
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii klasa III zakres podstawowy 

  

I Podstawa prawna  

Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie:  

• Realizowanego w szkole programu nauczania z biologii w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej: “ Biologia na czasie”  

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej  

• Podstawy programowej przedmiotu biologia 

  

II Ogólne zasady oceniania uczniów   

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania  

• Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia  

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.  

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.  

  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.   

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.   

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest 

udostępniana w czasie konsultacji/w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.   

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek 

lub konsultacji.  

6. Prowadzenie kart pracy (poziom podstawowy) lun zeszytu (poziom rozszerzony) jest obowiązkowe. W zeszycie powinny znaleźć się: notatki  

a także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie podręcznika lub innych pomocy 

wskazanych przez nauczyciela  

  

  

III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów:  



  

1. Ocenie podlegają:    

sprawdziany, testy obejmujące większy zakres materiału, kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje (sprawdziany, testy, kartkówki mogą być 

również w wersji on-line), odpowiedź ustna, przygotowanie (lub nieprzygotowanie) do lekcji, zadania domowe, prace w grupach, prace 

długoterminowe, udział w konkursach itd.).  

  

  

  

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:   

Kryteria oceniania - umiejętności szczegółowe:  

Kształtowanie języka przedmiotu  

• rzeczowość wypowiedzi  

• odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej  

• poprawne stosowanie podstawowych pojęć  

• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości, wyciąganie wniosków.  

  

Rozwiązywanie problemów  

• właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu  

• analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia  

• zaplanowanie rozwiązania  

• zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu  

• uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków  

  

  

• Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

ucznia.   

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:  

poniżej 30% - ocena niedostateczna  

30% - 49-% - ocena dopuszczająca  

50% - 74% - ocena dostateczna  

75% - 89% - ocena dobra  

90% - 99% - ocena bardzo dobra   



100 % - ocena celująca  

  

  

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji.  

  

• Sprawdziany pisemne  w tym testy planuje się na zakończenie działu (mogą być również w wersji on-line).   

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, (termin sprawdzianu ustalony i wpisany do 

dziennika co najmniej tydzień wcześniej).  

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.   

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego 

działu.   

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.   

  

• Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu 

programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania 

domowego, w tym znajomości procedury eksperymentu chemicznego  

  

• Kartkówka co najmniej jedna w semestrze z materiału realizowanego na trzech lekcjach   

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.  

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.   

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  

 

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:  

poniżej 39% - ocena niedostateczna  

40% - 59-% - ocena dopuszczająca  

60% - 79% - ocena dostateczna  

80% - 94% - ocena dobra  

95% - 99% - ocena bardzo dobra   

100 % - ocena celująca  

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji.  

 



  

✓ Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:   

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,   

• właściwe posługiwanie się pojęciami,   

• zawartość merytoryczną  i rzeczową wypowiedzi,   

• sposób formułowania wypowiedzi.   

• odpowiedź ustna może być zamieniona na kartkówkę,    

• wyrażanie sądów, uzasadnienie,   

• płynność spójność wypowiedzi, logiczny układ treści,   

• kształtowanie wypowiedzi w zależności od jej celu i sytuacji komunikacyjnej,  

• sugestywność wypowiedzi.  

  

  

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 

podczas lekcji. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:   

  

• prawidłowe wykonanie,  

• samodzielne wykonanie zadania, estetykę wykonania,  

• stopień zrozumienia zadania,  

• zastosowanie wiedzy przedmiotowej,   

• oryginalność.  

  

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w PSO (plusy/minusy). Poprzez „aktywność na 

lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, dyskusji formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, 

poprawne wykonywanie poleceń.  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w 

grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, 

znalezienie nieszablonowych rozwiązań.   

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).   

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:    

pięć„+”, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą,  

pięć„-”, to otrzymuje ocenę niedostateczną,   



  

✓ Praca na lekcjach - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• współpracę z zespołem,   

• udzielanie pomocy kolegom,   

• inicjatywa ( własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenia nauczyciela,   

• samodyscyplina,   

• udzielanie pomocy kolegom ( własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenie nauczyciela,   

• zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,   

• inwencja twórcza,   

• sposób prezentacji,   

• oryginalność i pomysłowość pracy.   

  

✓ Przygotowanie do lekcji - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• orientacja w bieżącym materiale,   

• posiadanie podstawowego wyposażenia( podręcznika, zeszytu),   

• odrabiane zadań domowych,   

• posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych,   

  

  

✓ Praca w grupie oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,   

• aktywne słuchanie innych , pomoc,   

• tolerancja wobec wartości i poglądów innych osób,   

• modelowanie zachowania innych w grupie,   

• korzystanie z pomocy innych osób,   

• podporządkowanie się poleceniom,   

• umiejętność dyskutowania, negocjowania,   

• przestrzeganie kultury języka i dyskusji,  

• twórczy wkład (argumenty, pomysły),  

• współodpowiedzialność.  



  

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub 

zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, referatów, prezentacji.  Oceniane mogą być takie elementy jak planowanie i wykonanie 

eksperymentu, opis obserwacji i formułowanie wniosków.  

 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• wartość merytoryczną pracy,   

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,   

• wykorzystanie informacji z różnych źródeł (poszukiwanie, porządkowanie i wybór istotnych źródeł informacji, analiza, porównywanie, 

uogólnienie, ocena zgromadzonego materiału, korzystanie z mediów, umiejętność oceny przydatności zgromadzonych materiał)  

• estetykę wykonania,   

• wkład pracy ucznia,   

• sposób prezentacji,   

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

  

  

✓ Aktywność pozalekcyjna - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• udział w konkursach przedmiotowych itp.,   

• wykonanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym,    

• dobrowolne działanie na rzecz innych,   

• zdobywanie wiadomości wykraczających poza program nauczania.  

  

✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z 

zasadami zapisanymi w WSO.  

  

  

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników.  

Na początku roku szkolnego uczniowie realizujący przedmiot w zakresie rozszerzonym piszą test diagnozujący z zakresu szkoły podstawowej- 

do dziennika wpisywana jest informacja w postaci punktów procentowych, która nie przekłada się na ocenę i nie ma wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną.   

Nauczyciel przeprowadza test dla osób z niską frekwencją zgodnie z zasadami szkolnego programu naprawy frekwencji,  

Nauczyciel może przeprowadzić badanie wyników w formie testu obejmującego przerobiony do tej pory materiał nauczania  

  



W przypadku badania wyników nauczania z danego zakresu, badania wiedzy maturalnej (np. semestru), ocena wpisywana jest do dziennika 

zgodnie z przelicznikiem jak przy sprawdzianach.  

  

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji.  
 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących  

- diagnoza na wejście  

- testy umiejętności maturalnych  

- matura próbna  

- badania wyników  

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki –dotyczą uczniów realizujących program w zakresie rozszerzonym (ich 

przeprowadzenie ma charakter informacyjny, uczeń, który jest nieobecny lub napisze test poniżej 30% będzie pisał go ponownie we wrześniu i 

wówczas ocena jest wpisana do dziennika, jako jedna z ocen cząstkowych (przelicznik punktowy jak na sprawdzianach)  

  

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania  

• Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze (lub zamiennie kartkówka)  

• Sprawdziany działowe, testy – zgodnie z planem pracy (co najmniej 1 w semestrze)  

• Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.  

