
Wymagania edukacyj ne 
na poszczególne oceny - Biologia kl. 1g, 1h, 1k zakres podstawowy
w oparciu o program nauczania Biologia na czasie

rok szkolny 2019/20

Dzial pr ogr amu 
/ Temat

Poziom wymagan
Ocena dopuszczajaca Ocena dostateczna Ocena dobr a Ocena bar dzo dobra Ocena celujaca

I. Od genu do 
cechy

, Wyd. Nowa Era

1. Budowa i funkcje 
kwasów nukleino-
wych

• okresla role DNA jako 
nosnika informacji gene-
tycznej
• wymienia elementy bu-
dowy DNA i RNA
• wymienia zasady azoto-
we wchodzace w sklad obu 
typów kwasów nukleino-
wych 
• definiuje pojecia: 

, 
• wymienia rodzaje RNA 

• definiuje pojecia: 
,

• wyjasnia regule komplemen-
tarnosci zasad 
• omawia proces replikacji DNA
• okresla role poszczególnych 
rodzajów RNA
• porównuje budowe i role DNA
z budowa i rola RNA
• rozpoznaje na modelu lub 
ilustracji DNA i RNA 

• wyjasnia, z czego wynika 
komplementarnosc zasad 
• przedstawia graficznie regule 
komplementarnosci zasad 
• wykazuje, ze replikacja 
DNA ma charakter semikon-
serwatywny
• wykazuje zwiazek miedzy 
kwasami nukleinowymi a 
cechami organizmów
• przedstawia za pomoca 
schematycznego rysunku 
budowe nukleotydu DNA i 
RNA

• okresla role polimerazy 
DNA w replikacji DNA
• wykazuje role replika-
cji DNA w zachowaniu 
niezmienionej informacji 
genetycznej
• uzasadnia koniecznosc 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podzialem komórki 

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

2. Geny i genomy • definiuje pojecia: 

• przedstawia budowe 
chromosomu
• wymienia organelle ko-
mórki zawierajace DNA 

• definiuje pojecia: , 

• podaje liczbe chromosomów w 
komórkach somatycznych i 
rozrodczych czlowieka 
• oblicza liczbe chromosomów 
w komórce haploidalnej, znajac 
liczbe chromosomów w komór-
ce diploidalnej danego organi-
zmu 

• wyjasnia róznice miedzy 
eksonem a intronem 
• omawia organizacje materia-
lu genetycznego w jadrze 
komórkowym
• wskazuje i nazywa miejsca 
wystepowania  DNA w ko-
mórkach prokariotycznych i 
eukariotycznych 
• opisuje budowe chromatyny 
• charakteryzuje budowe i 
rodzaje chromosomów w 
kariotypie czlowieka 

• uzasadnia róznice w 
budowie genomów bak-
terii i organizmów ja-
drowych  
• podaje przyklady wy-
korzystania badan DNA 
w róznych dziedzinach 
zycia czlowieka

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

3. Kod genetyczny • wyjasnia pojecia: • omawia sposób zapisania • analizuje schemat przeplywu • oblicza liczbe nukle-

genety-
ka nukleotyd

inzynieria 
genetyczna replikacja DNA

gen, 
genom, chromosom, chro-
matyna, kariotyp, pozage-
nowy DNA 

nukleosom
chromosom homologiczny, 
komórka haploidalna, komórka
diploidalna

kod 



genetyczny, kodon 

geno-
typ, fenotyp allel, homo-
zygota, heterozygota, do-
minacja, recesywnosc

homozygota, heterozygota, 
cecha dominujaca, cecha 
recesywna

• wymienia cechy kodu 
genetycznego 

informacji genetycznej w DNA
• wyjasnia znaczenie kodu gene-
tycznego
• charakteryzuje cechy kodu 
genetycznego 

informacji genetycznej
• odczytuje kolejnosc amino-
kwasów kodowanych przez 
dany fragment mRNA przy 
pomocy tabeli kodu genetycz-
nego
• nazywa cechy kodu gene-
tycznego na podstawie sche-
matów

otydów i kodonów kodu-
jacych okreslona liczbe 
aminokwasów oraz licz-
be aminokwasów kodo-
wana przez okreslona 
liczbe nukleotydów i 
kodonów
• zapisuje sekwencje 
nukleotydów mRNA 
oraz sekwencje koduja-
cej nici DNA, znajac 
sklad aminokwasowy 
krótkiego odcinka bialka

