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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA

III etap edukacyjny

I.  Znajomo  ró norodno ci biologicznej i podstawowych procesów biolo-
gicznych.

Ucze  opisuje, porz dkuje i rozpoznaje organizmy, wyja nia zjawiska i proce-
sy biologiczne zachodz ce w wybranych organizmach i w rodowisku, przed-
stawia i wyja nia zale no ci mi dzy organizmem a rodowiskiem, wskazuje 
ewolucyjne ród a ró norodno ci biologicznej.

II. Znajomo  metodyki bada  biologicznych. 

Ucze  planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste do wiad-
czenia biologiczne; okre la warunki do wiadczenia, rozró nia prób  kontrol-
n  i badawcz , formu uje wnioski; przeprowadza obserwacje mikroskopowe 
preparatów wie ych i trwa ych.

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.

Ucze  wykorzystuje ró norodne ród a i metody pozyskiwania informacji, 
w tym technologi  informacyjno-komunikacyjn , odczytuje, analizuje, inter-
pretuje i przetwarza informacje teksto we, graÞ czne, liczbowe, rozumie i in-
terpretuje poj cia biologiczne, zna podstawow  termi nologi  biologiczn .

IV. Rozumowanie i argumentacja.

Ucze  interpretuje informacje i wyja nia zale no ci przyczynowo-skutkowe 
mi dzy faktami, formu uje wnioski, formu uje i przedstawia opinie zwi zane 
z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

V.  Znajomo  uwarunkowa  zdrowia cz owieka.

Ucze  analizuje zwi zek pomi dzy w asnym post powaniem a zachowa-
niem zdrowia (pra wid owa dieta, aktywno  ruchowa, badania proÞ laktycz-
ne) oraz rozpoznaje sytuacje wymaga j ce kon sul tacji lekarskiej; rozumie zna-
czenie krwiodawstwa i transplantacji narz  dów. 

I.  Zwi zki chemiczne buduj ce organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzy-
stanie energii. Ucze :

1)  wymienia najwa niejsze pierwiastki buduj ce cia a organizmów i wy-
kazuje klu czo  w  rol  w gla dla istnienia ycia;

2)  przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów;

3)  wyró nia podstawowe grupy zwi zków chemicznych wyst puj cych 
w ywych or ga nizmach (w glowodany, bia ka, t uszcze, kwasy nu-
kleinowe, witaminy, sole mi ne ralne) oraz przedstawia ich funkcje;

Cele kszta cenia 

– wymagania 

ogólne

Tre ci nauczania 

– wymagania 

szczegó owe
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4)  przedstawia fotosyntez , oddychanie tlenowe oraz fermentacj  mle-
kow  i alkoho low  jako procesy dostarczaj ce energii; wymienia sub-
straty i produ kty tych proce sów oraz okre la warunki ich przebiegu; 

5)  wymienia czynniki niezb dne do ycia dla organizmów samo yw-
nych i cudzo yw nych; ocenia, czy dany organizm jest samo ywny 
czy cudzo ywny.

II. Budowa i funkcjonowanie komórki. Ucze :

1)  dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki i rozpoznaje (pod 
mikro skopem, na sche macie, na zdj ciu lub po opisie) podstawowe 
elementy budowy komórki (b ona komór kowa, cytoplazma, j dro, 
chloroplast, mito chondrium, wakuola, ciana komórkowa);

2)  przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki; 

3)  porównuje budow  komórki bakterii, ro lin i zwierz t, wskazuj c ce-
chy umo li wia   j ce ich rozró nienie.