• Zadania domowe - według uznania nauczyciela.  

• Praca na lekcji - według uznania nauczyciela.  

• Aktywność i praca ucznia na lekcji - według uznania nauczyciela.  

• Praca w grupie - według uznania nauczyciela.  

• Praca dodatkowe  - według uznania nauczyciela.  

  

5. Wymagana ilość ocen:  

proponowana:   

przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny  

przy 3-4 godz. w tygodniu – min. 5 ocen  

przy 5 i więcej godz. w tygodniu – min. 7 ocen  

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna)  

  

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie   



Zgodnie z zapisami statutu.  

• Rodzice maja prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w czasie konsultacji, zebrań lub po umówieniu się z nauczycielem.  

  

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen ;   

poprawa oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji  

  

• Uczeń może poprawić ocenę bieżącą (np. ze sprawdzianu) na zasadzie dobrowolności, raz w ciągu dwóch tygodni od jej 

otrzymania w terminie ustalonym przez nauczyciela. Po terminie wyłącznie za zgodą nauczyciela w uzasadnionych przypadkach. Za 

datę otrzymania oceny przyjmuje się wpis do e-dziennika. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się w dzienniku obok oceny uzyskanej 

poprzednio (osobna kolumna).  

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, podpowiedzi 

kolegów nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny.  

• Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; przy nieobecności dłuższej niż 

tydzień w terminie ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu  

• Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianów i kartkówek w czasie lekcji, na której nauczyciel je omawia, lub w czasie konsultacji.  

• Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, 

systematyczność, jawność.  

• Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w statucie szkoły.  

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

• Ocena jest uwarunkowana stopniem opanowania przez uczniów treści przewidzianych podstawą programową:  

  

Warunki uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły.  

  

  

VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Ogólne propozycje dostosowania wymagań dydaktycznych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:  

A) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu:  

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem pojęć,  

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,  

• w czasie odpowiedzi ustnych wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie,  



• w czasie odpowiedzi pisemnych (kartkówek, testów) dawać więcej czasu na pisanie lub mniej zadań do wykonania w 

standardowym czasie,  

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,  

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu,  

• podczas oceniania ćwiczeń praktycznych brać przede wszystkim pod uwagę chęci, wysiłek,  

B) z inteligencją niższa niż przeciętna:  

• często odwoływać się do konkretu,  

• omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej 

podstawy programowej),  

• podawać polecenia w prostszej formie,  

• wydłużać czas na wykonanie zadania,  

• podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień,  

• dać większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału,  

• kontrolować systematyczność pracy ucznia,  

  

C) słabowidzący:  

• dawać większą czcionkę testów, tekstów rozdawanych uczniom,  

• podczas lekcji posadzić ucznia w pierwszej ławce,  

• zorganizować wsparcie koleżanki z ławki,  

• stosować dużych plansz, wykresów umożliwiających poszerzenie wiedzy,  

• wydłużyć czas pracy,  

• formy sprawdzania wiedzy – odpowiedzi ustne,  

• podczas pytania wydłużyć czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią  

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,  

• oceniać wszelką aktywność na lekcji,  

  

D) słabo słyszący:  

• Uczeń powinien być blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i 

jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na 

lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi   

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę -nie powinien chodzić po klasie, 

czy być odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust   



• nauczyciel powinien mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy 

nadmiernej gestykulacji   

• należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia 

kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też 

większe zmęczenie. Takie zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez 

aparat   

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczniów niedosłyszących. W 

przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku 

słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce   

• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest wstanie słuchać 

nauczyciela -co wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. 

Często więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów w klasie   

• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo 

będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.   

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy   

• nauczyciel może przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub 

poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze   

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez 

dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty,  

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego 

wypowiedzi, ale by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu   

• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla ucznia z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, 

dlatego też należy stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu o znane 

mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w 

pisaniu.   

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej 

oceny pracy. Błędy mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z uczniem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej oraz 

ukierunkowania rodziców do dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając uczniowi wskazówek do sposobu 

ich poprawienia   

• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to 

od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy 



szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, 

obowiązkowość, dokładność).   

  

  

  

  

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:   

  

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:   

• Odpowiedź  “Odp”  

• praca na lekcji - “Pnl”  

• sprawdziany “S”,  

• kartkówki “K”  

• Projekty - “P”  

• “bz” – brak zadania  

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.  

• “nb” jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp.  

• “+”/”-” jako informacja o pracy ucznia wpis w kolumnie (“Pnl”)  

  

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:   

• testy, sprawdziany   

• kartkówki, odpowiedzi ustne   

• prace domowe, projekty  

• praca na lekcji   

  

VIII Ogólne wymagania  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia i stosuje je do 

rozwiązywania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności, 

•  nabył wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,  



• proponuje rozwiązania nietypowe, 

•  osiąga sukcesy w konkursach biologicznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  

• wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, np.: atlasów anatomicznych, kuczy do 

oznaczania roślin i zwierząt, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu,  

• potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne,  

•  posługuje się zaawansowaną terminologią biologiczną, 

•   trafnie dobiera liczne przykłady, 

• potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

•  sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 

•   potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,  

• posługuje się jasnym, biologicznym językiem, 

•  poprawnie używa pojęć biologicznych,  

• poprawnie opisuje zjawiska biologiczne i wyciąga wnioski w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

•  trafnie dobiera przykłady, 

• posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,  

• wykonuje proste preparaty mikroskopowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów,  

• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, wykresy, tablice słowniki itp.,  

• posługuje się zrozumiałym językiem 

•  zazwyczaj poprawnie używa podstawowych pojęć biologicznych,  

• poprawnie opisuje zjawiska biologiczne,  



• podaje nieliczne przykłady. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

• potrafi przyporządkować dane zjawisko biologiczne do podanego przez nauczyciela przykładu,  

•  definiuje podstawowe pojęcia biologiczne lecz bez dokładnego ich zrozumienia. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

• wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

• posiada takie braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

• Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny opracowane są dla każdego oddziału zgodnie z zakresem oraz realizowanymi 

treściami nauczania wynikającymi z realizacji podstawy programowej i danego programu nauczania są dostępne w bibliotece. 

Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany  
 

  

Pozostałe zasady nie zapisane w powyższym przedmiotowym systemie oceniania zawarte są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania – 

statut szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny klasa III zakres podstawowy 

 
Biologia na czasie 3.  