4.Ekspresja genów • wymienia etapy ekspresji 
genów
• okresla cel transkrypcji i 
translacji

• omawia przebieg transkrypcji i 
translacji 
• wyjasnia role tRNA w transla-
cji 
• rozróznia etapy ekspresji ge-
nów 

• wskazuje i nazywa poszcze-
gólne etapy ekspresji genów w 
komórce 
• okresla znaczenie struktury 
przestrzennej dla funkcjonal-
nosci bialek  
• opisuje budowe czasteczki 
tRNA
• omawia role rybosomów w 
ekspresji genu 

• uzasadnia koniecznosc 
modyfikacji bialka po 
translacji
• omawia róznice w 
ekspresji genów koduja-
cych RNA i bialka
• omawia role polimera-
zy RNA w transkrypcji 

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

5. Podstawowe 
reguly dziedzicze-
nia genów 

• definiuje pojecia: 
, 

• wymienia i rozpoznaje 
cechy dominujace i re-
cesywne u ludzi

• zapisuje genotypy: ho-
mozygoty dominujacej, 
homozygoty recesywnej i 
heterozygoty 

• wykazuje zaleznosc miedzy 
genotypem a fenotypem 
• omawia I i II prawo Mendla
• na schemacie krzyzówki gene-
tycznej rozpoznaje genotyp oraz 
okresla fenotyp rodziców i po-
kolenia potomnego 
• wykonuje krzyzówki gene-
tyczne dotyczace dziedziczenia 
jednego genu  
• wymienia inne przyklady 
dziedziczenia cech

• omawia badania Mendla
• wyjasnia mechanizm dzie-
dziczenia cech zgodnie z I i II 
prawem Mendla
• wykonuje krzyzówki gene-
tyczne dotyczace dziedzicze-
nia dwóch genów  
• interpretuje krzyzówki gene-
tyczne, uzywajac okreslen 

  
• omawia przyklady innych 
sposobów dziedziczenia cech

• ocenia znaczenie prac 
Mendla dla rozwoju 
genetyki 
• okresla prawdopodo-
bienstwo pojawienia sie
okreslonych genotypów i 
fenotypów potomstwa na 
podstawie genotypów 
rodziców
• uzasadnia róznice w 
dziedziczeniu genów 
zgodnie z prawami Men-
dla i genów sprzezonych

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

6. Genetyczne uwa- • wyjasnia zasade dziedzi- • wyjasnia mechanizm ujawnie- • podaje przyklady mechani- • uzasadnia, dlaczego - wykorzystuje wiedze i umie-



runkowania plci. 
Cechy sprzezone z 
plcia

czenia plci u czlowieka za 
pomoca krzyzówki gene-
tycznej 
• wymienia przyklady 
chorób sprzezonych z plcia
• rozróznia chromosomy 
plci i chromosomy auto-
somalne

nia sie cech recesywnych sprze-
zonych z plcia
• wykonuje krzyzówki gene-
tyczne dotyczace dziedziczenia 
chorób sprzezonych z plcia 
• wymienia przyklady cech 
zwiazanych z plcia
• definiuje pojecia: 

zmów dziedziczenia plci u 
innych organizmów
• interpretuje krzyzówki gene-
tyczne dotyczace dziedzicze-
nia chorób sprzezonych z plcia 
• uzasadnia róznice miedzy 
cechami sprzezonymi a ce-
chami zwiazanymi z plcia
• wyjasnia, w jaki sposób 
dziedziczy sie hemofile

