
 
 
Wymagania edukacyjne 
 
Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować 
po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie 2 – zakres 
rozszerzony. Są niezastąpione  przy obiektywnej ocenie postępów ucznia w nauce. 
 
Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia 
 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 
konieczne (na stopień dopuszczający) 
podstawowe (na stopień dostateczny) 

rozszerzające (na stopień dobry) 
dopełniające (na stopień bardzo dobry) 

obejmują treści i umiejętności  obejmują treści i umiejętności 
 
� najważniejsze w uczeniu się biologii 
 
 

� złożone i mniej przystępne niż zaliczone do 
wymagań podstawowych 

 
� łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego 
 
 

� wymagające korzystania z różnych źródeł 
informacji 

 
� często powtarzające się w procesie 
nauczania 
 
 

� umożliwiające rozwiązywanie problemów 

 
� określone programem nauczania na 
poziomie nieprzekraczającym wymagań 
zawartych w podstawie programowej  

� pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym 

 
� użyteczne w życiu codziennym 
 
 

� pozwalające łączyć wiedzę z różnych 
przedmiotów i dziedzin 



 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

Dział 
programu 

Lp. Temat Poziom wymagań 

konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) 
Metabolizm 1 Kierunki przemian 

metabolicznych 

Uczeń: 
� definiuje pojęcie 

metabolizm 
� charakteryzuje 

podstawowe rodzaje 

przemian metabolicznych: 

anabolizm i katabolizm 

� wymienia nośniki energii 

w komórce  

� wymienia rodzaje 

fosforylacji 

Uczeń: 
� podaje poziom 

energetyczny substratów i 
produktów reakcji 

endoergicznych i 

egzoergicznych 

� wymienia cechy ATP  

� przedstawia sumaryczny 

zapis procesu fosforylacji 

� wymienia nośniki 

elektronów 

Uczeń: 
� charakteryzuje budowę 

ATP  
� omawia przebieg 

fosforylacji substratowej, 

fotosyntetycznej i 

oksydacyjnej  

Uczeń: 
� porównuje rodzaje 

fosforylacji  
� analizuje przebieg reakcji 

redoks z udziałem NADP  

2 Enzymy � wyjaśnia rolę enzymów 

w komórce 

� wymienia cechy enzymów  

� wymienia czynniki 
wpływające na szybkość 

reakcji enzymatycznych 

� definiuje pojęcie szlak 
metaboliczny  

� wyjaśnia mechanizm 

działania enzymów 

� zapisuje równanie 

reakcji enzymatycznej 
� charakteryzuje szlak 

metaboliczny liniowy  

i cykliczny 

� wyjaśnia, na czym 

polega model regulacji 

aktywności enzymów 

zwany ujemnym 

sprzężeniem zwrotnym  

� omawia budowę enzymów 

� wyjaśnia mechanizm 

tworzenia kompleksu 

enzym–substrat 
� wyjaśnia, w jaki sposób  

na szybkość reakcji 

enzymatycznych wpływają: 

