje zwi zek budowy

azów ze rodowiskami ich
ycia

• analizuje pokrycie cia a
gadów w aspekcie ochrony
przed utrat  wody

• wykazuje zwi zek budowy
gadów ze rodowiskiem ich
ycia

• wykazuje zwi zek mi dzy
sposobem rozmna ania
i typem rozwoju a
rodowiskiem ycia gadów

• charakteryzuje
poszczególne elementy
budowy jaja

• wykazuje zwi zek mi dzy
przebiegiem wymiany
gazowej u ptaków a ich
przystosowaniem do lotu



30. wiat ssaków

• wyja nia konieczno
migracji ptaków

• omawia charakterystyczne
cechy ssaków

• podaje przyk ady siedlisk
zajmowanych przez ssaki

• rozró nia ssaki w ród innych
zwierz t

• rozró nia ssaki wodne
i l dowe

• wymienia narz dy zmys ów
ssaków

• wyja nia rol  gruczo ów
potowych i w osów
w termoregulacji

• podaje przyk ady gatunków
ssaków

• rozró nia uz bienie
drapie nika i ro lino ercy

• wymienia przystosowania
ssaków do zajmowania
ró nych siedlisk

• omawia wybrane
czynno ci yciowe ptaków

• rozpoznaje przedstawicieli
ptaków i wskazuje ich
specyficzne cechy

• charakteryzuje funkcje
skóry

• omawia zalety
cherzykowej budowy
uc

• porównuje budow
ssaków wodnych
i l dowych

• ocenia znaczenie ssaków
w yciu i gospodarce
cz owieka

• projektuje do wiadczenie
wykazuj ce wydzielnicz
i wydalnicz  funkcj  skóry

• wykazuje zwi zek mi dzy
funkcjonowaniem
poszczególnych narz dów
zmys ów a trybem ycia