III.  Systematyka – zasady klasyÞ kacji, sposoby identyÞ kacji i przegl d ró -
norodno ci organi zmów. Ucze :

1)  uzasadnia potrzeb  klasyÞ kowania organizmów i przedstawia zasady 
systemu kla  syÞ kacji biologicznej (system jako sposób katalogowania 
organizmów, je dnostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo);

2)  pos uguje si  prostym kluczem do oznaczania organizmów;

3)  wymienia cechy, którymi wirusy ró ni  si  od organizmów zbudowa-
nych z ko mórek;

4)  podaje znaczenie czynno ci yciowych organizmu (jednokomórko-
wego i wie lo   komórkowego): od ywiania, oddychania, wydalania, ru-
chu, reakcji na bod ce, rozmna ania, wzros tu i rozwoju;

5)  przedstawia podstawowe czynno ci yciowe organizmu jednokomór-
kowego na przyk adzie wybranego protista samo ywnego (np. eugle-
ny) i cudzo ywnego (np. pantofelka);

6)  przedstawia miejsca wyst powania bakterii i protistów oraz ich zna-
czenie w przy rodzie i dla cz owieka;

7)  wymienia cechy umo liwiaj ce zaklasyÞ kowanie organizmu do grzy-
bów oraz iden  ty Þ kuje nieznany organizm jako przedstawiciela grzy-
bów na podstawie obec no ci tych cech; wskazuje miejsca wyst powa-
nia grzybów (w tym grzybów poro sto wych);

8)  obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i ro lin 
l dowych (mchów, wid aków, skrzypów, paproci, nagozal kowych 
i okryto za l kowych), wymienia cechy umo li wiaj ce zaklasyÞ ko-
wanie organizmu do wymienionych wy ej grup oraz identyÞ kuje 
nie zna ny organizm jako przed stawiciela jednej z nich na podstawie 
obecno ci tych cech; 

9)  wymienia cechy umo liwiaj ce zaklasyÞ kowanie organizmu do pa-
rzyde  kowców, p a zi ców, nicieni, pier cienic, stawonogów (skorupia-
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  ków, owadów i paj cza ków), mi  czaków, ryb, p azów, gadów, pta-

ków, ssaków oraz identy Þ kuje nieznany orga nizm jako przedstawi-

ciela jednej z wymienionych grup na podsta wie obecno ci tych cech;

10)  porównuje cechy morfologiczne, rodowisko i tryb ycia grup zwie-

rz t wymie nionych w pkt 9, w szczególno ci porównuje grupy kr -

gowców pod k tem pokrycia cia a, narz dów wymiany gazowej, cie-

p oty cia a, rozmna ania i roz woju; 

11)  przedstawia znaczenie poznanych grzybów, ro lin i zwierz t w ro-

dowisku i dla cz owieka.

IV. Ekologia. Ucze : 

1)  przedstawia czynniki rodowiska niezb dne do prawid owego funk-

cjonowania orga nizmów w rodowisku l dowym i wodnym;

2)  wskazuje, na przyk adzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, 

o które konkuruj  jego przedstawiciele mi dzy sob  i z innymi ga-

tunkami, przedstawia skutki konku ren cji wewn trzgatunkowej 

i mi dzygatunkowej;

3)  przedstawia, na przyk adzie poznanych wcze niej ro lino ernych 

ssaków, adaptacje zwie rz t do od ywiania si  pokarmem ro linnym; 

podaje przyk ady przystosowa  ro lin s u  cych obronie przed zgry-

zaniem;

4)  przedstawia, na przyk adzie poznanych wcze niej mi so ernych ssa-

ków, adaptacje dra pie  ników do chwytania zdobyczy; podaje przy-

k ady obronnych adaptacji ich oÞ ar;

5)  przedstawia, na przyk adzie poznanych paso ytów, ich adaptacje do 

paso yt niczego trybu ycia;

6)  wyja nia, jak zjadaj cy i zjadani reguluj  wzajemnie swoj  liczeb-

no ;

7)  wykazuje, na wybranym przyk adzie, e symbioza (mutualizm) jest 

wzajemnie korzys tna dla obu partnerów;

8)  wskazuje ywe i nieo ywione elementy ekosystemu; wykazuje, e s  

one powi  za ne ró norodnymi zale no ciami;

9)  opisuje zale no ci pokarmowe ( a cuchy i sieci pokarmowe) w eko-

systemie, rozró  nia producentów, konsumentów i destruentów oraz 

przedstawia ich rol  w obie  gu materii i przep ywie energii przez eko-

system.

