WymaganiaedukacyjnedlaklasySzóstejszkołypodstawowejzprzedmiotuBIOLOGIAopartenaprogramie
nauczaniabiologii „Programienauczaniabiologii–Pulsżycia”autorstwaAnnyZdziennickiejnarokszkolny
2021/22–nauczyciel:AnnaMaśnica  
1.Wymaganiaogólne:  
Ocenacelująca:  
Ocenęcelującąotrzymujeuczeń,którywzakresieposiadanejwiedzyiumiejętnościwykraczapozapodstawę
programową.Samodzielniei twórczorozwijawłasneuzdolnieniaizainteresowania.Posiadadodatkowąwiedzę
zaczerpniętązróżnychźródełinformacjiiosiągasukcesyw konkursachprzyrodniczychlubtematyczniezwiązanychz
przyrodą.Systematycznieodrabiazadaniadomoweizadaniadodatkowe.Proponuje ciekawerozwiązaniazadań
problemowych,projektów.Wzorowoprowadzizeszytprzedmiotowyizeszytćwiczeń.Jestaktywnyitwórczy. Przestrzega
zasaddyscyplinyiprezentujewysokąkulturęosobistą.Uczestniczywróżnychkonkursachprzedmiotowych. Ocena
bardzodobra:  
Ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,którywstopniuwyczerpującymopanowałwiedzęiumiejętnościprogramu
nauczania.Samodzielnie potrafiinterpretowaćproblemyiprocesyprzyrodnicze.Wykorzystujeróżneźródłainformacji
orazwiedzęzróżnychdziedzinnauki.Chętnie podejmujesiępracdodatkowych.Jesttwórczy.Uczestniczyw
konkursachprzyrodniczych.Wzorowoprowadzizeszytprzedmiotowyizeszyt ćwiczeń,posiadarozwiązanerównież
zadaniadodatkowe.Prawidłowostosujewszystkieterminyprzyrodnicze.Przestrzegazasaddyscyplinyi prezentuje
wysokąkulturęosobistą.  
Ocenadobra:  
Ocenędobrąotrzymujeuczeń,którywzakresiewiedzyiumiejętnościmaniewielkibraki.Inspirowanyprzeznauczyciela
potrafisamodzielnie rozwiązywaćzadaniaopewnymstopniutrudności.Potrafidostrzeczależnościprzyczynowo–
skutkowe.Wykazujesięaktywnościąna lekcjach.Prowadzisamokształcenie,dziękiczemurozszerzaswojąwiedzę.
Zeszytćwiczeńizeszytprzedmiotowyprowadzistarannie,posiada rozwiązanewszystkiezadaniaćwiczeniowe.Wmiarę
możliwościrozwiązujezadaniadodatkowe.Wypowiadasięlogicznie,prawidłowo stosującwszystkieterminy
przyrodnicze.Przestrzegazasaddyscyplinyiprezentujewysokąkulturęosobistą. Ocenadostateczna:  
Ocenędostatecznąotrzymujeuczeń,któregowiedzaobejmujepodstawowewiadomościiumiejętności.Przypomocy
nauczycielajestonw staniezrozumiećnajważniejszezagadnienia.Niepotrafiłączyćzagadnieńprzyrodniczychw
logiczneciągiidokonywaćujęćproblemowych. Podejmujepróbywykonaniazadań.Rzadkoprzejawiaaktywnośćna
lekcjach.Prowadziwpodstawowymstopniupracęsamokształceniową. Niewykazujesamodzielnychinicjatyw.Zeszyt
ćwiczeńizeszytprzedmiotowyprowadzipoprawnie,starannieidokładnie.Prawidłowostosuje większośćterminów



przyrodniczych.Przestrzegazasaddyscyplinyiprezentujewysokąkulturęosobistą.  
Ocenadopuszczająca:  
Ocenędopuszczającąotrzymujeuczeń,którywykazujedużebrakiwwiedzy,jednakposiadawiadomościiumiejętności
koniecznedodalszego kształcenia.Przybiernejpostawienalekcjachprzejawiachęćwspółpracyiodpowiednio
motywowanypotrafiprzypomocynauczyciela wykonaćprostepolecenia.Starasiępracowaćwzespole.Wminimalnym
stopniuprowadzipracęsamokształceniową.Posiadaćwiczenia przedmiotoweorazzeszytprzedmiotowy;starasię
prowadzićjestarannie.Prawidłowostosujeniektórepojęciaprzyrodnicze.Przestrzega zasaddyscyplinynalekcji.  
Ocenaniedostateczna: 
Ocenęniedostatecznąotrzymujeuczeń,któryniemapodstawowychwiadomościiumiejętnościkoniecznychdo
kontynuowanianauki przyrody.Niestarasięnawetwminimalnymstopniu,podporządkowaćstawianymwymaganiom
oraznieuczestniczywpracachzespołowych aninieprowadzipracysamokształceniowej.Nieuzupełniaćwiczeń
przedmiotowych.Nierozwiązujenajprostszychzadań,nawetprzypomocy innychuczniówlubnauczyciela.Nie
zachowujeminimalnejdokładnościistaranności,koniecznejdoprowadzeniazeszytuprzedmiotowego. Nieprawidłowo
stosujepodstawoweterminyprzyrodnicze.Nierozumieprostychpoleceń.Nawetprzypomocynauczycielaniepotrafi 
odtworzyćfragmentarycznejwiedzy.Wykazujebraksystematycznościichęcidonauki.  
2.Wymaganiaedukacyjnedoposzczególnychdziałów: 