Temat 

Poziom wymagań 

ocena 

dopuszczająca 

ocena 

dostateczna 

ocena 

dobra 

ocena 

bardzo dobra 

ocena 

celująca 

Rozdział 1. Genetyka molekularna 

1. Gen a genom. 

Budowa  

i rola kwasów 

nukleinowych 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: gen, 

genom, chromosom, 

chromatyna, nukleotyd, 

replikacja DNA 

• przedstawia budowę 

genu organizmu 

eukariotycznego 

• podaje funkcje DNA 

• przedstawia budowę 

chromosomu 

• charakteryzuje budowę 

nukleotydu DNA i 

RNA 

• określa rolę DNA jako 

nośnika informacji 

genetycznej  

• wymienia rodzaje RNA  

• podaje rolę 

poszczególnych 

rodzajów RNA  

• opisuje budowę 

przestrzenną cząsteczki 

DNA 

Uczeń: 

• określa lokalizację 

genomu w komórce 

eukariotycznej 

• wyjaśnia, na czym 

polega 

komplementarność zasad 

azotowych w cząsteczce 

DNA 

• określa sekwencję 

nukleotydów w jednej 

nici DNA na podstawie 

znanej sekwencji 

nukleotydów  

w drugiej nici  

• charakteryzuje budowę 

RNA 

• przedstawia istotę 

procesu replikacji DNA 

• definiuje pojęcia: ekson, 

intron 

• wymienia nazwy 

rodzajów wiązań w 

cząsteczce DNA 

Uczeń: 

• oblicza procentowy 

skład nukleotydów w 

danym fragmencie 

DNA, posługując się 

zasadą 

komplementarności 

• opisuje organizację 

materiału genetycznego 

w jądrze komórkowym 

• wykazuje znaczenie 

polimerazy DNA 

w procesie replikacji 

DNA 

• porównuje budowę  

i funkcje DNA z 

budową  

i funkcjami RNA 

• wyjaśnia sposób 

łączenia się 

nukleotydów 

w pojedynczym 

łańcuchu DNA 

Uczeń: 

• omawia przebieg 

replikacji DNA 

• wskazuje różnice 

między genami 

ciągłymi a genami 

nieciągłymi 

• charakteryzuje etapy 

upakowania DNA w 

jądrze komórkowym 

• wykazuje związek 

między genami a 

cechami organizmu 

 

Uczeń: 

• wykazuje rolę 

replikacji w 

zachowaniu 

niezmienionej 

informacji 

genetycznej 

• uzasadnia 

konieczność 

zachodzenia 

replikacji DNA 

przed podziałem 

komórki 

• wykazuje znaczenie 

poprawności 

kopiowania DNA 

podczas replikacji 

DNA 



i wskazuje te wiązania  

na schemacie 

 

• wykorzystuje zasadę 

komplementarności do 

obliczania liczby 

poszczególnych 

rodzajów nukleotydów 

w cząsteczce DNA 

2. Kod genetyczny Uczeń: 

• definiuje pojęcia: kod 

genetyczny, kodon, nić 

matrycowa DNA, nić 

kodująca DNA 

• wymienia cechy kodu 

genetycznego 

• wyjaśnia znaczenie 

kodonu START i 

kodonu STOP 

Uczeń: 

• charakteryzuje cechy 

kodu genetycznego 

• analizuje tabelę kodu 

genetycznego 

• wskazuje na kod 

genetyczny jako sposób 

zapisu informacji 

genetycznej 

Uczeń: 

• wyjaśnia różnice 

między kodem 

genetycznym  

a informacją genetyczną 

• zapisuje sekwencję 

aminokwasów łańcucha 

polipeptydowego  

na podstawie sekwencji 

nukleotydów mRNA 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia zasadę 

kodowania informacji 

genetycznej przez 

kolejne trójki 

nukleotydów DNA   

• na podstawie tabeli 

kodu genetycznego 

tworzy przykładowy 

fragment mRNA, 

który koduje 

przedstawiony łańcuch 

aminokwasów 

Uczeń: 

• korzystając z 

różnych źródeł 

wiedzy, 

charakteryzuje inne 

cechy kodu 

genetycznego niż te 

podane w 

podręczniku 

• oblicza liczbę 

nukleotydów i 

kodonów kodujących 

określoną liczbę 

aminokwasów oraz 

liczbę aminokwasów 

kodowaną przez 

określoną liczbę 

nukleotydów i 

kodonów 

3. Ekspresja genów Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

ekspresja genów, 

biosynteza białek, 

translacja, transkrypcja 

• wymienia etapy 

ekspresji genów 

• wskazuje miejsca 

zachodzenia 

transkrypcji i translacji 

w komórce 

Uczeń: 

• omawia przebieg 

transkrypcji i translacji 

• wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywa tRNA 

w procesie translacji 

• podaje znaczenie 

modyfikacji 

zachodzących po 

transkrypcji i po translacji 

Uczeń: 

• określa rolę polimerazy 

RNA w procesie 

transkrypcji 

• podaje przykłady 

regulacji ekspresji 

genów 

Uczeń: 

• przedstawia i opisuje 

sposoby regulacji 

ekspresji genów 

• uzasadnia konieczność 

modyfikacji białek  

po translacji 

 

Uczeń: 

• korzystając z 

różnych źródeł 

informacji, ustala, 

czy jest możliwy 

proces odwrotny do 

transkrypcji, 

oznaczający 

uzyskanie DNA na 

podstawie RNA 



• ilustruje schematycznie 

etapy odczytywania 

informacji genetycznej 

• omawia rolę rybosomów 

w procesie translacji 

• wyjaśnia istotę regulacji 

ekspresji genów 

Rozdział 2. Genetyka klasyczna 

4. I prawo Mendla. 

Krzyżówka testowa 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: allel, 

allel dominujący, allel 

recesywny, genotyp, 

fenotyp, homozygota, 

heterozygota, krzyżówka 

testowa 

• podaje treść I prawa 

Mendla  

• przedstawia sposób 

zapisu literowego alleli 

dominujących i rece-

sywnych oraz 

genotypów homozygot 

(dominujących  

i recesywnych) oraz 

hetero-zygot 

• przedstawia za pomocą 

szachownicy Punnetta 

przebieg dziedziczenia 

określonej cechy 

zgodnie  

z I prawem Mendla 

• wymienia przykłady 

cech dominujących 

i recesywnych 

człowieka 

Uczeń: 

• przedstawia różnice 

między genotypem a 

fenotypem 

• analizuje krzyżówkę 

ilustrującą badania,  

na podstawie których 

Mendel sformułował I 

prawo  

• omawia znaczenia badań 

Mendla dla rozwoju 

genetyki 

• wyjaśnia, czym się różni 

homozygota od 

heterozygoty 

• wykonuje typowe 

krzyżówki genetyczne 

jednogenowe 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia danej cechy, 

wykonując krzyżówkę 

genetyczną 

• określa stosunek 

fenotypowy w 

pokoleniach potomnych 

• podaje rodzaje gamet 

wytwarzanych przez 

homozygoty i 

heterozygoty 

Uczeń: 

• rozwiązuje 

jednogenowe krzyżówki 

genetyczne 

• sprawdza za pomocą 

krzyżówki testowej, 

czy osobnik jest 

heterozygotą 

• rozpoznaje na 

schematach krzyżówek 

jednogenowych 

genotypy i określa 

fenotypy rodziców i 

pokolenia potomnego 

• interpretuje wyniki 

krzyżówek 

genetycznych 

Uczeń: 

• wyjaśnia, dlaczego 

gamety mają po 

jednym allelu danego 

genu, a zygota ma dwa 

allele tego genu 

• ocenia znaczenie prac 

Mendla dla rozwoju 

genetyki 

 

uczeń: 

• analizuje wyniki 

nietypowych 

krzyżówek 

jednogenowych 

• wyjaśnia sposób 

wykonania i 

znaczenie krzyżówki 

testowej 



 

