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Rozkład materiału w klasie IIc – biologia – poziom rozszerzony, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy 

programowej. Podręcznik – Ciekawi świata 1 
 

Temat Liczba godzin, 
przewidywany 

termin realizacji 

Treści podstawy 
programowej 

Cele ogólne Cele szczegółowe. 
Uczeń: 

Kształcone umiejętności. 
Uczeń: 

Dział 1. Budowa chemiczna organizmów 

1. Nieorganiczne 
składniki komórki. 

1 
(wrzesień) 

I.1.1),  
I.1.2), 
I.1.3),  
I.1.4) 

Poznanie i uporządkowanie 
wiedzy z zakresu składu 
chemicznego organizmów 
żywych z uwzględnieniem 
związków nieorganicznych. 
Funkcje wybranych 
pierwiastków lub ich jonów w 
komórkach (organizmach). 

– charakteryzuje rolę związków 
nieorganicznych (makro-, mikro- 
ultraelementów, pierwiastków 
biogennych), [B] 
– charakteryzuje rodzaje wiązań 
chemicznych (wodorowych, 
jonowych, kowalencyjnych, sił 
van der Waalsa, oddziaływań 
hydrofobowych), [B] 
– omawia budowę chemiczną i 
właściwości cząsteczki wody, [A] 
– charakteryzuje wpływ 
właściwości fizycznych i 
chemicznych wody na funkcje, 
które pełni w komórkach. [B] 

– klasyfikuje pierwiastki budujące 
organizm człowieka, przypisując je do 
makro- i mikro- elementów z 
uwzględnieniem skutków ich 
nadmiaru i niedoboru, [C] 
– przedstawia wodę jako podstawowy 
związek chemiczny niezbędny dla 
zachodzenia procesów życiowych 
organizmów, [C] 
– planuje i przeprowadza 
doświadczenie polegające na badaniu 
zawartości wody w organach 
roślinnych, [D] 
– dba o prawidłowe zaopatrzenie 
własnego organizmu w makro-, mikro- 
i ultraelementy.[D] 

2. Organiczne 
składniki komórki. 

1 
(wrzesień) 

I.1.5),  
I.2.,  
I.3.,  
I.4. 

Poznanie i uporządkowanie 
wiedzy z zakresu składu 
chemicznego organizmów 
żywych z uwzględnieniem 
związków organicznych. 
Klasyfikacja związków 
organicznych występujących w 
strukturach ożywionych: 
węglowodanów, lipidów, 
białek oraz kwasów 
nukleinowych.  
 

– rozróżnia najważniejsze dla 
życia związki organiczne w 
organizmach żywych oraz 
występujące w nich wiązania i 
grupy funkcyjne, [A] 
– omawia budowę chemiczną i 
właściwości aminokwasów, [A] 
– klasyfikuje białka, wymienia i 
omawia ich biologiczną rolę w 
budowie i funkcjonowaniu 
komórki, [A] 
– przedstawia chemiczny zapis 

– klasyfikuje główne rodzaje związków 
organicznych budujących organizm 
człowieka, [C] 
– porównuje skład i funkcje związków 
organicznych budujących organizm 
człowieka, [C] 
– analizuje przyczyny istnienia 
nieograniczonej liczby rodzajów 
związków organicznych,[D] 
– analizuje skład oraz procentowy 
udział pierwiastków w strukturze 
głównych rodzajów związków 
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tworzenia wiązania 
peptydowego, [B] 
– posługuje się wzorami 
chemicznymi w przedstawianiu 
budowy chemicznej związków 
organicznych występujących w 
komórce. [B] 

organicznych, [D] 
– identyfikuje białka w materiale 
pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego,[D] 
– analizuje mechanizm denaturacji 
białek, [D] 
– identyfikuje doświadczalnie cukry 
proste oraz skrobię w organach 
roślinnych, [D] 
– prowadzi obserwację mikroskopową 
ziaren skrobi. [D] 

Dział 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 

3. Budowa komórki 
prokariotycznej i 
eukariotycznej. 

1 
(wrzesień) 

II.1) Porównanie komórki 
prokariotycznej i 
eukariotycznej. 
Porównanie komórek: 
bakteryjnej, zwierzęcej, 
roślinnej, grzybowej. 
 

– wymienia cechy komórki 
prokariotycznej,[A] 
– przedstawia teorię 
endosymbiozy i argumenty 
przemawiające za jej 
słusznością, [B] 
– wymienia i rozróżnia organelle 
komórki eukariotycznej, 
[A] 
–rysuje schemat budowy 
komórki bakteryjnej, roślinnej, 
zwierzęcej oraz grzybowej. [B] 

– analizuje cechy komórki 
prokariotycznej, [D] 
– porównuje budowę komórki 
prokariotycznej i eukariotycznej, [D] 
– udowadnia słuszność teorii 
endosymbiozy, [D] 
– porównuje budowę komórki 
roślinnej, zwierzęcej oraz grzybowej. 
[C] 

4. Budowa i funkcje 
błony komórkowej 
oraz 
nieplazmatycznych 
składników komórki. 

1 
(wrzesień) 

II.2),  
II.3) 

Poznanie budowy chemicznej 
oraz organizacji przestrzennej 
błony komórkowej oraz 
rodzajów transportu 
błonowego.  
Omówienie zjawiska 
pinocytozy, fagocytozy oraz 
właściwości receptorowych 
błony komórkowej. 
Poznanie budowy i funkcji 
nieplazmatycznych składników 
komórki. 

– omawia skład chemiczny 
podstawowej błony 
komórkowej, [A] 
– wymienia i rozróżnia błony 
wewnątrzkomórkowe, [A] 
– wymienia i omawia rodzaje 
transportu błonowego, [A] 
– omawia proces plazmolizy 
występujący w komórkach 
roślinnych (dzięki znajomości 
zjawiska osmozy), [A] 
– wymienia przykłady grup 

– analizuje model płynnej mozaiki, [D] 
– porównuje budowę, właściwości 
oraz funkcje błony komórkowej i błon 
wewnątrzkomórkowych oraz wakuoli, 
[C] 
– udowadnia istnienie zależności 
pomiędzy budową błon biologicznych 
a ich funkcjami, [D] 
– analizuje i porównuje mechanizm 
transportu czynnego i transportu 
biernego, [D] 
– ocenia biologiczne znaczenie 
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organizmów charakteryzujących 
się obecnością ściany 
komórkowej, [A] 
– wymienia rodzaje ścian 
komórkowych i skład chemiczny 
wakuoli, [A] 
– omawia związek między 
budową ściany komórkowej a 
jej funkcją.[A] 
 

ciągłości błon wewnątrzkomórkowych, 
[D] 
– planuje przeprowadzenie 
doświadczenia ilustrującego proces 
plazmolizy, [D] 
– analizuje mechanizm powstawania 
pierwotnej i wtórnej ściany 
komórkowej, [D] 
– uzasadnia biologiczne znaczenie 
inkrustacji i adkrustacji. [D] 

5. Budowa i funkcje 
organelli 
komórkowych. 

1 
(wrzesień) 

II.4),  
II.5),  
II.6),  
II.7),  
II.8) 

Omówienie ultrastruktury i 
funkcji mitochondriów i 
chloroplastów jako organelli 
półautonomicznych.  
Poznanie przestrzennej 
organizacji retikulum 
endoplazmatycznego, 
lizosomów oraz aparatu 
Golgiego.  
 

– omawia budowę i funkcje 
mitochondriów i chloroplastów, 
[A] 
– wymienia i lokalizuje rodzaje 
przemian metabolicznych 
zachodzących w chloroplastach i 
mitochondriach, [A] 
– rozpoznaje na schematach 
rybosomy oraz wyjaśnia ich rolę 
w metabolizmie komórki, [B] 
– rozpoznaje pod mikroskopem 
(na zdjęciach, schematach) 
poszczególne struktury 
błoniaste.[B] 

– prowadzi obserwacje mikroskopowe 
chloroplastów i chromoplastów, [C] 
– dowodzi półautonomicznej natury 
plastydów i mitochondriów, [D] 
– uzasadnia związek liczby 
mitochondriów z aktywnością 
metaboliczną komórek, [D] 
– ocenia znaczenie rybosomów dla 
metabolizmu komórek. [D] 

6. Budowa i funkcje 
jądra komórkowego. 
Podziały 
komórkowe. 

1 
(wrzesień) 

VI.2.1), VI.2.2), 
VI.2.4) 

Poznanie ultrastruktury i 
funkcji jądra komórkowego.  
 

– wymienia i omawia funkcje 
jądra komórkowego, [A] 
– rozpoznaje pod mikroskopem 
(lub na zdjęciach, schematach) 
jądro komórkowe, [B] 
– uzasadnia konieczność 
podwojenia ilości DNA przed 
podziałem komórki, [B] 
– opisuje przebieg cyklu 
komórkowego, [B] 
– wymienia i omawia fazy cyklu 
komórkowego, [A] 

– analizuje organizację przestrzenną i 
skład chemiczny jądra komórkowego, 
[D] 
– analizuje przemiany chromatyny w 
cyklu życiowym komórki, [D] 
– wyjaśnia funkcję, jaką pełni jądro 
komórkowe w procesach życiowych 
komórki, [D] 
– określa rodzaj komórek ulegających 
podziałom mitotycznym, (P) [C] 
– analizuje przebieg kolejnych faz 
mitozy, (P) 
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– wymienia kolejne fazy mitozy, 
[B] 
– rozpoznaje na preparatach 
mikroskopowych (zdjęciach, 
schematach) poszczególne fazy 
mitozy, [B] 
– definiuje pojęcia: biwalent, 
tetrada, chromosom 
homologiczny, crossing-over, [A] 
– wymienia kolejne fazy mejozy, 
[A] 
– rozpoznaje na preparatach 
mikroskopowych (zdjęciach, 
schematach) poszczególne fazy 
mejozy. [B] 

– określa biologiczne skutki podziału 
mitotycznego, [D] 
– określa rodzaj komórek ulegających 
podziałowi mejotycznemu i opisuje 
przebieg tego podziału, [D] 
– określa biologiczne skutki podziału 
mejotycznego, [C] 
– porównuje przebieg, efekt oraz 
znaczenie mitozy oraz mejozy dla 
komórki, [C] 
– ocenia znaczenie zjawiska crossing-
over  w ewolucji organizmów żywych.  
[D] 

Dział 3. Przegląd różnorodności organicznych form bezkomórkowych i prostych form komórkowych 

7. Budowa wirusów. 1 
(wrzesień) 

IV.2.1) Poznanie budowy i systemu 
klasyfikacji wirusów.  

– wymienia cechy wirusów 
uniemożliwiające zaliczenie ich 
do organizmów żywych, [A] 
– klasyfikuje wirusy według 
odpowiedniego kryterium,[A] 
–wyjaśnia teorie dotyczące 
pochodzenia wirusów, [B] 
– podaje przykłady chorób 
wirusowych, omawia drogi 
zakażenia oraz zasady 
profilaktyki 
przeciwwirusowej.[A] 

– ocenia argumenty przemawiające za 
zaliczeniem wirusów do świata form 
żywych i przeciw temu, [D] 
– analizuje i przedstawia graficznie 
budowę wirusów, zwłaszcza wirusa 
HIV,[D]  
– porównuje różne poglądy na temat 
pochodzenia wirusów, [C] 
– ocenia swoje postępowanie w 
zakresie działań zapobiegających  
szerzeniu się chorób wirusowych, 
(głównie AIDS). [D] 

8. Namnażanie się 
wirusów. Wybrane 
choroby wirusowe. 

1 
(wrzesień) 

IV.2.2), IV.2.3), 
IV.2.4) 

Zwrócenie uwagi na przebieg 
infekcji wirusowej. 
Poznanie niektórych chorób 
wirusowych roślin, zwierząt i 
ludzi. 
 

– charakteryzuje cykle życiowe 
wirusów, w tym bakteriofagów, 
[B] 
– wymienia przykłady chorób 
wywoływanych przez wirusy, [A] 
– potrafi opisać mechanizm 
rozprzestrzeniania się wirusa 
HIV. 

– analizuje przebieg infekcji 
wirusowej,[D]  
– porównuje cykl lityczny i lizogenny 
wirusa, [C] 
– porównuje znane choroby wirusowe 
pod względem ich objawów i 
przebiegu, [C] 
– ocenia swoje postępowanie w 
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 zakresie działań zapobiegających 
szerzeniu się chorób wirusowych 
(głównie AIDS).[D] 

9. Budowa komórki 
bakteryjnej. 

1 
(wrzesień) 

IV.3.1), Poznanie budowy komórki 
bakteryjnej.  
 

– charakteryzuje teorie 
dotyczące filogenezy bakterii, 
[B] 
– wymienia cechy komórki 
prokariotycznej, [A] 
– określa morfologię i 
środowisko życia bakterii, [A] 
– charakteryzuje elementy 
budowy komórki bakteryjnej, 
[B] 
– rozróżnia i charakteryzuje 
kryteria klasyfikacji bakterii. [A] 

– analizuje cechy komórki 
prokariotycznej, [D] 
– porównuje elementy budowy 
komórki prokariotycznej i 
eukariotycznej, [C] 
– analizuje zróżnicowanie 
morfologiczne bakterii, [D] 
– określa pozycję systematyczną 
bakterii.[D] 
 

10. Funkcje życiowe 
bakterii. Wybrane 
choroby bakteryjne. 

1 
(wrzesień) 

IV.3.2), IV.3.3), 
IV.3.4), IV.3.5) 

Poznanie funkcji życiowych 
bakterii i sposobów ich 
rozprzestrzenienia się w 
środowisku. Przykłady chorób 
bakteryjnych. 

– omawia sposoby odżywiana 
się, oddychania oraz 
rozmnażania się bakterii, [A] 
–określa rolę bakterii 
mlekowych i brodawkowych, [A] 
– podaje przykłady bakterii 
chorobotwórczych, 
fotosyntetyzujących, 
nitryfikacyjnych, i 
symbiotycznych, [A] 
– omawia rolę bakterii w 
przyrodzie i życiu człowieka. [A] 

– analizuje wybrane czynności życiowe 
bakterii, [D] 
– porównuje sposoby odżywiania się 
bakterii autotroficznych, 
saprofitycznych i pasożytniczych, [C] 
– opisuje wybrane choroby bakteryjne 
człowieka, [C] 
– ocenia rolę bakterii w asymilacji 
azotu atmosferycznego. 
 

11. Budowa i 
procesy życiowe 
protistów. 

1 
(wrzesień) 

IV.4.1), IV.4.2) Poznanie budowy i środowiska 
życia protistów. Poznanie 
niektórych procesów 
życiowych protistów. 

– wymienia cechy 
charakterystyczne organizmów 
zaliczanych do królestwa 
protistów, [A] 
– omawia środowisko życia i 
morfologię wybranych 
przedstawicieli protistów, [A] 
– przedstawia sposoby 
poruszania się protistów oraz 

– poddaje analizie cechy organizmów 
zaliczanych do królestwa protistów, 
[C] 
– analizuje czynności życiowe 
wybranych przedstawiciel i protistów, 
[D] 
– planuje i prowadzi hodowlę 
pierwotniaków, [D] 
– wykonuje preparat mikroskopowy i 
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wskazuje na organelle lub 
mechanizmy umożliwiające 
ruch, [B] 
– przedstawia różnorodność 
sposobów odżywiania się 
protistów oraz wskazując na 
związek z ich budową i trybem 
życia. [B] 
 

prowadzi obserwację mikroskopową 
wybranych przedstawicieli protistów 
ze szczególnym uwzględnieniem 
sposobu poruszania się, [C] 
– analizuje zależności między budową, 
środowiskiem życia a czynnościami 
życiowymi protistów,  [D] 
– uzasadnia zasadność wyodrębnienia 
królestwa Protista. [D] 

12. Podział i 
charakterystyka 
poszczególnych grup 
glonów. 

1 
(wrzesień) 

IV.4.3) Poznanie sposobów 
rozmnażania się protistów na 
przykładzie glonów. 
Charakterystyka 
poszczególnych grup glonów.  
Znaczenie glonów w 
ekosystemach, w których 
występują.  
 