Temat 

Pozio
m
wyma
gań 

Dział 

ocena
dopuszczająca 
V.
Różnorodn
ośćroślin 



20.Nagonasienne 


•

w
 ymienia
miejsca
występowania
roślin
nagonasiennyc
h 
•
n
 a
podstawie
ilustracjilub
żywychokazów
rozpoznaje

ocena
dostateczna 
•

w
 yjaśnia
funkcjekwiatów
inasion 
•
o
 mawiabudowę
rośliny
nagonasiennej 
naprzykładziesosny 


ocenadobra 

ocenabardzo
dobra 

a
 nalizujecykl
rozwojowysosny 
•
w
 ymienia
przystosowania
roślin
nagonasiennych 

•

dowarunkówżycia 

•

•

w
 ykazuje
przystosowania
roślin
nagonasiennych 

dośrodowiska 
o
 mawia
znaczenieroślin
nagonasiennych 

ocenacelująca 

•

r ozpoznaje
rodzimegatunki
roślin
nagonasiennych 
•
o
 kreśla,z
jakiegogatunku
drzewalubkrzewu
pochodzi
wskazanaszyszka 

rośliny
nagonasienne
wśródinnych
roślin 

21.Okrytonasienne 




•

w
 ymienia
miejsca
występowania
roślin
okrytonasiennych 
•
n
 a
podstawie
ilustracjilub
żywychokazów
rozpoznaje
rośliny
okrytonasienne
wśródinnych
roślin 
•
n
 a
ilustracjilub
żywymokazie
rozpoznaje
organy
roślinne 
iwymieniaich
funkcje 



wprzyrodzieidla
człowieka 


•

n
 apodstawie
•
o
 mawiafunkcje
ilustracji,żywegolub
poszczególnych
zielnikowegookazu
elementówkwiatu 
roślinnegowykazuje
•
r ozpoznaje
różnorodnośćform
formyroślin
roślin
okrytonasiennych 
okrytonasiennych 
•
w
 ymienia
•
p
 odaje
sposobyzapylania
nazwy
kwiatów 
elementów
budowykwiatu

odróżniakwiat 
odkwiatostanu 


•

o
 mawiacykl
rozwojowyroślin
okrytonasiennych 
•
w
 yjaśnia,
dlaczego
kwiatostany
ułatwiajązapylanie 


•

w
 ykazuje
związekbudowy
kwiatuze
sposobem
zapylania 



22.
Rozprzestrzeni
aniesięroślin
okrytonasienny
ch 



23.Znaczenie 
iprzeglądroślin
okrytonasiennych 


•
•

w
 ymienia
rodzajeowoców 


przedstawia
sposoby
rozprzestrzeni
aniasię
owoców 
•
w
 ymienia
elementyłodyg
służącedo
rozmnażania
wegetatywneg
o 


•

w
 ymienia
znaczenieroślin
okrytonasiennyc
h 

wprzyrodzie 
•
z pomocą
nauczyciela
korzystaz
klucza 
dooznaczania
organizmów
żyjącychw
najbliższej
okolicy 

•

•

lubżywychokazów
omawiabudowę
owoców 
•

w
 ymienia
rodzajeowoców 

•

w
 ykazuje
zmiany
zachodzącew
kwieciepo
zapyleniu 
o
 kreślarolę
owocni 

w
 ymieniaetapy
kiełkowanianasion 
•
r ozpoznaje
fragmentypędów
służące 
dorozmnażania
wegetatywnego 

wklasyfikacjiowoców 

•

•

•

p
 odajeprzykłady
znaczeniaroślin
okrytonasiennych 

•

w
 yjaśnia
funkcje
poszczególnych
elementów
nasienia 
•
r ozpoznajena
pędziefragmenty,
któremogąposłużyć
dorozmnażania
wegetatywnego 
o
 ceniaznaczenie
roślin
okrytonasiennych 

•

w
 ykazuje
adaptacjebudowy
owoców 

dosposobówich
rozprzestrzeniania
się 
•
n
 apodstawie
ilustracji
lubokazu
naturalnego
omawiabudowę
nasion 
•
z akłada
hodowlęroślin 
zapomocą
rozmnażania
wegetatywnego 

w
 yjaśnia
wpływróżnych
czynnikówna
kiełkowanie
nasion 
•
p
 lanujei
przeprowadza
doświadczenie
wykazującewpływ
wodyna
kiełkowanienasion 
•
z akładahodowlę
roślin 
zapomocą
rozmnażania
wegetatywnego 
iobserwujeją 

•

•

o
 ceniaznaczenie
roślin
okrytonasiennych 

dlaczłowieka 

wprzyrodzie 

dlaczłowieka 

•

•

•

r ozpoznajena
ilustracjidziesięć
gatunkówroślin
okrytonasiennych
występującychw
Polsce 

•

s prawnie
korzystaz prostego
kluczado
oznaczania
organizmów
żyjących 

z niewielką
pomocąnauczyciela
korzysta 
zkluczado
oznaczania
organizmów
żyjących 
wnajbliższejokolicy 




n
 apodstawie
ilustracji

r ozpoznajena
ilustracjipięć
gatunkówroślin
okrytonasiennych
występującychw
Polsce 
•
k orzystaz
prostegoklucza 
dooznaczania
organizmów
żyjącychw
najbliższejokolicy 

