
WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓNE STOPNIE
SZKOLNE – III klasa

dopuszczaj cy dostateczny dobry bardzo dobry
KOMÓRKA

Ucze :
*wymieni substancje
organiczne i
nieorganiczne buduj ce
komórki
*nazwie grupy
pierwiastków
wyst puj cych w
komórce
*

*wyja ni ró nice mi dzy
makrosk adnikami i
mikrosk adnikami
*przyporz dkuje wybrane
pierwiastki do
poszczególnych grup
* omówi budow  i funkcje
4 struktur komórkowych
* wska e cechy ró ni ce
komórki: ro lin, zwierz t,
bakterii i grzybów

*scharakteryzuje rol
substancji chemicznych w
komórce
*przyporz dkuje wybrane
pierwiastki do ich roli w
komórce
*omówi budow  i funkcje
wszystkich struktur
komórkowych
* dokona szczegó owego
porównania budowy komórki
ro linnej i zwierz cej

*zanalizuje dane dotycz ce
sk adu chemicznego
komórek ro linnych i
zwierz cych
*zanalizuje budow
komórki prokariotycznej i
eukariotycznej w celu ich
porównania i wyci gnie
wnioski
* przewidzi konsekwencje
funkcjonowania
organizmów wynikaj ce z
budowy komórek

TKANKI
Ucze :
* wyja ni, co to jest
tkanka
* wymieni rodzaje tkanek
ro linnych
* wymieni rodzaje
tkanek: mi kiszowych,
wzmacniaj cych i
przewodz cych oraz
elementy tkanki
wydzielniczej
* wymieni nazwy tkanek
zwierz cych

* dokona podzia u tkanek
ro linnych na twórcze i
sta e oraz scharakteryzuj je
*omówi budow  tkanek:
mi kiszowej,
wzmacniaj cej i
przewodz cej
* okre li miejsca
wyst powania tkanek
zwierz cych

* okre li lokalizacj  tkanek
twórczych i wyka e role, jakie
pe ni  one u ro lin
* okre li funkcje tkanek
ro linnych: mi kiszowej,
wzmacniaj cej, przewodz cej i
wydzielniczej
* scharakteryzuje budow
tkanek zwierz cych na
podstawie przeprowadzonych
obserwacji mikroskopowych i
analizy porównawczej
rysunków, zdj
zamieszczonych w podr czniku

* wyka e zwi zek budowy
i lokalizacji tkanek
okrywaj cych ro lin z
pe nionymi funkcjami
* dowiedzie istnienia
zwi zku budowy
poszczególnych tkanek
sta ych z pe nionymi
funkcjami
* uzasadni zwi zek
budowy poszczególnych
rodzajów tkanek z
pe nionymi przez nie
funkcjami

ORGANY U RO LIN
Ucze :
* wymieni funkcje, jakie
pe ni korze
*wymieni funkcje, jakie
pe ni odyga
* wymieni funkcje li cia
* wyja ni, e kwiat jest
organem generatywnym
* wyja ni, czym jest

* wyja ni mechanizm
pobierania i transportu
wody przez korze
* omówi modyfikacje
odyg i poda przyk ady
ro lin, u których one
wyst puj
* wyja ni konsekwencje dla

* scharakteryzuje budow
tkankow  korzenia pod kontem
pe nionych przez niego funkcji
* wymieni modyfikacje korzeni
oraz poda przyk ady ro lin, u
których one wyst puj
* scharakteryzuje budow
tkankow odygi w zwi zku z

* uzasadni konieczno
wyst powania modyfikacji
korzeni u niektórych ro lin
* scharakteryzuje proces
przyrostu wtórnego u
ro lin dwuli ciennych
* wyka e zale no
mi dzy modyfikacjami



kwiatostan
* wie, do czego s
nasiona

zdrowia organizmów
od ywiaj cych si
ro linami rosn cymi w
miejscach
zanieczyszczonych
* omówi modyfikacje li ci i
poda przyk ady ro lin, u
których one wyst puj
* omówi budow  kwiatu
ro liny okrytonasiennej
* rozpozna pospolite
rodzaje kwiatostanów

pe nionymi przez ni  funkcjami
* scharakteryzuje funkcje
poszczególnych elementów
budowy kwiatu
* rozpozna i przyporz dkuje
owoce do grupy owoców
suchych i mi sistych

li cia a pe nionymi przez
niego funkcjami
* sklasyfikuje ro liny do
jednopiennych na
podstawie budowy kwiatu

BUDOWA ZWIERZ T
Ucze :
* wymieni nazwy
narz dów i uk adów
narz dów u zwierz t

* wyja ni funkcje, jak
pe ni okre lony narz d oraz
uk ad narz dów w
organizmie

* przyporz dkuje narz dy do
ciwego uk adu narz dów

* zanalizuje etapy
komplikowania si
budowy cia a zwierz t

RUCH
Ucze :
* wyja ni, na czym
polega ruch u zwierz t
* wymieni rodzaje
szkieletów i poda
przyk ady zwierz t, u
których one wyst puj
* wymieni narz dy ruchu
u zwierz t, pos uguj c si
wybranymi przyk adami
* nazwie rodzaje ruchów
w wiecie ro lin
* wymieni bod ce
wywo uj ce ruch u ro lin