– wymienia sposoby 
rozmnażania się wybranych 
przedstawicieli protistów na 
przykładzie glonów, [A] 
– definiuje pojęcia: izogamia, 
anizogamia i oogamia, [A] 
– charakteryzuje izomorficzną i 
heteromorficzną przemianę 
pokoleń u glonów, [B] 
– podaje przykłady glonów 
rozmnażających się bezpłciowo i 
płciowo, [A] 
– charakteryzuje poszczególne 
grupy glonów: krasnorosty, 
zielenice, brunatnice, bruzdnice, 
okrzemki, złoto wiciowce i 
eugleniny, [B] 
– wymienia barwniki (w tym 
fotosyntetyczne) oraz materiały 
zapasowe występujące u 
poszczególnych grup glonów,[A] 
– charakteryzuje znaczenie 
glonów jako producentów 
materii organicznej w 
ekosystemach wodnych. [B] 

– analizuje mechanizm bezpłciowego i 
płciowego rozmnażania się glonów, 
[D] 
– identyfikuje przedstawicieli 
poszczególnych grup glonów na 
podstawie ich cech 
charakterystycznych, [D] 
– porównuje rodzaje barwników oraz 
substancji zapasowych występujących 
u poszczególnych grup glonów,[C] 
– ocenia ogólnobiologiczne znaczenie 
glonów jako producentów materii 
organicznej w ekosystemach 
wodnych. [D] 

13. Protisty 
chorobotwórcze. 

1 
(wrzesień) 

IV.4.4) Charakterystyka chorób 
powodowanych przez protisty. 

– wymienia i klasyfikuje 
najważniejsze gatunki protistów 

– omawia choroby człowieka 
powodowane przez protisty, [C] 
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 wywołujące choroby człowieka 
(malaria, rzęsistkowica, 
lamblioza, toksoplazmoza, 
czerwonka pełzakowa),  [A] 
– przedstawia drogi zarażenia 
oraz przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki chorób 
wywoływanych przez protisty. 
[B] 

– identyfikuje drogi za rażenia przez 
chorobotwórcze protisty, [D] 
– proponuje mechanizmy profilaktyki 
chorób wywoływanych przez protisty. 
[D] 

Powtórzenie 
wiadomości 

1 
(wrzesień) 

jw. jw. jw.  

Sprawdzian 1 
(wrzesień) 

jw. jw. jw.  

Dział 4. Przegląd różnorodności organizmów – rośliny lądowe. 

14. Pochodzenie i 
linie rozwojowe 
roślin. 

1 
(wrzesień) 

IV.5.1) Warunki opanowania 
środowiska lądowego przez 
rośliny. Główne linie 
rozwojowe roślin oraz 
założenia teorii telomowej.  

– charakteryzuje warunki życia 
roślin w wodzie i na lądzie oraz 
wymienia cechy roślin, które 
umożliwiły im opanowanie 
środowiska lądowego, [B] 
– definiuje pojęcia: telom i linia 
rozwojowa, [A] 
– za pomocą teorii telomowej 
wyjaśnia mechanizm 
powstawania organów 
roślinnych, [B] 
– wymienia przykładowych 
przedstawicieli ryniofitów, 
zosterofilofitów oraz 
trymerofitów.[A] 

– porównuje warunki życia roślin na 
lądzie i w środowisku wodnym, [C] 
– ocenia słuszność teorii telomowej, 
[D] 
– analizuje przebieg ewolucji głównych 
grup roślin. [D] 

15. Budowa i funkcje 
tkanek roślinnych. 
Tkanki twórcze. 

1 
(wrzesień) 

IV.6.1) Klasyfikacja tkanek roślinnych 
oraz identyfikacja rodzajów 
tkanek twórczych.  

– klasyfikuje tkanki roślinne ze 
względu na ich zdolność do 
podziałów oraz pełnione 
funkcje, [A] 
– omawia cechy roślinnych 
tkanek twórczych pierwotnych i 
wtórnych,[A] 

– analizuje i porównuje budowę oraz 
funkcje twórczych tkanek roślinnych, 
[D] 
– przedstawia podobieństwa w 
budowie histologicznej roślin i 
zwierząt, [C] 
– wykonuje preparaty świeże i 
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– identyfikuje omawiane tkanki 
twórcze na rysunku (schemacie, 
preparacie mikroskopowym lub 
fotografii), określając ich 
lokalizację w roślinie oraz 
związek budowy z pełnioną 
funkcją. [A] 

przeprowadza obserwację 
mikroskopową wybranych tkanek 
roślinnych, [C] 
– wymienia podobieństwa 
funkcjonalne tkanek roślinnych i 
zwierzęcych (na przykładzie 
człowieka). [A] 
 

16. Budowa i funkcje 
tkanek roślinnych. 
Tkanki stałe. 

1 
(październik) 

IV.6.1) Klasyfikacja tkanek roślinnych 
oraz identyfikacja rodzajów 
tkanek stałych.  

– omawia cechy roślinnych 
tkanek stałych: miękiszowych, 
okrywających, wzmacniających, 
przewodzących oraz 
wydzielniczych,[A] 
– identyfikuje omawiane tkanki 
stałe na rysunkach, preparatach 
mikroskopowych lub 
fotografiach, 
– określa lokalizację 
omawianych tkanek stałych, 
wykazując związek ich budowy z 
pełnioną funkcją. [A] 

– analizuje i porównuje budowę oraz 
funkcje tkanek roślinnych stałych, [D] 
– wykonuje preparaty świeże i 
przeprowadza obserwację 
mikroskopową wybranych tkanek 
roślinnych stałych.[C] 
 

17. Mszaki – rośliny 
zarodnikowe z 
dominującym 
gametofitem. 

1 
(październik) 

IV.5.2), IV.5.3) Poznanie budowy 
anatomicznej i morfologicznej 
mszaków oraz ich 
pochodzenia i środowiska 
życia. 
Dominacja gametofitu u 
mszaków. 

– podaje systematykę mszaków 
i charakteryzuje przedstawicieli 
poszczególnych gromad, [A] 
– omawia środowisko oraz 
wymagania życiowe mszaków, 
[A] 
– charakteryzuje budowę 
morfologiczną i anatomiczną 
mszaków, [B] 
– wymienia i omawia 
charakterystyczne cechy 
gametofitu i sporofitu mszaków 
oraz podaje ich definicje, [A] 
– wymienia i rozróżnia rodzime 
gatunki mszaków,  [A] 

– analizuje przystosowania 
morfologiczne i anatomiczne mszaków 
do lądowego trybu życia, [D] 
– porównuje budowę wybranych 
przedstawicieli mchów, wątrobowców 
oraz torfowców, [C] 
– porównuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną gametofitu oraz 
sporofitu mszaków, [C] 
– analizuje związek pomiędzy 
zajmowanym środowiskiem a 
mechanizmem zapłodnienia u 
mszaków,  [D] 
– analizuje cykl życiowy mszaków, [D] 
– uzasadnia, dlaczego gametofit jest 
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– charakteryzuje zbiorowiska 
roślinne z przewagą mszaków. 
[A] 

pokoleniem dominującym, [D] 
– analizuje przyrodnicze i gospodarcze 
znaczenie mszaków, [D] 
– ocenia znaczenie mszaków w cyklu 
hydrologicznym. [A] 

18. Paprotniki – 
rośliny zarodnikowe 
z dominującym 
sporofitem. 

1 
(październik) 

IV.5.2), IV.5.3) Poznanie budowy 
anatomicznej i morfologicznej 
paprotników, w tym organów 
wegetatywnych i rozrodczych.  
Przystosowania paprotników 
do życia na lądzie. 
Dominacja sporofitu u 
paprotników. 

– wyjaśnia pochodzenie 
paprotników 
– wyjaśnia rolę paprotników 
kopalnych w powstawaniu złóż 
węgla, [B] 
– omawia budowę gametofitu i 
sporofitu paprotników, [A] 
– rozróżnia cechy 
charakterystyczne gametofitu i 
sporofitu paprotników, [B] 
– uzasadnia, które z pokoleń 
występujących u paprotników 
jest pokoleniem dominującym, 
[B] 
– omawia cykl życiowy 
paprotników, podkreślając fakt 
stopniowej redukcji pokolenia 
gametofitu, [A] 
– podaje systematykę 
paprotników, [A] 
– wymienia i rozróżnia pospolite 
i chronione gatunki 
paprotników. [A] 

– analizuje przystosowania 
morfologiczne, fizjologiczne oraz 
anatomiczne paprotników do życia w 
środowisku lądowym, [D] 
– porównuje budowę sporofitu i 
gametofitu paprotników, [C] 
– dowodzi, że sporofit jest pokoleniem 
dominującym, [D] 
– porównuje przemianę pokoleń 
paprotników z przemianą występującą 
u mszaków,[C] 
– oznacza za pomocą klucza lub atlasu 
pospolite gatunki paprotników 
występujące w Polsce,  [C] 
– analizuje i ocenia znaczenie 
paprotników w naturalnych 
zbiorowiskach roślinnych.  [D] 
 

19. Budowa 
organów 
wegetatywnych 
roślin nasiennych. 
 
 

1 
(październik) 

IV.5.2), IV.5.5), 
IV.6.2), IV.6.3), 
IV.6.4) 

Poznanie pierwotnej i wtórnej 
budowy korzenia i łodygi 
roślin nasiennych oraz liści.  

– podaje systematykę roślin 
nasiennych, [A] 
– wymienia rodzaje i omawia 
funkcje organów roślin 
nasiennych, [A] 
– charakteryzuje budowę 
pierwotną oraz wtórną korzenia 
i łodygi roślin nasiennych, [B] 

– porównuje budowę roślin nago- i 
okrytonasiennych, [C] 
– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną korzenia, łodygi i liści 
roślin nasiennych, [D] 
– porównuje pierwotną i wtórną 
budowę korzenia oraz łodygi.[C] 
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– omawia anatomiczną budowę 
liści i roślin nasiennych, [A] 
– wymienia i omawia typy 
ulistnienia (fitotaksji).[A] 

20. Modyfikacje 
organów 
wegetatywnych 
roślin nasiennych. 
 
 

1 
(październik) 

IV.5.2), IV.5.5), 
IV.6.2), IV.6.3), 
IV.6.4) 

Poznanie różnorodności 
organów wegetatywnych na 
przykładzie modyfikacji 
korzeni, łodygi i liści. 

– podaje przykłady metamorfoz 
korzeni, łodygi oraz liści 
spotykanych u roślin 
nasiennych.[A] 

– udowadnia, że metamorfozy 
korzenia, łodygi i liści są wyrazem 
przystosowania rośliny do 
odmiennych warunków środowiska i 
trybu życia. [D] 

21. Budowa 
organów 
generatywnych i cykl 
rozwojowy 
nagonasiennych. 

1 
(październik) 

IV.5.3) Poznanie cyklu rozwojowego 
nagonasiennych na 
przykładzie sosny. 

– definiuje pojęcia: kwiat, 
kwiatostan, zapylenie, 
zapłodnienie, zalążek, woreczek 
zalążkowy, woreczek pyłkowy, 
łagiewka pyłkowa, pyłek, [A] 
– wymienia organy rozrodcze 
roślin nagonasiennych, [A] 
– omawia cykl rozwojowy roślin 
nagonasiennych na przykładzie 
sosny. [A] 
 

– analizuje budowę organów 
rozrodczych roślin nagonasiennych, 
[D] 
– analizuje mechanizm zapylenia i 
zapłodnienia roślin nagonasiennych, 
[D] 
– porównuje przemianę pokoleń 
paprotników różnozarodnikowych i 
roślin nagonasiennych. [C] 

22. Budowa 
organów 
generatywnych i cykl 
rozwojowy 
okrytonasiennych. 

1 
(październik) 

IV.5.3), 
IV.8.1), 
IV.8.2), 
IV.8.3), 
IV.8.4), 
IV.8.5) 

Poznanie cyklu rozwojowego 
roślin okrytonasiennych. 

– definiuje pojęcia: 
jednopienność, dwupienność, 
obupłciowość, zapylenie, 
zapylenie krzyżowe, 
przedsłupność, przedprątność, 
różnosłupkowość i 
samobezpłodność, [A] 
– wymienia i rozróżnia elementy 
anatomiczne kwiatu 
okrytonasiennych, [A] 
– omawia cykl rozwojowy roślin 
okrytonasiennych, [A] 
– omawia występujące u 
okrytonasiennych rodzaje 
zapylenia (z udziałem wiatru, 

– analizuje budowę organów 
generatywnych roślin 
okrytonasiennych, [D] 
– analizuje morfologiczne, 
anatomiczne i fizjologiczne 
przystosowania roślin 
okrytonasiennych do owadopylności i 
wiatropylności, [D] 
– analizuje mechanizm podwójnego 
zapłodnienia, [D] 
–porównuje budowę jedno- i 
dwuliściennych roślin 
okrytonasiennych, 
 [C] 
– porównuje cykl rozwojowy roślin 
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wody i zwierząt), [A] 
– podaje najważniejsze cechy 
zalążka i nasienia oraz wykazuje, 
jakie mają one znaczenie w 
adaptacji roślin do życia na 
lądzie, [A] 
– podaje przykłady ważnych z 
gospodarczego punktu widzenia 
sposobów rozmnażania 
bezpłciowego roślin, [A] 
– przedstawia sposoby 
rozsiewania nasion z udziałem 
wiatru, wody i zwierząt, [B] 
– klasyfikuje rodzaje owoców 
oraz zwraca uwagę na adaptacje 
ich budowy do sposobu 
rozprzestrzeniania się. [A] 

nago- i okrytonasiennych, [C] 
– porównuje powstawanie i rolę 
bielma roślin nago- i 
okrytonasiennych. 
[C] 

23. Systematyka i 
znaczenie roślin 
nasiennych. 

1 
(październik) 

IV.5.4), 
IV.5.6) 
 
 

Przedstawienie systematyki 
roślin nasiennych. 

– podaje systematykę roślin 
nagonasiennych i dokonuje 
charakterystyki wybranych 
grup, [A] 
– podaje systematykę i 
charakteryzuje wybrane grupy 
roślin okrytonasiennych, [A] 
– wymienia i rozróżnia gatunki 
roślin nasiennych prawnie 
chronione w Polsce,[E.] 
– podaje przykłady znaczenia 
roślin w życiu człowieka (na 
przykład rośliny jadalne, trujące, 
przemysłowe i lecznicze), [A] 
– wymienia i omawia wybrane 
formy ekologiczne roślin 
nasiennych.[A] 
 

– identyfikuje według klucza pospolite 
gatunki roślin nasiennych, [D] 
– analizuje skład gatunkowy 
wybranych zbiorowisk roślinnych, [D] 
– uzasadnia konieczność prawnej 
ochrony roślin nasiennych.  [D] 
 

24. Budowa 1 IV.10.1), Poznanie cech budowy – definiuje pojęcia: strzępka, – uzasadnia słuszność wyodrębnienia 
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grzybów. 
Charakterystyka 
workowców. 

(październik) IV.10.2), 
IV.10.3) 
 

typowych dla grzybów oraz 
charakterystyka workowców. 

plecha, plecha 
plektenchymatyczna, owocnik, 
zarodnik, plemnia, lęgnia, jądra 
sprzężone, kariogamia, 
gametangiogamia i askospora, 
[A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia grzybów, [A] 
– wymienia i opisuje strategie 
odżywiania się grzybów,  [A] 
– dokonuje klasyfikacji grzybów 
na cztery jednostki 
taksonomiczne o randze typu, 
[B] 
– charakteryzuje przebieg cyklu 
rozwojowego workowców. [B] 

królestwa grzybów, [D] 
– analizuje poziomy organizacji 
budowy ciała grzybów, [D] 
– przedstawia sposoby rozmnażania 
płciowego (cykl rozwojowy) i 
bezpłciowego workowców.[C] 
 

25. Charakterystyka 
sprzężniowców i 
podstawczaków. 

1 
(październik) 

IV.10.1), 
IV.10.2), 
IV.10.3) 
 

Poznanie cech 
charakterystycznych 
sprzężniowców i 
podstawczaków. 

– wymienia cechy pozwalające 
na odróżnienie sprzężniowych i 
podstawczaków od 
workowców, [A] 
– definiuje pojęcia: 
somatogamia, zygospora, 
sporangium, bazydiospora, 
bazydium, grzybnia pierwotna, 
hymenofor, hymenium i 
bazydiokarp, [A] 
– charakteryzuje cykle 
rozwojowe sprzężniowych i 
podstawczaków, [B] 
– podaje przykłady grzybów 
zaliczanych do sprzężniowców i 
podstawczaków. [A] 

– analizuje poziomy organizacji 
budowy ciała sprzężniowców i 
podstawczaków, [D] 
– analizuje cykl rozwojowy 
sprzężniowców i podstawczaków, [D] 
– oznacza według klucza pospolite 
gatunki grzybów należących do 
podstawczaków. [C] 
 

26. Związki 
symbiotyczne i 
znaczenie grzybów. 

1 
(październik) 

IV.10.4), 
IV.10.5), 
IV.10.6), 
IV.10.7), 

Przykłady symbiotycznej 
współpracy grzybów z innymi 
organizmami.  