•

r ozpoznajena
ilustracjach
dwanaście
gatunkówroślin
okrytonasiennych
występującychw
Polsce 
•
n
 adowolnych
przykładach
wykazuje
różnorodnośćroślin
okrytonasiennych 
iichznaczenie
żywegookazu 

wnajbliższejokolicy 



Dział 

Temat 

Poziomwymagań 

ocena
dopuszczająca 



1.Wkrólestwie
zwierząt 



Uczeń: 

ocenadostateczna 

Uczeń: 



wymieniawspólne przedstawia
cechyzwierząt 
poziomyorganizacji
ciałazwierząt 
wyjaśnia,czym
różniąsięzwierzęta podajeprzykłady
kręgoweod
zwierzątkręgowychi
bezkręgowych 
bezkręgowych 









ocenadobra 

Uczeń: 

Uczeń: 

definiujepojęcia
komórka,tkanka,
narząd,u
 kład
narządów,o
 rganizm 

charakteryzuje
bezkręgowcei
kręgowce 

prezentuje
stopniowo
komplikującąsię
budowęciała
zwierząt 











ocenacelująca 

Uczeń: 

napodstawie
podręcznika
przyporządkowuje
podanezwierzędo
odpowiedniejgrupy
systematycznej 



ocenabardzodobra 

charakteryzuje
pokrycieciała
bezkręgowcówi
kręgowców 
podajeprzykłady
szkieletów
bezkręgowców 

napodstawieopisu
przyporządkowuje
zwierzędo
odpowiedniejgrupy
systematycznej 








2.Tkanki:
nabłonkowa,
mięśniowai
nerwowa 









I.Świat
zwierząt 




wyjaśnia,czym
jesttkanka 

wymienia
najważniejsze
funkcjewskazanej
tkankizwierzęcej 

wymienia
podstawowerodzaje
tkanekzwierzęcych  opisujebudowę
wskazanejtkanki 
przypomocy
nauczyciela
przyniewielkiej
przeprowadza
pomocynauczyciela
obserwację
przeprowadza
mikroskopową
obserwację
tkanekzwierzęcychi mikroskopową
rysujeobrazy
tkanekzwierzęcychi
widzianepod
rysujeobrazy
mikroskopem 
widzianepod
mikroskopem 



określamiejsca
występowaniaw
organizmie
omawianychtkanek 

charakteryzuje
budowę
poszczególnych
tkanekzwierzęcych 

napodstawie
ilustracjianalizuje
budowętkanek
zwierzęcych 

samodzielnie
przeprowadza
obserwację
mikroskopowątkanek
zwierzęcychiprzy
pomocynauczyciela
rysujeobrazywidziane
podmikroskopem 

rozpoznajena
ilustracjirodzaje
tkanekzwierzęcych 

wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
budowątkanek
zwierzęcycha
pełnionymiprzeznie
funkcjami 



samodzielnie
przeprowadza
obserwację
mikroskopowątkanek
zwierzęcychirysuje wykonujez
obrazywidzianepod dowolnegomateriału
mikroskopem 
modelwybranej
tkankizwierzęcej 



omawiabudowęi
sposób
funkcjonowania
tkankimięśniowej 

samodzielnie
przeprowadza
obserwację
mikroskopowątkanek
zwierzęcych 

3.Tkankałączna 


wymieniarodzaje
tkankiłącznej 

wskazuje
rozmieszczenie
omawianychtkanek
wymieniaskładniki worganizmie 
krwi 
opisujeskładniki
krwi 
przypomocy
nauczyciela
przeprowadza
przyniewielkiej
obserwację
pomocynauczyciela
mikroskopową
przeprowadza
tkanekzwierzęcychi obserwację
rozpoznajeelementy mikroskopową
tkankiwidzianepod tkanekzwierzęcychi
mikroskopem 
rozpoznajeelementy
tkankiwidzianepod
mikroskopem 



wskazuje
omawia
zróżnicowaniew
właściwościifunkcje
budowietkankiłącznej  tkankikostnej,
chrzęstneji
omawiafunkcje
tłuszczowej 
składnikówkrwi 
charakteryzujerolę
poszczególnych
samodzielnie
przeprowadza
składników
morfotycznychkrwi 
obserwację
mikroskopowątkanek
zwierzęcychiprzy
samodzielnie
niewielkiejpomocy
przeprowadza
nauczycielarozpoznaje obserwację
charakterystyczne
mikroskopowątkanek
elementy
zwierzęcychina
obserwowanejtkanki  podstawieilustracji
rozpoznaje

charakterystyczne
elementy
obserwowanejtkanki 


wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
budowąelementów
krwiapełnionymi
przezniefunkcjami 
wykonujemapę
mentalnądotyczącą
związkumiędzy
budową
poszczególnych
tkanekzwierzęcycha
pełnionymiprzeznie
funkcjami 
samodzielnie
przeprowadza
obserwację
mikroskopowątkanek
zwierzęcychina
podstawieilustracji
rozpoznajeoraz
opisujeelementy
tkankiwidzianepod
mikroskopem 







4.Parzydełkowce
wskazujemiejsce
–najprostsze
występowania
zwierzętatkankowe  parzydełkowców 

wymieniacechy
budowy
parzydełkowców 





wyjaśnia,naczym rozpoznajewybrane
polegarola
gatunki
parzydełek 
parzydełkowców 



rozpoznajena
ilustracji
parzydełkowca
wśródinnych
zwierząt 









porównujebudowę
oraztrybżyciapolipai
meduzy 



charakteryzuje
wskazaneczynności
życiowe
parzydełkowców 
oceniaznaczenie
parzydełkowcóww
przyrodzieidla
człowieka 

wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
budową
parzydełkowcówa
środowiskiemich
życia 
przedstawiatabelę,
wktórejporównuje
polipazmeduzą 





wykonujemodel
parzydełkowca 











5.Płazińce–
zwierzęta,które
mająnitkowate
ciało 


wskazujemiejsce
występowania
płazińców 

wskazujena
ilustracjielementy
budowytasiemca 

rozpoznajena
ilustracjitasiemca 

wskazujedrogi
inwazjitasiemcado
organizmu 



omawia
przystosowanie
tasiemcado
pasożytniczegotrybu
życia 
charakteryzuje
znaczeniepłazińców 

charakteryzuje
wskazaneczynności
życiowepłazińców 
omawiasposoby
zapobiegania
zarażeniusię
tasiemcem 



wskazujena
schemaciecyklu
rozwojowego
tasiemcażywiciela
pośredniego 

omawiarolę

żywicielapośredniegoi
ostatecznegowcyklu
rozwojowymtasiemca 














analizuje
możliwościzakażenia
sięchorobami
wywoływanymiprzez
płazińce 
oceniaznaczenie
płazińcóww
przyrodzieidla
człowieka 