5. II prawo Mendla Uczeń: 

• podaje treść II prawa 

Mendla 

• wyjaśnia, na czym 

polega krzyżówka 

dwugenowa 

Uczeń: 

• analizuje krzyżówkę 

ilustrującą badania, na 

podstawie których 

Mendel sformułował II 

prawo  

 

Uczeń: 

• wykonuje krzyżówki 

testowe dwugenowe 

dotyczące różnych cech 

• na schematach 

krzyżówek 

dwugenowych 

rozpoznaje genotypy i 

określa fenotypy 

rodziców i pokolenia 

potomnego 

• interpretuje wyniki 

krzyżówek 

dwugenowych 

zgodnych z II prawem 

Mendla 

Uczeń: 

• analizuje wyniki 

krzyżówek 

dwugenowych 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia 

genotypów 

i fenotypów u 

potomstwa w 

wypadku 

dziedziczenia dwóch 

cech  

• wyjaśnia mechanizm 

dziedziczenia cech 

zgodnie z II prawem 

Mendla 

Uczeń: 

• określa sposób 

wykonania i 

znaczenie krzyżówki 

testowej dwugenowej 

 

6. Inne sposoby 

dziedziczenia cech 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: allele 

wielokrotne, 

kodominacja, geny 

kumulatywne, geny 

dopełniające się 

• wskazuje różnice 

między dziedziczeniem 

cech w przypadku 

dominacji pełnej i 

dominacji niepełnej 

• podaje przykłady 

dziedziczenia 

wielogenowego 

Uczeń: 

• omawia zjawisko 

kodominacji i 

dziedziczenia alleli 

wielokrotnych na 

podstawie analizy 

dziedziczenia grup krwi u 

ludzi w układzie AB0 

• wykonuje krzyżówki 

dotyczące dziedziczenia 

grup krwi 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia określonego 

fenotypu u potomstwa 

w wypadku dziedziczenia 

alleli wielokrotnych 

Uczeń: 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia genotypów 

i fenotypów u 

potomstwa w wypadku 

kodominacji 

• charakteryzuje relacje 

między allelami jednego 

genu oparte na 

dominacji niepełnej i 

kodominacji 

• interpretuje wyniki 

krzyżówek 

genetycznych 

dotyczących dominacji 

niepełnej, kodominacji  

i alleli wielokrotnych 

Uczeń: 

• podaje przykład cechy 

warunkowanej 

obecnością genów 

kumulatywnych  

i wyjaśnia ten sposób 

dziedziczenia 

• rozwiązuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

genów 

kumulatywnych  

i genów 

dopełniających się 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia, na 

podstawie sposobu 

dziedziczenia 

wielogenowego, 

dlaczego rodzice o 

średnim wzroście 

mogą mieć dwoje 

dzieci, z których 

jedno będzie bardzo 

wysokie, a drugie – 

bardzo niskie 

• wyjaśnia, na czym 

polega zjawisko 

plejotropii 



7. Chromosomowa 

teoria dziedziczenia 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: geny 

sprzężone, chromosomy 

homologiczne 

• wymienia główne 

założenia 

chromosomowej teorii 

dziedziczenia Morgana 

• wyjaśnia, na czym 

polega zjawisko 

sprzężenia genów  

Uczeń: 

• przedstawia sposób 

zapisu genotypów w 

przypadku genów 

sprzężonych 

• wyjaśnia istotę 

dziedziczenia genów 

sprzężonych  

• wykonuje przykładowe 

krzyżówki dotyczące 

dziedziczenia genów 

sprzężonych 

 

Uczeń: 

• analizuje wyniki 

krzyżówek dotyczących 

dziedziczenia genów 

sprzężonych 

• wyjaśnia znaczenie 

crossing-over 

• podaje rozkład cech 

u potomstwa pary o 

określonych genotypach 

Uczeń: 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia 

genotypów 

i fenotypów u 

potomstwa 

w wypadku 

dziedziczenia dwóch 

cech sprzężonych  

• wyjaśnia, dlaczego 

genów sprzężonych 

nie dziedziczy się 

zgodnie  

z II prawem Mendla 

• wykazuje różnice 

między genami 

niesprzężonymi  

a genami sprzężonymi  

Uczeń: 

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

wiedzy wyjaśnia, na 

czym polega 

mapowanie 

chromosomów 

• wyjaśnia zależność 

między częstością 

zachodzenia 

crossing-over a 

odległością między 

dwoma genami  

na chromosomie 

 

8. Dziedziczenie płci. 

Cechy sprzężone z płcią 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

kariotyp, chromosomy 

płci, autosomy 

• opisuje kariotyp 

człowieka 

• wskazuje podobieństwa  

i różnice między 

kariotypem kobiety 

a kariotypem 

mężczyzny 

• określa płeć na 

podstawie analizy 

kariotypu  

• określa, czym są cechy 

sprzężone z płcią 

Uczeń: 

• opisuje sposób 

determinacji płci u 

człowieka 

• określa 

prawdopodobieństwo 

urodzenia się chłopca 

i dziewczynki 

• określa 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia choroby 

sprzężonej z płcią na 

przykładzie hemofilii 

i daltonizmu 

 

Uczeń: 

• wykazuje, za pomocą 

krzyżówki genetycznej, 

że prawdopodobieństwo 

urodzenia się dziecka 

płci męskiej i żeńskiej 

wynosi 50% 

• wyjaśnia, dlaczego 

daltonizm i hemofilia 

występują niemal 

wyłącznie u mężczyzn 

•  wykonuje krzyżówki 

genetyczne dotyczące 

dziedziczenia cech 

sprzężonych z płcią 

Uczeń: 

• analizuje różne 

warianty dziedziczenia 

chorób sprzężonych z 

płcią 

• porównuje 

dziedziczenie cech 

sprzężonych z płcią 

z dziedziczeniem cech 

niesprzężonych z płcią 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie 

genu SRY w 

determinacji płci 

• uzasadnia, że 

dziedziczenie cech 

sprzężonych z płcią 

jest niezgodne z II 

prawem Mendla 

 



• wymienia przykłady 

cech sprzężonych z 

płcią  

9. Zmienność 

organizmów. Mutacje 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

zmienność 

środowiskowa, 

zmienność genetyczna, 

mutacja, rekombinacja 

• podaje rodzaje 

zmienności genetycznej 

• wskazuje różnice 

między zmiennością 

ciągłą a zmiennością 

nieciągłą 

• podaje przykłady 

zmienności ciągłej 

i zmiennością 

nieciągłej 

• podaje przykłady 

czynników 

mutagennych 

• wymienia rodzaje 

mutacji genowych 

i chromosomowych 

Uczeń: 

• opisuje rodzaje 

zmienności genetycznej 

• przedstawia przykłady 

wpływu środowiska  

na fenotyp człowieka 

• porównuje zmienność 

środowiskową ze 

zmiennością genetyczną 

• podaje przykłady 

skutków działania 

wybranych czynników 

mutagennych 

• rozpoznaje na schematach 

różne rodzaje mutacji 

genowych i mutacji 

chromosomowych 

• podaje skutki mutacji 

genowych 

 

Uczeń: 

