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Treści nauczania: 

Biologia jako nauka,  cechy organizmów, czynności życiowe organizmów, budowa organizmów 

wielokomórkowych 

Jak poznawać biologię? Obserwacja i doświadczenie,  metodologia badań naukowych 

Obserwacje mikroskopowe, budowa mikroskopu optycznego, przygotowanie i obserwacja preparatu 

Składniki chemiczne organizmów, pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w skład organizmu 

Budowa komórki zwierzęcej, komórka jako podstawowa jednostki życia, różnorodne kształty 

komórek 

Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek,  komórki jądrowe i bezjądrowe, różnorodne kształty 

komórek roślinnych 

Samożywność, samożywność jako sposób odżywiania się organizmów, przebieg i znaczenie 

fotosyntezy 

Cudzożywność, cudzożywność jako sposób odżywiania się organizmów, organizmy cudzożywne 

Sposoby oddychania organizmów, oddychanie komórkowe, oddychanie tlenowe, wymiana gazowa u 

zwierząt i roślin 

Klasyfikacja organizmów, zadania systematyki, charakterystyka królestw organizmów 

Wirusy i bakterie, wirusy jako bezkomórkowe formy materii, cechy i budowa wirusów, cechy bakterii, 

występowanie bakterii 

Różnorodność protistów 

Budowa i różnorodność grzybów.Porosty 

Tkanki roślinne, miejsca występowania tkanek w roślinie, rodzaje tkanek roślinnych: tkanki twórcze i 

tkanki stałe 

Korzeń – organ podziemny rośliny, główne funkcje i budowa korzenia 

Pęd. Budowa i funkcje łodygi 

Liść – wytwórnia pokarmu 

Mchy,  środowisko życia mchów, budowa mchów 

Paprotniki,  środowisko życia paprotników 

Nagonasienne 

Okrytonasienne, cechy roślin okrytonasiennych 

Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych 

Znaczenie roślin okrytonasiennych 

Przegląd roślin nagonasiennych i okrytonasiennych 

Najważniejsze wiadomości i umiejętności, które uczniowie będą zdobywać w ciągu rocznej nauki: 

Uczeń: 

 wykazuje jedność budowy organizmów 

 porównuje poziomy organizacji organizmów u roślin i zwierzą 

 • wykazuje zalety metody naukowej 

 samodzielnie przeprowadza doświadczenie metodą naukową 



 charakteryzuje funkcje wskazywanych części mikroskopu optycznego w kolejności tworzenia 

się obrazu obiektu 

 wyjaśnia role wody i soli mineralnych w organizmie, wymienia białka, cukry, tłuszcze i 

kwasy nukleinowe jako składniki organizmu i omawia ich role 

 rozpoznaje na ilustracji elementy budowy komórki zwierzęcej i omawia ich funkcje 

 omawia elementy i funkcje budowy komórki na podstawie ilustracji analizuje różnice między 

poszczególnymi typami komórek, wskazuje cechy umożliwiające rozróżnienie komórek 

 wyjaśnia, na czym polega fotosynteza 

 omawia zależność przebiegu fotosyntezy od obecności wody, dwutlenku węgla i światła 

 charakteryzuje rodzaje cudzożywności występujące u różnych grup organizmów 

 określa warunki przebiegu oddychania i fermentacji 

 charakteryzuje wymianę gazową u roślin i zwierząt 

 porównuje wcześniejsze i współczesne zasady klasyfikacji organizmów 

 omawia wpływ bakterii na organizm człowieka 

 wskazuje drogi wnikania wirusów i bakterii do organizmu 

 porównuje czynności życiowe poszczególnych grup protistów 

 określa znaczenie poszczególnych komponentów w budowie plechy porostu 

 wykorzystuje wiedzę o tkankach do wyjaśnienia sposobu pobierania wody przez roślinę 

 wyjaśnia, dlaczego mchy uważane są za najprostsze rośliny lądowe 

  wykazuje przystosowania roślin nagonasiennych do środowiska 

 omawia cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych 

 wymienia rodzaje owoców przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się owoców 

 wymienia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie 

Zasady oceniania 

Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania:  

0 –29% -ocena niedostateczna 

30 –49% -ocena dopuszczająca 

50 –69% -ocena dostateczna 

70 –84% -ocena dobra 

85 –97 % -ocena bardzo dobra 

98 –100% -ocena celująca 

 

Formy oceniania 

Dokonując oceny osiągnięć ucznia, nauczyciel sprawdza jego wiadomości i umiejętności. 

Bieżąca ocena osiągnięć ucznia polegać będzie na odnotowywaniu postępów i ocenianiu jego 

pracy na podstawie: 

 Obserwacji aktywności uczniów, np. podczas pogadanki, dyskusji, prowadzonych 

doświadczeń oraz w czasie zajęć terenowych  

 Kontroli pracy z tekstem w czasie lekcji 

 Sprawdzania i oceniania ćwiczeń, notatek  wykonywanych na lekcji 

 Sprawdzania i oceniania prac zadawanych do wykonania w domu 

 Sprawdzania zadań przygotowywanych w ramach wykonywanych projektów 

 Sprawdzania i oceniania samodzielnego projektowania doświadczeń 

 Sprawdzania i oceniania pisemnych sprawdzianów wiedzy ( mniejszych kartkówek i dużych 

sprawdzianów np. po całym dziale) 



 Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

 Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować będą wiedzę z około trzech ostatnich 

tematów 

 Odpowiedzi ustnej obejmująca zakres wiedzy z trzech ostatnich lekcji ( zagadnień) 

 Obserwacji aktywnego udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zajęciach 

pozalekcyjnych W zależności od osiągniętych wyników i zaangażowania w zajęcia 

pozalekcyjne. Uczeń może być nagrodzony za aktywność oceną śród semestralną bdb lub cel. 

 Trzy „plusy” równe są ocenie bardzo dobrej.  

 „Minus” uczeń może otrzymać za: brak zadania domowego , brak potrzebnych materiałów , 

brak zaangażowania w pracę na lekcji .  

 Brak zadania domowego uczeń zgłasza przed  lekcją, brak zgłoszenia wykonania zadania 

skutkuje oceną niedostateczną 

 Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej.  

 „Plusy” i „minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.  