stężenie substratu, 

temperatura, pH, stężenie 

soli, stężenie enzymu, 

aktywatory i inhibitory 

� porównuje mechanizm 

inhibicji kompetycyjnej i 

niekompetycyjnej  

� omawia sposoby regulacji 
przebiegu szlaków 

metabolicznych  

� omawia przebieg 

ubikwitynozależnej 

degradacji białek  

� porównuje modele 

powstawania kompleksu 

enzym–substrat  

� porównuje mechanizm 
działania inhibitorów 

hamujących enzymy 

nieodwracalnie i 

odwracalnie 

� omawia zasady 

nazewnictwa i klasyfikacji 

enzymów 

� wyjaśnia mechanizm 

aktywacji proenzymu na 

przykładzie pepsyny  

� planuje doświadczenie 
mające na celu wykazanie 

wpływu temperatury na 

aktywność dehydrogenazy 

w bulwach ziemniaka  

3 Autotroficzne odżywianie 

się organizmów – 

� porównuje wykorzystanie 

energii przez autotrofy i 

� porównuje fotosyntezę 

zachodzącą w komórkach 

� omawia budowę 

cząsteczki chlorofilu 

� porównuje barwniki 

roślinne  



fotosynteza  heterotrofy  

� wyjaśnia ogólny przebieg 

fotosyntezy 

� wymienia produkty  i 

substraty fotosyntezy   

� wymienia etapy 

fotosyntezy i określa ich 

dokładną lokalizację 

w komórce  
� charakteryzuje etapy 

fotosyntezy 

� wymienia etapy cyklu 

Calvina 

� wyjaśnia znaczenie 

fotosyntezy dla organizmów 

żyjących na Ziemi 

roślin z fotosyntezą 

zachodzącą w komórkach 

bakterii zielonych i 

purpurowych  

� wyjaśnia rolę chlorofilu 

i dodatkowych 

barwinków 

fotosyntetycznych w 

przebiegu fotosyntezy 
� wymienia substraty i 

produkty fazy fotosyntezy 

zależnej i niezależnej od 

światła  

� wyjaśnia związek 

między fazą fotosyntezy 

zależną od światła a fazą 

fotosyntezy niezależną od 

światła 

� uzasadnia stosowanie 

wobec niektórych grup 

roślin następującego 

nazewnictwa: rośliny typu 

C3, rośliny typu C4, rośliny 

typu CAM 

� omawia przebieg 

poszczególnych etapów 

cyklu Calvina  
� omawia przebieg 

fotosyntezy u roślin typu C4 

� porównuje przebieg 

fotosyntezy u roślin typu C3 

i C4 

� omawia przebieg 

fotosyntezy u roślin typu 

CAM 

� omawia budowę i funkcje 

fotosystemów I i II 

� określa warunki, przebieg 

oraz efekty fosforylacji 

fotosyntetycznej cyklicznej 

i niecyklicznej 

� omawia budowę i 

działanie syntazy ATP 

� porównuje budowę 
anatomiczną liścia rośliny 

typu C3 i typu C4 

� określa przyczyny i 

skutki fotooddychania 

 4 Czynniki wpływające na 

intensywność fotosyntezy 

� wymienia czynniki 

zewnętrzne i wewnętrzne 

wpływające na 
intensywność procesu 

fotosyntezy 

� wyjaśnia różnice między 

roślinami światłolubnymi 

a cieniolubnymi  
� analizuje 

rozmieszczenie 

chloroplastów 

w komórkach miękiszu 

w zależności od 

warunków świetlnych  

� omawia wpływ czynników 

zewnętrznych na 

intensywność procesu 
fotosyntezy 

� analizuje na wykresach 

wpływ natężenia światła, 

stężenia dwutlenku węgla i 

wysokości temperatury na 

intensywność fotosyntezy 

� planuje doświadczenie 

mające na celu wykazanie 

wpływu natężenia światła, 
stężenia dwutlenku węgla i 

wysokości temperatury na 

intensywność fotosyntezy  

5 Przebieg chemosyntezy  � definiuje pojęcie 

chemosynteza 

� wymienia przykłady 

organizmów, u których 