V.  Budowa i funkcjonowanie organizmu ro linnego na przyk adzie ro liny 

okryto zal  kowej. Ucze :

1) wymienia czynno ci yciowe organizmu ro linnego;

2)  identyÞ kuje (np. na schemacie, fotograÞ i, rysunku lub na podstawie 

opisu) i opisuje organy ro liny okrytonasiennej (korze , p d, odyga, 

li , kwiat, owoc) oraz przedstawia ich funkcje;
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3)  wskazuje cechy adaptacyjne w budowie tkanek ro linnych do pe -
nienia okre lonych funkcji (tkanka twórcza, okrywaj ca, mi kiszowa, 
wzmacniaj ca, przewodz ca);

4)  rozró nia elementy budowy kwiatu (okwiat: dzia ki kielicha i p atki 
korony oraz s upkowie, pr cikowie) i okre la ich rol  w rozmna aniu 
p ciowym;

5)  przedstawia budow  nasienia ( upina nasienna, bielmo, zarodek) oraz 
opisuje wa run ki niezb dne do procesu kie kowania (temperatura, 
woda, tlen);

6)  podaje przyk ady ró nych sposobów rozsiewania si  nasion i przed-
stawia rol  owocu w tym procesie.

VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka.

1. Tkanki, narz dy, uk ady narz dów. Ucze : 

1)  opisuje hierarchiczn  budow  organizmu cz owieka (tkanki, na-
rz dy, uk ady na rz   dów);

2)  podaje funkcje tkanki nab onkowej, mi niowej, nerwowej, krwi, 
t uszczowej, chrz stnej i kostnej oraz przedstawia podstawowe ce-
chy budowy warunkuj ce pe nienie tych funkcji;

3)  opisuje budow , funkcje i wspó dzia anie poszczególnych uk a-
dów: ruchu, pokar mo wego, oddechowego, kr enia, wydalnicze-
go, nerwowego, dokrew nego i roz rod czego.

2. Uk ad ruchu. Ucze :

1)  wykazuje wspó dzia anie mi ni, ci gien, ko ci i stawów w pra-
wid owym fun kcjo nowaniu uk adu ruchu;

2)  wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, wed ug 
opisu itd.) ele menty szkieletu osiowego, obr czy i ko czyn;

3)  przedstawia funkcje ko ci i wskazuje cechy budowy Þ zycznej 
i chemicznej umo li wiaj ce ich pe nienie;

4)  przedstawia znaczenie aktywno ci Þ zycznej dla prawid owego 
funkcjonowania uk adu ruchu i g sto ci masy kostnej oraz okre la 
czynniki wp ywaj ce na prawid owy rozwój muskulatury cia a.

3. Uk ad pokarmowy i od ywianie si . Ucze :

1)  podaje funkcje poszczególnych cz ci uk adu pokarmowego, roz-
poznaje te cz ci (na schemacie, modelu, rysunku, wed ug opi-
su itd.) oraz przedstawia zwi zek ich budowy z pe nion  funkcj ;

2)  przedstawia ród a i wyja nia znaczenie sk adników pokarmo-
wych (bia  ka, t uszcze, w glowodany, sole mineralne, woda) dla 
prawid owego rozwoju i fun k cjonowania organizmu;

3)  przedstawia rol  i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B
6
, 

B
12

, kwasu foliowego, D), sk adników mineralnych (Mg, Fe, Ca) 
i aminokwasów egzogennych w organizmie;
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4)  przedstawia miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wch aniania 

g ównych grup zwi zków organicznych;

5)  przedstawia rol  b onnika w prawid owym funkcjonowaniu uk a-

du pokarmowego oraz uza sadnia konieczno  systematycznego 

spo ywania owoców i warzyw;

6)  wyja nia, dlaczego nale y stosowa  diet  zró nicowan  i dostoso-

wan  do potrzeb orga nizmu (wiek, stan zdrowia, tryb ycia i ak-

tywno  Þ zyczna, pora roku itp.), oraz podaje korzy ci z prawid o-

wego od ywiania si ;

7)  oblicza indeks masy cia a oraz przedstawia i analizuje konsekwen-

cje zdrowotne niew a ciwego od ywiania (oty o  lub niedowaga 

oraz ich nast pstwa).