– przedstawia związki 
symbiotyczne, w które wchodzą 
grzyby (mikoryzę oraz układ 
helotyczny w poroście), [B] 

– analizuje budowę anatomiczną i 
morfologiczną porostów, [D] 
– klasyfikuje porosty, [C] 
– analizuje rolę grzybów w procesie 
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IV.10.8) 
 

– przedstawia budowę i tryb 
życia grzybów porostowych, [B] 
– uzasadnia znaczenie porostów 
jako organizmów 
wskaźnikowych, [B] 
– określa znaczenie grzybów w 
przyrodzie i życiu człowieka, [A] 
– przedstawia choroby 
wywoływane przez grzyby oraz 
podstawowe zasady 
zapobiegania tym chorobom.[B] 

krążenia materii w przyrodzie. [D] 
 

Powtórzenie 
wiadomości 

1 
(październik) 

jw. jw. jw.  

Sprawdzian 1 
(październik) 

jw. jw. jw.  

27. Pochodzenie i 
główne linie 
rozwojowe zwierząt. 

1 
(październik) 

IV.1.2), 
IV.1.3), 
IV.1.4), 
IV.1.5), 
IV.1.6) 
 
 

Poznanie pochodzenia 
zwierząt wielo-komórkowych. 
Główne linie rozwojowe 
zwierząt. 

– wyjaśnia pochodzenie 
zwierząt, [B] 
– przedstawia główne linie 
rozwoju ewolucyjnego zwierząt, 
[B] 
– omawia pochodzenie zwierząt 
wielokomórkowych, [A] 
– definiuje pojęcia: 
beztkankowce, tkankowce, 
symetria promienista, symetria 
dwuboczna, zwierzęta 
pierwouste i wtórouste, [A] 
– wymienia środowiska życia i 
opisuje wymagania życiowe 
zwierząt. [A] 

– analizuje drzewo rodowe ilustrujące 
przebieg ewolucyjnego rozwoju 
zwierząt, [D] 
– analizuje pochodzenie zwierząt 
wielokomórkowych, [D] 
– porównuje rozwój zarodkowy 
zwierząt pierwo- i wtóroustych, (PP) 
[C] 
– wymienia typy zaliczane do 
królestwa zwierząt i ogólnie je 
charakteryzuje.[C] 
 

28. Rozmnażanie się 
i etapy rozwoju 
zarodkowego 
zwierząt. 

1 
(październik) 

IV.13.16), 
IV.13.17), 
IV.13.18), 
IV.13.19), 
IV.13.20) 
 

Poznanie sposobów 
rozmnażania się płciowego i 
bezpłciowego w królestwie 
zwierząt. 

– omawia przebieg i rodzaje 
rozmnażania bezpłciowego 
zwierząt (podział, strobilizacja, 
pączkowanie i regeneracja), [A] 
– omawia przebieg rozmnażania 
płciowego zwierząt, [A] 

– porównuje zalety rozmnażania 
bezpłciowego i płciowego, [C] 
– analizuje schemat rozwoju 
zarodkowego zwierząt, [D] 
– wymienia typy jaj ze względu na 
zawartość materiału zapasowego, [C] 
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 – rozróżnia stopień 
zróżnicowania gamet 
uczestniczących w procesie 
płciowym, [B] 
– różnicuje jaja pod względem 
zawartości materiału 
zapasowego, [B] 
– definiuje pojęcia: obojnactwo, 
rozdzielnopłciowość, 
blastomery, komórki 
pluripotencjalne i komórki 
totipotencjalne, [A] 
– określa, z którego listka 
zarodkowego wykształcają się 
wybrane tkanki i narządy, [A] 
– wyjaśnia przebieg procesów 
bruzdkowania, gastrulacji i 
organogenezy.[B] 

– identyfikuje pochodzenie 
poszczególnych tkanek i narządów.[D] 
 
 

29. Tkanki 
zwierzęce– tkanka 
nabłonkowa, 
mięśniowa i 
nerwowa. 

1 
(październik) 

V.1.1) 
 

Charakterystyka tkanek 
zwierzęcych: nabłonkowej, 
mięśniowej oraz nerwowej.  

– definiuje pojęcia: tkanka, 
neuron, synapsa, dendryt, 
akson, aktyna i miozyna, [A] 
– wymienia typy tkanek 
zwierzęcych, [A] 
– omawia charakterystyczne 
cechy budowy oraz funkcje 
tkanek zwierzęcych, [A] 
– rozróżnia typy tkanek 
nabłonkowych, [B] 
– rozróżnia typy tkanek 
mięśniowych i omawia 
charakterystyczne cechy ich 
budowy, [B] 
– charakteryzuje podstawową 
jednostkę czynnościową 
mięśnia, [B] 
– wyjaśnia mechanizm skurczu 

– porównuje budowę i funkcje tkanek 
zwierzęcych, [C] 
– rysuje graf ilustrujący klasyfikację 
tkanek zwierzęcych, [C] 
– identyfikuje (na przykład na 
rycinach, mikrofotografiach) tkanki 
zwierzęce, [D] 
– klasyfikuje typy tkanek 
nabłonkowych, [C] 
– szereguje we właściwej kolejności 
elementy kurczliwe wchodzące w 
skład włókna mięśnia szkieletowego, 
[C] 
– wymienia kryteria podziału tkanek 
mięśniowych, [C] 
– omawia organizację elementów 
kurczliwych we włóknie mięśnia 
szkieletowego, [C] 
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mięśni, [B] 
– charakteryzuje podstawową 
jednostkę strukturalną tkanki 
nerwowej, [B] 
– wymienia funkcje neuronów i 
komórek glejowych, [A] 
– wyjaśnia mechanizm 
przewodzenia impulsów 
nerwowych, [B] 
– charakteryzuje hierarchiczną 
organizację organizmu 
człowieka. [B] 

– przedstawia budowę neuronu i 
mechanizm przewodzenia impulsu 
nerwowego,[C] 
– porównuje typy synaps 
występujących w układzie 
nerwowym.[C] 
 

30. Tkanki 
zwierzęce– tkanka 
łączna. 

2 
(październik) 

V.1.1), 
IV.13.10), 
IV.13.12) 
 

Charakterystyka łącznej tkanki 
zwierzęcej.  

– wymienia charakterystyczne 
cechy tkanki łącznej, [A] 
– wyjaśnia na wybranych 
przykładach związek budowy 
tkanki łącznej z pełnioną 
funkcją, [B] 
– wyjaśnia mechanizm 
regeneracji tkanki chrzęstnej i 
kostnej, [B] 
– wymienia elementy budujące 
krew, [A] 
– omawia funkcje biologiczne 
krwi i limfy, [A] 
– wymienia cechy krwi i limfy 
świadczące o przynależności do 
grupy tkanek łącznych, [A] 
– rozpoznaje (na przykład na 
rycinach, mikrofotografiach) 
podstawowe rodzaje krwinek, 
[B] 
– charakteryzuje 
przystosowania w budowie 
krwinek do pełnionych przez nie 
funkcji.[B] 

– identyfikuje (na przykład na 
rycinach, mikrofotografiach) tkanki 
łączne, [D] 
– prowadzi według instrukcji 
obserwację mikroskopową tkanki 
kostnej lub chrzęstnej, [C] 
– rysuje graf ilustrujący klasyfikację 
tkanek łącznych, [C] 
– porównuje budowę i funkcje tkanek 
łącznych właściwych i oporowych, [C] 
– wyjaśnia mechanizm tworzenia 
limfy, [B] 
– rysuje graf ilustrujący budowę krwi i 
limfy. [C] 
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31. Budowa i funkcje 

życiowe gąbek. 

1 
(październik) 

IV.11.1) 
 

Poznanie budowy i funkcji 
życiowych gąbek. 

– omawia środowisko i tryb 
życia gąbek, [A] 
– wymienia i rozróżnia typy 
komórek występujących u 
gąbek,[A] 
– klasyfikuje gąbki i rozpoznaje 
ich pospolite gatunki, [A] 
– wymienia i omawia sposoby 
rozmnażania się gąbek, [A] 
– wyjaśnia, dlaczego gąbki 
zaliczamy do zwierząt 
beztkankowych i 
dwuwarstwowców. [B] 

– analizuje pochodzenie zwierząt 
wielokomórkowych, [D] 
– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną gąbek, [D] 
– porównuje zasadnicze typy budowy 
gąbek, [C] 
– omawia znaczenie gąbek.[D] 

32. Budowa i 
systematyka 
parzydełkowców. 

1 
(październik) 

IV.11.2), 
IV.13.1) 
 
 

Poznanie budowy i 
systematyki parzydełkowców. 

– omawia budowę wewnętrzną 
i zewnętrzną parzydełkowców, 
[A] 
– wymienia i rozróżnia rodzaje 
komórek występujących u 
parzydełkowców,  [A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia parzydełkowców, [A] 
– omawia formy morfologiczne 
parzydełkowców, [A] 
– podaje systematykę 
parzydełkowców,  [A] 
– rozpoznaje wybrane gatunki 
parzydełkowców. [B] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną parzydełkowców,  [D] 
– porównuje plan budowy polipa i 
meduzy,  [C] 
– porównuje budowę stułbiopławów, 
krążkopławów i koralowców. [C] 
 

33. Funkcje życiowe 
i znaczenie 
parzydełkowców. 

1 
(październik) 

IV.11.3), 
IV.13.3), 
IV.13.4), 
IV.13.6) 
 

Poznanie czynności życiowych 
i znaczenia parzydełkowców. 

– charakteryzuje funkcje 
życiowe parzydełkowców: 
odżywianie się, odbieranie 
bodźców, poruszanie się i 
rozmnażanie, [B] 
– omawia przemianę pokoleń 
parzydełkowców, [A] 
– omawia przykłady 

– rysuje na podstawie opisu przebieg 
cyklu rozwojowego chełbi modrej 
występującej w Bałtyku. [C] 
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protokooperacji i mutualizmu z 
udziałem parzydełkowców. [B] 

34. Budowa 
płazińców. 

1 
(październik) 

IV.11.2), 
IV.13.2), 
IV.13.4), 
IV.13.6), 
IV.13.15) 
 
 

Poznanie budowy  i 
środowiska życia płazińców. 

– podaje systematykę 
płazińców, [A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia płazińców, [A] 
– omawia budowę anatomiczną 
i morfologiczną płazińców, [A] 
– omawia rolę układów: 
pokarmowego, wydalniczego i 
nerwowego płazińców.[A] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną płazińców, [D] 
– analizuje pochodzenie zwierząt 
trójwarstwowych, [D] 
– porównuje budowę parzydełkowców 
i płazińców.[C] 
 

35. Przegląd 
pasożytniczych 
płazińców. 

1 
(listopad) 

IV.11.4), 
IV.11.5), 
IV.11.6) 
 

Poznanie funkcji życiowych 
pasożytniczych płazińców. 

– definiuje pojęcia: żywiciel 
pośredni i ostateczny, 
proglotydy i skoleks, [A] 
– omawia cykle rozwojowe 
wybranych pasożytów 
człowieka, [A] 
– wymienia pasożytnicze 
gatunki płazińców. [A] 

– analizuje morfo logiczne, 
anatomiczne i fizjologiczne 
przystosowania płazińców do 
pasożytnictwa, [D] 
– porównuje budowę tasiemców i 
przywr, [C] 
– analizuje schematy przedstawiające 
cykle rozwojowe pasożytniczych 
płazińców.[D] 

36. Budowa nicieni. 1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.13.4), 
IV.13.6) 
 
 

Charakterystyka anatomiczna i 
fizjologiczna nicieni. 

– omawia środowisko i tryb 
życia nicieni, [A] 
– wymienia i omawia cechy 
nicieni, [A] 
– omawia rolę układów: 
pokarmowego, wydalniczego, 
krążenia i nerwowego (z 
narządami zmysłów) nicieni. [A] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną nicieni. [D] 
 

37. Rozmnażanie i 
przegląd 
pasożytniczych 
nicieni. 

1 
(listopad) 

IV.11.5), 
IV.11.6) 
 

Charakterystyka rozrodu i opis 
pasożytniczych nicieni. 

– definiuje pojęcia: pasożyt 
polikseniczny, partenogeneza, 
dymorfizm płciowy i 
rozdzielnopłciowość, [A] 
– podaje systematykę nicieni, 
[A] 
– omawia cykle życiowe 
wybranych gatunków 

– analizuje przystosowania morfo 
logiczne, anatomiczne i fizjologiczne 
nicieni do pasożytnictwa, [D] 
– porównuje budowę oraz cykle 
życiowe płazińców i nicieni. [C] 
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pasożytniczych nicieni, [A] 
– przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki zakażeń 
wywoływanych przez nicienie. 
[B] 

38. Budowa i funkcje 
życiowe pierścienic. 

1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.13.3), 
IV.13.4), 
IV.13.6), 
IV.13.10), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.15) 
 
 

Charakterystyka budowy i 
fizjologii pierścienic. 

– definiuje pojęcia: celoma, 
metameria homonomiczna i 
heteronomiczna, septy, 
metamery, prostomium, 
metastomium, perystom, 
pygidium, tyflosolis i 
metanefrydium,[A] 
– wymienia i omawia cechy 
aromorfotyczne pierścienic, [A] 
– charakteryzuje budowę 
zewnętrzną i wewnętrzna 
pierścienic, [B] 
– charakteryzuje budowę 
układów: pokarmowego, 
krążenia, nerwowego, 
wydalniczego i rozrodczego. [B] 

– analizuje na przykładzie dżdżownicy 
budowę morfologiczną i anatomiczną 
pierścienic,[D] 
– analizuje budowę poszczególnych 
układów ciała pierścienic.[D] 

39. Przegląd 
systematyczny i 
znaczenie 
pierścienic. 

1 
(listopad) 

IV.11.7) 
 

Cechy charakterystyczne i 
środowisko życia pierścienic.  

– podaje systematykę 
pierścienic,[A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia pierścienic, [A] 
– omawia cechy przedstawicieli 
poszczególnych gromad. [A] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną wieloszczetów i pijawek, 
[D] 
– porównuje budowę i tryb życia 
wieloszczetów, skąposzczetów i 
pijawek, [C] 
– ocenia rolę pierścienic w 
środowisku. [D] 

40. Budowa 
zewnętrzna 
stawonogów. 

1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.11.8), 
IV.13.3) 
 
 

Charakterystyka zewnętrznej 
budowy stawonogów. 

– definiuje pojęcia: diapauza, 
eurybiont i tagma,[A] 
– omawia budowę zewnętrzną 
ciała stawonogów, [A] 
– wymienia i omawia 
charakterystyczne cechy 
stawonogów, [A] 

– analizuje problemy, z jakimi zetknęli 
się przodkowie stawonogów, 
opanowując środowisko lądowe. [D] 
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– omawia modyfikacje odnóży 
stawonogów. [A] 

41. Budowa 
wewnętrzna 
stawonogów. 

1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.11.8), 
IV.13.4), 
IV.13.5), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.15) 
 
 
 

Charakterystyka wewnętrznej 
budowy stawonogów. 

– przedstawia przystosowania 
morfologiczne, anatomiczne i 
fizjologiczne stawonogów do 
życia w wodzie i na lądzie.[A] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną przedstawicieli 
stawonogów.[D] 

42. Rozmnażanie i 
rozwój owadów.  
 

1 
(listopad) 

IV.11.10), 
IV.13.7) 
 

Poznanie mechanizmów 
rozmnażania i rozwoju 
owadów. 

– definiuje pojęcia: 
przeobrażenie niezupełne, 
przeobrażenie zupełne, linienie, 
nimfa i imago, [A] 
– podaje przykłady owadów 
holo- i hemimetabolicznych, [A] 
– wymienia i charakteryzuje 
rodzaje larw występujących u 
owadów. [A] 

– analizuje zasadnicze strategie 
rozrodcze owadów, [D] 
– porównuje rozwój prosty i złożony, 
[C] 
– ocenia znaczenie opieki nad 
potomstwem w sukcesie ewolucyjnym 
owadów. [D] 

43. Przegląd 
systematyczny i 
znaczenie 
stawonogów. 

1 
(listopad) 

IV.11.9), 
IV.11.11) 
 

Poznanie systematyki 
stawonogów oraz ich 
znaczenia. 

