
                                                                  Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VII szkoły podstawowej 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Podstawa programowa 

-Wymieniam główne elementy 
doświadczenia 

- Wymieniam etapy obserwacji  

-Przeprowadzam obserwację 
biologiczną 

-Wymieniam elementy budowy 

mikroskopu  
- Wymieniam dziedziny 

biologii 

-Wskazuję komórkę zwierzęcą 
- Wymieniam podstawowe 

elementy budowy komórki 
-Wymieniam tkanki zwierzęce 

- Wymieniam hierarchiczną 

budowę organizmu człowieka  

 

-Rozpoznaję obserwację i 
doświadczenie  

-Rozpoznaję elementy 

budowy mikroskopu  
-Wymieniam zasady 

mikroskopowania 

-Wskazuję próbę kontrolną i 
badawczą doświadczenia 

- Formułuję problem 

badawczy  
- wyjaśniam, czym zajmują 

się przykładowe dziedziny 
biologii/ korzystając z 

ilustracji 

- Podaję rolę 
poszczególnych elementów 

budowy komórki 

- Podaję funkcje tkanek/  
- Opisuję funkcje  

poszczególnych układów  

 

 -Porównuję obserwację i 
doświadczenie 

-Obliczam powiększenie 

mikroskopu  
-Opisuję obraz powstały w 

mikroskopie 

-Opracowuję wniosek 
doświadczenia 

-Przeprowadzam obserwacje 

mikroskopowe/ -Wskazuję 
charakterystyczne cechy 

budowy komórki zwierzęcej/ 
korzystając z ilustracji 

-Wskazuję cechy 

charakterystyczne tkanek  
- Opisuję budowę,  

poszczególnych układów  

 

-Przeprowadzam samodzielnie 
doświadczenie biologiczne 

- Wskazuję związek między 

budową organellom 
komórkowego a pełnioną 

funkcją 

-Wskazuję związek między 
budową a pełnioną funkcją 

tkanek 

- Wskazuję położenie 
poszczególnych narządów  

 

-Projektuję  doświadczenia 
biologiczne  

-Rozpoznaję tkanki na 

podstawie obserwacji 
mikroskopowej 

- Wyjaśniam 

współdziałanie 
poszczególnych układów  

Wymagania ogólne 

II Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki. 

III. Organizm człowieka. 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń:  

1) przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki,….) 

) dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na 
podstawie opisu) tkanki zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa). 

 

- Podaję rolę skóry 

-Wymieniam warstwy skóry 

- opisuję stan zdrowej skóry 
- wymieniam jakie zmiany na 

skórze wymagają pomocy 

lekarskiej 
- wymieniam choroby skóry 

- Rozpoznaję warstwy skóry  

- Wymieniam wytwory 

skóry 
- rozpoznaje niepokojące 

zmiany na skórze, które 

wymagają konsultacji 
lekarskiej. 

-Uzasadniam rolę skóry  

- Opisuję choroby skóry  

- Wskazuję warstwę rozrodczą 
naskórka 

-Wyjaśniam rolę skóry w 

termoregulacji  

- Przedstawiam profilaktykę 
chorób skóry 

-Wskazuję związek między 

budową a pełnioną funkcją 
skóry 

Projektuję doświadczenie 

wykazujące położenie 

receptorów  

III. Organizm człowieka 

2. Skóra. Uczeń:  

1) przedstawia funkcje skóry,  
2) rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz  podaje 

ich funkcje,  

3) opisuje stan zdrowej skóry oraz rozpoznaje niepokojące zmiany na skórze, które 
wymagają konsultacji lekarskiej,  

4) podaje przykłady chorób skóry oraz zasady ich profilaktyki (grzybice skóry, czerniak).  

