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DZIAŁ  I 

CELE EDUKACYJNE 
 

 W podstawie programowej kształcenia ogólnego, którą zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego  2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół sformułowano następujące cele edukacyjne, 

które będą realizowane w poszczególnych klasach na lekcjach biologii według programu nauczania „Puls 

Życia”  wyd. Nowa Era. 

1. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń: 

 opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; 

 wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku; 
 przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; 
 wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych. 

2. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. 
Uczeń: 

 określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i 
proste doświadczenia biologiczne; 

 określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; 
 analizuje wyniki i formułuje wnioski; 
 przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych. 

3. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń: 

 wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 
 odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe; 
 posługuje się podstawową terminologią biologiczną. 

4. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń: 

 interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje 
wnioski; 

 przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

5. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń: 

 analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje 
wymagające konsultacji lekarskiej; 

 uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów. 

6. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń: 



 uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 
 prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 
 opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁ  II 

TREŚCI PROGRAMOWE 

1. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 

1. przedstawia hierarchiczną organizację budowy organizmów; 
2. wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów; 
3. wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, 

tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) i podaje ich funkcje; 
4. dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia), rozpoznaje (pod 

mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) podstawowe elementy budowy komórki 
(błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana 
komórkowa) i przedstawia ich funkcje; 

5. porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie; 
6. przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty 

i warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych 
czynników na intensywność procesu fotosyntezy; 

7. przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby wytwarzania energii potrzebnej do życia 
(substraty, produkty i warunki przebiegu procesów) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie 
wykazujące, że podczas fermentacji drożdże wydzielają dwutlenek węgla; 

8. przedstawia czynności życiowe organizmów. 

2. Różnorodność życia. 
1. Klasyfikacja organizmów. Uczeń: 

i. uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji 
biologicznej; 

ii. przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z 
odpowiednich królestw; 

iii. rozpoznaje organizmy z najbliższego otoczenia, posługując się prostym kluczem do ich 
oznaczania. 

b. Wirusy – bezkomórkowe formy materii. Uczeń: 
i. uzasadnia, dlaczego wirusy nie są organizmami; 
ii. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy 

(grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS). 
c. Bakterie – organizmy jednokomórkowe. Uczeń: 

i. podaje miejsca występowania bakterii; 
ii. wymienia podstawowe formy morfologiczne bakterii; 
iii. przedstawia czynności życiowe bakterii; 
iv. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez 

bakterie (gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza); 
v. wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka. 

d. Protisty – organizmy o różnorodnej budowie komórkowej. Uczeń: 
i. wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych 

przykładach; 
ii. przedstawia wybrane czynności życiowe protistów (oddychanie, odżywianie, rozmnażanie); 
iii. zakłada hodowlę protistów oraz dokonuje obserwacji mikroskopowej protistów; 
iv. przedstawia drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty 

(toksoplazmoza, malaria). 
e. Różnorodność i jedność roślin: 

i. tkanki roślinne – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na 
zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki roślinne oraz wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia 
określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca); 

ii. mchy – uczeń: 
1. dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia 

cechy ich budowy zewnętrznej, 
2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako 

przedstawiciela mchów, 
3. wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie 

wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody; 
iii. paprociowe, widłakowe, skrzypowe – uczeń: 



1. dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, 
ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej, 

2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako 
przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych, 

3. wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie; 
iv. rośliny nagonasienne – uczeń: 

1. przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny, 
2. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych, 
3. wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 

v. rośliny okrytonasienne – uczeń: 
1. rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, 

drzewa), 
2. dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej 

organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), 
3. opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia 

w określonych środowiskach, 
4. przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji 

wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, 
5. rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, 
6. przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), 
7. planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika 

środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, 
8. przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w 

budowie owoców do tego procesu, 
9. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, 
10. przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 

vi. różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup 
wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych. 

f. Grzyby – organizmy cudzożywne. Uczeń: 
i. przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych); 
ii. wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów; 
iii. wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe); 
iv. przedstawia wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie); 
v. przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka. 