• porównuje zmienność 

genetyczną 

rekombinacyjną ze 

zmiennością genetyczną 

mutacyjną 

• określa przyczyny 

zmienności genetycznej 

• podaje przykłady 

pozytywnych i 

negatywnych skutków 

mutacji 

• charakteryzuje rodzaje 

mutacji genowych i 

mutacji 

chromosomowych 

• wyjaśnia znaczenie 

plastyczności 

fenotypów 

• wyjaśnia, na czym 

polega transformacja 

nowotworowa 

 

Uczeń: 

• określa, jakie zmiany  

w sekwencji 

aminokwasów może 

wywołać mutacja 

polegająca na 

zamianie jednego 

nukleotydu na inny 

• wyjaśnia, na 

przykładach, wpływ 

czynników środowiska 

na pla-styczność 

fenotypów 

• określa skutki mutacji 

genowych dla 

kodowa-nego przez 

dany gen łańcucha 

polipeptydowego 

• wykazuje związek 

pomiędzy narażeniem 

organizmu na 

działanie czynników 

mutagennych  

a zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia 

chorób 

nowotworowych 

Uczeń: 

• wyjaśnia przyczyny 

zmienności 

obserwowanej 

w wypadku 

organizmów o 

identycznych 

genotypach  

• uzasadnia 

konieczność podjęcia 

działań 

zmniejszających 

ryzyko narażania się 

na czynniki 

mutagenne i podaje 

przykłady takich 

działań 

• wyjaśnia znaczenie 

mutacji w przebiegu 

ewolucji 

 

 

10. Choroby i 

zaburzenia genetyczne 

człowieka 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

choroba genetyczna, 

aberracje 

chromosomowe, 

rodowód genetyczny 

Uczeń: 

• klasyfikuje choroby 

genetyczne ze względu na 

ich przyczynę  

• wymienia nazwy oraz 

objawy chorób 

Uczeń: 

• analizuje rodowody 

genetyczne i na ich 

podstawie ustala sposób 

dziedziczenia danej 

cechy 

Uczeń: 

• na podstawie 

przykładowych 

rodowodów określa,  

czy wybrana cecha jest 

dziedziczona 

Uczeń: 

• wykazuje związek 

pomiędzy 

narażeniem 

organizmu na 

działanie czynników 



• wymienia przykłady 

chorób jednogenowych 

człowieka 

• wymienia wybrane 

aberracje 

chromosomowe 

człowieka  

• wskazuje na podłoże 

genetyczne chorób 

jednogenowych oraz 

aberracji 

chromosomowych 

człowieka 

 

uwarunkowanych 

mutacjami 

jednogenowymi oraz 

aberracjami 

chromosomowymi 

• porównuje całkowitą 

liczbę chromosomów w 

kariotypie osób z różnymi 

aberracjami 

chromosomowymi 

• analizuje rodowody 

genetyczne dotyczące 

sposobu dziedziczenia 

wybranej cechy  

• opisuje choroby 

genetyczne, 

uwzględniając różne 

kryteria ich podziału 

• dzieli choroby 

jednogenowe na te, 

które są sprzężone  

z płcią, i te, które nie są 

sprzężone z płcią oraz  

w obrębie tych grup na 

te, które są 

uwarunkowane allelem 

recesywnym, i te, które 

są warunkowane 

allelem dominującym  

 

recesywnie czy 

dominująco 

• określa, na podstawie 

analizy rodowodu lub 

kariotypu, podłoże 

genetyczne 

chorób człowieka 

(mukowiscydoza, 

fenyloketonuria, 

anemia sierpowata, 

albinizm, pląsawica 

Huntingtona, 

hemofilia, daltonizm, 

dystrofia mięśniowa 

Duchenne’a, krzywica 

oporna na witaminę 

D3, zespół 

Klinefeltera, zespół 

Turnera, zespół 

Downa) 

mutagennych a 

zwiększonym 

ryzykiem 

wystąpienia chorób 

genetycznych 

• wyjaśnia, na 

podstawie analizy 

rodowodu, podłoże 

genetyczne chorób 

człowieka 

• charakteryzuje 

wybrane choroby 

genetyczne  

oraz aberracje 

chromosomowe 

człowieka 

 

 

11–12. Powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziałów „Genetyka molekularna” i „ Genetyka klasyczna” 

Rozdział 3. Biotechnologia 

13. Biotechnologia 

tradycyjna 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 

biotechnologia 

• rozróżnia 

biotechnologię 

tradycyjną i 

biotechnologię 

molekularną 

•  wymienia przykłady 

produktów 

Uczeń: 

• wskazuje różnice między 

biotechnologią tradycyjną  

a biotechnologią 

molekularną 

• przedstawia przykłady 

zastosowania fermentacji 

alkoholowej i fermentacji 

mleczanowej w 

przemyśle spożywczym 

Uczeń: 

• opisuje na wybranych 

przykładach 

zastosowania 

biotechnologii 

tradycyjnej  

w przemyśle farmaceu-

tycznym, rolnictwie, 

biodegradacji, 

oczyszczaniu ścieków i 

przemyśle spożywczym 

Uczeń: 

• wykazuje, że rozwój 

biotechnologii 

tradycyjnej przyczynił 

się do poprawy jakości 

życia człowieka 

 

Uczeń: 

• dowodzi, że 

biotechnologia 

tradycyjna 

przyczynia się do 

ochrony środowiska  

• dowodzi 

pozytywnego oraz 

negatywnego 

znaczenia 

zachodzenia 



otrzymywanych 

metodami 

biotechnologii 

tradycyjnej  

• podaje przykłady 

wykorzystywania metod 

biotechnologii 

tradycyjnej 

w przemyśle 

farmaceutycznym, 

rolnictwie, w 

oczyszczaniu ścieków i 

przemyśle spożywczym 

  fermentacji dla czło-

wieka 

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

informacji, wyjaśnia 

rolę fermentacji w 

innym rodzaju 

przemysłu niż 

przemysł spożywczy 

 

14. Podstawowe 

techniki inżynierii 

genetycznej 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 

inżynieria genetyczna 

• wymienia nazwy 

technik inżynierii 

genetycznej: 

sekwencjonowanie 

DNA, elektroforeza 

DNA, PCR 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia, czym zajmuje 

się inżynieria genetyczna 

i w jaki sposób 

przyczynia się ona  

do rozwoju 

biotechnologii 

• przedstawia istotę technik 

stosowanych w inżynierii 

genetycznej 

(sekwencjonowanie 

DNA, elektroforeza, 

PCR) 

• wskazuje zastosowanie 

technik inżynierii 

genetycznej w 

kryminalistyce, 

medycynie sądowej, 

diagnostyce chorób 

Uczeń: 

• podaje przykłady 

sytuacji,  

w których można 

wykorzystać profile 

genetyczne 

• opisuje na przykładach 

możliwe zastosowania 

metody PCR w 

kryminalistyce i 

medycynie sądowej 

Uczeń: 

• analizuje na podstawie 

schematów przebieg 

elektroforezy DNA, 

PCR  

i sekwencjonowania 

DNA  

• analizuje przykładowe 

schematy dotyczące 

wyników 

elektroforezy DNA i 

profili genetycznych, 

np. rozwiązując 

zadania dotyczące 

ustalenia ojcostwa 

 

Uczeń: 