6.Nicienie–
zwierzęta,które
mająnitkowate
ciało 









wskazuje
środowiskożycia
nicieni 

wskazuje
charakterystyczne
cechynicieni 

wskazujedrogi
inwazjinicienido
organizmu 

rozpoznajena
ilustracjinicienie
wśródinnych
zwierząt 

omawiabudowę
zewnętrznąnicieni 

wyjaśnia,naczym
polega„choroba
brudnychrąk” 

omawiaznaczenie
profilaktyki 







II.Od
parzydełk
owcówdo
pierścieni
c 

wymieniachoroby
wywołaneprzez
nicienie 

charakteryzuje
objawychorób
wywołanychprzez
nicienie 



analizuje
możliwościzakażenia
sięchorobami
wywoływanymiprzez
nicienie 
przygotowuje
prezentację
multimedialnąna
tematchorób
wywoływanychprzez
nicienie 
charakteryzuje
znaczenienicieniw
przyrodzieidla
człowieka 





7.Pierścienice–
zwierzęta
zbudowanez
segmentów 


rozpoznaje
pierścienicewśród
innychzwierząt 
wskazuje
środowiskożycia
pierścienic 




wymieniacechy
omawiaśrodowiskoi
charakterystyczne
trybżycianereidyoraz
budowyzewnętrznej pijawki 
pierścienic 
nażywymokazie
wyjaśnia
dżdżownicylubna
znaczenie
ilustracjiwskazuje
szczecinek 
siodełkoiwyjaśnia
jegorolę 



wskazuje
przystosowania
pijawkido
pasożytniczegotrybu
życia 
charakteryzuje
wskazaneczynności
życiowepierścienic 


zakładahodowlę
dżdżownic,
wskazując,jak
zwierzętate
przyczyniająsiędo
poprawystruktury
gleby 
oceniaznaczenie
pierścienicw
przyrodzieidla
człowieka 





8.Cechy
stawonogów 



rozpoznaje
stawonogiwśród
innychzwierząt 

wymieniamiejsca
bytowania
stawonogów 

wymienia
skorupiaki,owadyi
pajęczakijako
zwierzętanależące
dostawonogów 

rozróżniawśród
stawonogów
skorupiaki,owadyi
pajęczaki 




















wymieniagłówne
częściciała
poszczególnych
grupstawonogów 


wykazuje
charakteryzuje
przedstawia
różnorodnośćmiejsc
wskazaneczynności różnorodność
bytowaniastawonogów  życiowestawonogów  budowyciała
stawonogóworazich
trybużycia,
przedstawiakryteria omawiacechy
wykazując
podziałustawonogów umożliwiające
naskorupiaki,owadyi rozpoznanie
jednocześnieich
pajęczaki 
skorupiaków,owadów cechywspólne 
ipajęczaków 
analizujecechy
opisujefunkcje
odnóżystawonogów 
wymieniacechy
adaptacyjne
stawonogów,
adaptacyjne
umożliwiająceim
wyjaśnia,czymjest wskazanejgrupy
stawonogów 
opanowanieróżnych
oskórek 
środowisk 

wyjaśnia,czymjest

okozłożone 



9.Skorupiaki–
stawonogi,które
majątwardy
pancerz 










wymieniagłówne
częściciała
skorupiaków 

wymieniacztery
grupyskorupiaków 


wskazuje
środowiska
występowania
skorupiaków 



rozpoznaje
skorupiakiwśród
innychstawonogów 





nazywa
wykazujezwiązek
poszczególneczęści
międzybudową
ciałaurakastawowego  skorupiakówa
środowiskiemich

życia 

charakteryzuje
znaczenie
skorupiakóww
przyrodzieidla
człowieka 





nakilkuprzykładach
omawiaróżnicew
budowieowadóworaz
ichprzystosowaniado
życiawróżnych
środowiskach 

wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
budowąodnóży
owadówa
środowiskiemich
życia 

analizujebudowę
narządówgębowych
owadówiwykazuje
jejzwiązekz
pobieranym
pokarmem 

nawybranych
przykładachomawia
znaczenieowadówdla
człowieka 

nawybranych
przykładachomawia
znaczenieowadóww
przyrodzieidla
człowieka 


















10.Owady–
stawonogizdolne
dolotu 


wymienia
wskazuje
elementybudowy
charakterystyczne
zewnętrznejowadów  cechybudowy
wybranychgatunków
wylicza
owadów 
środowiskażycia
owadów 
nawybranych
przykładachomawia
rozpoznajeowady znaczenieowadów
dlaczłowieka 
wśródinnych
stawonogów 