g. Różnorodność i jedność świata zwierząt: 
i. tkanki zwierzęce – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na 

zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, 
nerwowa) i wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji; 

ii. parzydełkowce – uczeń: 
1. przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, 
2. obserwuje przedstawicieli parzydełkowców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia 

cechy wspólne tej grupy zwierząt, 
3. wyjaśnia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie; 

iii. płazińce – uczeń: 
1. przedstawia środowiska i tryb życia płazińców, 
2. obserwuje przedstawicieli płazińców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy 

wspólne tej grupy zwierząt, 
3. wykazuje związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, 
4. przedstawia drogi inwazji płazińców pasożytniczych i omawia sposoby profilaktyki chorób 

wywoływanych przez wybrane pasożyty (tasiemiec uzbrojony i tasiemiec nieuzbrojony), 
5. wyjaśnia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka; 

iv. nicienie – uczeń: 
1. przedstawia środowisko i tryb życia nicieni, 
2. dokonuje obserwacji przedstawicieli nicieni (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia 

cechy wspólne tej grupy zwierząt, 
3. przedstawia drogi inwazji nicieni pasożytniczych (włosień, glista i owsik) i omawia 

sposoby profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez te pasożyty, 
4. przedstawia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka; 

v. pierścienice – uczeń: 
1. przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz przystosowania pierścienic do 

trybu życia, 
2. dokonuje obserwacji poznanych przedstawicieli pierścienic (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i 

przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, 
3. wyjaśnia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka; 



vi. stawonogi – uczeń: 
1. przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów 

i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych 
środowisk, 

2. dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i 
przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, 

3. wyjaśnia znaczenie stawonogów (w tym form pasożytniczych i szkodników) w przyrodzie 
i dla człowieka; 

vii. mięczaki – uczeń: 
1. przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i 

głowonogów, 
2. dokonuje obserwacji przedstawicieli mięczaków (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i 

przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, 
3. wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; 

viii. różnorodność zwierząt bezkręgowych – uczeń identyfikuje nieznany organizm jako 
przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–7 na podstawie jego cech morfologicznych; 

ix. ryby – uczeń: 
1. dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe 

itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, 
2. określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, 
3. przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, 
4. wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 

x. płazy – uczeń: 
1. dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w 

terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do 
życia w wodzie i na lądzie, 

2. określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, 
3. przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów, 
4. wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka; 

xi. gady – uczeń: 
1. dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w 

terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do 
życia na lądzie, 

2. określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne, 
3. przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów, 
4. wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka; 

xii. ptaki – uczeń: 
1. przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków, 
2. dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w 

terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu, 
3. określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne, 
4. przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków, 
5. wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka; 

xiii. ssaki – uczeń: 
1. przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, 
2. dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w 

terenie, itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do 
życia w różnych środowiskach, 

3. określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne, 
4. przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków, 
5. wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka; 

xiv. różnorodność zwierząt kręgowych – uczeń: 
1. identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców 

wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych, 
2. porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i 

rozwoju oraz wykazuje związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia, 
3. przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, 

gadów, ptaków i ssaków. 
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3. Organizm człowieka. 

a. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń przedstawia hierarchizację budowy organizmu 
człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm). 

2. Skóra. Uczeń: 
3. przedstawia funkcje skóry; 
4. rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa związek budowy tych 

elementów z funkcjami pełnionymi przez skórę; 
5. uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej w przypadku rozpoznania niepokojących zmian na skórze; 
6. podaje przykłady chorób skóry (grzybice skóry, czerniak) oraz zasady ich profilaktyki; 
7. określa związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV ze zwiększonym ryzykiem występowania i rozwoju 

choroby nowotworowej skóry. 
8. Układ ruchu. Uczeń: 
9. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn; 
10. przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości oraz planuje i przeprowadza 

doświadczenie wykazujące rolę składników chemicznych kości; 
11. przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów; 
12. uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu; 
13. podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, krzywica, osteoporoza) oraz 

zasady ich profilaktyki. 
14. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 
15. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich 

funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją; 
16. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w 

mechanicznej obróbce pokarmu; przedstawia przyczyny próchnicy i zasady jej profilaktyki; 
17. przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole 

mineralne i woda) dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz planuje i przeprowadza doświadczenie 
wykrywające obecność wybranych składników pokarmowych w produktach spożywczych; 

18. przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów; określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich 
wchłaniania; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie 
skrobi; 

19. analizuje skutki niedoboru niektórych witamin (A, D, K, C, B6, B12) i składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) w 
organizmie oraz skutki niewłaściwej suplementacji witamin i składników mineralnych; 

20. wyjaśnia rolę błonnika w funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia konieczność systematycznego 
spożywania owoców i warzyw; 

21. uzasadnia konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu (wiek, płeć, stan 
zdrowia, aktywność fizyczna itp.), oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne 
niewłaściwego odżywiania (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, cukrzyca); 

22. podaje przykłady chorób układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C, choroba wrzodowa żołądka i 
dwunastnicy, zatrucia pokarmowe, rak jelita grubego) oraz zasady ich profilaktyki. 