mezczyzni czesciej cho-
ruja na hemofilie i dalto-
nizm niz kobiety  
• omawia róznice miedzy 
chromosomem X a 
chromosomem Y

jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

7. Zmiany w infor-
macji genetycznej 

• definiuje pojecie 

• definiuje pojecie 
• rozróznia mutacje geno-
we i chromosomowe 
• wymienia czynniki mu-
tagenne
• klasyfikuje mutacje ze 
wzgledu na ich konse-
kwencje

• opisuje znaczenie rekombina-
cji genetycznej w ksztaltowaniu 
zmiennosci genetycznej
• wymienia czynniki mutagenne 
• omawia skutki mutacji geno-
wych
• omawia skutki mutacji chro-
mosomowych 

• opisuje procesy warunkujace 
rekombinacje genetyczna
• rozróznia mutacje sponta-
niczne i indukowane
• klasyfikuje czynniki muta-
genne
• wyjasnia, na czym polegaja 
poszczególne rodzaje mutacji 
genowych i chromosomowych 
• wyjasnia, w jaki sposób 
mutacje prowadza do chorób 
nowotworowych

• omawia przebieg pro-
cesu 
• analizuje rodowody 
pod katem metody dia-
gnozowania mutacji
• rozróznia mutacje w 
zaleznosci od rodzaju 
komórki, w której maja 
miejsce
• uzasadnia, ze mutacje 
sa zródlem zmiennosci 
organizmów 

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

8. Choroby gene-
tyczne czlowieka 

• definiuje pojecie 

• klasyfikuje choroby ge-
netyczne ze wzgledu na 
przyczyne 
• wymienia przyklady 
chorób genetycznych 
• wyjasnia, na czym polega 
profilaktyka genetyczna 

• charakteryzuje choroby jedno-
genowe z uwzglednieniem spo-
sobu dziedziczenia, skutków 
mutacji, objawów i leczenia
• charakteryzuje choroby chro-
mosomalne z uwzglednieniem 
zmian w kariotypie, objawów i 
leczenia
• rozróznia wybrane choroby 
genetyczne 

• analizuje dziedziczenie wy-
branej choroby genetycznej 
jednogenowej 
• wyjasnia, na czym polega 
poradnictwo genetyczne oraz 
wymienia sytuacje, w których 
nalezy wykonac badania DNA
• klasyfikuje badania prenatal-
ne oraz dokonuje ich charakte-
rystyki 

• dostrzega wady i zalety 
badan prenatalnych 
• omawia znaczenie
przeprowadzania testów 
pourodzeniowych
• szacuje ryzyko wysta-
pienia mutacji u dziecka

- wykorzystuje wiedze i umie-
jetnosci zdobyte w gimnazjum 
w sytuacjach problemowych z 
wykorzystaniem materialów 
zródlowych

1. Biotechnologia 
tradycyjna 

• definiuje pojecie 

• wymienia przyklady 
produktów otrzymywa-
nych metodami biotech-
nologii tradycyjnej 

• przedstawia zastosowania
fermentacji mlekowej 
• przedstawia zastosowania
fermentacji etanolowej 

• wyjasnia, na czym polega 
reakcja fermentacji 

• uzasadnienia róznice miedzy 
biotechnologia tradycyjna a 
biotechnologia nowoczesna 
• zapisuje reakcje fermentacji 

• omawia wykorzystanie
bakterii octowych 
• omawia na przykla-
dach znaczenie fermen-
tacji mlekowej
• dowodzi pozytywnego 