4. Uk ad oddechowy. Ucze :

1)  podaje funkcje cz ci uk adu oddechowego, rozpoznaje je (na 

schemacie, modelu, ry sunku, wed ug opisu itd.) oraz przedstawia 

zwi zek ich budowy z pe nion  funkcj ;

2)  opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w p ucach oraz 

przedstawia rol  krwi w transporcie gazów oddechowych;

3)  przedstawia czynniki wp ywaj ce na prawid owy stan i funkcjo-

nowanie uk adu odde cho wego (aktywno  Þ zyczna poprawiaj ca 

wydolno  oddechow , nie palenie papie rosów czynnie i biernie).

5. Uk ad kr enia. Ucze :

1)  opisuje budow  i funkcje narz dów uk adu krwiono nego i uk a-

du limfatycz nego;

2)  przedstawia kr enie krwi w obiegu p ucnym i ustrojowym;

3)  przedstawia rol  g ównych sk adników krwi (krwinki czerwone i bia e, 

p ytki krwi, osocze) oraz wymienia grupy uk adu krwi AB0 oraz Rh;

4)  przedstawia znaczenie aktywno ci Þ zycznej i prawid owej diety 

dla w a ci wego funkcjo nowania uk adu kr enia;

5)  przedstawia spo eczne znaczenie krwiodawstwa.

6. Uk ad odporno ciowy. Ucze :

1)  opisuje funkcje elementów uk adu odporno ciowego (narz dy: 

ledziona, grasica, w z y ch onne; komórki: makrofagi, limfocy-

ty T, limfocyty B; cz steczki: przeciwcia a);

2)  rozró nia odporno  swoist  i nieswoist , naturaln  i sztuczn , 

biern  i czynn ;

3)  porównuje dzia anie surowicy i szczepionki; podaje przyk ady 

szczepie  obo wi z kowych i nieobowi zkowych oraz ocenia ich 

znaczenie;

4)  opisuje konß ikt serologiczny Rh;
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5)  wyja nia, na czym polega trans plan tacja narz dów, i podaje przy-

k ady narz dów, które mo na przeszczepia ;

6)  przedstawia znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz 

zgody na transplan tacj  narz dów po mierci.

7. Uk ad wydalniczy. Ucze :

1)  podaje przyk ady substancji, które s  wydalane z organizmu cz o-

wieka, oraz wy mie nia narz dy bior ce udzia  w wydalaniu;

2)  opisuje budow  i funkcje g ównych struktur uk adu wydalniczego 

(nerki, moczo wody, p cherz moczowy, cewka moczowa).

8. Uk ad nerwowy. Ucze :

1)  opisuje budow  i funkcje o rodkowego i obwodowego uk adu 

nerwowego;

2)  porównuje rol  wspó czulnego i przywspó czulnego uk adu ner-

wowego;

3)  opisuje uk odruchowy, wymienia rodzaje odruchów oraz przed-

stawia rol  od ru chów warunkowych w uczeniu si ;

4)  wymienia czynniki wywo uj ce stres oraz podaje przyk ady pozy-

tywnego i nega tyw nego dzia ania stresu;

5)  przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem.

9. Narz dy zmys ów. Ucze :

1)  przedstawia budow  oka i ucha oraz wyja nia sposób ich dzia ania;

2)  przedstawia rol  zmys u równowagi, zmys u smaku i zmys u w -

chu i wskazuje loka li zacj  odpowiednich narz dów i receptorów;

3)  przedstawia przyczyny powstawania oraz sposób korygowania wad 

wzroku (krótko wzroczno , dalekowzroczno , astygmatyzm);

4)  przedstawia wp yw ha asu na zdrowie cz owieka;

5)  przedstawia podstawowe zasady higieny narz dów wzroku i s u-

chu.