23. Układ krążenia. Uczeń: 
24. rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje; 
25. analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym; 
26. przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze); 
27. wymienia grupy krwi układu AB0 i Rh oraz przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa; 
28. planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi; 
29. analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowanie układu krążenia; 
30. podaje przykłady chorób krwi (anemia, białaczki), układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca) 

oraz zasady ich profilaktyki; 
31. uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego. 
32. Układ odpornościowy. Uczeń: 
33. wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: 

śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje; 
34. rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności (czynna, bierna, naturalna, 

sztuczna); 
35. porównuje istotę działania szczepionek i surowicy; podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia 

konieczność stosowania obowiązkowych szczepień; 
36. określa, w jakiej sytuacji dochodzi do konfliktu serologicznego, i przewiduje jego skutki; 
37. przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów; 
38. określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik; 
39. określa AIDS jako zaburzenie mechanizmów odporności. 
40. Układ oddechowy. Uczeń: 
41. rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i 

przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją; 



42. przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech); 
43. planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu; 
44. analizuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach; planuje i przeprowadza doświadczenie wykrywające 

obecność dwutlenku węgla oraz pary wodnej w powietrzu wydychanym; 
45. analizuje wpływ palenia tytoniu (bierne i czynne), zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie 

układu oddechowego; 
46. podaje przykłady chorób układu oddechowego (angina, gruźlica, rak płuca) oraz zasady ich profilaktyki. 
47. Układ moczowy i wydalanie. Uczeń: 
48. przedstawia istotę procesu wydalania i podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka 

(mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w ich wydalaniu; 
49. rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje; 
50. podaje przykłady chorób układu moczowego (zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa) oraz zasady ich 

profilaktyki; 
51. uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu. 
52. Układ nerwowy. Uczeń: 
53. rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz 

określa ich funkcje; 
54. porównuje rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego; 
55. opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje odruchów; dokonuje obserwacji odruchu kolanowego; 
56. przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem; 
57. uzasadnia znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; 
58. przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego niektórych substancji psychoaktywnych: 

alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w tym w e-papierosach) oraz nadużywania 
kofeiny i niektórych leków. 

59. Narządy zmysłów. Uczeń: 
60. rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje w 

powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego; 
61. przedstawia przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad wzroku (krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm); 
62. rozpoznaje elementy budowy ucha (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje; 
63. opisuje wpływ hałasu na zdrowie człowieka; 
64. przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje umiejscowienie receptorów właściwych tym 

zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze 
różnych części ciała. 

65. Układ dokrewny. Uczeń: 
66. wymienia gruczoły dokrewne (przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, jądra i jajniki); wskazuje ich lokalizację i 

podaje hormony wydzielane przez nie (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, glukagon, adrenalina, testosteron, 
estrogeny i progesteron) oraz przedstawia ich rolę; 

67. przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu; 
68. wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i leków hormonalnych. 
69. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń: 
70. rozpoznaje elementy budowy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego (na schemacie, według opisu itd.) oraz 

podaje ich funkcje; 
71. opisuje fazy cyklu miesiączkowego kobiety; 
72. określa rolę gamet w procesie zapłodnienia; 
73. wymienia etapy rozwoju przedurodzeniowego człowieka (zygota, zarodek, płód) i wyjaśnia wpływ różnych 

czynników na rozwój zarodka i płodu; 
74. przedstawia cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka; 
75. przedstawia zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową; 
76. uzasadnia konieczność wykonywania badań kontrolnych jako sposobu wczesnego wykrywania raka piersi, raka 

szyjki macicy i raka prostaty. 

77. Homeostaza. Uczeń: 

1. analizuje współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych parametrów 
środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (temperatura, poziom glukozy we krwi, ilość wody w 
organizmie); 

2. przedstawia zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu oraz choroby jako 
zaburzenia homeostazy; 

3. analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby 
przyjmować leków ogólnodostępnych i suplementów; 



4. uzasadnia, że antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny 
przyjmowania leku i długość kuracji). 

4. Genetyka. Uczeń: 

1. przedstawia strukturę i rolę DNA; 
2. wskazuje znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA; podaje znaczenie procesu replikacji DNA; 
3. opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer) i podaje liczbę chromosomów komórek człowieka oraz 

rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 
4. przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne; 
5. przedstawia nowotwory jako skutek niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz przedstawia czynniki sprzyjające 

ich rozwojowi (np. niewłaściwa dieta, niektóre używki, niewłaściwy tryb życia, promieniowanie UV, zanieczyszczenia 
środowiska); 

6. przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, 
allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność); 

7. przedstawia dziedziczenie płci u człowieka; 
8. podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i przedstawia ich dziedziczenie; 
9. wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh); 
10. określa, czym jest mutacja oraz wymienia możliwe przyczyny ich występowania (mutacje spontaniczne i wywołane 

przez czynniki mutagenne) i podaje przykłady czynników mutagennych (promieniowanie UV, promieniowanie X, 
składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirus HPV); 

11. podaje przykłady chorób genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami (mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół 
Downa). 