zachodzi chemosynteza 

� wyjaśnia, na czym 

polega chemosynteza  

� omawia znaczenie 

chemosyntezy  

� omawia przebieg 

pierwszego i drugiego etapu 

chemosyntezy 

� porównuje fotosyntezę  z 

chemosyntezą  

6 Oddychanie tlenowe  � definiuje pojęcie 

oddychanie komórkowe 
� zapisuje reakcję 

oddychania komórkowego  

� określa znaczenie 

oddychania komórkowego 

dla funkcjonowania 

� uzasadnia, że 

oddychanie komórkowe 
ma charakter kataboliczny  

� wymienia organizmy 

oddychające tlenowo  

� omawia czynniki 

wpływające na 

� określa produkty i 

substraty etapów 
oddychania tlenowego  

� omawia przebieg 

poszczególnych etapów 

oddychania tlenowego 

� przedstawia bilans 

� porównuje zysk 

energetyczny etapów 
oddychania tlenowego  

� planuje doświadczenie, 

którego celem jest 

wykazanie wydzielania 

dwutlenku węgla przez 



organizmu 

� wymienia etapy 

oddychania tlenowego  

� wymienia czynniki 

wpływające na 

intensywność oddychania  

tlenowego 

intensywność tlenowego 

oddychania 

komórkowego 

� lokalizuje etapy 

oddychania tlenowego w 

mitochondrium 

energetyczny oddychania 

tlenowego  

kiełkujące nasiona  

� planuje doświadczenie, 

którego celem jest 

wykazanie wydzielania 

ciepła przez nasiona  

 7 Procesy beztlenowego 

uzyskiwania energii 

� definiuje pojęcia: 

oddychanie beztlenowe, 

fermentacja 
� wymienia organizmy 

przeprowadzające 

oddychanie beztlenowe 

i fermentację 

� wyjaśnia różnicę między 

oddychanie beztlenowym 

a fermentacją  
� określa lokalizację 

fermentacji w komórce 

i ciele człowieka  

� nazywa etapy 

fermentacji  

� omawia wykorzystanie 

fermentacji w życiu 

człowieka  

� omawia przebieg 

poszczególnych etapów 

fermentacji  
� określa zysk energetyczny 

procesów beztlenowych  

� określa warunki, w 

których zachodzi 

fermentacja  

� analizuje przebieg 

fermentacji alkoholowej 

i mlekowej   
� porównuje oddychanie 

tlenowe, beztlenowe i 

fermentację 

� planuje doświadczenie 

mające na celu wykazanie 

wydzielania dwutlenku 

węgla podczas fermentacji 

alkoholowej  

8 Inne ważne procesy 

metaboliczne  

� wymienia substraty 

energetyczne oddychania 

komórkowego inne niż 

glukoza 
� wymienia zbędne 

produkty katabolicznych 

przemian węglowodanów, 

tłuszczów i białek oraz 

drogi ich usuwania z 

organizmu   

� definiuje pojęcia: 

glukoneogeneza, 
glikogenoliza, deaminacja  

� wyjaśnia, na czym 
polega cykl mocznikowy  

� określa lokalizację cyklu 

mocznikowego 

i glukoneogenezy 

w organizmie człowieka  

� omawia przebieg 

glukoneogenezy 

� omawia przebieg β-

oksydacji  
� omawia przebieg przemian 

białek  

� charakteryzuje cykl 

mocznikowy  

� omawia przebieg 

rozkładu białek, cukrów i 

tłuszczów 

� określa znaczenie 
acetylokoenzymu A w 

przebiegu różnych szlaków 

metabolicznych  

� wyjaśnia, dlaczego jony 

NH4
+ muszą być 

transportowane z 

pominięciem płynów 

ustrojowych   

Organizm 
człowieka. 
Skóra – 
powłoka ciała 

9 Organizm człowieka jako 

funkcjonalna całość  

� definiuje pojęcia: 

komórka, tkanka, narząd, 

układ narządów, organizm 

� wymienia układy 
narządów  

 

� definiuje pojęcia: 