– podaje ogólną systematykę 
stawonogów, [A] 
– wymienia i rozróżnia pospolite 
gatunki skorupiaków, 
pajęczaków, wijów i owadów, 
[A] 
– wymienia i rozróżnia gatunki 
stawonogów prawnie 
chronionych, [A] 
– omawia zwyczaje życiowe 
owadów i pająków. [A] 

– porównuje budowę i tryb życia 
skorupiaków, pajęczaków, wijów i 
owadów, [C] 
– analizuje przystosowania 
morfologiczne, anatomiczne i 
fizjologiczne wybranych 
przedstawicieli stawonogów do 
zajmowanego środowiska życia, [D] 
– ocenia biocenotyczną i gospodarczą 
rolę stawonogów, [D] 
– analizuje znaczenie opieki nad 
potomstwem, polimorfizmu oraz 
struktury społecznej owadów w 
ewolucji tej grupy organizmów. 
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[D] 

44. Budowa i funkcje 
życiowe mięczaków. 

1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.11.12), 
IV.13.3), 
IV.13.4), 
IV.13.5), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.15) 
 
 
 
 
 

Poznanie budowy i funkcji 
życiowych mięczaków. 

– omawia środowisko i tryb 
życia mięczaków, [A] 
– omawia organizację ciała 
mięczaków, [A] 
– omawia budowę ciała 
ślimaków ze szczególnym 
uwzględnieniem układów: 
pokarmowego, wydalniczego, 
krwionośnego, oddechowego, 
nerwowego oraz rozrodczego, 
[A] 
– charakteryzuje budowę małży 
ze szczególnym uwzględnieniem 
układów: pokarmowego, 
nerwowego, krwionośnego, 
wydalniczego i rozrodczego, [A] 
– charakteryzuje budowę 
głowonogów ze szczególnym 
uwzględnieniem układów: 
pokarmowego, nerwowego, 
krwionośnego i rozrodczego. [A] 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną oraz fizjologię 
mięczaków, [D] 
– porównuje plany budowy ciał 
ślimaków, małży oraz głowonogów. [C] 
 

45. Przegląd 
systematyczny i 
znaczenie 
mięczaków. 

1 
(listopad) 

IV.11.13) 
 

Poznanie systematyki 
mięczaków. Poznanie 
znaczenia mięczaków. 

– podaje ogólną systematykę 
mięczaków, [A] 
– omawia budowę, biologię oraz 
sposób realizacji funkcji 
życiowych przez przedstawicieli 
ślimaków, małży i głowonogów. 
[A] 

– analizuje przystosowania 
morfologiczne, anatomiczne oraz 
fizjologiczne mięczaków do 
środowiska życia, 
– ocenia środowiskowe i gospodarcze 
znaczenie mięczaków. [D] 

46. Budowa i 
czynności życiowe 
szkarłupni. 

1 
(listopad) 

IV.11.2), 
IV.13.4), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13) 
 
 

Poznanie ogólnej systematyki 
szkarłupni oraz ich budowy 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

– podaje ogólną systematykę 
szkarłupni, [A] 
– charakteryzuje budowę 
wewnętrzną szkarłupni, [B] 
– objaśnia budowę układu 
ambulakralnego szkarłupni, [B] 
– charakteryzuje budowę 

– analizuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną oraz fizjologię szkarłupni, 
[D] 
– analizuje przystosowania 
morfologiczne, anatomiczne i 
fizjologiczne szkarłupni do życia w 
wodzie. [D] 
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 układów: krwionośnego, 
oddechowego, nerwowego, 
pokarmowego, wydalniczego 
oraz rozrodczego szkarłupni.[B] 

 
 

47. Pochodzenie i 
linie rozwojowe 
strunowców. 

1 
(listopad) 

IV.1.2), 
IV.1.3) 

Charakterystyka 
podstawowych linii 
rozwojowych strunowców. 

– wymienia i omawia 
charakterystyczne cechy 
strunowców, [A] 
– podaje systematykę 
strunowców.[A] 
 

– analizuje pochodzenie zwierząt 
pierwoustych i wtóroustych, [D] 
– analizuje pochodzenie strunowców i 
porównuje je z rozwojem 
filogenetycznym bezkręgowców, [D] 
– analizuje główne linie rozwojowe 
strunowców.[D] 

48. Charakterystyka 
strunowców na 
przykładzie 
lancetnika. 

1 
(listopad) 

IV.11.14) Poznanie charakterystycznych 
cech strunowców na 
podstawie budowy ciała 
lancetnika. 

– omawia budowę, środowisko 
oraz tryb życia lancetnika.[A] 

– analizuje morfologię, anatomię oraz 
fizjologię lancetnika, [D] 
– porównuje budowę lancetnika i 
bezkręgowców,[C] 
– udowadnia, że lancetnik jest 
przedstawicielem strunowców.[D] 

49. Ogólna 
charakterystyka i 
pochodzenie 
kręgowców. 

1 
(listopad) 

IV.1.4), 
IV.12.1) 

Poznanie ogólnej 
charakterystyki kręgowców. 

– podaje ogólną systematykę 
kręgowców, [A] 
– charakteryzuje cechy 
stanowiące sukces ewolucyjny 
kręgowców, jakim jest 
wykształcenie się szczęk. [A] 

– analizuje drzewo filogenetyczne 
kręgowców, [D] 
– analizuje budowę anatomiczną 
kręgowców. [D] 

Powtórzenie 
wiadomości 

1  
(listopad) 

    

Sprawdzian 1  
(listopad) 

    

50. Filogeneza i 
budowa zewnętrzna 
ryb. 

1 
(listopad) 

IV.12.1) Poznanie filogenezy ryb i ich 
budowy zewnętrznej. 

– charakteryzuje filogenezę ryb, 
[B] 
– podaje systematykę ryb, [A] 
– omawia środowisko życia ryb, 
[A] 
– omawia szczegóły budowy 
zewnętrznej ciała ryb. [A] 
 

– analizuje pochodzenie ryb, [D] 
– analizuje budowę zewnętrzną ciała 
ryb.[D] 

51. Budowa 1 IV.12.1), Poznanie budowy – omawia szczegóły budowy – analizuje czynności fizjologiczne ryb 
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wewnętrzna i 
czynności życiowe 
ryb. 

(listopad) IV.12.2), 
IV.13.3), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.14), 
IV.13.15) 
 
 

wewnętrznej ryb. szkieletu ryb, [A] 
– omawia budowę ryb, 
zwłaszcza układu 
pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, wydalniczego, 
nerwowego oraz rozrodczego, 
[A] 
– omawia zwyczaje godowe, 
formy opieki nad potomstwem 
oraz wędrówki ryb. [A] 

będące wyrazem ich przystosowania 
do życia w środowisku wodnym, [D] 
– porównuje budowę i biologię ryb 
chrzęstnoszkieletowych i 
kostnoszkieletowych. [C] 
 

52. Przegląd 

systematyczny i 

znaczenie ryb. 

1 
(grudzień) 

IV.12.3), 
IV.12.4), 
IV.12.5) 

Poznanie systematyki ryb oraz 
ich znaczenia w przyrodzie i 
gospodarcze człowieka. 

– charakteryzuje wybrane 
gatunki ryb 
kostnoszkieletowych i 
chrzęstnoszkieletowych, [B] 
– wymienia i rozróżnia gatunki 
ryb objętych ochroną prawną,  
[E.][A] 
– omawia gospodarcze 
znaczenie ryb. [A] 

– porównuje budowę i warunki życia 
przedstawicieli ryb, [C] 
– ocenia wartości odżywcze ryb i ich 
znaczenie w prawidłowej diecie 
człowieka, [D] 
– opisuje konsekwencje 
środowiskowe, które niesie ze sobą 
nadmierna eksploatacja gospodarcza 
zbiorników wodnych. [E.][C] 

53. Filogeneza i 
budowa zewnętrzna 
płazów. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1) Poznanie filogenezy płazów i 
ich budowy zewnętrznej. 

– charakteryzuje filogenezę 
płazów, [B] 
– podaje systematykę płazów, 
[A] 
– omawia środowisko życia 
płazów, [A] 
– omawia szczegóły budowy 
zewnętrznej ciała płazów. [A] 
 

– analizuje pochodzenie płazów, [D] 
– analizuje budowę zewnętrzną ciała 
płazów, [D] 
– udowadnia związek pomiędzy 
budową i biologią płazów a 
zajmowanym środowiskiem życia. [D] 

54. Budowa 
wewnętrzna i 
czynności życiowe 
płazów. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1), 
IV.12.2), 
IV.13.3), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.14), 
IV.13.15) 

Poznanie budowy 
wewnętrznej płazów. 

– omawia szczegóły budowy 
szkieletu płazów, [A] 
– omawia czynności 
fizjologiczne płazów, układu 
pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, wydalniczego, 
nerwowego oraz rozrodczego. 
[A] 

– analizuje czynności fizjologiczne 
płazów będące wyrazem ich 
przystosowania do życia w środowisku 
lądowym, [D] 
– analizuje mechanizm rozrodu i 
rozwoju płazów, [D] 
– udowadnia zależność rozrodu i 
rozwoju płazów od środowiska 
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wodnego. [D] 

55. Przegląd 
systematyczny i 
znaczenie płazów. 

1 
(grudzień) 

IV.12.3), 
IV.12.4), 
IV.12.5) 

Poznanie systematyki płazów 
oraz ich znaczenia w 
przyrodzie i gospodarcze 
człowieka. 

– charakteryzuje wybrane 
gatunki płazów, [B] 
– wymienia i rozróżnia gatunki 
podlegające ochronie prawnej,  
[E.][A] 
– wymienia i omawia czynniki 
zagrażające płazom.  [E.][A] 
 

– analizuje różnorodność gatunkową 
płazów, [D] 
– opisuje gatunki płazów podlegające 
prawnej ochronie,[C] 
– uzasadnia, dlaczego płazy stanowią 
obecnie jedną z bardziej zagrożonych 
wyginięciem grupę organizmów.[E.][D] 

56. Filogeneza i 
budowa zewnętrzna  
gadów. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1) Poznanie filogenezy gadów i 
ich budowy zewnętrznej. 

– charakteryzuje filogenezę 
gadów, [B] 
– podaje systematykę gadów, 
[A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia gadów mezozoicznych i 
współczesnych, [A] 
– wymienia i omawia 
progresywne cechy gadów,[A] 
– omawia szczegóły budowy 
zewnętrznej ciała gadów. [A] 
 

– analizuje pochodzenie i tendencje 
ewolucyjne gadów z uwzględnieniem 
form wymarłych, [D] 
– analizuje przyczyny i przebieg 
radiacji adaptatywnej gadów 
mezozoicznych, [D] 
– analizuje drzewo rodowe gadów,[D] 
– opisuje hipotezy wyjaśniające 
przyczyny wyginięcia gadów 
mezozoicznych. [C] 

57. Budowa 
wewnętrzna i 
czynności życiowe 
gadów. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1), 
IV.12.2), 
IV.13.3), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.14), 
IV.13.15) 
 
 

Poznanie budowy 
wewnętrznej gadów. 

– omawia szczegóły budowy 
szkieletu gadów, [A] 
– omawia czynności 
fizjologiczne gadów, układu 
pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, wydalniczego, 
nerwowego oraz rozrodczego. 
[A] 

– analizuje czynności fizjologiczne 
gadów będące wyrazem ich 
przystosowania do życia w środowisku 
lądowym, [D] 
– analizuje mechanizm rozrodu i 
rozwoju gadów, [D] 
– ocenia znaczenie błon płodowych w 
ewolucji gadów i omawia rolę, jaką 
odegrały w opanowaniu środowiska 
lądowego, [C] 
– analizuje mechanizm rozrodu i 
rozwoju gadów.[D] 

58. Przegląd 
systematyczny i 

1 
(grudzień) 

IV.12.3), 
IV.12.4), 

Poznanie systematyki gadów 
oraz ich znaczenia w 

– podaje systematykę gadów, 
[A] 

– analizuje różnorodność gatunkową 
gadów, [D] 
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znaczenie gadów. IV.12.5) przyrodzie i gospodarcze 
człowieka. 

– wymienia i rozróżnia prawnie 
chronione gatunki gadów,  
[E.][A] 
– charakteryzuje wybrane 
gatunki gadów. [B] 

– opisuje gatunki gadów podlegające 
ochronie prawnej.[C] 
 

59. Filogeneza i 
budowa zewnętrzna 
ptaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1) Poznanie filogenezy gadów i 
ich budowy zewnętrznej. 

– charakteryzuje filogenezę 
ptaków, [B] 
– podaje systematykę ptaków, 
[A] 
– wymienia i omawia 
progresywne cechy ptaków,[A] 
– omawia szczegóły budowy 
zewnętrznej ciała ptaków. [A] 

– analizuje pochodzenie i tendencje 
ewolucyjne ptaków, [D] 
– analizuje drzewo rodowe ptaków, 
[D] 
– analizuje anatomiczne 
przystosowania ptaków do lotu. [D] 

60. Budowa 
wewnętrzna i 
czynności życiowe 
ptaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1), 
IV.12.2), 
IV.13.3), 
IV.13.6), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.14), 
IV.13.15) 
 
 

Poznanie budowy 
wewnętrznej ptaków. 

– omawia szczegóły budowy 
szkieletu ptaków, [A] 
– omawia czynności 
fizjologiczne ptaków, układu 
pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, wydalniczego, 
nerwowego oraz rozrodczego, 
[A] 
– omawia mechanizmy 
lokomocji ptaków, [A] 
– omawia zjawisko wędrówek 
ptaków. [E.][A] 

– analizuje czynności fizjologiczne 
ptaków będące wyrazem ich 
przystosowania do życia w środowisku 
lądowym i opanowania przestrzeni 
powietrznej, [D] 
– analizuje mechanizmy umożliwiające 
ptakom utrzymanie wysokiego tempa 
przemiany materii i stałej temperatury 
ciała.[D] 

61. Rozmnażanie i 
rozwój ptaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.2) Poznanie mechanizmów 
rozrodu ptaków. 

– definiuje pojęcia: 
gniazdowniki i zagniazdowniki, 
[A] 
– omawia mechanizmy rozrodu 
ptaków.[A] 
 

– analizuje mechanizm rozrodu i 
rozwoju ptaków, [D] 
– określa znaczenie aktywnej opieki 
nad potomstwem w ewolucji ptaków,  
[C] 
– porównuje strategie rozrodcze 
gniazdowników i zagniazdowników. 
[C] 

62. Przegląd 2 IV.12.3), Poznanie systematyki ptaków – podaje systematykę ptaków, – analizuje różnorodność gatunkową 
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systematyczny i 
znaczenie ptaków. 

(grudzień) IV.12.4), 
IV.12.5) 

oraz ich znaczenia w 
przyrodzie i gospodarce 
człowieka. 

[A] 
– charakteryzuje wybrane 
gatunki ptaków,[B] 
– wymienia i rozróżnia prawnie 
chronione gatunki ptaków. 
[E.][A] 

ptaków, [D] 
– opisuje gatunki ptaków podlegające 
ochronie prawnej,[C] 
– ocenia biologiczne i gospodarcze 
znaczenie ptaków.  [E.][D] 

63. Filogeneza i 
budowa zewnętrzna 
ssaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1) Poznanie filogenezy ssaków i 
ich budowy zewnętrznej. 

– charakteryzuje filogenezę 
ssaków, [B] 
– podaje systematykę ssaków, 
[A] 
– wymienia i omawia 
progresywne cechy ssaków, [A] 
– omawia szczegóły budowy 
zewnętrznej ciała ssaków. [A] 

– analizuje pochodzenie i tendencje 
ewolucyjne ssaków, [D] 
– analizuje drzewo rodowe ssaków, 
[D] 
– analizuje warunki i przebieg radiacji 
adaptatywnej ssaków, [D] 
– określa przyczyny sukcesu 
ewolucyjnego ssaków.[D] 

64. Budowa 
wewnętrzna i 
czynności życiowe 
ssaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.1), 
IV.12.2), 
IV.13.3), 
 IV.13.6), 
IV.13.8), 
IV.13.9), 
IV.13.11), 
IV.13.13), 
IV.13.14), 
IV.13.15) 
 

Poznanie budowy 
wewnętrznej ssaka. 