5. Ewolucja życia. Uczeń: 

1. wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu; 
2. wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi; 
3. przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi jako wynik procesów 

ewolucyjnych. 

6. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń: 

1. wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi 
zależnościami; 

2. opisuje cechy populacji (liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, 
wiekowa i płciowa) oraz dokonuje obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego 
gatunku rośliny zielnej w terenie; 

3. analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, 
pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność; 

4. analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny 
(protokooperacja) i komensalizm; 

5. przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I i dalszych rzędów) i 
destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem; 

6. analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne), konstruuje proste łańcuchy 
pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy 
pokarmowe; 

7. analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie 
dwutlenku siarki w powietrzu); 

8. przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia stopień zanieczyszczenia 
powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową; 

9. przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania 
tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 



7. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń: 

1. przedstawia istotę różnorodności biologicznej; 
2. podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów; 
3. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; 
4. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej; 
5. przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla 

zachowania gatunków i ekosystemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁ  III 

CELE KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA 
 

W wyniku realizacji programu biologii uczeń powinien: 

1. Zdobyć wiadomości o: 

a) wybranych metodach współczesnych badań 

b) teoriach, prawach i prawidłowościach z biologii i dziedzin pokrewnych 

c) związku budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów, organizmów 

d) różnorodności i zmienności organizmów 

e) zależnościach wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych 

oraz: 

f) właściwie rozumieć i definiować terminy i pojęcia z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska 

g) opanować podstawy wiedzy o środowisku i zasadach jego funkcjonowania 

h) poznać przyczyny, źródła i skutki zanieczyszczeń środowiska 

i) poznać problemy związane z rozwojem cywilizacji 

j) pogłębić wiedzę o środowisku przyrodniczym własnego regionu 

k) pogłębić wiedzę z zakresu ochrony przyrody i racjonalnego wykorzystania zasobów 

przyrody 

l) pogłębić wiedz o zdrowiu, jego wartości i jego zagrożeniach 

m) poznać zasady zdrowego stylu życia 

n) poznać wartości zdrowia jako potencjału, którym się dysponuje 

2. Posiąść umiejętności w zakresie: 

a) posługiwania się sprzętem laboratoryjnym 

b) formułowania problemów i hipotez oraz ich rozwiązywania 

c) planowania swojej pracy 

d) prowadzenia hodowli i doświadczeń oraz interpretacji ich wyników 

e) dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych między budową a funkcją organizmu i 

trybem życia 

f) wykazywania znaczenia biologicznego i gospodarczego poznanych roślin   i zwierząt 

g) prowadzenia obserwacji zjawisk zachodzących w środowisku 

h) dostrzeganie zależności między człowiekiem a przyrodą 

i) samodzielnego oceniania problemów ekologicznych i zdrowotnych 

j) przestrzegania zasad ochrony środowiska 

k) korzystania z materiałów źródłowych  

l) rozwijania zdolności do samokontroli, samoobserwacji, pielęgnacji zdrowia oraz 

wspierania innych ludzi w tych zachowaniach 

m) posiadania zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań prozdrowotnych, 

zarówno wobec siebie, jak i  innych ludzi 

n) różnorodnego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych oraz problemów innych 

ludzi 

3. Poglądy, przekonania i postawy: 

a) emocjonalna więź z przyrodą 

b) współodpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego 

c) efektywne włączanie się do działań na rzecz ochrony przyrody 

d) propagowanie wiedzy i postaw proekologicznych w społeczeństwie 

e) postawa odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania 

skutków własnych zachowań dla zdrowia innych ludzi 

 
Wymagania szczegółowe zawarte są w planach wynikowych z biologii dla poszczególnych klas. 



 

 

DZIAŁ  IV 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
 Ocenianie ucznia na lekcjach biologii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i 

postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości ucznia oraz formułowania oceny śródrocznej i rocznej z tego przedmiotu. 

 

1. Ocenianie ucznia na lekcjach biologii ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy 

d) dostarczanie rodziców (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, brakach i specjalnych uzdolnieniach ucznia 

e) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i potrzebach    w tym 

zakresie 

2. Na lekcjach biologii ucznia ocenia się za: 

a) wiedzę – biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób wyrażania 

b) umiejętności 

c) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu 

d) przygotowanie do zajęć 

e) pracę na lekcji 

3. Zasady oceniania na lekcjach biologii: 

a) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego programu 

nauczania biologii oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów zawartych w PZO 

b) ocenianie ma charakter ciągły 

c) obowiązuje następująca skala ocen bieżących, śródrocznej i rocznej: 