 

- Wymienia tkanki łączne 

- Wymienia elementy szkieletu 
osiowego 

- Wymienia rolę szkieletu 

-Podaje przykłady schorzeń 

układu ruchu 

-Wymienia sposoby połączeń 
kości  

-Podaje rolę tkanek łącznych 

-Przedstawia funkcje kości  

- podaje przykłady kości 

- przedstawia znaczenie 

aktywności fizycznej dla 

prawidłowej budowy  i 
funkcjonowania układu 

ruchu, 

-podaje zasady profilaktyki 

chorób układu ruchu 

-Podaje przykłady połączeń 

kości 

-Rozpoznaje tkanki łączne 

 - Przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 

rolę składników kości 

- Klasyfikuje kości ze względu 

na kształt 

-Opisuje budowę stawu -

Podaje różnicę między typami 
połączeń kości/  

-Wskazuje związek między 

budową a pełnioną funkcją 

tkanek łącznych 

-Porównuje budowę i sposób 

funkcjonowania tkanek 

mięśniowych 

- Wskazuje cechy budowy 

fizycznej i chemicznej kości 

umożliwiające ich pełnienie 

-Podaje przykłady stawów 

kulistych, zawiasowych 

-Rozpoznaje tkanki na 

podstawie obserwacji 

mikroskopowej 

-Uzasadniam 

współdziałanie mięśni, 

ścięgien, kości i stawów  

w wykonywaniu ruchów 
 

 

III. Organizm człowieka 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń 

2) dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na 
podstawie opisu) tkanki zwierzęce (łączna,) 

3. Układ ruchu. 

1) wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy 

szkieletu osiowego, obręczy i kończyn, 

2) przedstawia funkcje kości i wskazuje cechy budowy fizycznej i chemicznej umożliwiające 
ich pełnienie,  

3) przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę składników kości, 

4) przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów  w wykonywaniu 
ruchów 

5) przedstawia znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy  i funkcjonowania 

układu ruchu,  
6) podaje przykłady schorzeń układu ruchu oraz zasady ich profilaktyki (skrzywienia 

kręgosłupa, płaskostopie, krzywica, osteoporoza).  



- Wymieniam elementy układu 
pokarmowego 

- wymienia rodzaje zębów  

-Określam znaczenie zębów w 

mechanicznej obróbce 
pokarmu; -Przedstawiam 

przyczyny próchnicy  

- Wymienia składniki 

pokarmowe  

-Wymieniam witaminy 

-Wymieniam choroby układu 
pokarmowego 

-Rozpoznaję  elementy 
układu pokarmowego;  

-Podaję funkcje narządów 

- Rozpoznaje (na schemacie, 

rysunku, modelu, według 
opisu itd.) rodzaje zębów  

-Przedstawiam zasady 
profilaktyki próchnicy 

- Przedstawiam  funkcje 
składników pokarmowych 

-Podaję rolę wybranych 
witamin i soli mineralnych 

-Wyjaśniam na czym polega 
anoreksja, bulimia 

- Podaję zasady profilaktyki 

chorób układu 

pokarmowego 

-Wskazuję miejsca, w których 
zachodzi trawienie i 

wchłanianie pokarmu 

- Przedstawiam wzór zębowy 

- Przedstawia źródła 
pokarmowe białek, tłuszczów, 

węglowodanów, witamin, soli 

mineralnych i wody,  
- Przedstawia miejsca 

trawienia białek, tłuszczów i 

węglowodanów;  
-Określam produkty trawienia 

- Przedstawiam skutki 

niedoboru niektórych witamin 

oraz składników mineralnych 

- obliczam indeks masy ciała 
- Wyjaśniam, na czym polega 

cukrzyca 

 

-Przedstawiam związek 
budowy narządów z pełnioną 

funkcją, 

- Przeprowadzam 

doświadczenie sprawdzające 

obecność skrobi w produktach 
spożywczych, 

-Uzasadniam skutki 

niewłaściwej suplementacji 
witamin i składników 

mineralnych,  

- Uzasadniam rolę błonnika w 
funkcjonowaniu układu 

pokarmowego oraz 
konieczność systematycznego 

spożywania owoców i warzyw, 

- uzasadniam konieczność 

stosowania diety 

zróżnicowanej i dostosowanej 
do potrzeb organizmu - 

Analizuję konsekwencje 

zdrowotne niewłaściwego 
odżywiania), 

-Projektuję doświadczenie 
wykrywające skrobię w 

produktach spożywczych 

-Projektuję odpowiednią 

dietę dla nastolatka 

- Określam rolę enzymów 

trawiennych 

w trawieniu poszczególnych 
składników pokarmowych; 