– omawia szczegóły budowy 
szkieletu ssaków, [A] 
– omawia czynności 
fizjologiczne ssaków, układu 
pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, wydalniczego, 
nerwowego oraz rozrodczego, 
[A] 
– omawia środowisko i tryb 
życia stekowców i torbaczy, [A] 
– wymienia i omawia rodzaje 
zębów ssaków.[A] 

– analizuje budowę wewnętrzną 
ssaków, [D] 
– określa znaczenie aktywnej opieki 
nad potomstwem w ewolucji ssaków, 
[D] 
– analizuje mechanizmy umożliwiające 
ssakom utrzymanie wysokiego tempa 
przemiany materii i stałej temperatury 
ciała. [D] 
 

65. Przegląd 
systematyczny 
ssaków. 

1 
(grudzień) 

IV.12.3), 
IV.12.4) 

Poznanie systematyki ssaków. – podaje systematykę ssaków,  
[A] 
– charakteryzuje wybrane 
gatunki ssaków.[B] 
 

– analizuje różnorodność gatunkową 
ssaków, [D] 
– analizuje biologię rozrodu i rozwoju 
poszczególnych grup ssaków, [D] 
– ocenia znaczenie opieki nad 
potomstwem w ewolucji ssaków. [D] 

66. Znaczenie i 
ochrona ssaków. 

1 
(styczeń) 

IV.12.3), 
IV.12.5) 

Poznanie znaczenia ssaków w 
przyrodzie i gospodarcze 
człowieka. 

– omawia pozytywne i 
negatywne znaczenie ssaków, 
– wymienia i rozróżnia prawnie 
chronione gatunki ssaków. 

– opisuje gatunki ssaków podlegające 
prawnej ochronie,[C] 
– ocenia biologiczne i gospodarcze 
znaczenie ssaków.[E.][D] 
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[E.][A]  
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Biologia, podręcznik - Ciekawi świata 2 
 

Temat Liczba godzin, 
przewidywan

y termin 
realizacji 

Treści podstawy 
programowej 

Cele ogólne Cele szczegółowe. 
Uczeń: 

Kształcone umiejętności. 
Uczeń: 

Dział 1. Metabolizm 

1. Enzymy 1 
(styczeń) 

III.1.1), 
III.1.3) 

Poznanie budowy i 
właściwości enzymów. 
Omówienie roli 
enzymów jako 
biologicznych 
katalizatorów reakcji 
chemicznych 
zachodzących w 
organizmach żywych. 

– omawia budowę chemiczną 
enzymu 
– uzasadnia, w jaki sposób 
enzymy przyspieszają przebieg 
reakcji chemicznych 
– przedstawia sposób, w jaki 
przebiega tworzenie się centrum 
aktywnego enzymu 
– wyjaśnia, na czym polega 
specyficzność działania enzymu 
– omawia modele wyjaśniające 
specyficzność wiązania substratu 
przez enzym: model klucza i 
zamka oraz model indukcyjnego 
dopasowania 
– przedstawia podział enzymów 
pod względem budowy 
 

– wyjaśnia, dlaczego enzymy są 
nazywane biologicznymi 
katalizatorami 
– wskazuje na modelu enzymu 
centrum aktywne i określa jego rolę 
– klasyfikuje enzymy pod względem 
budowy 
– wyjaśnia różnicę między koenzymem 
a grupą prostetyczną 
– klasyfikuje enzymy ze względu na 
typ katalizowanej reakcji chemicznej 
– wykrywa katalazę w bulwie 
ziemniaka lub wątrobie 
– omawia rolę kofaktora w przebiegu 
reakcji enzymatycznej 
– planuje i przeprowadza 
doświadczenie polegające na 
sprawdzeniu, czy enzymy ulegają 
zużyciu podczas reakcji 

2. Przebieg reakcji 
enzymatycznych 

2 
(styczeń) 

III.1.2), 
III.1.3), 
III.1.4) 

Omówienie przebiegu 
reakcji enzymatycznej.  
Poznanie czynników 
wpływających na 
szybkość reakcji 
katalizowanych przez 
enzymy. 

– omawia wpływ enzymu na 
energię aktywacji reakcji 
chemicznej 
– przedstawia kinetykę reakcji 
enzymatycznej 
– wyjaśnia, od czego zależy 
prędkość maksymalna reakcji 
enzymatycznej 
– charakteryzuje powinowactwo 
enzymu do substratu (stała 

– opisuje, jak zmienia się energia 
układu podczas reakcji katalizowanej 
przez enzym 
– opisuje przebieg reakcji 
katalizowanej przez enzym 
– wykazuje doświadczalnie wpływ 
temperatury i pH środowiska na 
tempo przebiegu reakcji 
enzymatycznej 
– wykonuje doświadczenie, w którym 
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Michaelisa) 
– wymienia czynniki wpływające 
na szybkość reakcji 
enzymatycznej (temperatura, pH) 
 

bada wpływ ilości enzymu na szybkość 
reakcji  
– wyszukuje w swoim najbliższym 
otoczeniu produkty, które zawierają 
enzymy, np. środki czystości 

3. Regulacja 
aktywności 
enzymów. 
Rybozymy 

1 
(styczeń) 

III.1.3), 
III.1.4), 
III.1.5) 

Poznanie mechanizmów 
kontrolujących i 
regulujących działanie 
enzymów w 
organizmach żywych. 
Poznanie budowy i 
funkcji rybozymów. 
 

– wyjaśnia, w jaki sposób w 
organizmach żywych następuje 
regulacja działania enzymów 
– omawia aktywację nowych 
cząsteczek enzymów na 
przykładzie enzymów trzustki i 
enzymów biorących udział w 
krzepnięciu krwi 
– wyjaśnia, na czym polega 
kompetycyjna i niekompetycyjna 
inhibicja enzymów 
– wyjaśnia mechanizm fosforylacji 
i defosforylacji białek 
– omawia budowę i mechanizm 
działania rybozymów 

– wyjaśnia, dlaczego niektóre enzymy 
są produkowane w formie 
nieaktywnych proenzymów 
– wyjaśnia różnicę między inhibicją 
kompetycyjną a niekompetycyjną 
– podaje przykład kompetycyjnego i 
niekompetycyjnego hamowania 
działania enzymów 
– bada wpływ aktywatorów i 
inhibitorów na enzymy 
– wyjaśnia na konkretnym przykładzie, 
na czym polega regulacja działania 
enzymów na zasadzie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego 
– sporządza tabelę, w której enzymom 
trawiennym przyporządkowuje 
proenzymy i czynniki aktywujące 
– wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi 
fosforylacja i defosforylacja 
– wymienia i omawia te właściwości 
RNA, które pozwalają rybozymom 
katalizować reakcje chemiczne 

4. Przenośniki 
energii 

1 
(styczeń) 

III.2.3) Poznanie budowy i roli 
ATP w organizmach 
żywych. 
Synteza ATP. 

– omawia budowę cząsteczki ATP 
– wymienia cechy, jakie powinien 
mieć związek chemiczny pełniący 
funkcję nośnika energii 
– omawia cykl przemian ATP – 
ADP w komórce 
– omawia sposoby syntezy ATP: 
fosforylację substratową, 
fotosyntetyczną i oksydacyjną 

– wyjaśnia, jakie właściwości 
cząsteczki ATP pozwalają jej na 
pełnienie funkcji uniwersalnego 
przenośnika energii 
– wyjaśnia różnicę między reakcją 
egzoergiczną i reakcją endoergiczną 
– rozpoznaje na podstawie wzorów 
chemicznych cząsteczki ATP, ADP i 
AMP  
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– charakteryzuje fosforylację 
substratową, oksydacyjną i 
fotosyntetyczną oraz wyjaśnia, co jest 
źródłem energii do syntezy ATP w 
każdej z tych reakcji 

5. Inne 
uniwersalne 
przenośniki 

1 
(styczeń) 

III.2.5) Poznanie przenośników 
drobnych cząsteczek, 
jonów i elektronów w 
komórkach. 

– opisuje budowę 
najważniejszych przenośników 
elektronów i wodoru w komórce: 
NAD+, NADP+ i FAD 
– omawia budowę koenzymu A i 
wyjaśnia jego funkcje w komórce 
– wyjaśnia mechanizm 
powstawania acetylo-CoA  

– wyjaśnia różnice w budowie między 
formą utlenioną i zredukowaną 
przenośników NAD+ i NADH, FAD+ i 
FADH, NADP+ i NADPH 
– wyjaśnia, jaką rolę odgrywa 
koenzym A w uzyskiwaniu energii ze 
związków organicznych 

6. Szlaki 
metaboliczne. 
Katabolizm i 
anabolizm 

1 
(styczeń) 

III.2.1), 
III.2.2), 
III.2.4), 
III.2.5) 

Poznanie 
podstawowych szlaków 
metabolicznych 
zachodzących w 
organizmach żywych. 

– wyjaśnia, czym jest szlak 
metaboliczny  
– podaje przykłady szlaków 
metabolicznych organizmów 
żywych 
– charakteryzuje typowy cykl 
przemian metabolicznych i 
podaje przykłady takich cykli 
– podaje przykłady reakcji 
katabolicznych i anabolicznych 

– wyjaśnia zależność między 
anabolizmem i katabolizmem 
– uzasadnia, że równowaga między 
reakcjami anabolicznymi i 
katabolicznymi może ulec zachwianiu 
w czasie wzrostu, starzenia się 
organizmu, podczas gromadzenia 
materiałów zapasowych i w czasie 
choroby 
– wyjaśnia, w jaki sposób brak lub 
aktywność jednego z enzymów 
uczestniczących w szlaku 
metabolicznym wpłynie na działanie 
całego szlaku 
– przeprowadza doświadczenie 
wykazujące, że reakcje anaboliczne są 
endoergiczne, a reakcje kataboliczne 
egzoergiczne 

7. Oddychanie 
komórkowe. 
Glikoliza 

1 
(styczeń) 

III.2.5), 
III.3.1), 
III.3.2), 
III.3.3) 

Wprowadzenie do 
oddychania 
komórkowego. 
Poznanie lokalizacji i 
przebiegu procesu 

– wymienia rodzaje oddychania 
komórkowego 
– wymienia podstawowe etapy 
oddychania komórkowego 
– zapisuje ogólne równanie 

– wyjaśnia znaczenie oddychania 
komórkowego dla autotrofów i 
heterotrofów 
– porównuje oddychanie komórkowe 
tlenowe i beztlenowe 
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glikolizy. oddychania tlenowego 
– lokalizuje proces glikolizy w 
komórce 
– omawia przebieg procesu 
glikolizy 
 

– podaje przykłady organizmów 
przeprowadzających fermentację 
– przedstawia bilans energetyczny 
glikolizy 
– wskazuje etap glikolizy, w którym 
zachodzi fosforylacja substratowa 

8. Metabolizm 
pirogronianu 

1 
(styczeń) 

III.3.2), 
III.3.3) 

Poznanie roli 
pirogronianu w 
metabolizmie 
organizmów żywych. 

– omawia proces fermentacji 
mleczanowej  
– podaje przykłady organizmów 
przeprowadzających fermentację 
mleczanową 
– wskazuje miejsca w organizmie 
człowieka, w których zachodzi 
fermentacja mleczanowa i określa 
jej rolę w funkcjonowaniu 
organizmu  
– omawia przebieg fermentacji 
alkoholowej 
– podaje przykłady organizmów 
przeprowadzających fermentację 
alkoholową 
– wyjaśnia znaczenie procesu 
glukoneogenezy w metabolizmie 
organizmów  
– przedstawia przebieg i 
lokalizację reakcji pomostowej w 
komórce 

– ocenia rolę procesów 
fermentacyjnych w środowisku 
– analizuje przebieg fermentacji 
mleczanowej i alkoholowej 
– wskazuje warunki, w których w 
mięśniach zachodzi fermentacja 
mleczanowa 
– przedstawia metabolizm kwasu 
mlekowego powstałego podczas 
fermentacji mleczanowej w mięśniach 
szkieletowych 
– analizuje przebieg fermentacji 
alkoholowej 
– porównuje fermentację mleczanową 
i glukoneogenezę w organizmie 
człowieka 
– omawia znaczenie reakcji 
pomostowej w przebiegu oddychania 
komórkowego 

9. Cykl Krebsa 1 
(styczeń) 

III.3.3) Poznanie przebiegu i 
znaczenia cyklu Krebsa. 

– charakteryzuje cykl Krebsa 
– omawia przebieg cyklu Krebsa 
– omawia zmiany liczby atomów 
węgla w cząsteczkach ulegających 
przemianom w czasie cyklu 
Krebsa 
 

– wymienia substraty i produkty cyklu 
Krebsa 
– określa, czy cykl Krebsa jest 
procesem katabolicznym czy 
anabolicznym i uzasadnia swoją 
odpowiedź 
– ocenia znaczenie cyklu Krebsa w 
przebiegu oddychania tlenowego 
– wyjaśnia, dlaczego cykl Krebsa ustaje 
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przy braku tlenu 

10. Utlenianie w 
łańcuchu 
oddechowym 

1 
(styczeń) 

III.3.3), 
III.3.4) 

Poznanie przebiegu 
utleniania na łańcuchu 
oddechowym i 
fosforylacji 
oksydacyjnej. 

– lokalizuje proces utleniania w 
łańcuchu oddechowym w 
komórce 
– wyjaśnia znaczenie transportu 
elektronów i protonów w 
łańcuchu oddechowym 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
powstaje różnica stężeń 
protonów między matrix a 
przestrzenią międzybłonową 
– wyjaśnia mechanizm fosforylacji 
oksydacyjnej 

– analizuje transport elektronów i 
protonów w łańcuchu oddechowym 
– wyjaśnia rolę tlenu w utlenianiu w 
łańcuchu oddechowym 
– porównuje wydajność energetyczną 
oddychania tlenowego i beztlenowego 
– przedstawia bilans energetyczny 
oddychania tlenowego 
– wskazuje związek między budową 
syntazy ATP a syntezą ATP  

11. Metabolizm 
kwasów 
tłuszczowych 

1 
(styczeń) 

III.2.5) Poznanie metabolizmu 
kwasów tłuszczowych w 
organizmach. 

– wymienia związki chemiczne 
będące źródłem energii w 
komórce 
– podaje przykłady przemian 
tłuszczowców 
– analizuje przebieg β-oksydacji 
kwasów tłuszczowych 
– analizuje przebieg syntezy 
kwasów tłuszczowych 

– zauważa powiązania metabolizmu 
węglowodanów, kwasów 
tłuszczowych i aminokwasów 
– porównuje przebieg β-oksydacji i 
syntezy kwasów tłuszczowych 
– wskazuje różnice w przebiegu 
utleniania kwasów tłuszczowych 
nasyconych i nienasyconych 

12. Metabolizm 
aminokwasów 

1 
(styczeń) 

III.2.5) Poznanie metabolizmu 
aminokwasów w 
organizmach. 

– podaje przykłady przemian 
związków azotowych 
– wyjaśnia, na czym polega 
metabolizm aminokwasów w 
komórce 
– omawia przebieg cyklu 
mocznikowego 
– wymienia szlaki metaboliczne 
występujące u roślin i zwierząt 
– wyjaśnia, na czym polega 
uniwersalność szlaków 
metabolicznych  

– wymienia substraty i produkty cyklu 
mocznikowego 
– wyjaśnia, dlaczego wykorzystanie 
aminokwasów jako substratu 
energetycznego jest trudniejsze niż 
wykorzystanie węglowodanów i 
lipidów 
– wyjaśnia, dlaczego niektóre 
zwierzęta (i człowiek) przeprowadzają 
cykl mocznikowy, mimo że jest to 
proces kosztowny energetycznie 

13. 
Wprowadzenie 

2 
(styczeń) 

III.2.5), 
III.4.1), 

Ogólna charakterystyka 
procesu fotosyntezy. 

– dzieli organizmy samożywne na 
fotoautotrofy i chemoautotrofy 

– wyjaśnia różnicę między 
fotoautotrofami i chemoautotrofami 
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do fotosyntezy III.4.2) 
 
 

Poznanie budowy 
barwników 
fotosyntetycznych 
roślin. 

– wyjaśnia, co jest źródłem 
energii do syntezy związków 
organicznych u organizmów foto- 
i chemoautotroficznych 
– wymienia fazy fotosyntezy i 
określa ich cel 
– wymienia barwniki 
fotosyntetyczne roślin 
– omawia budowę cząsteczki 
chlorofilu 
– określa rolę barwników 
pomocniczych w procesie 
fotosyntezy 

– rozpoznaje widma absorpcyjne 
barwników fotosyntetycznych 
– wyjaśnia, jaki element budowy 
chlorofilu umożliwia mu pochłanianie 
energii 
– izoluje barwniki fotosyntetyczne (np. 
z liści pelargonii, szpinaku) 
– przeprowadza doświadczenie, 
którego celem jest rozdzielenie  
barwników fotosyntetycznych 
– wskazuje lokalizację procesu 
fotosyntezy w komórce roślinnej i 
określa jego znaczenie dla 
funkcjonowania ekosystemów  

14. Faza jasna 
fotosyntezy 

1 
(styczeń) 

III.4.3) Poznanie przebiegu fazy 
jasnej procesu 
fotosyntezy. 
Fosforylacja 
fotosyntetyczna. 