10. Uk ad dokrewny. Ucze : 

1)  wymienia gruczo y dokrewne, wskazuje ich lokalizacj  i przedsta-

wia podstawow  rol  w regulacji procesów yciowych;

2)  przedstawia biologiczn  rol : hormonu wzrostu, tyroksyny, insuli-

ny, adre na liny, testosteronu, estrogenów;

3)  przedstawia antagonistyczne dzia anie insuliny i glukagonu;

4)  wyja nia, dlaczego nie nale y bez konsultacji z lekarzem przyj-

mowa  rodków lub leków hormonalnych (np. tabletek antykon-

cepcyjnych, sterydów).
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11. Skóra. Ucze :

1)  podaje funkcje skóry, rozpoznaje elementy jej budowy (na sche-

macie, modelu, rysun ku, wed ug opisu itd.) oraz przedstawia jej 

cechy adaptacyjne do pe nienia funkcji ochronnej, zmys owej (re-

ceptory bólu, dotyku, ciep a, zimna) i termo regulacyjnej;

2)  opisuje stan zdrowej skóry oraz rozpoznaje niepokoj ce zmiany 

na skórze, które wymagaj  konsultacji lekarskiej.

12. Rozmna anie i rozwój. Ucze :

1)  przedstawia budow  i funkcje narz dów p ciowych (m skich 

i e skich) oraz rol  gamet w procesie zap odnienia;

2)  opisuje etapy cyklu miesi czkowego kobiety;

3)  przedstawia przebieg ci y i wyja nia wp yw ró nych czynników 

na prawi d owy roz wój zarodka i p odu;

4)  przedstawia cechy i przebieg Þ zycznego, psychicznego i spo ecz-

nego dojrzewania cz o wie ka;

5)  przedstawia podstawowe zasady proÞ laktyki chorób przenoszo-

nych drog  p ciow .

VII. Stan zdrowia i choroby. Ucze :

1)  przedstawia znaczenie poj  „zdrowie” i „choroba” (zdrowie jako 

stan równowagi rodowiska wewn trznego organizmu, zdrowie 

Þ zyczne, psychiczne i spo eczne; choroba jako zaburzenie tego 

stanu);

2)  przedstawia negatywny wp yw na zdrowie cz owieka niektórych 

substancji psycho aktywnych (tyto , alko hol), narkotyków i rod-

ków dopinguj cych oraz nadu ywania kofeiny i niektórych le ków 

(zw aszcza oddzia uj cych na psychik );

3)  wymienia najwa niejsze choroby cz owieka wywo ywane przez 

wirusy, bakterie, pro tisty i paso yty zwierz ce oraz przedstawia 

zasady proÞ laktyki tych chorób; w szcze gólno ci przedstawia dro-

gi zaka enia si  wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV, zasady pro-

Þ laktyki chorób wywo ywanych przez te wirusy oraz przewiduje 

indy widualne i spo eczne skutki zaka enia;

4)  przedstawia czynniki sprzyjaj ce rozwojowi choroby nowotworo-

wej (np. nie w a ciwa die ta, tryb ycia, substancje psychoaktywne, 

promieniowanie UV) oraz podaje przyk ady takich chorób;

5)  przedstawia podstawowe zasady proÞ laktyki chorób nowotworo-

wych;

6)  uzasadnia konieczno  okresowego wykonywania podstawo-

wych bada  kontrol nych (np. badania stomatologiczne, podsta-

wowe badania krwi i moczu, pomiar pulsu i ci  nie nia krwi);
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7)  analizuje informacje do czane do leków oraz wyja nia, dlacze-
go nie nale y bez wy ra  nej potrzeby przyjmowa  leków ogólno-
dost pnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki nale y stosowa  
zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku 
i d ugo  kuracji);

8)  przedstawia podstawowe zasady higieny;

9)  analizuje zwi zek pomi dzy prawid owym wysypianiem si  
a funkcjono wa niem organizmu, w szczególno ci wp yw na procesy 
uczenia si  i zapami  tywania oraz odporno  organizmu. 