III. Organizm człowieka 

4. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 

1) wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy 

układu pokarmowego; podaje ich funkcje oraz przedstawia związek budowy tych elementów 
z pełnioną funkcją,  

2) wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów 

oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu; przedstawia przyczyny 
próchnicy i zasady jej profilaktyki, 

3) wymienia składniki pokarmowe oraz przedstawia ich funkcje,  

4) przedstawia źródła pokarmowe białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin, soli 
mineralnych i wody,  

5) przeprowadza doświadczenie sprawdzające obecność skrobi w produktach spożywczych, 

6) przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i węglowodanów; określa produkty tych 
procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania, 

7) przedstawia skutki niedoboru niektórych witamin (A, D, K, C, B6, B12) oraz składników 
mineralnych (Mg, Fe, Ca) w organizmie oraz dostrzega skutki niewłaściwej suplementacji 

witamin i składników mineralnych,  

8) przedstawia rolę błonnika w funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia 
konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw, 

9) uzasadnia konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb 
organizmu (wiek, płeć, stan zdrowia, aktywność fizyczna itp.), oblicza indeks masy ciała 

oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość, 

nadwaga, anoreksja, bulimia, cukrzyca), 
 10) podaje przykłady chorób układu pokarmowego oraz zasady ich profilaktyki (WZW A, 

WZW B, WZW C, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zatrucia pokarmowe, rak jelita 

grubego).  

-Wymieniam elementy budowy 

układu krążenia 

-Podaję rolę narządów układu 

krążenia 

- Przedstawiam rolę głównych 

składników krwi 

- Wymieniam grupy krwi   

- Podaję przykłady chorób 
krwi, układu krążenia 

-Wymieniam narządy układu 
odpornościowego 

- Wskazuje drogi zarażenia 

wirusem HIV. 

-Rozpoznaje narządy układu 

krążenia 

- Przedstawiam krążenie 

krwi w obiegu małym i 

dużym 

- Przedstawiam społeczne 

znaczenie krwiodawstwa 

- Dokonuję pomiaru tętna i 

ciśnienia krwi 

-Przedstawiam zasady 

profilaktyki chorób układu 
krążenia 

-Rozpoznaje wybrane 
narządy układu 

odpornościowego 

- Podaje funkcje narządów 

układu odpornościowego 

-Rozpoznaje na schemacie, na 

podstawie opisu) tkanki 

zwierzęce (łączna,) 
- Przedstawiam znaczenie 

aktywności fizycznej i 

prawidłowej diety dla 
właściwego funkcjonowania 

układu krążenia, 

-Określam rolę zastawek w 
sercu 

- Rozróżniam typy odporności  

-Wyjaśniam co to jest konflikt 
serologiczny 

- Przedstawiam znaczenie 

przeszczepów oraz zgody na 
transplantację narządów 

- Wymieniam najczęstsze 

alergeny 
- Podaję wartości prawidłowego 

ciśnienia 

krwi i określa przyczyny 
nadciśnienia; 

 

  

- Wskazuję dawcę i biorcę 

krwi 

- Opisuje proces krzepnięcia 
krwi 

-Wyjaśniam różnicę między 

ciśnieniem skurczowym i 
rozkurczowym 

- Określam wpływ różnych 
czynników na pracę serca; 

- Uzasadniam konieczność 
okresowego wykonywania 

badań kontrolnych krwi, 

pomiaru pulsu i ciśnienia 

- Opisuje sposoby nabywania 

odporności 

- Określam istotę działania 

szczepień ochronnych i 
surowicy 

-Porównuję szczepionkę i 
surowicę 

- Określam w jakiej sytuacji 
dochodzi do konfliktu 

-Rozpoznaje (pod 

mikroskopem, tkanki 

zwierzęce (łączna,) 