– omawia budowę fotosystemów 
i ich lokalizację w chloroplastach 
– wyjaśnia, w jaki sposób działa 
układ antenowy fotosystemu 
– wymienia przenośniki 
elektronów i protonów 
zlokalizowane w błonie tylakoidu 
– omawia przebieg fazy jasnej 
fotosyntezy 
– opisuje wędrówkę elektronów 
podczas fosforylacji cyklicznej i 
niecyklicznej 
– uzasadnia, że fosforylacja 
fotosyntetyczna jest zgodna z 
założeniami hipotezy 
chemiosmotycznej Mitchella 

– wyjaśnia, dlaczego cząsteczki 
chlorofili w fotosystemie są ułożone w 
układzie antenowym 
– opisuje drogę elektronu podczas fazy 
jasnej fotosyntezy 
– wyjaśnia rolę procesu fotolizy i 
atomów manganu w przebiegu fazy 
jasnej fotosyntezy 
– wymienia substraty i produkty fazy 
jasnej fotosyntezy 
– wskazuje, które etapy fazy jasnej 
fotosyntezy prowadzą do powstania 
gradientu protonowego po obu 
stronach błony tylakoidu 
– porównuje fosforylację cykliczną i 
niecykliczną 
– uzasadnia, w jakich warunkach 
będzie zachodzić fosforylacja cykliczna 

15. Faza ciemna 
fotosyntezy 

1 
(styczeń) 

III.4.4) Poznanie przebiegu fazy 
ciemnej fotosyntezy 
(cykl Calvina). 

– wymienia etapy cyklu Calvina: 
karboksylacja, redukcja i 
regeneracja 
– wymienia substraty i produkty 

– wyjaśnia kluczową rolę karboksylazy 
rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) w 
przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy 
– wyjaśnia, dlaczego w fazie redukcji 
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cyklu Calvina 
– omawia bilans fotosyntezy 
– przedstawia wydajność 
poszczególnych etapów 
fotosyntezy 

cyklu Calvina wszystkie reagenty 
występują w podwójnej liczbie 
– wykonuje z plasteliny modele 
związków chemicznych biorących 
udział w cyklu Calvina  
– przedstawia różnice między 
fotosyntezą tlenową i beztlenową 
– porównuje fotosyntezę beztlenową z 
chemosyntezą 

16. Czynniki 
wpływające na 
intensywność 
fotosyntezy 

2 
(luty) 

III.4.1), 
III.4.3), 
III.4.4) 

Charakterystyka 
czynników 
wpływających na 
przebieg procesu 
fotosyntezy. 
Przebieg fotosyntezy 
typu C4 i CAM. 

– omawia istotę procesu 
fotooddychania 
– przedstawia mechanizm 
wiązania i transportu dwutlenku 
węgla u roślin typu C4 
– wymienia gatunki roślin, które 
przeprowadzają fotosyntezę C4 
– określa wpływ intensywności 
światła na ułożenie chloroplastów 
w roślinie 
– omawia wpływ wody, 
temperatury, dostępności 
niektórych pierwiastków 
chemicznych i intensywności 
światła na przebieg procesu 
fotosyntezy 
– przedstawia przebieg 
fotosyntezy typu CAM 
– wyjaśnia, dlaczego fotosynteza 
typu C4 jest najbardziej 
rozpowszechniona wśród roślin w 
klimacie gorącym 

– wyjaśnia, na czym polega podwójna 
rola enzymu rubisco 
– udowadnia, że proces 
fotooddychania jest niekorzystny dla 
roślin 
– wskazuje na schemacie budowy 
liścia roślin C4 miejsce wiązania i 
wykorzystywania dwutlenku węgla 
– określa związek między warunkami 
środowiska naturalnego a typem 
fotosyntezy 
– charakteryzuje świetlny punkt 
kompensacyjny i wskazuje go na 
wykresie obrazującym zależność 
intensywności fotosyntezy od stężenia 
dwutlenku węgla 
– obserwuje ruchy chloroplastów w 
komórkach liści moczarki kanadyjskiej 
pod wpływem oświetlenia 
– bada wpływ temperatury i 
nasłonecznienia na szybkość 
fotosyntezy 
– dowodzi kluczowej roli wody w 
przebiegu procesu fotosyntezy  
– analizuje podobieństwa i różnice 
między fotosyntezą C4 i CAM  

17. 1 IV.3.1) Poznanie przebiegu – omawia przebieg procesu – porównuje fotosyntezę i 
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Chemosynteza (luty) procesu chemosyntezy i 
jego znaczenia w 
przyrodzie. 

chemosyntezy 
– wymienia rodzaje 
chemosyntezy ze względu na 
rodzaj związków chemicznych 
będących źródłem energii 
– omawia rolę bakterii 
chemosyntetyzujących w obiegu 
pierwiastków w przyrodzie 
– charakteryzuje ekosystem 
kominów hydrotermalnych i 
wyjaśnia rolę bakterii siarkowych 
w ich funkcjonowaniu 
– wyjaśnia, dlaczego 
chemosynteza obecnie nie 
odgrywa dużego znaczenia w 
produkcji materii organicznej 
 

chemosyntezę 
– wymienia związki chemiczne, które 
mogą być źródłem energii w procesie 
chemosyntezy 
– wymienia przykłady organizmów 
należących do chemolitotrofów i 
chemoorganotrofów 
– zapisuje równania reakcji 
chemosyntezy przeprowadzane przez 
bakterie wodorowe, nitryfikacyjne, 
siarkowe i żelaziste 
– ocenia znaczenie chemosyntezy w 
ekosystemie 
– sporządza tabelę, w której 
porównuje substraty i produkty 
różnych typów chemosyntezy 
 

18. Gospodarka 
wodna roślin 

2 
(luty) 

IV.7.2) Poznanie mechanizmów 
regulujących 
gospodarkę wodną 
roślin. 

– definiuje pojęcia: transpiracja, 
potencjał wody, gutacja, osmoza 
– wymienia czynniki wpływające 
na gospodarkę wodną roślin 
– wyjaśnia, czym jest potencjał 
wody  
– przedstawia symplastowy i 
apoplastowy transport wody w 
korzeniu 
– wyjaśnia, czym jest susza 
fizjologiczna  
– wymienia rodzaje transpiracji 
– charakteryzuje mechanizm 
parcia korzeniowego 
 

– wymienia rodzaje wody w glebie 
– porównuje rośliny hydrostabilne i 
hydrolabilne 
– wyjaśnia rolę transpiracji w 
pobieraniu wody przez roślinę 
– charakteryzuje przystosowania 
morfologiczne, anatomiczne i 
fizjologiczne do pobierania i 
transportu wody przez roślinę 
– analizuje znaczenie różnicy 
potencjałów wody między glebą, 
rośliną a powietrzem w pobieraniu 
wody przez roślinę 
– wskazuje przyczyny suszy 
fizjologicznej 
– bada wpływ czynników 
zewnętrznych na szybkość pobierania 
wody przez roślinę 

19. Gospodarka 1 IV.7.1), Omówienie transportu – określa, w jakiej postaci – wyjaśnia rolę związków 
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mineralna i 
transport 
substancji 
organicznych w 
roślinie 

(luty) IV.7.4) soli mineralnych i 
asymilatów w roślinie. 

substancje mineralne są 
pobierane przez rośliny 
– omawia transport soli 
mineralnych w roślinie 
– omawia mechanizm i kierunki 
transportu asymilatów w roślinie 
 

symbiotycznych pomiędzy roślinami 
wyższymi a grzybami i bakteriami na 
pobieranie wody i soli mineralnych 
– porównuje transport wody i 
substancji organicznych w roślinie 
– wyjaśnia, na czym polega załadunek 
i rozładunek floemu 

20. Ruchy roślin 1 
(luty) 

IV.9.1) Charakterystyka i 
mechanizmy ruchów 
roślin. 

– definiuje taksje, tropizmy i 
nastie 
– charakteryzuje taksje, tropizmy 
i nastie 
– wyjaśnia mechanizm otwierania 
i zamykania aparatów 
szparkowych 

– klasyfikuje ruchy roślin ze względu 
na typ bodźca 
– podaje przykłady taksji, tropizmów i 
nastii 
– analizuje mechanizmy ruchów roślin 
– porównuje taksje, nastie i tropizmy 
– ocenia biologiczne znaczenie ruchów 
roślin 

21. Hormony 
roślinne. 
Fotoperiodyzm 

2 
(marzec) 

IV.9.2), 
IV.9.3) 

Klasyfikacja i funkcje 
hormonów roślinnych. 
Zjawisko 
fotoperiodyzmu. 

– omawia wpływ czynników 
zewnętrznych (temperatura, 
długość fazy świetlnej) na proces 
kwitnienia roślin 
– wyjaśnia, na czym polega 
zjawisko fotoperiodyzmu roślin 
– klasyfikuje hormony roślinne 
– charakteryzuje hormony 
roślinne 
 

– wymienia przykłady roślin dnia 
krótkiego i dnia długiego 
– analizuje wpływ stężenia auksyn na 
wzrost organów rośliny 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
współdziałanie auksyn i cytokinin 
reguluje organogenezę roślin 
– wyjaśnia rolę fotochromu w regulacji 
zakwitania roślin 
– przedstawia przykłady praktycznego 
zastosowania hormonów roślinnych 

Powtórzenie 
wiadomości 

1 
(marzec) 

jw. jw. jw.  

Sprawdzian 
wiadomości 

1  
(marzec) 

jw. jw. jw.  

Dział 2. Człowiek 

22. Układy 
narządów 
człowieka i ich 
tkankowa 
budowa 

1 
(marzec) 

V.1.2), 
V.1.3) 

Poznanie i 
uporządkowanie 
wiadomości na temat 
budowy ciała człowieka. 

– wymienia główne jamy ciała 
człowieka oraz wymienia 
znajdujące się w nich narządy 
– wymienia układy narządów 
człowieka 

– wskazuje lokalizację wybranych 
tkanek w ciele człowieka 
– wskazuje na modelu rozmieszczenie 
narządów wewnętrznych w obrębie 
jam ciała 
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– określa główną rolę układów 
narządów w ciele człowieka 

– wskazuje powiązania funkcjonalne i 
strukturalne między narządami i 
układami  

23. Homeostaza 
organizmu 
człowieka 

1 
(marzec) 

V.2.1) Omówienie 
mechanizmów 
utrzymujących 
homeostazę organizmu 
człowieka. 

– definiuje homeostazę 
– charakteryzuje mechanizmy 
termoregulacyjne organizmu 
człowieka 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
organizm reguluje ilość płynów 
ustrojowych 
– omawia mechanizmy regulacji 
ciśnienia tętniczego krwi 

– wymienia czynniki wpływające na 
utrzymanie homeostazy organizmu 
– porównuje reakcje termoregulacyjne 
ustroju w sytuacji podwyższenia i 
obniżenia temperatury ustroju 
– wskazuje czynniki wpływające na 
ilość płynów ustrojowych 
– analizuje rolę antagonistycznego 
działania hormonów trzustki w 
regulacji poziomu glukozy we krwi 
– wyjaśnia rolę reniny w regulacji 
ciśnienia tętniczego krwi 

24. Czynniki 
zaburzające 
homeostazę 

1 
(marzec) 

V.2.2) Poznanie czynników 
zaburzających 
homeostazę organizmu. 

– charakteryzuje wpływ 
czynników biologicznych, 
fizycznych, chemicznych i 
społecznych na zaburzenie 
homeostazy 
– wymienia reakcje człowieka na 
stres 
– klasyfikuje substancje 
uzależniające 
– omawia wpływ środków 
uzależniających na 
funkcjonowanie organizmu 
 

– klasyfikuje czynniki zaburzające 
homeostazę organizmu 
– analizuje wpływ długiego stresu na 
funkcjonowanie i zdrowie człowieka 
– proponuje sposoby ograniczenia 
negatywnego wpływu stresu na 
organizm 
– porównuje rolę układu 
hormonalnego i nerwowego w 
rozwoju reakcji na stres 
– analizuje wpływ uzależnień na 
zaburzenie homeostazy organizmu 
– przedstawia propozycję działań 
zachęcających do zerwania z nałogiem 
nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii 
– zauważa problem lekomanii w 
dzisiejszym społeczeństwie 
– zauważa zagrożenie wynikające z 
ogólnodostępności leków 
przeciwbólowych  

25. Budowa 2 V.3.1), Poznanie budowy i roli – wymienia elementy układu – podaje przykłady różnych typów 
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szkieletu 
człowieka 

(marzec) V.3.2) 
 

układu szkieletowego 
człowieka. 

ruchu człowieka 
– klasyfikuje kości ze względu na 
ich budowę 
– omawia budowę typowej kości 
długiej 
– omawia skład chemiczny kości  
– charakteryzuje połączenia kości 
w szkielecie człowieka 
– opisuje budowę szkieletu 
osiowego i szkieletu kończyn 
człowieka 
– wymienia wady i choroby 
układu szkieletowego  
– przedstawia zasady profilaktyki 
wad postawy 
 

kości w szkielecie człowieka 
– analizuje na modelu budowę 
zewnętrzną kości 
– rozróżnia elementy szkieletu 
człowieka 
– wykazuje doświadczalnie obecność 
związków organicznych i składników 
mineralnych w kościach 
– podaje przykłady różnych typów 
połączeń kości w szkielecie człowieka 
– konstruuje model stawu 
– wskazuje związek między dietą i 
trybem życia a występowaniem wad i 
chorób układu szkieletowego 
– analizuje, jaki wpływ na stawy ma 
ich długotrwałe obciążenie 
– wskazuje adaptacje w budowie 
szkieletu do utrzymania pionowej 
postawy ciała 
– zauważa i wyjaśnia różnice w 
budowie poszczególnych kręgów 
kręgosłupa 
– propaguje wśród kolegów i 
koleżanek dbałość o utrzymanie 
prawidłowej postawy ciała i 
zapobieganie wadom postawy  

26. Mechanizm 
skurczu mięśnia 

1 
(marzec) 

V.3.6) Poznanie budowy 
strukturalnej mięśni. 
Wyjaśnienie 
mechanizmu skurczu 
mięśni. 
 

– omawia budowę mięśnia 
szkieletowego 
– omawia budowę sarkomeru 
oraz miofilamentów aktynowych i 
miozynowych 
– omawia biochemiczny 
mechanizm skurczu mięśni 
– klasyfikuje skurcze mięśniowe 
– wymienia fazy skurczu mięśnia  

– analizuje poziomy organizacji 
struktur budujących mięsień 
– wyjaśnia rolę tropiny i tropomiozyny 
w skurczu mięśnia 
– analizuje związek budowy 
miofilamentów aktynowych i 
miozynowych z mechanizmem skurczu 
mięśnia 
– porównuje strukturę sarkomeru w 
fazie skurczu i rozkurczu mięśnia 
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– porównuje skurcz izotoniczny i 
izometryczny mięśnia szkieletowego 

27. Główne grupy 
mięśni 

1 
(marzec) 

V.3.5) Klasyfikacja mięśni. – omawia budowę zewnętrzną 
mięśnia szkieletowego 
 – klasyfikuje mięśnie ze względu 
na liczbę przyczepów 
– wskazuje grupy mięśni 
działających antagonistycznie 
– wymienia główne grupy mięśni 
człowieka 
– wymienia czynniki wpływające 
na prawidłowy rozwój 
muskulatury ciała 

– wskazuje poszczególne elementy 
budowy zewnętrznej mięśnia 
szkieletowego 
– podaje przykłady różnych typów 
mięśni w układzie mięśniowym 
człowieka 
– tłumaczy antagonizm pracy mięśni 
na przykładzie zginaczy i 
prostowników 
– porównuje antagonistyczne i 
synergistyczne działanie mięśni  
– wskazuje lokalizacje głównych 
mięśni w układzie mięśniowym 
człowieka 

28. Energia i 
aktywność 
fizyczna 

1 
(marzec) 

V.3.7), 
V.3.8) 

Poznanie sposobów 
pozyskiwania energii 
potrzebnej do skurczów 
mięśni szkieletowych. 