- stopień celujący   - 6 

- stopień bardzo dobry  - 5 

- stopień dobry   - 4 

- stopień dostateczny   - 3 

- stopień dopuszczający  - 2 

- stopień niedostateczny  - 1 

d) ocena stopnia opanowania umiejętności uwzględnia aktywność ucznia                                                      

w ramach realizowanych projektów i zadań 

e) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),                                           

a informacje o osiągnięciach ucznia nie są ujawniane osobom nieuprawnionym 

f) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel są przechowywane przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia, są one do wglądu przez ucznia i 

jego rodziców podczas konsultacji 

g) oceny bieżące są wpisywane do dziennika lekcyjnego 

h) sprawdzenie pisemnych prac kontrolnych odbywa się w terminie dwóch tygodni od daty 

pisania prac 

i) nie każda odpowiedź ucznia ustna i pisemna musi być oceniana natomiast może być 

opatrzona komentarzem 

j) nauczyciel ustalając ocenę cząstkową uzasadnia ją ustnie lub pisemnie: 



- ustnie – w przypadku odpowiedzi ustnej ucznia, kartkówki lub wykonania czynności 

praktycznej (pokazy, doświadczenia, eksperymenty); 

- pisemnie – w przypadku sprawdzianów, prac klasowych; 

k) ustalając ocenę nauczyciel uwzględnia zdolności ucznia i do niego dostosowuje 

wymagania, a nie do średniego poziomu klasy 

l) w przypadku ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel biologii jest zobowiązany 

wprowadzić dostosowania umożliwiające uczniowi opanowanie treści nauczania z biologii 

oraz stosować w pracy z uczniem zalecenia 

m) ocena śródroczna i roczna powstaje z ocen cząstkowych w każdej z wymienionych 

dziedzin aktywności i jest średnią ważoną 

n) ocena roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I i II półroczu 

o) ocena wyrażana jest w skali stopniowej opisanej w pkt c) jednak w zależności od 

stosowanej kontroli mają różną wagę i są wpisywane do dziennika lekcyjnego różnymi 

kolorami: 

ocena w kolorze czerwonym (waga 0,5) – z prac klasowych, sprawdzianów, ocena na ten 

kolor jest również wpisywana w przypadku zaliczenia materiału programowego 

poprzedniego semestru, laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych, za pracę w 

uczniowskim projekcie edukacyjnym 

ocena w kolorze zielonym (waga 0,3) – za kartkówki, odpowiedzi ustne, technikę 

mikroskopowania, za prowadzenie doświadczeń i eksperymentów 

ocena w kolorze niebieskim, (waga 0,2) – za prace domowe, aktywność na lekcji, udział w 

konkursach, referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, wykonanie prac dodatkowych 

(albumy, plakaty, prezentacje), analizę materiałów źródłowych czyli rysunków, 

schematów wykresów, wykonanie rysunku schematycznego 

(pozostałe zasady dotyczące wystawiania ocen śródrocznej i rocznej jako średniej ważonej 

są ujęte w statucie) 

p) uczeń ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności z zakresu 

biologii zgodnie z warunkami i trybem ich uzyskania zawartych   w PZO 

q) przed klasyfikacją nauczyciel przypomina uczniom szczegółowe zasady ustalania oceny   

z biologii oraz warunków ich poprawiania 

r) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i 

jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej   z biologii: 

- w terminie 14 dni (dwóch tygodni) w przypadku negatywnej oceny klasyfikacyjnej 

(zawiadomienie listem poleconym) 

- również w terminie14 dni  (dwóch tygodni) w przypadku pozostałych ocen 

s) uczeń może dokonać poprawy oceny cząstkowej lub przewidywanej oceny śródrocznej i 

rocznej nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej 

t) w przypadku ustalenia przez nauczyciela negatywnej oceny rocznej może ona być 

zmieniona tylko  w wyniku zaliczenia egzaminu poprawkowego,   o możliwości poprawy 

tej oceny uczniowie i rodzice zostają poinformowani 

u) w przypadku ustalenia przez nauczyciela negatywnej oceny śródrocznej, uczeń ma 

obowiązek zaliczenia materiału programowego zrealizowanego  w I półroczu najpóźniej 

do drugiego tygodnia po feriach zimowych; 

v) uczniowi, który zaliczył materiał programowy z I półrocza (w przypadku kiedy otrzymał 

negatywną ocenę śródroczną) wpisuje się ocenę na  II półrocze kolorem czerwonym 

(waga 0,5) 

w) w przypadku niezaliczenia I półrocza ocena negatywna  pozostaje bez zmian 



x) niezaliczenie materiału za I półrocze jest podstawą do wystawienia oceny negatywnej na 

koniec roku szkolnego 

y) uczeń może nie być klasyfikowany z biologii, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach biologii przekraczającej 

połowę czasu na zajęcia w szkolnym planie nauczania biologii 

z) uczeń i jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej z biologii występując z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności, uprawnionym do tego jest uczeń, który nie opuścił bez 

usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z biologii 

aa) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów zawarte są w statucie szkoły 

 

4. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

 

1) Uczeń i jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej z biologii. 