- Oceniam znaczenie 

szczepień 

- Przedstawiam podłoże 

chorób alergicznych, 

- Wyjaśniam związek pracy 

serca z tętnem 
i ciśnieniem krwi; 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń 

2) dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na 

podstawie opisu) tkanki zwierzęce (łączna,) 

III. Organizm człowieka 

5. Układ krążenia 

1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.); 
podaje ich funkcje,  

2) przedstawia krążenie krwi w obiegu małym i dużym, 

3) przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, 
osocze),  

4) wymienia grupy krwi  układu AB0 i Rh oraz przedstawia społeczne znaczenie 

krwiodawstwa, 
5) dokonuje pomiaru tętna i ciśnienia krwi podczas spoczynku i po wysiłku fizycznym,  

6) przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego 

funkcjonowania układu krążenia,  
7) podaje przykłady chorób krwi (anemia, białaczki), układu krążenia (miażdżyca, 

nadciśnienie tętnicze, zawał serca) oraz zasady ich profilaktyki,  

8) uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru pulsu 
i ciśnienia. 

6. Układ odpornościowy. Uczeń 

1) rozpoznaje wybrane narządy układu odpornościowego: śledzionę, grasicę  i węzły chłonne 
(na schemacie, rysunku, według opisu itd.) i podaje ich funkcje, 

2) rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności 

(czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej),  



serologicznego i przewiduje 
jego skutki, 

3) określa istotę działania szczepień ochronnych i surowicy; podaje wskazania do ich 
zastosowania oraz ocenia znaczenie szczepień,  

4) określa w jakiej sytuacji dochodzi do konfliktu serologicznego i przewiduje jego skutki,  

5) przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów,  
6) przedstawia podłoże chorób alergicznych i wymienia najczęstsze alergeny,  

7) wskazuje drogi zarażenia wirusem HIV. 

 

- Wymienia narządy układu 

oddechowego 

- Wskazuje miejsce  wymiany 

gazowej zewnętrznej. 

- Dokonuje obserwacji zmian 

częstości oddechu podczas 
spoczynku i po wysiłku 

fizycznym, 

-Podaje przykłady chorób 

układu oddechowego 

-Przedstawia mechanizm 

wentylacji płuc 

- Podaje zasady profilaktyki 

-Podaje funkcje narządów 
układu oddechowego 

-Opisuje przebieg wymiany 

gazowej w tkankach i w 

płucach 

- Dokonuje obserwacji zmian 

częstości oddechu podczas 
spoczynku i po wysiłku 

fizycznym i wyciąga wnioski 

- Przedstawia czynniki 

wpływające na stan i 

funkcjonowanie układu 
oddechowego, 

-Wskazuje związek między 
budową a funkcją narządów 

układu oddechowego 

 

-Projektuje doświadczenie 

wykrywające produkty 

oddychania 

-Uzasadnia rolę 

oddychania 

-Uzasadnia budowę 
mitochondrium 

 

III. Organizm człowieka 

7. Układ oddechowy. Uczeń:  

1) rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, 
według opisu itd.); podaje ich funkcje oraz przedstawia związek budowy tych elementów z 

pełnioną funkcją,  

2) przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech),  

3) dokonuje obserwacji zmian częstości oddechu podczas spoczynku i po wysiłku 

fizycznym,  
4) opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach, 

5) przedstawia czynniki wpływające na stan i funkcjonowanie układu oddechowego,  

6) podaje przykłady chorób układu oddechowego oraz zasady ich profilaktyki (grypa, 
angina, gruźlica, rak płuca).  