* wymieni rodzaje ruchu i
poda przyk ady zwierz t, u
których one wyst puj
*omówi funkcje, jakie pe ni
szkielet w yciu zwierz t
* wska e miejsca
stawowych po cze
* omówi konsekwencje
wyst powania u zwierz t
po cze  stawowych
* omówi modyfikacje
odnó y u owadów w
zwi zku ze rodowiskiem i
trybem ycia tych zwierz t
* wyja ni ró nice
pomi dzy tropizmami i
nastiami
* wymieni rodzaje
tropizmów

* scharakteryzuje mechanizm
poszczególnych rodzajów
ruchów
* scharakteryzuje budow
szkieletu zewn trznego i
ogólny plan budowy szkieletu
wewn trznego
* okre li udzia  prostowników i
zginaczy w aktywnym ruchu
zwierz t
* dokona analizy
porównawczej budowy
ko czyn kr gowców i
wyci gnie wnioski
* wyja ni ró nice pomi dzy
tropizmem dodatnim a
ujemnym
* wska e przyk ady ro lin z
najbli szego otoczenia
wykonuj cych reakcje na
bod ce ze rodowiska

* przewidzi wynik
eksperymentu i wyci gnie
prawid owy wniosek
* okre li, na czym polega
wspó dzia anie mi ni i
szkieletu w ruchu zwierz t
* oceni wp yw ustawienia
ko czyn na sprawno
ruchow  kr gowców
* uzasadni rol  auksyn w
powstawaniu tropizmów



UK AD NERWOWY I NARZADY ZMYS ÓW
Ucze :
* wymieni narz dy
zmys ów wyst puj ce u
zwierz t

* wyja ni rol  narz dów
zmys ów w yciu zwierz t
na wybranych przyk adach

*scharakteryzuje
komplikowanie si  budowy
uk adu nerwowego (jego
rozwój ewolucyjny) w oparciu
o wybrane grupy zwierz t

* oceni wspó dzia anie
narz dów zmys ów i
uk adu nerwowego u
zwierz t w utrzymaniu

czno ci ze rodowiskiem
ycia

OD YWIANIE
Ucze :
* omówi, na czym polega
od ywianie si
organizmów
*wymieni sposoby
od ywiania si  istot
ywych

* nazwie substraty i
produkty fotosyntezy
* wyja ni, na czym
polega od ywianie si
zwierz t
* wymieni sposoby
zdobywania pokarmu
przez zwierz ta
wyja ni, na czym polega
symbioza

* wyja ni, na czym polega
istota procesu fotosyntezy
* wymieni czynniki
warunkuj ce proces
fotosyntezy
* poda przyk ady ro lin
paso ytniczych i
pó paso ytniczych
* omówi budow  przewodu
pokarmowego u wybranych
bezkr gowców
*omówi, na czym polega
paso ytnictwo,
drapieznictwo i saprofityzm
* omówi zale no ci
symbiotyczne na dowolnie
wybranym przyk adzie
*poda przyk ady
okresowych zale no ci
symbiotycznych

* scharakteryzuje wp yw
czynników na przebieg procesu
fotosyntezy
* scharakteryzuje faz  jasn  i
ciemn  fotosyntezy
* wyja ni, na czym polega
paso ytnictwo i
pó paso ytnictwo w wiecie
ro lin
* okre li rol  poszczególnych
narz dów buduj cych uk ad
pokarmowy kr gowców
* wyka e ró norodno
przystosowa  do zdobywania i
pobierania pokarmu w oparciu
o wybrane przyk ady zwierz t
* scharakteryzuje zale no ci
symbiotyczne wyst puj ce u
zwierz t
* uzasadni znaczenie
wyst powania okresowych
zale no ci symbiotycznych dla
przyrody

* zanalizuje dane
przedstawione na wykresie
i porówna je z wynikami
uzyskanymi w
do wiadczeniu
* uzasadni znaczenie
procesu fotosyntezy dla
ycia na Ziemi

* porówna pinocytoz  i
fagocytoz
*wyja ni ró nice w
budowie przewodu
pokarmowego u zwierz t
ro lino ernych i
mi so ernych
* okre li zale no
pomi dzy rodzajem
pobieranego pokarmu a
ró norodno ci
przystosowa  do jego
pobierania w budowie u
zwierz t
* oceni rol  opil ni dla
przyrody

ODDYCHANIE
Ucze :
*Wymieni miejsca
wymiany gazowej u
ro lin
*Wyja ni istot  wymiany
gazowej
*Wymieni narz dy
wymiany gazowej i poda
nazwy zwierz t, u
których one wyst puj
*Nazwie struktur
komórkow , w której
zachodzi oddychanie
*Wymieni rodzaje