11.Pajęczaki–
stawonogi,które
majączterypary
odnóży 

wymienia
środowiska
występowania
pajęczaków 





rozpoznaje
pajęczakiwśród
omawiasposób
innychstawonogów  odżywianias ię
pajęczaków 








wskazuje
charakterystyczne
cechybudowy
zewnętrznej
pajęczaków 


III.
Stawonogi 

napodstawiecech
budowyzewnętrznej
pajęczaków
przyporządkowuje
konkretneokazydo
odpowiednich
gatunków 
napodstawie
obserwacjiżywych
okazówlubfilmu
edukacyjnegoomawia
czynnościżyciowe
pajęczaków 

omawiasposoby
odżywianiasię
pajęczakówna
przykładzie
wybranych
przedstawicieli 
charakteryzuje
odnóżapajęczaków 


oceniaznaczenie
pajęczakóww
przyrodzieidla
człowieka 
analizujeelementy
budowyzewnętrznej
pajęczakówi
wykazujeich
przystosowaniado
środowiskażycia 




imięczaki 


12.Mięczaki–
zwierzęta,które
mająmuszlę 

wymieniamiejsca
występowania
mięczaków 



wskazujena
ilustracjielementy
budowyślimaka 


omawiabudowę
zewnętrzną
mięczaków 

napodstawie
obserwacjiżywych
okazówlubfilmu
edukacyjnegoomawia
czynnościżyciowe
wskazujena
ilustracjachelementy mięczaków 
budowymięczaków 



wykazujeróżnicew rozpoznajena
budowieślimaków,
ilustracjigatunki
małżyigłowonogów  ślimaków 
omawiaznaczenie
mięczakóww
przyrodzieidla
człowieka 






konstruujetabelę,
wktórejporównuje
trzygrupymięczaków 




13.Ryby–
wskazujewodę
kręgowce
jakośrodowisko
środowiskwodnych  życiaryb 









wyjaśnia,naczym omawia
polega
przystosowaniarybw
zmiennocieplnośćryb  budowiezewnętrznej
iczynnościach
rozpoznajeryby
omawiasposób
życiowychdożyciaw
wodzie 
wśródinnych
nazywaiwskazuje
rozmnażaniaryb,
zwierzątkręgowych  położeniepłetw 
przyporządkowuje
wyjaśniając,czym
wskazanyorganizmdo jesttarło 


opisujeproces
rybnapodstawie
wymianygazoweju znajomościichcech

charakterystycznych 
ryb 



napodstawie
ilustracjiomawia
budowęzewnętrzną
ryb 

napodstawie
obserwacjiżywych
okazówlubfilmu
edukacyjnegoomawia
czynnościżycioweryb 














IV.
Kręgowce
zmiennoci



14.Przeglądi
znaczenieryb 


określakształty
ciałarybw
zależnościod
różnychmiejscich
występowania 

podajeprzykłady kilkomaprzykładami omawiaznaczenie
zdobywania
ilustrujestrategie
rybwprzyrodzieidla
pokarmuprzezryby  zdobywaniap
 okarmu człowieka 
przezryby 
wyjaśnia,czym

jestławicaiplankton   



wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
budowąryba
miejscemich
bytowania 




eplne 


15.Płazy–
kręgowce
środowisk
wodno-lądowych 


wskazuje
środowiskożycia
płazów 
wymieniaczęści
ciałapłazów 

napodstawie
ilustracjiomawia
budowęzewnętrzną
płaza 

charakteryzuje
przystosowaniapłazów
dożyciawwodzieina
lądzie 

wymieniastadia
rozwojoweżaby 

omawiawybrane
czynnościżyciowe
płazów 






16.Przeglądi
znaczeniepłazów 


rozpoznajena
podajeprzykłady
ilustracjipłazy
płazówżyjącychw
ogoniaste,beznogie Polsce 
ibezogonowe 
wymieniagłówne

zagrożeniadla
płazów 

rozpoznajena
ilustracjipłazy
ogoniaste,
bezogonowei
beznogie 
omawiagłówne
zagrożeniadlapłazów 



omawiacykl
rozwojowyżabyi
wykazujejego
związekzżyciemw
wodzieinalądzie 
rozpoznaje
przedstawicieli
płazówwśródinnych
zwierząt,wskazując
naich
charakterystyczne
cechy 

wyjaśnia,wjaki
sposóbprzebiega
wymianagazowau
płazów,wykazując
związekzichżyciem
wdwóch
środowiskach 
wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
trybemżyciapłazów
aich
zmiennocieplnością 





charakteryzuje
płazyogoniaste,
bezogonowei
beznogie 

oceniaznaczenie
płazówwprzyrodziei
dlaczłowieka 

wskazujesposoby
ochronypłazów 


wykonujeportfolio
lubprezentację
multimedialnąna
tematpłazów
żyjącychwPolsce 






17.Gady–
kręgowce,które
opanowałyląd 

wymienia
środowiskażycia
gadów 



omawiabudowę
zewnętrznągadów 


wyjaśniazwiązek
istniejącymiędzy
występowaniem
gadówaich
zmiennocieplnością 
rozpoznajegady
wśródinnych
zwierząt 

opisuje
charakteryzuje
analizujepokrycie
przystosowaniagadów rozmnażanieirozwój ciałagadóww
 
dożycianalądzie 
gadów 
kontekścieochrony
przedutratąwody 
omawiatrybżycia
analizujeprzebieg
gadów 
wymianygazoweju
wykazujezwiązek
gadów 
międzysposobem
rozmnażaniagadów