homeostaza, sprzężenie 
zwrotne  

� wymienia główne 
funkcje układów 

narządów  

� wymienia parametry 

istotne w utrzymaniu 

homeostazy  

� dowodzi, że ciało 

człowieka stanowi 

wielopoziomową strukturę  

� uzasadnia, że człowiek jest 
organizmem stałocieplnym  

� omawia mechanizm 

regulacji temperatury ciała 

człowieka  

� omawia mechanizm 

� wyjaśnia zależności 

pomiędzy poszczególnymi 

układami narządów  

� wykazuje współdziałanie 
narządów człowieka 

w utrzymaniu homeostazy 



� rozróżnia mechanizmy 

obronne organizmu przed 

wychłodzeniem i 

przegrzaniem  

regulacji ciśnienia krwi  

 10 Budowa i funkcje skóry  � wymienia warstwy skóry 

� wymienia funkcje skóry 

� wymienia wytwory 

naskórka 

� nazywa poszczególne 

elementy skóry  

� wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma skóra w 

termoregulacji  

� charakteryzuje gruczoły 

skóry  

� uzasadnia zależność 

między budową skóry a jej 

funkcjami  

� opisuje funkcje 

poszczególnych wytworów 

naskórka  

� porównuje poszczególne 

warstwy skóry pod 

względem budowy 

i funkcji  
� planuje doświadczenia 

mające na celu ocenę 
wrażliwości dotykowej 

różnych okolic ciała i 

odczuwania temperatury  

11 Choroby i higiena skóry  � wymienia choroby skóry  

� wymienia czynniki 

chorobotwórcze będące 

przyczynami chorób skóry  

� wyjaśnia, na czym polega 

profilaktyka chorób skóry  

� wyjaśnia konieczność 

dbania o skórę 

� wymienia zasady 

higieny skóry  

� klasyfikuje i 

charakteryzuje choroby 

skóry  

� wyjaśnia, czym są alergie, 

grzybice i oparzenia  

� omawia zaburzenia 

funkcjonowania gruczołów  

� omawia przyczyny 

zachorowania na czerniaka 

złośliwego, diagnostykę, 

sposób leczenia i 

profilaktykę tej choroby  

� ocenia wpływ 

promieniowania 

słonecznego na skórę  

� uzasadnia, że czerniak 

złośliwy jest chorobą 

współczesnego świata  

Aparat ruchu 12 Ogólna budowa i funkcje 
szkieletu 

� rozróżnia część czynną 
i bierną aparatu ruchu 

� wymienia funkcje 

szkieletu 

� podaje nazwy głównych 

kości tworzących szkielet 

człowieka 

 