 

- Wymienia narządy układu 

wydalniczego 

- Podaje przykłady chorób 

układu moczowego 

Podaje przykłady substancji, 

które są wydalane z 

organizmu człowieka 

- Wymienia narządy biorące 

udział w  wydalaniu 

substancji przemiany materii 

- Podaje zasady profilaktyki 

-Podaje funkcje narządów 

układu wydalniczego 

-Opisuje skład moczu 

zdrowego człowieka 

- Przedstawia istotę procesu 

wydalania 

- Uzasadnia konieczność 

okresowego wykonywania 

badań kontrolnych moczu 

-Opisuje budowę nerki,  

-Przedstawia mechanizm 
produkcji moczu 

III. Organizm człowieka 

8. Układ wydalniczy. Uczeń:  

1) przedstawia istotę procesu wydalania; podaje przykłady substancji, które są wydalane z 
organizmu człowieka (mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w 

ich wydalaniu,  

2) rozpoznaje elementy układu wydalniczego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz 

przedstawia ich funkcje, 

3) podaje przykłady chorób układu moczowego oraz zasady ich profilaktyki (zakażenia dróg 
moczowych, kamica nerkowa),  

4) uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu 

- Wymienia gruczoły 

dokrewne 

-Podaje rolę adrenaliny 

-Podaje rolę układu 
nerwowego 

-Rozpoznaje komórkę 
nerwową 

-Podaje przykłady odruchów 

 

-Wskazuje  lokalizację 

gruczołów dokrewnych 

-Podaje rolę insuliny 

-Podaje rolę hormonów 

-Rysuje komórkę nerwową 

- Przedstawia sposoby 

radzenia sobie ze stresem, 

- Podaje hormony przez nie 

wydzielane (hormonu wzrostu, 

tyroksyny, insuliny, glukagonu, 
adrenaliny, testosteronu, 

estrogenów i progesteronu) 

oraz  przedstawia ich rolę,  
- Rozpoznaje elementy 

ośrodkowego i obwodowego 

układu nerwowego 

-Przedstawia klasyfikację 

układu nerwowego 

-Opisuje budowę komórki 

nerwowej 

- Opisuje łuk odruchowy 

-Podaje rolę układu 

autonomicznego 

- Przedstawia antagonistyczne 

działanie insuliny i glukagonu 

-Porównuje hormony 

wydzielania zewnętrznego i 

wewnętrznego 

-Wskazuje związek między 

budową a rolą komórki 

nerwowej 

- Porównuje rolę 
współczulnego i 

przywspółczulnego układu 

nerwowego 

 

-Wyjaśnia, dlaczego nie 

należy bez konsultacji z 

lekarzem przyjmować 
preparatów i  leków 

hormonalnych opierając 

się na konkretnych 
przykładach 

- Uzasadnia negatywny 

wpływ na zdrowie 

człowieka niektórych 

substancji 
psychoaktywnych: 

alkoholu, narkotyków, 

środków dopingujących, 
dopalaczy, nikotyny 

III. Organizm człowieka 

11. Układ dokrewny. Uczeń:  

1) wymienia gruczoły dokrewne (przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, jądra  i jajniki); 
wskazuje ich lokalizację; podaje hormony przez nie wydzielane (hormonu wzrostu, 

tyroksyny, insuliny, glukagonu, adrenaliny, testosteronu, estrogenów i progesteronu) oraz  

przedstawia ich rolę,  
2) przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu,  

3) wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i  leków 

hormonalnych.  
9. Układ nerwowy. Uczeń:  

1) rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, 

rysunku, według opisu itd.) i podaje ich funkcje,  
2) porównuje rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego 

3) opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje odruchów, 

4) przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem,  

5) przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji 
psychoaktywnych:  



- Przedstawia rolę zmysłu 
równowagi, smaku, wskazuje 

umiejscowienie receptorów 

-Wymienia wady wzroku 

-Wymienia narządy ochronne 
oka 

-Podaje rolę elementów 
budowy oka i ucha 

-Lokalizuje narząd 
równowagi 

-Rozpoznaje elementy budowy 
oka, ucha 

- Dokonuje obserwacji 
wykazującej obecność tarczy 

nerwu wzrokowego 

-Przedstawia przebieg 

promieni świetlnych w oku 

-Przedstawia przebieg dźwięku 

w uchu 

- Przedstawia przyczyny ich 
powstawania wad wzroku oraz 

sposób korygowania 

-Określa wpływ hałasu 

-Projektuje sprawdzające 
gęstość rozmieszczenia 

receptorów w skórze 

różnych części ciała.  