aśrodowiskiemich
życia 




18.Przeglądi
znaczeniegadów 


rozpoznajena
ilustracjijaszczurki,
krokodyle,wężei
żółwie 


określa
środowiskażycia
gadów 

omawiasposoby
zdobywaniapokarmu
przezgady 

charakteryzuje
gadywystępującew
Polsce 

oceniaznaczenie
gadówwprzyrodziei
dlaczłowieka 

podajeprzyczyny
zmniejszaniasię
populacjigadów 

wskazujesposoby
ochronygadów 

wyjaśniaprzyczyny
wymieraniagadówi
podajesposoby
zapobiegania
zmniejszaniusięich
populacji 

wykonujeportfolio
lubprezentację
multimedialnąna
tematgadów
żyjącychwPolsce 












19.Ptaki–
kręgowcezdolne
dolotu 












wymienia
rozpoznaje
różnorodnesiedliska rodzajepiór 
występowania
ptaków 
wymienia
elementybudowy
nażywymokazie jaja 
lubnailustracji
wskazujecechy
wskazujeptaki
budowyptaków 
jakozwierzęta
stałocieplne 

rozpoznajeptaki
wśródinnych
zwierząt,wskazując
ich
charakterystyczne
cechy 

omawia
analizujebudowę
przystosowaniaptaków piórptakóww
 
dolotu 
związkuzpełnioną
przezniefunkcją 
omawiabudowępiór 
wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
wyjaśniaproces
wymianągazowąa
rozmnażaniairozwój
ptaków 
umiejętnościąlatania
ptaków 

wyjaśniaproces
rozmnażaniai
rozwojuptaków 

wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
przebiegiemwymiany
gazoweja
przystosowaniem
ptakówdolotu 
nailustracjilub
podczasobserwacjiw
terenierozpoznaje
gatunkiptaków
zamieszkujących
najbliższąokolicę 


















20.Przegląd

podajeprzykłady
ptakówżyjącychw
iznaczenieptaków  różnych
środowiskach 



wymienia
omawiaznaczenie
pozytywne
ptakówwprzyrodziei
znaczenieptakóww dlaczłowieka 
przyrodzie 
wskazujezagrożenia

dlaptaków 

wykazujezwiązek
istniejącymiędzy
wielkościąikształtem
dziobówptakówa
rodzajem
spożywanegoprzez
niepokarmu 


omawiasposoby
ochronyptaków 

wykazujezwiązek
między
stałocieplnością
ptakówa
środowiskiemi
trybemichżycia 
korzystazklucza
dooznaczania
popularnych
gatunkówptaków 







21.Ssaki–
kręgowce,które
karmiąmłode
mlekiem 

V.
Kręgowce
stałociepl  
ne 

wskazuje
środowiska
występowania
ssaków 

wykazuje
zróżnicowanie
siedlisk
zajmowanychprzez
ssaki 

napodstawie
ilustracjiomawia
określassakijako
budowęzewnętrzną zwierzęta
ssaków 
stałocieplne 


nailustracjilubna
żywym
obiekciewskazuje
cechy
charakterystyczne 

opisuje
przystosowania
ssakówdoróżnych
środowiskżycia 

charakteryzuje
opiekęnad
potomstwemu
wyjaśnia,żebudowa ssaków 
skóryssakówma
wymieniawytwory związekz
identyfikuje
skóryssaków 
utrzymywaniemprzez wytworyskóry
niestałocieplności 
ssaków 

omawiaproces

rozmnażaniairozwój
ssaków 
iwspólnedlassaków 

analizujezwiązek
zachodzącymiędzy
wymianągazową
ssakówa
zróżnicowanymi
środowiskamiich
występowaniaiich
życiowąaktywnością 
analizujefunkcje
skórywaspekcie
różnorodności
siedliskzajmowanych
przezssaki 




22.Przegląd

wymienia
przystosowania
iznaczeniessaków  ssakówdo
zróżnicowanych
środowiskich

bytowania 

wykazuje
zależnośćmiędzy
budową
morfologiczną
ssakówa
zajmowanymprzez
niesiedliskiem 



wyjaśniaznaczenie
ssakówdlaprzyrody 


nazywawskazane
zębyssaków 




rozpoznajezęby
ssakówiwyjaśniaich
funkcje 

omawiaznaczenie analizuje
ssakówdlaczłowieka  zagrożeniassakówi
wskazujesposobyich
ochrony 
wymienia
zagrożeniadla
ssaków 
wykazuje
przynależność
człowiekadossaków 






Dział 


Temat 


1.Organizm
I.Organizmczłowieka.Skóra– człowieka
powłokaorganizmu 
jako
funkcjonalna
całość 



Poziomwymagań 
ocena
ocena
dopuszczająca  dostateczna 

ocenadobra 

ocenabardzo
dobra 

ocenacelująca 

•
wskazuje
komórkęjako
podstawowy
element
budowyciała
człowieka 
•
wyjaśnia,
czymjest
tkanka 
•
wymienia
podstawowe
rodzajetkanek
zwierzęcych 
•
wyjaśnia,
czymjest
narząd 
•
wymienia
układy
narządów
człowieka 
•
wymienia
rodzajetkanki
łącznej 

•

charakteryzuje
budowę
poszczególnych
tkanek
zwierzęcych 
•

rozpoznajepod
mikroskopem
lubnailustracji
rodzajetkanek
zwierzęcych 
•
wyjaśnia
funkcje
poszczególnych
układów
narządów 

•
opisuje
hierarchiczną
budowę
organizmu
człowieka 
•

przyporządkowuj
etkanki
narządomi
układomnarządó
w 
•
analizuje
hierarchiczną
budowę
organizmu
człowieka 

•
analizuje
związekmiędzy
budowąa
funkcją
poszczególnyc
htkanek
zwierzęcych 
•
wykazuje
zależność
między
poszczególnym
iukładami
narządów 
•
tworzy
mapę
pojęciową
ilustrującą
hierarchiczną
budowę
organizmu
człowieka 