� rozpoznaje elementy 
szkieletu osiowego, 

szkieletu obręczy i 

kończyn  

� opisuje strukturę kości 

długiej 

� rozróżnia kości ze 

względu na ich kształt 

� wyjaśnia związek między 
budową kości a jej 

właściwościami 

mechanicznymi   

� omawia zmiany 

zachodzące w szkielecie 

podczas wzrostu i rozwoju 

człowieka  

� porównuje tkankę kostną z 

tkanką chrzęstną  

� porównuje budowę 
szkieletu noworodka 

z budową szkieletu osoby 

dorosłej 

� wymienia czynniki 

wpływające na 

przebudowę kości 

� określa, jakie 

właściwości kości 

wynikają z budowy 

tkankowej  

13 Rodzaje połączeń kości  � wymienia rodzaje 

połączeń ścisłych 
i ruchomych kości  

� identyfikuje typy 

połączeń kości na 
szkielecie i podaje ich 

przykłady  

� omawia budowę stawu 

� charakteryzuje połączenia 

kości  
� rozpoznaje rodzaje stawów 

� omawia funkcje 

poszczególnych elementów 

budowy stawu  

� porównuje różne rodzaje 

stawów ze względu na 
zakres wykonywanych 

ruchów i kształt 

powierzchni stawowych  



14 Elementy szkieletu � wymienia elementy 

szkieletu osiowego i ich 

funkcje  

� wymienia kości budujące 

klatkę piersiową 

� nazywa odcinki 

kręgosłupa  

� wymienia kości obręczy 

barkowej i obręczy 
miedniczej  

� wymienia kości kończyny 

górnej i kończyny dolnej  

� rozpoznaje kości 

trzewioczaszki 

i mózgoczaszki  

� rozpoznaje kości klatki 

piersiowej  

� rozróżnia odcinki 

kręgosłupa  

� rozpoznaje kości 

obręczy barkowej i 
obręczy miedniczej 

� rozpoznaje kości 

kończyny górnej i 

kończyny dolnej  

� charakteryzuje funkcje 

szkieletu osiowego 

� wyjaśnia związek między 

budową czaszki 

a pełnionymi przez czaszkę 

funkcjami  

� porównuje budowę 

kończyny górnej z budową 

kończyny dolnej  
� wyjaśnia znaczenie zatok 

przynosowych  

� nazywa krzywizny 

kręgosłupa i określa ich 

znaczenie  

� wykazuje związek budowy 

odcinków kręgosłupa 

z pełnioną funkcją  

� wykazuje związek budowy 

kończyn z pełnioną przez 

nie funkcją  

� omawia rolę chrząstek 

w budowie klatki 

piersiowej  

� wskazuje różnice między 

budową czaszki 

noworodka a budową 

czaszki dorosłego 

człowieka  

� rozpoznaje kręgi 
pochodzące z różnych 

odcinków kręgosłupa  

� wskazuje elementy kręgu  

� klasyfikuje żebra  

� porównuje miednicę 

kobiety z miednicą 

mężczyzny  

 15 Budowa i funkcjonowanie 
układu mięśniowego  

� wyjaśnia, na czym polega 
praca mięśni  

� wymienia elementy 

budowy tkanki mięśniowej 

� wymienia rodzaje tkanek 

mięśniowych 

� omawia budowę tkanek 

mięśniowych  

� wyjaśnia, na czym polega 

antagonistyczne działanie 

mięśni  

� wymienia źródła energii 
potrzebnej do skurczu 

mięśnia 

� rozpoznaje rodzaje 
tkanek mięśniowych 

� porównuje rodzaje 

tkanek mięśniowych pod 

względem budowy 

i funkcji  

� rozpoznaje 

najważniejsze mięśnie 

szkieletowe  

� określa funkcje mięśni 

szkieletowych wynikające 

z ich położenia  
� omawia budowę 

sarkomeru  

� wyjaśnia, na czym 

polega mechanizm 

powstawania skurczu 

mięśnia szkieletowego 

� określa, w jakich 

� omawia budowę 
makroskopową 

i mikroskopową mięśnia 

szkieletowego  

� wykazuje związek budowy 

tkanki mięśniowej z funkcją 

pełnioną przez tę tkankę  

� analizuje kolejne etapy 

skurczu mięśnia  

� omawia warunki 

prawidłowej pracy mięśni   

� omawia przemiany 
biochemiczne zachodzące 

podczas długotrwałej pracy 

mięśnia  

� analizuje przemiany kwasu 

mlekowego  

� porównuje rodzaje 

skurczów mięśni  

� wyróżnia rodzaje mięśni 
ze względu na 

wykonywane czynności  

� wyjaśnia, na czym polega 

synergistyczne działanie 

mięśni  

� uzasadnia, że mięśnie 

szkieletowe mają budowę 

hierarchiczną  

� określa rolę mioglobiny  

� porównuje mięśnie 

czerwone z mięśniami 
białymi  



warunkach w mięśniach 

powstaje deficyt tlenowy  

 16 Choroby i higiena aparatu 

ruchu  

� określa prawidłową 

postawę ciała 

� rozpoznaje wady postawy  

� wymienia przyczyny 

powstawania wad postawy  

� nazywa wady kręgosłupa 

i stóp  

� wymienia choroby aparatu 
ruchu  

� uzasadnia korzystne 

znaczenie ćwiczeń 

fizycznych dla zdrowia 

� rozróżnia urazy 

mechaniczne  

� wymienia cechy 

prawidłowej postawy 

ciała  

� wskazuje metody 

zapobiegania wadom 

kręgosłupa  
� charakteryzuje choroby 

aparatu ruchu  

� wymienia środki 

dopingujące 

� charakteryzuje urazy 

mechaniczne aparatu ruchu i 

omawia ich skutki  

� omawia skutki i przyczyny 

wad kręgosłupa  

� omawia przyczyny i skutki 

płaskostopia  

� omawia przyczyny, sposób 
diagnozowania i leczenia 

osteoporozy 

� omawia skutki 

przetrenowania 

� przewiduje skutki 

stosowania dopingu 

w sporcie 

� omawia sposoby 

zapobiegania osteoporozie  

� wskazuje przyczyny 

zmian w układzie ruchu na 

skutek osteoporozy 

� przewiduje skutki 

niewłaściwego 

wykonywania ćwiczeń 
fizycznych 

� omawia działanie 

wybranych grup środków 

dopingujących  

� omawia techniki 

i substancje 

przyspieszające naturalne 

procesy fizjologiczne 

podczas transfuzji krwi i 

EPO  

 