2) Z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności może zwrócić się 

uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej   z tego przedmiotu. 

3) Uczeń lub jego rodzice składają na ręce nauczyciela przedmiotu pisemną, umotywowaną 

prośbę o umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień  w terminie 5 dni od dnia 

uzyskania informacji o prognozowanej ocenie. 

4) Nauczyciel przedmiotu w ciągu jednego dnia sprawdza, czy uczeń spełnia warunki 

umożliwiające mu przystąpienie do sprawdzianu wiadomości. 

5) Nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu i 

przedstawia ją dyrektorowi szkoły. 

6) Dyrektor w porozumieniu z rodzicami ustala termin egzaminu dla ucznia i ustala skład komisji 

przeprowadzającej egzamin. 

7) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej. 

8) Uczeń, który ocenę śródroczną miał wyższą niż przewidywana ocen zalicza tylko materiał 

obejmujący drugie półrocze. 

9) Uczeń, który na I i II półrocze ma ocenę taką samą i ubiega się o ocenę wyższą niż 

przewidywana musi zaliczyć na egzaminie sprawdzającym materiał z całego roku szkolnego. 

10) Sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje zagadnienia zrealizowane zgodnie  z 

programem nauczania biologii dla danej klasy. 

11) Uzyskana ocena z przeprowadzonego egzaminu jeśli jest niższa - nie ma wpływu na ocenę 

prognozowaną. 

12) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIAŁ  V 

FORMY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I NARZĘDZIA 

 SPRAWDZANIAOSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW W NAUCE 

BIOLOGII 
 

Kontrola osiągnięć i postępów uczniów jest istotnym elementem procesu 

dydaktycznego i umożliwia nauczycielowi planowanie procesu dydaktycznego i jego kształtowanie oraz 

wartościowanie osiągnięć uczniów. 

Planowanie dalszych etapów procesu dydaktycznego wymaga analizy osiągnięć ucznia    w trakcie 

nauczania i po realizacji poszczególnych działów nauczania. 

Na lekcjach biologii dokonuje się: 

a) kontroli bieżącej 

b) kontroli śródrocznej 

c) kontroli rocznej 

Kontrola bieżąca dokonywana jest w trakcie przyswajania przez ucznia nowych treści kształcenia i 

dostarcza informacji z efektywności procesu nauczania – uczenia się.  

Ze względu na to, że w kontroli bieżącej istotna jest szybkość pozyskiwania informacji                                              

o osiągnięciach uczniów, na lekcjach biologii stosuje się ustne metody sprawdzania wiadomości i 

umiejętności. 

Kontrola końcowa (sumująca, zbierająca) jest przeprowadzana po realizacji poszczególnych działów 

nauczania. 

 

1. Zasady ogólne oceniania: 

1) w trakcie jednych zajęć edukacyjnych z biologii uczeń nie jest oceniany więcej niż dwa 

razy (np. odpowiedź ustna, pisemna praca domowa) 

2) z jednej formy sprawdzania uczeń uzyskuje tylko jedną ocenę 

3) pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące większą partię materiału, nauczyciel 

zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i termin pisania sprawdzianu zapisuje 

ołówkiem do dziennika lekcyjnego 

4)  prace pisemne nauczyciel sprawdza i omawia w terminie dwóch tygodni 

5) uczeń może w jednym półroczu zgłosić nie przygotowanie się do lekcji jeden raz 

6) zgłoszone nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel odnotowuje  w e-dzienniku  

stosując literowe oznaczenie np.  

7) nauczyciel ocenia również aktywność ucznia na lekcji oraz wysiłek wkładany przez ucznia 

stopniem szkolnym lub + (plusem) zapisywanym w zeszycie nauczyciela, uzyskanie 5 

plusów przy dwóch godzinach w tygodniu i 4 plusów przy 1 godzinie jest równoznaczne z 

otrzymaniem oceny bardzo dobrej, która jest zapisywana do dziennika lekcyjnego 

8) uczniowi, za brak podstawowych umiejętności uniemożliwiających mu rozwiązywanie 

zadań przyznawane są – (minusy) zapisywane w zeszycie nauczyciela, otrzymanie trzech 

minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej wpisanej do dziennika 

lekcyjnego, minusy są również wpisywane za brak zeszytu przedmiotowego, pracy 

domowej 

9) każdy uczeń otrzymuje co najmniej 3 oceny cząstkowe w ciągu semestru przy jednej 

godzinie tygodniowo oraz 5 ocen przy dwóch godzinach tygodniowo przeznaczonych na 

realizację materiału programowego z biologii 

10) za szczególne osiągnięcia np. zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu konkursu 

przedmiotowego z biologii, uczeń może otrzymać celującą ocenę semestralną 



11) na zajęciach biologii uczeń może korzystać z „szczęśliwego numerka” na zasadach 

określonych przez Samorząd Uczniowski 

2. W procesie nauczania – uczenia się biologii są stosowane następujące kryteria  i metody 

kontroli osiągnięć ucznia: 