VIII. Genetyka. Ucze :

1)  przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozró nia 
komórki haplo idalne i diplo idalne, opisuje budow  chromoso-
mu (chromatydy, centro mer), rozró nia autosomy i chromosomy 
p ci;

2)  przedstawia struktur  podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rol  
w przechowy waniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) 
DNA;

3)  przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji gene-
tycznej (kolej no  nukleo ty dów w DNA, kod genetyczny); wyja-
nia ró nic  pomi dzy infor macj  genetyczn  a kodem genetycz-

nym;

4)  przedstawia zale no  pomi dzy genem a cech ; 

5)  przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, pos uguj c si  
podstawowymi poj ciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, 
homo zy gota, heterozygota, dominacja, recesywno );

6)  wyja nia dziedziczenie grup krwi cz owieka (uk ad AB0, czynnik 
Rh);

7)  przedstawia dziedziczenie p ci u cz owieka i podaje przy k ady 
cech cz owieka sprz onych z p ci  (hemoÞ lia, daltonizm);

8)  podaje ogóln  deÞ nicj  mutacji oraz wymienia przyczyny ich wy-
st pienia (mutacje spontaniczne i wywo ane przez czynniki muta-
genne); podaje przy k ady czynników mutagennych;

9)  rozró nia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz po-
daje przy k ady chorób cz owieka warunkowanych takimi muta-
cjami (mukowiscydoza, zes pó  Downa).

  IX. Ewolucja ycia. Ucze :

1)  wyja nia poj cie ewolucji organizmów i przedstawia ród a wiedzy 
o jej przebiegu;

2)  wyja nia na odpowiednich przyk adach, na czym polega dobór 
naturalny i sztucz ny, oraz podaje ró nice mi dzy nimi;

3)  przedstawia podobie stwa i ró nice mi dzy cz owiekiem a inny-
mi naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych.
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  X. Globalne i lokalne problemy rodowiska. Ucze :

1)  przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia 
klimatu;

2)  uzasadnia konieczno  segregowania odpadów w gospodarstwie 
domowym oraz konieczno  specjalnego post powania ze zu y-
tymi bateriami, wiet lówkami, przeter mi no wanymi lekami;

3)  proponuje dzia ania ograniczaj ce zu ycie wody i energii elek-
trycznej oraz wytwa rzanie odpadów w gospodarstwach domo-
wych.

Zalecane do wiadczenia i obserwacje. Ucze :

1) planuje i przeprowadza do wiadczenie:

a)  wykazuj ce, e podczas fermentacji dro d e wydzielaj  dwutlenek 
w gla,

b)  sprawdzaj ce wp yw wybranego czynnika na proces kie kowania na-
sion,

c)  wykazuj ce rol  sk adników chemicznych ko ci,

d)  sprawdzaj ce g sto  rozmieszczenia receptorów w skórze ró nych 
cz ci cia a,

e)  sprawdzaj ce obecno  skrobi w produktach spo ywczych;

2) dokonuje obserwacji:

a)  mikroskopowych preparatów trwa ych (np. tkanki zwierz ce, orga-
nizmy jednokomórkowe) i wie ych (np. skórka li cia spichrzowego 
cebuli, mi sz pomi do ra, li  moczarki kanadyjskiej, glony, pierwot-
niaki),

b)  zmian t tna i ci nienia krwi podczas spoczynku i wysi ku Þ zycznego,

c)  wykazuj cych obecno  plamki lepej na siatkówce oka,

d)  w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków ro lin i zwierz t,

e)  w terenie obserwacji liczebno ci, rozmieszczenia i zag szczenia wy-
bra nego gatunku ro liny zielnej.