 

III. Organizm człowieka 

10. Narządy zmysłów. Uczeń:  

1) rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz  

przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu,  
2) dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego 

3) wymienia wady wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm), 
przedstawia przyczyny ich powstawania oraz sposób korygowania 

4) rozpoznaje elementy budowy ucha (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz 
przedstawia ich funkcje,  

5) określa wpływ hałasu na zdrowie człowieka, 

6) przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, wskazuje umiejscowienie receptorów…., 

7) przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze 

różnych części ciała.  

 

-Wymienia narządy układu 

rozrodczego męskiego i 
żeńskiego 

-Wymienia gamety 

- Wskazuje drogi zarażenia 

wirusem HIV. 

-Podaje rolę narządów 

rozrodczych żeńskich i 

męskich 

-Wymienia etapy rozwoju 

przedurodzeniowego 

człowieka 

- przedstawia podstawowe 

zasady profilaktyki chorób 

przenoszonych drogą 

płciową; 

-Wymienia błony płodowe 

- Opisuje etapy cyklu 

miesiączkowego kobiety, 

- Określa rolę gamet w 

procesie zapłodnienia 

-Porównuje gamety 

-Przedstawia cechy 

fizycznego, psychicznego i 

społecznego dojrzewania 

 

-wyjaśniam, jak może dojść do 

zakażenia kiłą, rzeżączką i HIV, 

-Uzasadnia rolę łożyska 

 

-wyjaśniam, jakie są objawy 

chorób i jak można uniknąć 
zakażenia nimi 

-Określa różnicę między 
zarodkiem a płodem 

- przewiduje indywidualne 

i społeczne 

skutki zakażenia HIV i 

HPV; 

-Uzasadnia konieczność 

wykonywania badań 

kontrolnych jako sposobu 

wczesnego wykrywania 

raka piersi, raka szyjki 

macicy i raka prostaty 

 

III. Organizm człowieka 

12.  Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:  
1) rozpoznaje elementy budowy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego (na schemacie, 

według opisu itd.)  oraz podaje ich funkcje,  

2) opisuje etapy cyklu miesiączkowego kobiety,  
3) określa rolę gamet w procesie zapłodnienia,  

4) wymienia etapy rozwoju przedurodzeniowego człowieka (zygota, zarodek, płód) i 

wyjaśnia wpływ różnych czynników na rozwój zarodka i płodu 
5) przedstawia cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka,  

6) przedstawia zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową,  

7) uzasadnia konieczność wykonywania badań kontrolnych jako sposobu wczesnego 

wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty.    

6. Układ odpornościowy. Uczeń 

7)wskazuje drogi zarażenia wirusem HIV. 
 

-Wymienia negatywny wpływ 

alkoholu, papierosów na 
zdrowie 

-Wymienia choroby 

 -Wyjaśnia co to jest choroba 

 

- wyjaśnia, dlaczego nie należy 

bez wyraźnej potrzeby 
przyjmować leków 

ogólnodostępnych i 

suplementów,  
- uzasadnia, że antybiotyki i 

inne leki należy stosować 

zgodnie z zaleceniem lekarza 

-Wskazuje czynniki 

chorobotwórcze i podaje 
przykłady chorób 

- przedstawia zdrowie jako 

stan równowagi środowiska 
wewnętrznego organizmu oraz 

choroby  jako zaburzenia 

homeostazy 

- opisuje współdziałanie  

poszczególnych układów 
narządów w utrzymaniu 

niektórych parametrów 

środowiska wewnętrznego  
na określonym poziomie 

IV Homeostaza. Uczeń 

1. opisuje współdziałanie  poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych 
parametrów środowiska wewnętrznego  na określonym poziomie (temperatury, poziomu 

glukozy we krwi, ilości wody w organizmie),  

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

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

4. uzasadnia, że antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza 

(dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji).  
5) przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji 

psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w 

tym, w e-papierosach) oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków.  
 

 

 

 