2.1. Kryteria ustalania oceny: 

a) zakres i jakość wiadomości 

b) rozumienie omawianych treści 

c) posługiwanie się nabytymi umiejętności 

2.2. Metody kontroli osiągnięć: 

a) obserwacja pracy ucznia 

b) kontrola wypowiedzi ustnych 

c) kontrola w formie pisemnej 

 - krótka odpowiedź w formie pisemnej 

 - sprawdzian osiągnięć  

d)  prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi 

e) samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń                         

i eksperymentów 

f)  kontrola prac domowych 

3. Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

1) wypowiedzi ustne – z materiału trzech ostatnich jednostek tematycznych, wypowiedź 

ustna nie może być zbyt długa i może być połączona                                        z 

wykonywaniem innych czynności: 

- analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, fotografii, diagramu, 

tekstu) 

- obserwacją naturalnych okazów 

- wykonywaniem schematycznych rysunków 

  Wypowiedź ustna jest oceniana według następujących norm: 

  ocena celująca – bezbłędna, wykraczająca poza materiał programowy 

  ocena bardzo dobra – bezbłędna, samodzielna 

  ocena dobra – bezbłędna, samodzielna, niepełna 

  ocena dostateczna – z błędami, samodzielna, niepełna 

  ocena dopuszczająca – z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna 

  ocena niedostateczna – nie udziela odpowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 

2) wypowiedzi pisemne: 

- krótkie sprawdziany (kartkówki) - obejmują materiał programowy ostatniej lub 3 

ostatnich lekcji, na których ćwiczona była ta sama umiejętność 

- sprawdziany – obejmują materiał programowy kilku jednostek tematycznych, termin 

sprawdzianów jest uzgadniany z uczniami i wpisany ołówkiem do dziennika lekcyjnego, 

trwają 30 minut 

3) prace klasowe – są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z 

całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu napisania tej 

pracy przez klasę; poprawa prac klasowych jest dobrowolna i uczeń ma prawo do poprawy 

tylko jednej pracy klasowej                       z danego semestru 

4) korzystanie z dostępnych źródeł informacji, posługiwanie się książką (podręczniki, atlasy, 

albumy, tablice dydaktyczne, przewodniki, słowniki, klucze) aktywność na lekcji, wysiłek 

wkładany przez ucznia 

5) technika mikroskopowania 

6) zaangażowanie – systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac 

domowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prace dodatkowe (albumy, referaty) 

7) zaangażowanie i praca podczas realizacji projektu edukacyjnego  

4. Narzędzia sprawdzania oceniania osiągnięć uczniów 



a) wypowiedzi ustne 

b) zadania kontroli umiejętności praktycznych 

c) krótka odpowiedź pisemna z zadaniami dłuższej i krótszej odpowiedzi 

d) test 

 

Normy ilościowe na poszczególne oceny: 

100% - ocena celująca 

99% - 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 31% - dopuszczający 

30% -0% - niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formy i zasady bieżącego oceniania 
 

Prace pisemne w klasie 

Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

Prace klasowe 
(1 h lekcyjna) 

jeden dział obszerny lub dwa 
mniejsze działy 

przy 1 h tygodniowo co 
najmniej jedna praca klasowa w 
półroczu 

• zapowiadane przynajmniej  
z tygodniowym wyprzedzeniem 

• informacja o pracy klasowej 
zanotowana wcześniej w e - dzienniku  

• pracę klasową poprzedza powtórzenie 
materiału nauczania 

Sprawdziany 
krótkie (do 20 
min) 

materiał nauczania z 
trzech ostatnich lekcji 

przy1 h tygodniowo jeden 
sprawdzian w półroczu 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

Prace pisemne w domu 

Pisemne prace 
domowe 

materiał nauczania  
z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie 
materiału dotyczącego nowego 
tematu (nauczanie odwrócone) 

Przy 1 h tygodniowo jedna 
praca w półroczu 

zróżnicowane zadania zgodnie z realizowanym 
materiałem 

Prowadzenie 
zeszytu ćwiczeń 

zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półroczu • zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń  
ustalane są na pierwszej lekcji 

• ocenie podlega zarówno poprawność 
merytoryczna rozwiązywanych zadań, 
jak i estetyka oraz systematyczność 

Inne prace 
domowe 

• prace badawcze, 
obserwacje i hodowle 
wskazane 
w podstawie programowej 

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

raz w półroczu • zadania przeznaczone do pracy w grupach lub 
kierowane do uczniów szczególnie 
zainteresowanych biologią 

Odpowiedzi ustne 

Ustne 
sprawdzenie 
wiadomości 

materiał nauczania z 
trzech ostatnich lekcji 

częstotliwość dowolna bez zapowiedzi 

Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

częstotliwość dowolna, 
w zależności od predyspozycji 
uczniów 

uczniowie sami zgłaszają się  
do odpowiedzi lub są wyznaczani przez 
nauczyciela 