– omawia różne sposoby 
pozyskiwania energii do skurczu 
mięśni: systemy fosfokreatynowy, 
mleczanowy i tlenowy  
– wyjaśnia pojęcia długu 
tlenowego i deficytu tlenowego 
– wyjaśnia, jak zmienia się zużycie 
tlenu w czasie wysiłku fizycznego 

– porównuje różne sposoby 
pozyskiwana energii do skurczu mięśni 
(systemy ATP – CP, mleczanowy i 
tlenowy) 
– analizuje wpływ aktywności fizycznej 
na zdrowie człowieka 
– ocenia wpływ wysiłku fizycznego na 
układ kostny i mięśniowy 
– wyjaśnia różnicę między długiem 
tlenowym i deficytem tlenowym 
– wyjaśnia zależność między stopniem 
wytrenowania zawodnika a długością 
fazy długu tlenowego 

29. Składniki 
pokarmowe ich 
rola i źródła 

1 
(marzec) 

V.4.2) Poznanie i 
uporządkowanie wiedzy 
na temat składników 
pokarmowych. 

– wymienia główne składniki 
pokarmu 
– charakteryzuje rolę tłuszczów, 
białek i węglowodanów w 
funkcjonowaniu organizmu 
człowieka 
– wyjaśnia rolę błonnika w 

– porównuje kwasy tłuszczowe 
nasycone i nienasycone 
– porównuje kwasy węglowe omega-3 
z kwasami omega-6 
– wskazuje produkty będące źródłem 
określonych składników pokarmowych 
– analizuje zawartość białek, błonnika i 
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funkcjonowaniu przewodu 
pokarmowego człowieka 
– klasyfikuje i omawia rolę 
witamin 
– omawia przyczyny i skutki 
awitaminoz 
– omawia rolę soli mineralnych  

węglowodanów w pożywieniu  
– wskazuje produkty będące źródłem 
witamin 
– wykrywa witaminę C w produktach 
spożywczych 
– bada zdolność błonnika do 
pęcznienia 
– sprawdza zawartość witamin w 
różnych produktach spożywczych 

30. Budowa 
układu 
pokarmowego 

2 
(marzec) 

V.4.1), 
V.4.3) 

Poznanie budowy i 
fizjologii układu 
pokarmowego 
człowieka. 

– wymienia odcinki przewodu 
pokarmowego człowieka 
– omawia budowę i funkcje 
odcinków przewodu 
pokarmowego 
– wymienia gruczoły układu 
pokarmowego 
– omawia budowę i funkcje 
gruczołów przewodu 
pokarmowego 
– omawia rolę śliny w pobieraniu 
i trawieniu pokarmu 
– omawia mechanizmy procesów 
trawiennych 
– wymienia i charakteryzuje 
enzymy trawienne biorące udział 
w trawieniu białek, 
węglowodanów i lipidów 
– wskazuje miejsce syntezy i 
działania enzymów trawiennych 
przewodu pokarmowego 

– analizuje związek budowy odcinków 
przewodu pokarmowego z pełnioną 
przez nie funkcją 
– wskazuje na modelu człowieka 
poszczególne elementy układu 
pokarmowego  
– porównuje uzębienie mleczne i stałe 
człowieka 
– uzasadnia, że zróżnicowanie zębów 
człowieka ma związek z rodzajem 
spożywanego pokarmu 
– wskazuje na schemacie i modelu 
elementy budowy zęba 
– uzasadnia, dlaczego enzymy 
trawiące białka są produkowane w 
postaci nieaktywnych proenzymów 
– wyjaśnia rolę żółci w procesach 
trawienia 
– ocenia znaczenie trzustki jako 
gruczołu wewnątrzwydzielniczego i 
zewnątrzwydzielniczego 
– analizuje rolę symbiotycznej flory 
jelita grubego 
– wykazuje doświadczalnie obecność 
amylazy w ślinie 

31. 
Zapotrzebowanie 

1 
(marzec) 

V.4.4), 
V.4.5) 

Zwrócenie uwagi na 
przestrzeganie zasad 

– wyjaśnia, od czego zależy 
zapotrzebowanie energetyczne 

– ocenia potrzeby energetyczne 
swojego organizmu 
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energetyczne 
organizmu 

odżywiania się zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
energetycznym 
organizmu oraz 
uświadomienie 
konsekwencji 
nieprawidłowego 
odżywiania się. 

organizmu 
– wymienia i charakteryzuje 
wskaźniki masy ciała 
– wymienia choroby wynikające z 
nieprawidłowego odżywiania się 
– charakteryzuje anoreksję, 
bulimię i otyłość  

– porównuje zapotrzebowanie 
energetyczne dziewcząt i chłopców 
oraz kobiet i mężczyzn 
– oblicza wskaźnik masy ciała: BMI  
– porównuje zastosowanie wskaźnika 
BMI i WHR 
– analizuje wpływ diety na zdrowie 
człowieka 
– uzasadnia potrzebę indywidualnego 
doboru składników diety w zależności 
od wieku, stanu zdrowia i trybu życia 
– porównuje podłoże i objawy bulimii i 
anoreksji 

32. Budowa 
układu 
oddechowego 

2 
(marzec) 

V.5.1), 
V.5.2) 

Poznanie budowy i 
funkcji układu 
oddechowego. 

– wymienia elementy układu 
oddechowego 
– omawia budowę i funkcję 
poszczególnych odcinków układu 
oddechowego 
– wyjaśnia przyczynę różnicy 
wielkości płuc 
– wyjaśnia znaczenie surfaktantu 
– charakteryzuje strukturę płuc 
człowieka 

– analizuje zależność między budową 
elementów układu oddechowego a 
pełnionymi przez nie funkcjami 
– analizuje budowę układu 
oddechowego człowieka jako 
organizmu stałocieplnego 
– analizuje mechanizm powstawania 
głosu 

33. Mechanizm 
wymiany gazowej 

2 
(marzec) 

V.5.3), 
V.5.4) 

Omówienie 
mechanizmu wymiany 
gazowej. 

– wyjaśnia mechanizm wentylacji 
płuc 
– wyjaśnia istotę oddychania 
zewnętrznego i wewnętrznego 
– określa rolę przepony w 
wentylacji płuc 
– opisuje transport gazów 
oddechowych w procesie 
wymiany gazowej 
– omawia rolę hemoglobiny w 
procesie wymiany gazowej 
– wyjaśnia rolę różnicy stężeń 
gazów oddechowych w wymianie 

– porównuje powietrze wdychane i 
wydychane pod względem składu, 
temperatury, wilgotności 
– rozpoznaje na rysunkach fazy 
wentylacji płuc 
– uzasadnia, że wydech nie zawsze jest 
aktem biernym 
– określa doświadczalnie pojemność 
życiową i objętość oddechową płuc 
– demonstruje na własnym 
przykładzie bilans wymiany gazowej w 
płucach 
– analizuje transport tlenu i dwutlenku 
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gazowej węgla w płucach i tkankach 

34. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu 
oddechowego 

1 
(kwiecień) 

V.5.5), 
V.2.3) 

Choroby układu 
oddechowego – 
charakterystyka, 
omówienie przyczyn i 
metod leczenia.  

– opisuje zmiany w układzie 
oddechowym człowieka w czasie 
pierwszego wdechu 
– wymienia i charakteryzuje 
najczęstsze choroby układu 
oddechowego 
– omawia metody leczenia 
chorób układu oddechowego 

– analizuje zagrożenia wynikające z 
zanieczyszczenia środowiska 
– bada sprawność układu 
oddechowego (badanie drożności 
oskrzelików) 
– wyciąga wnioski o sprawności 
układu oddechowego na podstawie 
badania liczby oddechów w spoczynku 
i po wysiłku 
– przedstawia propozycję ćwiczeń 
usprawniających pracę układu 
oddechowego 
– zauważa konieczność wykonywania 
badań profilaktycznych i 
diagnostycznych 

35. Budowa 
układu 
krwionośnego 

2 
(kwiecień) 

V.6.1), 
V.6.2), 
V.6.3) 

Omówienie budowy i 
funkcji układu 
krwionośnego. 

– wymienia elementy układu 
krwionośnego 
– opisuje budowę serca 
– opisuje mały i duży obieg krwi 
– opisuje cykl pracy serca 
– wymienia i charakteryzuje typy 
sieci naczyń krwionośnych 
– wyjaśnia celowość 
wykonywania EKG  
– definiuje objętość wyrzutową 
serca i pojemność minutową 
serca 
– wymienia i charakteryzuje 
zaburzenia rytmu pracy serca 
– tłumaczy, na czym polega 
automatyzm pracy serca 
– wymienia rodzaje naczyń 
krwionośnych i je charakteryzuje 

– wskazuje na modelu człowieka 
elementy układu krwionośnego  
– analizuje związek budowy serca z 
pełnioną funkcją 
– ocenia rolę zastawek w przepływie 
krwi w układzie krwionośnym 
– rozpoznaje na rysunkach fazy cyklu 
pracy serca 
– porównuje pierwszy i drugi ton serca 
– analizuje i porównuje 
elektrokardiogram osoby zdrowej, 
osoby po przebytym zawale mięśnia 
sercowego i osoby chorej na arytmię 
– podaje miejsca występowania w 
organizmie człowieka typów sieci 
naczyń krwionośnych 
– oblicza pojemność minutową serca 
– rozróżnia rodzaje naczyń 
krwionośnych 

36. Funkcje krwi  2 V.6.4), Poznanie i – wymienia elementy – klasyfikuje elementy morfotyczne 
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(kwiecień) V.6.5) uporządkowanie wiedzy 
na temat roli krwi w 
układzie krwionośnym. 

morfotyczne krwi 
– charakteryzuje budowę i 
funkcje poszczególnych rodzajów 
krwinek 
– wymienia i omawia funkcje krwi 
– wyjaśnia podstawowe zasady 
transfuzji krwi 
– wyjaśnia mechanizm konfliktu 
serologicznego 
– omawia czynniki wpływające na 
erytropoezę 

krwi 
– rozpoznaje krwinki na rysunkach i na 
preparacie mikroskopowym 
– analizuje mechanizm krzepnięcia 
krwi 
– ocenia rolę szpiku kostnego w 
utrzymaniu stałego składu 
morfotycznego krwi 
– interpretuje wyniki podstawowych 
badań morfologicznych i 
biochemicznych krwi 

37. Choroby 
układu 
krwionośnego 

1 
(kwiecień) 

V.6.6), 
V.2.3) 

Choroby układu 
krwionośnego – 
charakterystyka, 
omówienie przyczyn i 
metod leczenia. 

– wymienia i charakteryzuje 
najczęstsze choroby układu 
krwionośnego 
– omawia przyczyny chorób 
układu krwionośnego 
– podaje przykłady wrodzonych 
wad serca 

– udowadnia, że większość chorób 
układu krwionośnego jest chorobami 
cywilizacyjnymi 
– proponuje zasady profilaktyki 
chorób układu krwionośnego 

38. Elementy 
układu 
odpornościowego 

2 
(kwiecień) 

V.7.1), 
V.7.2) 

Poznanie budowy 
układu 
odpornościowego. 

– wymienia elementy układu 
odpornościowego 
– przedstawia klasyfikację 
odporności organizmu 
– wymienia elementy pierwszej 
linii obrony organizmu 
– charakteryzuje drugą linię 
obrony organizmu 
– omawia swoiste mechanizmy 
obronne organizmu i trzecią linię 
obrony 

– analizuje cechy antygenów  
– wskazuje różnice między 
odpornością swoistą i nieswoistą 
– porównuje czynną i bierną 
odporność swoistą 
– analizuje nieswoiste mechanizmy 
obronne 
– porównuje funkcje układu 
dopełniacza i białek ostrej fazy 
– ocenia wady i zalety układu 
dopełniacza 
– ocenia znaczenie fagocytozy w 
rozwoju swoistej odpowiedzi 
immunologicznej 
– wyraża swoje zdanie na temat 
szczepień ochronnych 

39. Reakcje 
odpornościowe 

2 
(kwiecień) 

V.7.2), 
V.7.3), 

Przebieg reakcji 
odpornościowych w 

– omawia budowę układu 
limfatycznego 

– lokalizuje elementy układu 
limfatycznego w organizmie człowieka 
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V.7.4) organizmie. – omawia funkcje poszczególnych 
elementów układu limfatycznego 
– opisuje budowę przeciwciała 
– klasyfikuje przeciwciała 
występujące w organizmie 
człowieka oraz podaje ich funkcje  
– określa rolę komórek 
prezentujących antygen w 
rozwoju odporności humoralnej 
– charakteryzuje chorobę 
hemolityczną noworodków 
– wymienia i charakteryzuje 
rodzaje przeszczepów 
– podaje przykłady najczęstszych 
alergenów 

– analizuje przebieg reakcji antygen – 
przeciwciało 
– ocenia wpływ degeneracji grasicy na 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego 
– porównuje mechanizmy odporności 
humoralnej i komórkowej 
– analizuje mechanizm wytwarzania 
przeciwciał 
– porównuje pierwotną i wtórną 
odpowiedź immunologiczną 
– wyjaśnia istotę konfliktu 
serologicznego 
– ocenia rolę białek MHC w 
transplantologii 
– analizuje mechanizm powstawania 
reakcji alergicznej 

40. Zaburzenia 
funkcji układu 
odpornościowego 

1 
(kwiecień) 
 

V.7.5), 
V.7.6), 
V.2.3) 

Poznanie chorób 
będących efektem 
zaburzenia funkcji 
układu 
odpornościowego. 

– omawia drogi zarażenia 
wirusem HIV 
– omawia budowę wirusa HIV 
– charakteryzuje fazy zarażenia 
wirusem HIV 
– przedstawia typy leków 
stosowanych w terapii 
antyretrowirusowej 
– wymienia i charakteryzuje 
choroby autoimmunizacyjne 

– jest świadomy, w jakich sytuacjach 
może dojść do zarażenia się wirusem 
HIV 
– analizuje rolę glikoprotein oraz 
odwrotnej transkryptazy w przebiegu 
zarażenia wirusem HIV 
– wyjaśnia, dlaczego u osób chorych 
na AIDS dochodzi do rozwoju rzadkich 
chorób 
– wyjaśnia przyczynę trudności walki z 
wirusem HIV (brak szczepionek i 
efektywnego leku) 
– uzasadnia konieczność stosowania 
immunosupresji po przeszczepach 
– analizuje podłoże chorób 
autoimmunizacyjnych 

41. Budowa 
układu 
wydalniczego 

2 
(kwiecień) 

V.8.1), 
V.8.2), 
V.8.3) 

Omówienie budowy i 
funkcji układu 
wydalniczego. 

– charakteryzuje procesy 
wydalnicze 
– wymienia zbędne i szkodliwe 

– analizuje drogi usuwania z 
organizmu zbędnych produktów 
przemiany materii 
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produkty przemiany materii 
– wymienia drogi usuwania z 
organizmu szkodliwych 
metabolitów 
– wymienia elementy układu 
wydalniczego 
– omawia budowę elementów 
układu wydalniczego 
– omawia procesy prowadzące do 
opróżnienia pęcherza moczowego 

– analizuje budowę anatomiczną nerki 
zwierzęcej 
– analizuje związek budowy 
poszczególnych elementów układu 
wydalniczego z funkcją, jaką pełnią w 
organizmie 
– porównuje budowę męskiej i 
żeńskiej cewki moczowej 

42. Mechanizm 
powstawania 
moczu 

2 
(kwiecień) 

V.8.3), 
V.8.4) 

Poznanie fizjologii 
układu wydalniczego. 

– omawia budowę nefronu 
– wyjaśnia rolę poszczególnych 
elementów nefronu w procesie 
powstawania moczu 
– omawia proces powstawania 
moczu 
– wyjaśnia rolę resorpcji zwrotnej 

– wskazuje przystosowania w budowie 
nefronu do pełnionej funkcji 
– analizuje budowę nefronu pod 
kątem powiązania układu 
wydalniczego i krwionośnego  
– wyjaśnia różnice między resorpcją a 
sekrecją 
– porównuje skład moczu 
pierwotnego i ostatecznego 
– analizuje mechanizm zagęszczania 
moczu 

43. Choroby 
nerek 

1 
(kwiecień) 

V.8.5), 
V.2.3) 

Choroby układu 
moczowego – 
charakterystyka, 
omówienie przyczyn i 
metod leczenia. 

– podaje przykłady chorób układu 
moczowego 
– charakteryzuje najczęstsze 
choroby układu moczowego 
– omawia zasadę działania 
dializatora (sztucznej nerki) 

– wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do 
rozwoju infekcji w kłębuszkowym 
zapaleniu nerek 
– wie, w jaki sposób zapobiegać 
chorobom układu moczowego 
– analizuje wpływ kamicy nerkowej na 
proces filtracji krwi w nerkach 
– analizuje wyniki badania moczu 
– uzasadnia konieczność wykonywania 
okresowych badań moczu 

44. Budowa 
układu 
nerwowego 

2 
(kwiecień) 

V.9.1), 
V.9.2), 
V.9.7) 

Omówienie budowy 
układu nerwowego. 