•
określa
najważniejsze
funkcje
poszczególnych
tkanek
zwierzęcych 
•
podaje
rozmieszczenie
przykładowych
tkanek
zwierzęcychw
organizmie 
•
opisuje
podstawowe
funkcje
poszczególnych
układów
narządów 

2.Budowai •
wymienia
funkcjeskóry warstwyskóry 
•

przedstawia
podstawowe
funkcjeskóry 
•
wymienia
wytwory
naskórka 
•
z
pomocą
nauczyciela
omawia
wykonane
doświadczenie,
wykazujące,że
skórajest
narządem
zmysłu 

•
omawia
funkcjeskóryi
warstwy
podskórnej 
•

rozpoznaje
warstwy
skóryna
ilustracjilub
schemacie 
•

samodzielnie
omawia
wykonane
doświadczenie,
wykazujące,że
skórajest
narządem
zmysłu 

•
wykazuje
nakonkretnych
przykładach
związekmiędzy
budowąa
funkcjamiskóry 
•
opisuje
funkcje
poszczególnych
wytworów
naskórka 
•
zpomocą
nauczyciela
wykonuje
doświadczenie
wykazujące,że
skórajest
narządem
zmysłu 

•
na
podstawieopisu
wykonuje
doświadczenie
wykazujące,że
skórajest
narządemzmysłu 

•

wyszukuje
odpowiednie
informacjei
planuje
doświadczenie
wykazujące,że
skórajest
narządem
zmysłu 



Dział 


Temat 

Poziomwymagań 
ocena
dopuszczająca 



ocena
dostateczna 

ocenadobra 

ocenabardzo
dobra 

ocenacelująca 


3.Higienai
I.Organizm
chorobyskóry 
człowieka.Skóra–
powłokaciała. 

•
wymienia
chorobyskóry 
•
podaje
przykłady
dolegliwościskóry
•
omawia
zasadypielęgnacji
skórymłodzieńczej

•
opisuje
stanzdrowej
skóry 
•
wskazuje
konieczność
dbaniaodobry
stanskóry 
•
wymienia
przyczynygrzybic
skóry 
•
wskazuje
metody
zapobiegania
grzybicomskóry 
•
omawia
zasadyudzielania
pierwszej
pomocyw
przypadku
oparzeńi
odmrożeńskóry 

•
omawia
objawy
dolegliwościskóry
•
wyjaśnia
zależnośćmiędzy
ekspozycjąskóry
nasilne
nasłonecznieniea
rozwojem
czerniaka 
•
uzasadnia
konieczność
konsultacji
lekarskiejw
przypadku
pojawieniasię
zmiannaskórze 

•
ocenia
wpływpromieni
słonecznychna
skórę 
•
wyszukuje
informacjeo
środkach
kosmetycznychz
filtremUV
przeznaczonych
dlamłodzieży 
•

demonstruje
zasady
udzielania
pierwszej
pomocyw
przypadku
oparzeńskóry 

•

przygotowuje
pytaniai
przeprowadza
wywiadzlekarzem
lubpielęgniarkąna
tematchorób
skóryoraz
profilaktyki
czerniakai
grzybicy 
•
wyszukuje
wróżnych
źródłach
informacjedo
projektu
edukacyjnegona
tematchorób,
profilaktykii
pielęgnacjiskóry
młodzieńczej 


II.Aparatruchu. 

•
wskazuje
części:biernąi
czynnąaparatu
ruchu 
•
podaje
nazwy
wskazanych
elementów
budowyszkieletu 

•
wskazuje
naschemacie,
rysunkuimodelu
szkieletosiowy
orazszkielet
obręczyikończyn 

•
wyjaśnia
sposóbdziałania
częścibierneji
czynnejaparatu
ruchu 
•
wskazujena
związekbudowy
kościzichfunkcją
worganizmie 
•
rozpoznaje
różnekształty
kości 

•
wyjaśnia
związekbudowy
kościzich
funkcjąw
organizmie 

•
klasyfikuje
podanekościpod
względem
kształtów 
•
na
przykładzie
własnego
organizmu
wykazujezwiązek
budowykościzich
funkcją 



4.Aparat
ruchu.
Budowa
szkieletu 

5.Budowa
kości 








•
wymienia
elementybudowy
kości 
•
wymienia
chemiczne
składnikikości 


•
podaje
funkcje
elementów
budowykości 
•
na
podstawie
ilustracjiomawia
doświadczenie
dotyczące
chemicznej
budowykości 


•
wskazuje
zmiany
zachodzącew
obrębiekości
człowiekawrazz
wiekiem 
•
wskazujena
związekbudowy
poszczególnych
elementówbudowy
kościzpełnioną
przezniefunkcją 
•
wymienia
typytkankikostnej 
•
zpomocą
nauczyciela
wykonuje
doświadczenie
dotyczące
chemicznej
budowykości 


•
wyjaśnia
związek
pomiędzy
chemicznymi
składnikamikości
afunkcją
pełnionąprzezte
struktury 
•
opisuje
zmiany
zachodzącew
obrębieszkieletu
człowiekawrazz
wiekiem 
•
wyjaśnia
związek
pomiędzy
budową
poszczególnych
elementówkości
afunkcją
pełnionąprzezte
struktury 
•
wykonuje
doświadczenie
dotyczące
chemicznej
budowykości 


•

charakteryzujeoba
typyszpiku
kostnego 
•
planujei
samodzielnie
wykonuje
doświadczenie
wykazująceskład
chemicznykości 
•
wyszukuje
odpowiednie
informacjei
przeprowadza
doświadczenie
ilustrujące
wytrzymałość
kościnazłamanie 