Referowanie pracy 
grupy 

lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

w zależności od metod pracy 
stosowanych na lekcji 

Przy kolejnym referowaniu wspólnych prac  
powinny zmieniać się osoby referujące 



Praca na lekcji bieżący materiał nauczania jedna lub dwie oceny w półroczu • oceniane są aktywność, zaangażowanie, 
umiejętność pracy w grupie lub w 
parach 

• w ocenianiu można uwzględnić ocenę 
koleżeńską lub samoocenę 
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DZIAŁ  VI 

PROCEDURY INFORMOWANIA RODZICÓW 

O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 
O stopniach uzyskanych przez uczniów na lekcjach biologii rodzice (prawni  

opiekunowie) są informowani poprzez: 

- dziennik elektroniczny 

- comiesięczne konsultacje z rodzicami 

- w formie notatki w zeszycie przedmiotowym (oceny z pracy domowej) 

- powiadomienia telefoniczne (w wyjątkowych sytuacjach) 

- w przypadku braku kontaktu z rodzicami w formie korespondencji listowej (list polecony                

z potwierdzeniem odbioru) 

- wywiadówkę dotyczącą śródrocznej klasyfikacji 
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DZIAŁ VII 

KRYTERIA OCENIANIA 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące wiadomości i umiejętności na poszczególne 

stopnie szkolne zawarte są w planach wynikowych dla poszczególnych klas.             

W planach wynikowych dla każdej klasy znajdują się również dane dotyczące liczby 

prac klasowych w poszczególnych półroczach. 

 

Oznaczenia stosowane w dzienniku lekcyjnym: 

nb – uczeń nieobecny na zajęciach 

np – uczeń nieprzygotowany  

 

 

 
1. Ocena śródroczna i roczna z biologii jest ustala na podstawie średniej ważonej. 

2. Waga norm aktywności jest następująca: 

(waga 0,5) - ocena w kolorze czerwonym – z prac klasowych, sprawdzianów, ocena 

na ten kolor jest również wpisywana w przypadku zaliczenia materiału programowego 

poprzedniego semestru, laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych z chemii, za 

pracę w uczniowskim projekcie edukacyjnym 

(waga 0,3) - ocena w kolorze zielonym – za kartkówki, odpowiedzi ustne (np. 

podczas powtórzenia wiadomości i umiejętności) większej partii materiału, za 

prowadzenie doświadczeń i eksperymentów 

(waga 0,2) - ocena w kolorze niebieskim, – za prace domowe, odpowiedzi ustne                

z trzech ostatnich jednostek tematycznych, aktywność na lekcji, udział w konkursach, 

referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, wykonanie prac dodatkowych (albumy, 

plakaty, prezentacje), analizę materiałów źródłowych czyli rysunków, schematów 

wykresów, wykonanie rysunku schematycznego 

 

3. Zasady wystawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej na podstawie średniej 

ważonej: 

 

 

OCENA 

 

PUNKTY 

 

Niedostateczny Do 1,59 

Dopuszczający  1,61– 2,60 

Dostateczny 2,61 – 3,60 

Dobry 3,61 – 4,60 

Bardzo dobry 4,61 – 5,60 

Celujący 5,61 – 6,00 

 

 

 

4. Zasady poprawiania ocen: 

a) Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich sprawdzianów, prac klasowych                      

w półroczu. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

b) Poprawa odbywa się w formie pisemnej lub ustnej i odbywa się w terminie 2 

tygodni od oddania sprawdzonych i ocenionych prac 
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c)  Ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika lekcyjnego. Pod uwagę jest brana 

ocena poprawkowa.. 

d) W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń poprawia 

sprawdzian w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły 

e) Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy podczas sprawdzianu, to otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy (w dzienniku podkreślona 

jedynka 1) 

f) W przypadku, gdy uczniowi brakuje 0,01 pkt do dolnej granicy punktów na 

określony stopień w tabeli przeliczeniowej, nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną 

na korzyść ucznia 

g)  W przypadku, gdy uczniowi brakuje od 0,02 pkt do 0,06 pkt uczeń może 

poprawić roczną ocenę klasyfikacyjną, zaliczając pisemnie lub ustnie partię 

materiału określoną przez nauczyciela  

h) Jeżeli różnica w setnych punktach przekracza 0,06, uczeń może skorzystać z trybu 

odwoławczego od oceny wyższej niż przewidywana 
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DZIAŁ VIII 

 

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE  

OCENY SZKOLNE 

  
Szczegółowe wymagania zawarte są w planach wynikowych. 

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii  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, 

udziela 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 

problemów 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 

terminologią biologiczną, 

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

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 
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 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 

programowe, 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. 

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 

językiem 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. 

 

 

 

 

 

 