– dzieli układ nerwowy ze 
względu na budowę i pod 
względem czynności 
– omawia budowę neuronu 
– omawia budowę ośrodkowego i 

– wskazuje poszczególne części 
mózgowia na modelu mózgu 
– lokalizuje ośrodki nerwowe w mózgu 
– analizuje konsekwencje wynikające z 
uszkodzenia poszczególnych części 
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obwodowego układu nerwowego 
– określa funkcje poszczególnych 
części mózgu 
– wymienia opony mózgowo-
rdzeniowe i wyjaśnia ich funkcje 
– omawia budowę rdzenia 
kręgowego 
– wymienia elementy 
autonomicznego układu 
nerwowego 
– wymienia elementy 
obwodowego układu nerwowego 

mózgu 
– wyjaśnia rolę układu limbicznego w 
powstawaniu złożonych stanów 
emocjonalnych i reakcji związanych z 
popędem 
– analizuje antagonistyczne działanie 
współczulnej i przywspółczulnej części 
układu autonomicznego 
– porównuje rolę współczulnej i 
przywspółczulnej części układu 
autonomicznego 

45. Proces 
powstawania 
impulsu 
nerwowego 

2 
(maj) 

V.9.3), 
V.9.4) 

Poznanie fizjologii 
przewodzenia impulsów 
nerwowych. 

– definiuje terminy: polaryzacja 
spoczynkowa, potencjał 
czynnościowy, depolaryzacja, 
repolaryzacja 
– omawia prawa przewodzenia 
impulsów nerwowych 
– wyjaśnia rolę osłonki 
mielinowej w przewodzeniu 
impulsów nerwowych 
– omawia budowę synapsy 
– podaje przykłady 
neuroprzekaźników 

– analizuje rolę pompy sodowo-
potasowej w utrzymaniu różnicy 
potencjałów po obu stronach błony 
neuronu 
– analizuje mechanizm powstawania 
impulsu nerwowego 
– wskazuje różnice między 
potencjałem spoczynkowym i 
czynnościowym 
– porównuje stan komórki nerwowej 
w spoczynku, w czasie pobudzenia i po 
pobudzeniu 
– analizuje mechanizm przekazywania 
impulsu w synapsie 
– wskazuje różnice między skokowym i 
ciągłym przewodzeniem impulsów 
nerwowych 

46. 
Funkcjonowanie 
układu 
nerwowego oraz 
łuk odruchowy 

2 
(maj) 

V.9.5), 
V.9.6) 
 

Omówienie 
podstawowych 
czynności układu 
nerwowego. 

– wymienia elementy łuku 
odruchowego 
– klasyfikuje i charakteryzuje 
odruchy 
– podaje przykłady odruchów 
warunkowych i bezwarunkowych 
– omawia podstawowe procesy 

– uzasadnia, że odruch jest podstawą 
funkcjonowania układu nerwowego 
– analizuje mechanizm działania łuku 
odruchowego 
– porównuje odruchy warunkowe i 
bezwarunkowe 
– ocenia znaczenie badań 
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uczenia się i zapamiętywania 
informacji 
– wymienia i charakteryzuje 
rodzaje pamięci 

prowadzonych przez Pawłowa 
– ocenia biologiczne znaczenie 
czynności odruchowych 
– porównuje różne rodzaje pamięci 

47. Higiena 
układu 
nerwowego  
i znaczenie snu 

1 
(maj) 

V.9.8), 
V.2.3) 

Omówienie znaczenia 
snu w funkcjonowaniu 
organizmu ludzkiego i 
najczęstszych chorób 
wynikających z zaburzeń 
układu nerwowego. 

– wymienia konsekwencje braku 
snu 
– charakteryzuje fazy NREM i 
REM snu 
– omawia podstawowe 
zaburzenia snu: bezsenność i 
lunatyzm 
– wymienia najczęstsze 
zaburzenia działania  
układu nerwowego 
– podaje przykłady najczęstszych 
fobii 

– analizuje konsekwencje przeciążenia 
układu nerwowego 
– ocenia biologiczne znaczenie snu 
– porównuje fazy NREM i REM snu 
– porównuje poznane na lekcji 
choroby układu nerwowego 

48. Mechanizm 
percepcji 
bodźców. 
Budowa narządu 
wzroku 

2 
(maj) 

V.10.1), 
V.10.2) 
 

Klasyfikacja receptorów. 
Poznanie budowy oka 
oraz mechanizmu 
widzenia. 

– klasyfikuje receptory ze 
względu na lokalizację i charakter 
bodźca 
– wymienia elementy narządu 
wzroku 
– omawia budowę oka 
– omawia funkcje czopków i 
pręcików 
– wyjaśnia mechanizm widzenia 
– omawia mechanizm akomodacji 
oka 
– wymienia wady i choroby 
wzroku 

– ocenia znaczenie różnych typów 
receptorów w odbiorze bodźców 
– wskazuje elementy budowy oka na 
schemacie lub modelu 
– porównuje budowę oka ludzkiego i 
oka krowiego  
– analizuje budowę oka pod kątem 
pełnionej funkcji 
– analizuje przemiany biochemiczne 
zachodzące w komórkach 
receptorowych oka 
– ocenia znaczenie witaminy A w 
procesie widzenia 
– porównuje wady i choroby narządu 
wzroku 
– wyjaśnia zasadę doboru szkieł 
korekcyjnych przy wadach wzroku 
– proponuje zasady higieny narządu 
wzroku 

49. Budowa 1 V.10.2) Omówienie budowy – wymienia elementy budujące – wskazuje przystosowania narządu 
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narządu słuchu (maj)  narządu słuchu i 
mechanizmu słyszenia. 

narząd słuchu 
– opisuje budowę ucha 
zewnętrznego, środkowego i 
wewnętrznego 
– omawia ewolucyjne 
pochodzenie kosteczek 
słuchowych 

słuchu do odbioru bodźców 
akustycznych 
– ocenia rolę małżowiny usznej w 
lokalizowaniu źródła dźwięku 
– wskazuje różnice między błędnikiem 
kostnym i błoniastym 

50. Narząd 
równowagi, zmysł 
smaku i węchu 

2 
(maj) 

V.10.3) Poznanie budowy i 
funkcjonowania 
narządu równowagi i 
zmysłu smaku i węchu. 

– omawia budowę narządu 
równowagi 
– omawia budowę narządu 
smaku 
– omawia budowę narządu 
węchu 
 

– analizuje mechanizm działania 
narządu równowagi 
– ocenia rolę otolitów w odbieraniu 
informacji o zmianie położenia ciała 
– bada rozmieszczenie kubków 
smakowych na języku 
– wykazuje eksperymentalnie 
współdziałanie (powiązanie) narządu 
zmysłu smaku i węchu 

51. Zasady 
higieny narządu 
wzroku i słuchu 

1 
(maj) 

V.10.4) Uświadomienie 
konieczności dbania o 
narząd wzroku i słuchu. 

– omawia podstawowe zasady 
higieny narządu wzroku i słuchu 
– wymienia czynniki szkodzące 
oczom 

– analizuje wpływ długotrwałej pracy 
przy komputerze na narząd wzroku 
– analizuje wpływ hałasu na stan 
narządu słuchu 
– prezentuje ćwiczenia relaksujące 
narząd wzroku 

52. Budowa i 
funkcje skóry  

2 
(maj) 

V.11.1) Poznanie budowy skóry 
i jej funkcji. 

– wymienia elementy budowy 
skóry i je charakteryzuje 
– wymienia i omawia funkcje 
skóry 
– wymienia przydatki skóry i 
opisuje ich rolę 
 

– analizuje budowę skóry pod kątem 
pełnionych funkcji 
– przewiduje konsekwencje braku 
melaniny  
– ocenia znaczenie regeneracji 
naskórka w zapobieganiu infekcjom  
– porównuje gruczoły potowe, łojowe 
i mlekowe 
– analizuje udział skóry w 
termoregulacji 

53. Choroby skóry 
i profilaktyka 

1 
(maj) 

V.11.2) Charakterystyka 
najczęstszych chorób 
skóry i ich profilaktyki. 

– klasyfikuje choroby skóry 
– wymienia i omawia najczęstsze 
choroby bakteryjne, wirusowe i 
pasożytnicze skóry  

– rozpoznaje choroby skóry na 
podstawie opisów i zdjęć zmian 
skórnych 
– zna zasady profilaktyki chorób skóry 
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– charakteryzuje pasożyty skóry 

54. Budowa 
układu 
hormonalnego  

2 
(maj) 

V.12.2), 
V.12.4), 
V.12.5) 

Poznanie budowy 
układu hormonalnego 
oraz mechanizmu 
działania hormonów. 

– wymienia gruczoły dokrewne 
– wymienia hormony 
produkowane przez poszczególne 
gruczoły dokrewne i omawia ich 
rolę 
– wymienia przykłady hormonów 
o działaniu antagonistycznym 
– omawia działanie przysadki 
mózgowej  
– wymienia zaburzenia 
wynikające z nieprawidłowego 
działania poszczególnych 
hormonów 

– wskazuje lokalizację gruczołów 
dokrewnych w organizmie człowieka 
– wyjaśnia nadrzędną rolę podwzgórza 
i przysadki mózgowej 
– analizuje antagonistyczne działanie 
niektórych hormonów 
– analizuje wpływ przysadki mózgowej 
na funkcjonowanie gruczołów 
podległych 

55. Klasyfikacja 
hormonów 

2 
(maj) 

V.12.1), 
V.12.6), 
V.12.8) 

Charakterystyka 
hormonów. 

– klasyfikuje hormony ze względu 
ich budowę chemiczną, miejsce 
powstawania i mechanizm 
działania 
– opisuje mechanizm działania 
hormonów 
– wymienia hormony tkankowe  
– wyjaśnia rolę i działanie 
adrenaliny  

– analizuje mechanizmy hormonalnej 
regulacji procesów życiowych 
– wskazuje różnice między hormonami 
białkowymi i sterydowymi 
– analizuje rolę, jaką odgrywają 
hormony tkankowe w funkcjonowaniu 
układu pokarmowego 
– analizuje wpływ adrenaliny na 
organizm człowieka 

56. 
Rola sprzężeń 
zwrotnych w 
układzie 
hormonalnym  

1 
(czerwiec) 

V.12.3) 
 

Omówienie 
mechanizmów 
regulujących 
wydzielanie hormonów. 

– wymienia mechanizmy 
regulujące wydzielanie 
hormonów 
– omawia zjawisko sprzężenia 
zwrotnego ujemnego i 
dodatniego 
– omawia regulację wydzielania 
hormonów tarczycy 
– wymienia objawy 
niedoczynności i nadczynności 
tarczycy 

– analizuje na wybranym przykładzie 
mechanizm ujemnego i dodatniego 
sprzężenia zwrotnego 
– porównuje mechanizm ujemnego i 
dodatniego sprzężenia zwrotnego 
– ocenia znaczenie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego w utrzymaniu 
homeostazy organizmu 

57. Regulacja 
hormonalna 

2 
(czerwiec) 

V.12.5), 
V.12.7) 

Poznanie przykładów 
regulacji hormonalnej w 

– podaje przykłady hormonów 
działających antagonistycznie 

– analizuje antagonistyczne działanie 
insuliny i glukagonu w utrzymywaniu 
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układach 
antagonistycznych. 

– charakteryzuje zaburzenia 
regulacji poziomu cukru w 
organizmie 
– wymienia choroby wynikające z 
zachwiania poziomu wapnia w 
organizmie 
– wyjaśnia rolę hormonów w 
procesie dojrzewania i 
kształtowaniu pierwszo-, drugo- i 
trzeciorzędowych cech płciowych 

prawidłowego poziomu glukozy we 
krwi 
– porównuje cukrzycę typu 1 i 2 
– analizuje wpływ parathormonu i 
kalcytoniny w regulacji poziomu 
wapnia w organizmie 
– analizuje rolę witaminy D3 w 
regulacji poziomu wapnia we krwi 

58. Budowa 
żeńskiego i 
męskiego układu 
rozrodczego 

2 
(czerwiec) 

V.13.2) 
 

Omówienie budowy i 
funkcji męskich i 
żeńskich narządów 
płciowych. 

– wymienia elementy układu 
rozrodczego męskiego i żeńskiego 
– omawia funkcje poszczególnych 
elementów męskiego i żeńskiego 
układu rozrodczego 

– lokalizuje narządy męskiego i 
żeńskiego układu rozrodczego 
– analizuje budowę poszczególnych 
elementów męskiego i żeńskiego 
układu rozrodczego pod kątem 
pełnionych funkcji 

59. Proces 
oogenezy i 
spermatogenezy 

1 
(czerwiec) 

V.13.3) Omówienie procesów 
gametogenezy. 

– definiuje terminy: 
spermatogeneza, oogeneza, 
spermiogeneza, ciałko 
kierunkowe 
– omawia przebieg 
spermatogenezy i oogenezy 
– omawia budowę plemnika  

– porównuje proces spermatogenezy i 
oogenezy 
– ocenia rolę ciałek kierunkowych w 
procesie oogenezy 
– analizuje przystosowania budowy 
plemnika do pełnionych funkcji 

60. Cykl 
menstruacyjny i 
fizjologia procesu 
zapłodnienia 

2 
(czerwiec) 

V.13.4), 
V.13.5) 

Analiza cyklu 
menstruacyjnego i 
omówienie procesu 
zapłodnienia. 

– omawia procesy zachodzące w 
czasie dojrzewania pęcherzyka 
jajnikowego 
– omawia budowę komórki 
jajowej 
– wymienia i omawia fazy cyklu 
menstruacyjnego 
– opisuje przebieg zapłodnienia 
 

– analizuje regulację hormonalną cyklu 
menstruacyjnego 
– analizuje rolę ciałka żółtego w 
przebiegu cyklu menstruacyjnego 
– analizuje cykliczne zmiany poziomu 
hormonów w czasie cyklu 
menstruacyjnego 
– analizuje zmiany temperatury i 
zmiany endometrium w czasie cyklu 
miesiączkowego 
– porównuje funkcje progesteronu i 
estradiolu w cyklu menstruacyjnym 
– porównuje reakcję akrosomalną i 
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korową 

61. Fazy rozwoju 
zarodka i płodu 

1 
(czerwiec) 

V.14.3) Omówienie przebiegu 
rozwoju prenatalnego 
człowieka. 

– wymienia etapy rozwoju 
zarodkowego człowieka 
– omawia przebieg rozwoju 
zarodkowego człowieka 
– omawia budowę i funkcje 
łożyska 
– wymienia narządy rozwijające 
się z poszczególnych listków 
zarodkowych 
– wymienia błony płodowe i 
omawia ich funkcje 
– wymienia fazy porodu 

– rozpoznaje na preparatach 
mikroskopowych lub schematach 
morulę, blastocystę i gastrulę 
– analizuje przebieg procesu 
bruzdkowania i gastrulacji 
– analizuje przebieg rozwoju 
płodowego człowieka 
– porównuje rozwój bliźniąt 
jednojajowych i dwujajowych 
– analizuje wpływ hormonów na akcję 
porodową 
– ocenia znaczenie skali Apgar 

62. Ontogeneza 
człowieka 

1 
(czerwiec) 

V.13.1), 
V.14.4) 

Charakterystyka 
rozwoju postnatalnego 
człowieka. 

– wymienia etapy ontogenezy 
człowieka 
– charakteryzuje etapy 
ontogenezy człowieka 

– porównuje etapy ontogenezy 
człowieka 

63. Planowanie 
rodziny 

1 
(czerwiec) 

V.14.1), 
V.14.2) 

Omówienie metod  
antykoncepcji. 
Badania prenatalne. 

– klasyfikuje metody 
antykoncepcyjne 
– wymienia naturalne, sztuczne i 
chirurgiczne metody utrudniające 
poczęcie 
– wyjaśnia mechanizm działania 
hormonalnych tabletek 
antykoncepcyjnych 
– wymienia rodzaje badań 
prenatalnych 

– porównuje wady i zalety różnych 
metod antykoncepcyjnych 
– analizuje wpływ hormonalnych 
tabletek antykoncepcyjnych na 
przebieg cyklu menstruacyjnego 
kobiety 
– porównuje mechanizm działania 
hormonalnych tabletek 
antykoncepcyjnych 
jednoskładnikowych i 
dwuskładnikowych 
– przedstawia swoje zdanie na temat 
hormonalnej aborcji 
– ocenia znaczenie badań 
prenatalnych 

 

 