• wykazuje znaczenie 

stosowania technik 

inżynierii 

genetycznej  

w diagnostyce  

i profilaktyce chorób 

 

15. Organizmy 

zmodyfikowane 

genetycznie 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

organizm 

Uczeń: Uczeń: 

• omawia sposoby 

otrzymywania 

Uczeń: 

• przedstawia przykłady 

organizmów 

Uczeń: 

• wyjaśnia, czym są i 

jakie pełnią funkcje 



zmodyfikowany 

genetycznie(GMO), 

organizm transgeniczny 

• wymienia przykłady 

korzyści i zagrożeń 

wynikających ze 

stosowania GMO  

 

• charakteryzuje GMO 

i organizmy 

transgeniczne  

• przedstawia możliwe 

skutki stosowania GMO 

dla zdrowia człowieka, 

rolnictwa oraz 

bioróżnorodności 

• wskazuje różnice między 

GMO a organizmem 

transgenicznym 

organizmów 

transgenicznych 

• wskazuje cele tworzenia 

organizmów 

zmodyfikowanych 

genetycznie 

• ocenia rzetelność 

przekazu medialnego na 

temat GMO 

transgenicznych 

zmodyfikowanych 

genetycznie, które 

wykorzystuje się 

w medycynie 

wektory 

wykorzystywane w 

tworzeniu 

organizmów 

transgenicznych 

• charakteryzuje 

sposoby 

zapobiegania 

zagrożeniom 

związanym ze 

stosowaniem GMO 

16. Biotechnologia 

molekularna – szanse i 

zagrożenia 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: klon, 

klonowanie, komórki 

macierzyste, terapia 

genowa 

• wymienia przykłady 

organizmów będących 

naturalnymi klonami 

• wymienia cele 

sztucznego klonowania 

roślin i zwierząt 

• wymienia cele terapii 

genowej 

Uczeń: 

• udowadnia, że bliźnięta 

jednojajowe są 

naturalnymi klonami 

• przedstawia, w jaki 

sposób otrzymuje się 

klony roślin i zwierząt 

• opisuje etapy klonowania 

zwierząt metodą 

transplantacji jąder 

komórkowych 

• podaje przykłady chorób,  

do których leczenia 

stosuje się komórki 

macierzyste 

 

Uczeń: 

• przedstawia sposoby 

otrzymywania  

i pozyskiwania komórek 

macierzystych oraz ich 

zastosowania w 

medycynie 

• ocenia rzetelność 

przekazu medialnego na 

temat klonowania i 

terapii genowej 

• wymienia korzyści  

i zagrożenia wynikające  

ze stosowania osiągnięć 

biotechnologii 

molekularnej 

• wyjaśnia znaczenie 

poradnictwa 

genetycznego w 

planowaniu rodziny  

i wczesnym leczeniu 

chorób genetycznych 

Uczeń: 

• omawia korzyści 

i zagrożenia 

wynikające  

ze stosowania terapii 

genowej 

• przedstawia sytuacje,  

w których zasadne jest 

korzystanie z 

poradnictwa 

genetycznego 

• dyskutuje o 

problemach 

społecznych i 

etycznych związanych 

z rozwojem inżynierii 

genetycznej  

i biotechnologii 

molekularnej 

• uzasadnia swoje 

stanowisko w sprawie 

klonowania człowieka 

Uczeń: 

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

informacji wykazuje, 

że komórki 

macierzyste mogą 

mieć w niedalekiej 

przyszłości szerokie 

zastosowanie  

w medycynie  

17. Powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału „Biotechnologia” 

Rozdział 4. Ewolucja organizmów 



18. Źródła wiedzy 

o ewolucji 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

ewolucja biologiczna, 

narządy homologiczne, 

narządy analogiczne, 

drzewo filogenetyczne 

• wymienia bezpośrednie  

i pośrednie dowody 

ewolucji oraz podaje 

ich przykłady 

• przedstawia istotę teorii 

Darwina i syntetycznej 

teorii ewolucji 

• wymienia przykłady 

atawizmów i narządów 

szczątkowych 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

dywergencja, 

konwergencja 

• podaje przykłady 

dowodów ewolucji z 

zakresu embriologii, 

anatomii porównawczej, 

biogeografii  

i biochemii 

• wyjaśnia przyczyny 

podobieństw i różnic  

w budowie narządów 

homologicznych  

• podaje powody, dla 

których pewne grupy 

organizmów nazywa się 

żywymi 

skamieniałościami 

Uczeń: 

• wymienia przykłady 

dywergencji  

i konwergencji  

• wyjaśnia różnice 

między konwergencją  

a dywergencją  

• wyjaśnia różnice 

między cechami 

atawistycznymi  

a narządami 

szczątkowymi  

• rozpoznaje, na 

podstawie opisu, 

schematu, rysunku, 

konwergencję 

i dywergencję 

Uczeń: 

• wykazuje znaczenie 

badania 

skamieniałości, form 

pośrednich oraz 

organizmów 

należących do 

żywych skamienia-

łości w poznaniu 

przebiegu ewolucji 

• określa 

pokrewieństwo 

między organizmami  

na podstawie drzewa 

filogenetycznego 

Uczeń: 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób wykształca 

się 

antybiotykooporność  

u bakterii 

• przedstawia historię 

myśli ewolucyjnej 

 

19. Dobór naturalny – 

główny mechanizm 

ewolucji 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie dobór 

naturalny 

• porównuje dobór 

naturalny z doborem 

sztucznym 

• wymienia rodzaje 

doboru naturalnego 

• podaje znaczenie 

doboru naturalnego 

Uczeń: 

• opisuje mechanizm 

działania doboru 

naturalnego 

• porównuje rodzaje 

doboru naturalnego 

(dobór stabilizujący, 

różnicujący, kierunkowy) 

• podaje przykłady dla 

danego rodzaju doboru 

naturalnego 

Uczeń: 

• charakteryzuje sposób  

i przewiduje efekty 

działania doboru 

stabilizującego, 

kierunko-wego oraz 

różnicującego 

• opisuje zjawisko 

melanizmu 

przemysłowego 

 

Uczeń: 

• wykazuje, że dzięki 

doborowi naturalnemu 

organizmy zyskują 

nowe cechy 

adaptacyjne 

Uczeń: 

• wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

działania doboru 

naturalnego ma 

zmienność 

genetyczna 

• przedstawia 

znaczenie doboru 

płciowego  

i doboru 

krewniaczego 

 

20. Ewolucja na 

poziomie populacji. 