Dział 


II.Aparatruchu 




Temat 

6.Budowai
rolaszkieletu
osiowego 

Poziomwymagań 
ocenadopuszczająca 

ocena
dostateczna 

ocenadobra ocenabardzo ocenacelująca 
dobra 

•
wymieniaelementy
szkieletuosiowego 
•
wymieniaelementy
budująceklatkępiersiową 
•
podajenazwy
odcinkówkręgosłupa 

•

wskazujena
modelulub
ilustracji
mózgoczaszkę
i
trzewioczaszkę
•

wymienia
narządy
chronione
przezklatkę
piersiową 
•

wskazujena
schemacie,
rysunkui
modelu
elementy
szkieletu
osiowego 

•

wymienia
kości
budujące
szkielet
osiowy 
•

charakteryz
ujefunkcje
szkieletu
osiowego 
•

wyjaśnia
związek
budowy
czaszkiz
pełnionymi
przeznią
funkcjami 

•
omawia
rolęchrząstek
wbudowie
klatki
piersiowej 
•

porównuje
budowę
poszczególny
chodcinków
kręgosłupa 
•

rozpoznaje
elementy
budowy
mózgoczaszki
i
trzewioczaszk
i 

•
analizuje
związekbudowy
poszczególnych
kręgówkręgosłupaz
pełnionąprzeznie
funkcją 
•
wykazuje
związekbudowy
odcinkówkręgosłupaz
pełnionąprzeznie
funkcją 


7.Szkielet
kończyn 



•
wymieniaelementy •

budowyszkieletukończyn wskazujena
orazichobręczy 
modelulub
schemacie
kościkończyny
górneji
kończyny
dolnej
•

wymienia
rodzaje
połączeńkości 
•
opisuje
budowęstawu 
•

rozpoznaje
rodzaje
stawów 
•
odróżnia
staw
zawiasowyod
stawu
kulistego 

•

wymienia
kości
tworzące
obręcze:
barkowąi
miedniczną 
•

porównuje
budowę
kończyny
górneji
dolnej
•

charakteryz
uje
połączenia
kości 
•

wyjaśnia
związek
budowy
stawuz
zakresem
ruchu
kończyny 

•

•
charakteryzuje
wykazuje
funkcjekończyn:górnej
związek
idolnejorazwykazuje
budowy
ichzwiązekz
szkieletu
funkcjonowaniem
kończynz
człowiekaw
funkcjami
środowisku 
kończyn:
górnejidolnej 
•

wykazuje
związek
budowy
szkieletu
obręczy
kończynzich
funkcjami 

8.Budowai
rolamięśni 



•
wymieniarodzaje
tkankimięśniowej 
•
wskazujepołożenie
worganizmieczłowieka
tkanek:mięśniowej
gładkiejimięśniowej
poprzecznieprążkowanej
szkieletowej 

•
określa
funkcje
wskazanych
mięśni
szkieletowych 
•
opisuje
cechytkanki
mięśniowej 
•
z
pomocą
nauczyciela
wskazujena
ilustracji
najważniejsze
mięśnie
szkieletowe 

•

rozpoznaje
mięśnie
szkieletowe
wskazane
nailustracji 
•

opisuje
czynności
mięśni
wskazanych
na
schemacie 
•

wyjaśnia,na
czym
polega
antagonisty
czne
działanie
mięśni 
•

omawia
warunki
prawidłowej
pracy
mięśni 


•
określa
warunkiprawi
dłowejpracy
mięśni 
•

charakteryzuj
ebudowęi
funkcjemięśni
gładkichi
poprzecznie
prążkowanyc
h 


•
naprzykładzie
własnegoorganizmu
analizuje
współdziałaniemięśni,
ścięgien,kościi
stawóww
wykonywaniuruchów 








9.Higienai
choroby
układuruchu 

•
wymienianaturalne •

krzywiznykręgosłupa 
rozpoznaje
•
opisujeprzyczyny
przedstawione
powstawaniawadpostawy  nailustracji
•
wymieniachoroby wadypostawy 
aparaturuchu 
•
opisuje
•
wskazujeśladstopy urazy
zpłaskostopiem 
mechaniczne
•
omawia
kończyn 
przedstawionenailustracji •
omawia
wadypodstawy 
zasady
udzielania
pierwszej
pomocyw
przypadku
urazów
mechanicznyc
hkończyn 
•
omawia
przyczyny
choróbaparatu
ruchu 
•
omawia
wadybudowy
stóp 

•

•

rozpoznaje wyszukuje
naturalne
informacje
krzywizny
dotyczące
kręgosłupa  zapobiegania
•

płaskostopiu 
wyjaśnia
•
planuje
przyczyny
idemonstruje
powstawani czynności
awad
udzielania
postawy 
pierwszej
•

pomocyw
charakteryz przypadku
ujezmiany urazów
zachodzące mechanicznyc
wrazz
hkończyn 
wiekiemw •

układzie
przewiduje
kostnym 
skutki
•

przyjmowania
określa
nieprawidłowe
czynniki
jpostawy
wpływające ciała 
na
prawidłowy
rozwój
muskulatury
ciała 
•

wyjaśnia
przyczynyi
skutki
osteoporozy 

•
wyszukujei
prezentujećwiczenia
zapobiegające
deformacjom
kręgosłupa 
•
wyszukujei
prezentujećwiczenia
rehabilitacyjne
likwidujące
płaskostopie 
•
uzasadnia
konieczność
regularnychćwiczeń
gimnastycznychdla
prawidłowego
funkcjonowania
aparaturuchu 