*omówi budow  aparatu
szparkowego
*omówi budow  i rol
przetchlinek i wymieni
przyk ady ro lin, u których
one wyst puj
*przyporz dkuje rodzaj
narz du wymiany gazowej
zwierz t w zale no ci od
rodowiska ich ycia i

stopnia organizacji cia a
*dokona zapisu reakcji
oddychania tlenowego i

*wyja ni mechanizm dzia ania
aparatów szparkowych
*uzasadni wp yw wymiany
gazowej na przebieg procesu
fotosyntezy i oddychania
wewn trzkomórkowego
*scharakteryzuje budow
narz dów wymiany gazowej
*porówna substraty i produkty
w oddychaniu tlenowym i
beztlenowym
*okre li sposoby
wykorzystania energii przez

*uzasadni wp yw
temperatury,
nas onecznienia i
zawarto ci wody w glebie
na dzia anie aparatów
szparkowych
*dokona analizy
porównawczej p uc u
kr gowców i uzasadni ich
rozwój
*zanalizuje metabolizm
komórki i scharakteryzuje
reakcje anaboliczne i



uk adów krwiono nych
oraz poda przyk ady
zwierz t, u których one
wyst puj

beztlenowego
*nazwie no nik energii w
komórce
*wyja ni ró nic  mi dzy
krwi  natlenion  a
odtlenion
*

organizm
*zanalizuje ewolucyjny rozwój
serca u kr gowców
* omówi drog  przep ywu krwi
w obiegi ma ym i du ym

kataboliczne, które
zachodz  w organizmie
* uzasadni zwi zek
budowy serca z
temperatur  cia a zwierz t

WYDALANIE
Ucze :
*wyja ni, na czym polega
wydalanie
* wymieni narz dy
wydalnicze u zwierz t

*wymieni produkty
wydalnicze u ro lin i
zwierz t
*zna konsekwencje dla
zdrowia cz owieka
wynikaj ce z cz stego
spo ywania rabarbaru,
szczawiu
* omówi budow
wybranych narz dów
wydalniczych

*przyporz dkuje produkty
wydalania ro lin do tych, które

: usuwane na zewn trz lub
gromadzone w wakuolach
* udowodni, e nerka jest
podstawowym narz dem
wydalniczym

*okre li produkty
wydalania u zwierz t w
zale no ci od przemian
zwi zków organicznych
*uzasadni zwi zek
pomi dzy wydalanym
produktem a rodowiskiem
i trybem ycia zwierz cia
* dowiedzie, e p uca i
skóra s  narz dami
wspomagaj cymi
wydalanie

ROZMNA ANIE
Ucze :
*wymieni podstawowe
typy rozmna ania si
organizmów
*wyja ni istot
rozmna ania p ciowego i
bezp ciowego
*zna rodzaje owoców
*wymieni sposoby
rozsiewania nasion i
owoców
*nazwie komórki p ciowe

skie i skie u
zwierz t oraz okre li
miejsce ich
wyst powania
* wymieni podzia
kr gowców
uwzgl dniaj cy miejsce
rozwoju zarodków

* wymieni sposoby
rozmna ania bezp ciowego
* omówi jeden ze
sposobów rozmna ania
bezp ciowego na
wybranym przyk adzie
* wyja ni poj cia: rodnia,
plemnia, gametofit,
sporofit, przemiana pokole
* omówi na dowolnym
przyk adzie przystosowanie
w budowie nasion i
owoców do rozsiewania
* wyja ni, na czym polega:
rozdzielnop ciowo ,
obojnactwo, dymorfizm

ciowy
wymieni 2 typy rozwoju u
zwierz t
* wymieni b ony p odowe
* wymieni grup  zwierz t
zaliczanych do
owodniowców i
bezowodniowców

* scharakteryzuje sposoby
rozmna ania bezp ciowego w
oparciu o wybrane przyk ady
organowców
* omówi cykl rozwojowy
ro liny zarodnikowej
* scharakteryzuje kolejne
stadia rozwojowe ro liny
* wyka e ró nice pomi dzy
zap odnieniem zewn trznym a
wewn trznym
* scharakteryzuje stadia
rozwojowe w przeobra eniu
zupe nym i niezupe nym
* okre li funkcje b on

odowych
* wyka e ró nice pomi dzy
gniazdownikami a
zagniazdownikami

* zanalizuje sposoby
rozmna ania
wegetatywnego ro lin oraz
zaproponuje ich
wykorzystanie w
rolnictwie i ogrodnictwie
* zanalizuje proces
powstawania nasion
owoców z uwzgl dnieniem
podwójnego zap odnienia
* dowiedzie, dlaczego np.
u owadów larwy s  bardzo
ar oczne, a ich poczwarki

nie od ywiaj  si
* uzasadni cel w drówek
zwierz t
* wska e na mapie trasy
ich w drówek
* uzasadni, co u atwia
zwierz tom orientowanie
si  w terenie podczas

drówek

Wymagania w stosunku do uczniów z obni onymi wymaganiami oraz trudno ciami w nauce s  zgodne z zapisem w WSO.