Specjacja 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: dryf 

genetyczny, pula 

Uczeń: 

• charakteryzuje przyczyny 

zmian częstości 

Uczeń: 

• wyjaśnia, dlaczego 

mimo działania doboru 

Uczeń: 

• charakteryzuje rodzaje 

specjacji 

Uczeń: 

• wyjaśnia rolę dryfu 

genetycznego  



genowa, gatunek, 

specjacja 

• podaje przyczyny zmian 

częstości występowania 

alleli w populacji 

• wymienia przykłady 

działania dryfu 

genetycznego  

występowania alleli  

w populacji 

• charakteryzuje zjawisko 

dryfu genetycznego i 

wymienia skutki jego 

działania w przyrodzie 

• przedstawia gatunek jako 

izolowaną pulę genową 

• wyjaśnia na przykładach,  

na czym polega specjacja 

naturalnego w populacji 

ludzkiej utrzymują się 

allele warunkujące 

choroby genetyczne 

• przedstawia zjawisko 

specjacji jako 

mechanizm 

powstawania gatunków 

 

• wyjaśnia, na czym 

polega przewaga 

heterozygot  

na przykładzie 

związku między 

anemią sierpowatą a 

malarią  

 

w kształtowaniu puli 

genowej populacji  

na przykładach 

efektu założyciela 

oraz efektu wąskiego 

gardła 

• wykazuje znaczenie 

mechanizmów 

izolacji rozrodczej w 

procesie specjacji i 

podaje ich przykłady 

21. Historia życia na 

Ziemi 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie: 

biogeneza 

• przedstawia istotę teorii 

endosymbiozy 

• wymienia etapy 

biogenezy 

• charakteryzuje warunki 

środowiskowe i ich 

wpływ na przebieg 

biogenezy 

 

Uczeń: 

• przedstawia wybrane 

hipotezy wyjaśniające 

najważniejsze etapy 

biogenezy 

• przedstawia warunki 

środowiska, które 

umożliwiły samorzutną 

syntezę pierwszych 

związków organicznych 

 

Uczeń: 

• przedstawia, w jaki 

sposób, zgodnie z teorią 

endosymbiozy, doszło  

do powstania 

organizmów 

eukariotycznych 

• przedstawia wpływ 

zmian środowiskowych 

na przebieg ewolucji 

• omawia w porządku 

chronologicznym 

wydarzenia z historii 

życia na Ziemi 

Uczeń: 

• opisuje rolę, którą 

odegrały 

jednokomórkowe 

organizmy 

fotosyntetyzujące  

w tworzeniu się 

atmosfery ziemskiej i 

ewolucji organizmów 

• argumentuje, że 

stwierdzenie: „Życie 

wyszło z wody”, jest 

prawdziwe” 

• przedstawia, w jaki 

sposób wędrówka 

kontynentów (dryf 

kontynentów) 

wpłynęła na 

rozmieszczenie 

organizmów na Ziemi  

Uczeń: 

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

informacji 

przedstawia 

przykłady 

przystosowań, które 

musiały wykształcić 

rośliny i zwierzęta, 

aby dostosować się  

do środowiska 

lądowego  

• wyjaśnia na 

przykładach 

przyczyny oraz 

skutki wielkich 

wymierań 

organizmów 

22. Antropogeneza Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

antropogeneza, 

hominidy 

Uczeń: 

• wymienia nazwy 

przedstawicieli 

człekokształtnych  

Uczeń: 

• omawia zmiany, które 

zaszły podczas ewolucji 

człowieka 

Uczeń: 

• porównuje formy 

kopalne 

człowiekowatych 

Uczeń: 

• analizuje różnorodne 

źródła informacji 

dotyczące ewolucji 

człowieka 



• wymienia podobieństwa 

między człowiekiem  

a innymi naczelnymi 

• wymienia różnice 

między człowiekiem a 

innymi 

człekokształtnymi 

• określa stanowisko 

systematyczne 

człowieka 

• podaje przykłady 

gatunków należących 

do hominidów  

 

• charakteryzuje budowę  

oraz tryb życia 

wybranych form 

kopalnych 

człowiekowatych 

• na podstawie drzewa 

rodowego określa 

pokrewieństwo człowieka  

z innymi zwierzętami 

• porządkuje 

chronologicznie formy 

kopalne człowiekowatych 

• charakteryzuje wybrane 

formy kopalne 

człowiekowatych  

• przedstawia tendencję 

zmian ewolucyjnych  

w ewolucji człowieka 

 

• wykazuje 

pokrewieństwo 

człowieka z innymi 

naczelnymi  

 

23. Powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału „Ewolucja organizmów” 

Rozdział 5. Ekologia i różnorodność biologiczna 

24. Organizm w 

środowisku. Tolerancja 

ekologiczna 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

ekologia, środowisko, 

nisza ekologiczna, 

siedlisko 

• klasyfikuje czynniki 

środowiska na 

biotyczne  

i abiotyczne 

• wyjaśnia, czym jest 

tolerancja ekologiczna 

• podaje przykłady 

bioindykatorów i ich 

praktycznego 

zastosowania 

 

Uczeń: 

• wskazuje różnice między 

niszą ekologiczną 

a siedliskiem 

• wykazuje znaczenie 

organizmów o wąskim 

zakresie tolerancji 

ekologicznej w 

bioindykacji 

• wyjaśnia, dlaczego 

porosty wykorzystuje się 

do oceny stanu czystości 

powietrza 

• interpretuje wykres 

ilustrujący zakres 

tolerancji różnych 

gatunków na wybrany 

czynnik środowiska 

Uczeń: 

• przeprowadza 

doświadczenie w celu 

określenia zakresu 

tolerancji ekologicznej 

w odniesieniu do 

wybranego czynnika 

środowiska  

• uzasadnia, że istnieje 

związek miedzy 

zakresem tolerancji 

organizmów a ich 

rozmieszczeniem na 

Ziemi 

Uczeń: 

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

informacji porównuje 

siedliska  

oraz nisze ekologiczne 

wybranych gatunków 

organizmów  

Uczeń: 

• planuje i 

przeprowadza 

doświadczenie w 

celu określenia 

zakresu tolerancji 

ekologicznej  

w odniesieniu do 

wybranego czynnika 

środowiska (innego  

niż przedstawiony  

w podręczniku) 



25. Cechy populacji Uczeń: 

• definiuje pojęcie: 

populacja  

• wymienia cechy 

populacji (liczebność, 

zagęszczenie, struktura 

przestrzenna, struktura 

płciowa, struktura 

wiekowa) 

• wymienia czynniki 

wpływające na 

liczebność  

i zagęszczenie populacji 

• wymienia rodzaje 

populacji 

(ustabilizowana, 

rozwijająca się, 

wymierająca) 

Uczeń: 

• charakteryzuje cechy 

populacji  

• charakteryzuje rodzaje 

rozmieszczenia populacji 

i podaje przykłady 

gatunków, które 

reprezentują każdy 

z rodzajów 

rozmieszczenia 

• analizuje piramidy 

struktury wiekowej i 

struktury płciowej 

populacji 

• określa zmiany 

liczebności populacji, 

której strukturę wiekową 

przedstawiono graficznie 

Uczeń: 

• określa wpływ 

wybranych czynników 

na liczebność 

i rozrodczość populacji 

• charakteryzuje 

niezależne od 

zagęszczenia czynniki 

ograniczające 

liczebność populacji 

• opisuje, w jaki sposób 

migracje wpływają na 

liczebność populacji 

• przedstawia modele 

wzrostu liczebności 

populacji 

Uczeń: 

• przewiduje zmiany 

liczebności populacji  

na podstawie danych 

dotyczących jej 

liczebności, 

rozrodczości, 

śmiertelności oraz 

migracji osobników   

• określa możliwości 

rozwoju danej 

populacji na podstawie 

analizy piramidy płci i 

wieku 

• opisuje model wzrostu 

liczebności populacji 

uwzgledniający 

pojemność środowiska  

Uczeń: 

• wyjaśnia, jak 

pojemność 

środowiska wpływa  

na sposób wzrostu 

liczebności populacji 

• przeprowadza 

obserwację 

wybranych cech 

(liczebność, 

zagęszczenie) 

populacji wybranego 

gatunku  

oraz jej struktury 

przestrzennej, np. na 

trawniku lub w parku 

26. Rodzaje 

oddziaływań między 

organizmami 

Uczeń: 

• klasyfikuje zależności 

między organizmami  

na antagonistyczne  

i nieantagonistyczne  

oraz podaje ich 

przykłady 

• porównuje mutualizm 

obligatoryjny z 

mutualizmem 

fakultatywnym 

 

 

Uczeń: 

• przedstawia obronne 

adaptacje ofiar 

drapieżników, żywicieli 

pasożytów  

oraz zjadanych roślin 

• przedstawia adaptacje 

drapieżników, pasożytów 

i roślinożerców do 

zdobywa-nia pokarmu 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia zjawisko 

konkurencji 

międzygatunkowej  

i konkurencji 

wewnątrzgatunkowej  

• porównuje 

drapieżnictwo, 

pasożytnictwo i 

roślinożerność 

• wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

funkcjonowania 

ekosystemu mają 

pasożyty, drapieżniki 

i roślinożercy 

Uczeń: 

• analizuje cykliczne 

zmiany liczebności 

populacji w układzie 

zjadający–zjadany 

• wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma 

mikoryza (współżycie 

roślin z grzybami) dla 

upraw leśnych 

Uczeń: 

• wyjaśnia przyczyny  

i skutki konkurencji 

międzygatunkowej  

i konkurencji 

wewnątrzgatunkowej  

• planuje i 

przeprowadza 

doświadczenie 

wykazujące 

oddziaływanie 

antagonistyczne 

między osobnikami 

wybranych gatunków 



27. Funkcjonowanie 

ekosystemu 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

biotop, biocenoza, 

ekosystem, sukcesja  

• podaje rodzaje sukcesji 

(sukcesja pierwotna  

i wtórna) 

• klasyfikuje rodzaje 

ekosystemów 

(ekosystemy naturalne, 

półnaturalne, sztuczne) 

• przedstawia zależności 

pokarmowe w 

biocenozie w postaci 

łańcucha pokarmowego 

• nazywa poziomy 

troficzne w łańcuchu 

pokarmowym  

i sieci pokarmowej 

Uczeń: 

• konstruuje proste 

łańcuchy troficzne i sieci 

pokarmowe 

• wyjaśnia zjawisko 

krążenia materii i 

przepływu energii  

w ekosystemie 

• tworzy łańcuchy 

pokarmowe dowolnego 

ekosystemu 

• na podstawie schematów 

opisuje krążenie węgla i 

azotu w przyrodzie 

• przedstawia sukcesję jako 

proces przemian 

ekosystemu w czasie, 

który skutkuje zmianą 

składu gatunkowego 

Uczeń: 

• określa zależności 

pokarmowe i poziomy 

troficzne w ekosystemie  

na podstawie 

fragmentów sieci 

pokarmowych  

• omawia schematy 

obiegu węgla i obiegu 

azotu  

w przyrodzie 

• porównuje sukcesję 

pierwotną z sukcesją 

wtórną 

Uczeń: 

• wyjaśnia, dlaczego 

materia krąży  

w ekosystemie, a 

energia przez niego 

przepływa 

• uzasadnia, że 

obecność  

w środowisku 

substancji toksycznych 

może spowodować ich 

kumulowanie w 

organiz-mach  

• wskazuje i 

charakteryzuje grupy 

organizmów biorących 

udział w obiegu węgla 

i azotu 

Uczeń: 

• uzasadnia, która 

biocenoza będzie 

bardziej stabilna – 

uboga w gatunki czy 

różnorodna 

• na podstawie 

schematu krążenia 

węgla podaje 

przykłady działań 

człowieka, które 

mogą spowodować 

zmniejszenie ilości 

dwutlenku węgla  

w atmosferze 

28. Czym jest 

różnorodność 

biologiczna? 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

różnorodność 

biologiczna, biom, 

biosfera 

• wymienia typy 

różnorodności 

biologicznej 

(gatunkowa, 

genetyczna, 

ekosystemowa) 

• wymienia główne 

czynniki geograficzne 

kształtujące 

różnorodność 

gatunkową  

i ekosystemową Ziemi 

Uczeń: 

• charakteryzuje typy 

różnorodności 

biologicznej 

• charakteryzuje wybrane 

biomy  

• wymienia typy działań 

człowieka, które 

w największym stopniu 

mogą wpływać na 

bioróżnorodność 

Uczeń: 

• wyjaśnia wpływ 

człowieka na 

różnorodność 

biologiczną  

• przedstawia przykłady 

miejsc na Ziemi 

charakteryzujących się 

szczególnym 

bogactwem 

gatunkowym 

• na podstawie wykresu 

obrazującego liczbę 

mieszkańców w 

ostatnich stuleciu 

podaje prognozę zmiany 

liczby mieszkańców i 

jej prawdopodobne 

Uczeń: 

• wykazuje wpływ 

działalności człowieka 

na różnorodność 

biologiczną 

• wyjaśnia, jakie 

czynniki 

środowiskowe 

sprzyjają 

występowaniu 

ekosystemów o dużej 

różnorodności 

gatunkowej 

Uczeń: 

• wykazuje związek 

pomiędzy 

rozmieszczeniem 

biomów a 

warunkami 

klimatycznymi na 

kuli ziemskiej 

• ocenia, które 

działania człowieka 

są największymi 

zagrożeniami dla 

bioróżnorodności 



 konsekwencje dla 

bioróżnorodności  

29. Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Uczeń: 

• definiuje pojęcia: 

restytucja, 

reintrodukcja, 

zrównoważony rozwój 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

• przedstawia formy 

ochrony indywidualnej 

• wymienia formy 

współpracy 

międzynarodowej 

prowadzonej w celu 

ochrony różnorodności 

biologicznej 

Uczeń:  

• podaje przykłady 

restytuowanych gatunków 

• przedstawia istotę 

zrównoważonego 

rozwoju 

• wskazuje różnice między 

czynną a bierną ochroną 

przyrody 

Uczeń: 

• uzasadnia konieczność 

zachowania 

tradycyjnych odmian 

roślin oraz tradycyjnych 

ras zwierząt dla 

zachowania 

różnorodności 

genetycznej 

• opisuje 

międzynarodowe formy 

współpracy 

podejmowane w celu 

ochrony różnorodności 

biologicznej 

 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie 

restytucji i 

reintrodukcji 

gatunków dla 

zachowania 

różnorodności 

biologicznej 

• podaje przykłady 

działań, które można 

podjąć  

w życiu codziennym  

w celu ochrony 

przyrody  

i bioróżnorodności  

i uzasadnia swój 

wybór  

Uczeń: 

• uzasadnia 

konieczność 

współpracy 

międzynarodowej w 

celu ochrony 

różnorodności 

biologicznej  

• na podstawie 

dostępnych źródeł 

informacji opisuje 

walory przyrodnicze 

wybranego parku 

narodowego i 

rezerwatu przyrody 

30. Powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału „Ekologia i różnorodność biologiczna” 
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