- przygotowuje prezentacje, np. 
na temat prac ojca wspólczesnej 
biotechnologii L. Pasteura

chromosomy 
plci, chromosomy autosomalne 

rekom-
binacja genetyczna

mutacja
crossing-over

choroba 
genetyczna

bio-
technologia

I I. Biotechnologia



i negatywnego znacze-
nia zachodzenia fermen-
tacji dla czlowieka

2. Biotechnologia 
w ochronie srodo-
wiska 

• wymienia przyklady 
praktycznego wykorzy-
stania organizmów do 
rozkladu substancji
• definiuje pojecia: 

• wymienia metody utyli-
zacji odpadów komunal-
nych 

• wyjasnia mechanizm biolo-
gicznego oczyszczania scieków
• omawia zastosowanie testów 
uzyskanych metodami biotech-
nologicznymi do oceny stanu 
srodowiska

• omawia istote funkcjonowa-
nia biofiltrów
• wykazuje role mikroorgani-
zmów w biologicznym 
oczyszczaniu scieków
• charakteryzuje metody utyli-
zacji odpadów komunalnych
• opisuje metody zwalczania 
szkodników z uzyciem metod 
biologicznych

• dowodzi roli przetwa-
rzania odpadów komu-
nalnych jako alternatyw-
nego zródla energii  
• analizuje korzysci wy-
nikajace z  zastosowania 
tworzyw biodegradowal-
nych zamiast tradycyj-
nych tworzyw sztucz-
nych
• ocenia zastosowanie 
metod biotechnologicz-
nych do wytwarzania 
energii

- organizuje wycieczke do 
oczyszczalni scieków (przygo-
towuje plan wycieczki, prelekcje 
wstepna, ewentualnie karty 
pracy dla uczniów).

3. Podstawowe 
techniki inzynierii 
genetycznej

• definiuje pojecia: 

,
,

• wymienia techniki inzy-
nierii genetycznej 

• wyjasnia, czym zajmuje sie 
inzynieria genetyczna 
• wyjasnia, na czym polega: 
sekwencjonowanie DNA, elek-
troforeza, lancuchowa reakcja 
polimerazy, sonda molekularna 

• omawia sposoby otrzymania 
organizmów transgenicznych 
• wyjasnia funkcje enzymów 
restrykcyjnych 
• porównuje dzialanie ligazy i 
enzymów restrykcyjnych 

• analizuje poszczególne 
etapy: elektroforezy, 
metody PCR i wprowa-
dzenia genu do komórki  
• okresla cel wykorzy-
stania sondy molekular-
nej

- przygotowuje poster przed-
stawiajacy historie rozwoju 
inzynierii genetycznej

Organizmy zmody-
fikowane genetycz-
nie 

• wymienia cele tworzenia 
roslin i zwierzat zmodyfi-
kowanych genetycznie 

• wyjasnia cele tworzenia roslin 
i zwierzat zmodyfikowanych 
genetycznie 
• okresla korzysci wynikajace 
ze stosowania zmodyfikowa-
nych genetycznie zwierzat w 
rolnictwie, medycynie, nauce i 
przemysle

• okresla rodzaje modyfikacji 
genetycznych roslin oraz 
wskazuje cechy, które rosliny 
zyskuja dzieki nim
• omawia kolejne etapy trans-
formacji genetycznej roslin i 
zwierzat  

• analizuje argumenty za 
i przeciw genetycznej 
modyfikacji organi-
zmów
• ocenia rzetelnosc 
przekazu medialnego na 
temat GMO 

- przygotowuje prezentacje, np. 
na temat nowoczesnych leków 
pozyskanych metodami inzy-
nierii genetycznej

4. Biotechnologia a 
medycyna 

• definiuje pojecia: • okresla cel molekularnych 
metod diagnostycznych

• omawia badania prowadzone 
w ramach diagnostyki moleku-

• rozróznia molekularne 
metody diagnostyczne

- planuje kampanie spoleczna 
na rzecz zerwania z nalogiem 

oczyszczanie biologiczne, 
tworzywa biodegradowal-
ne, biologiczne zwalcza-
nie szkodników

inzy-
nieria genetyczna,  orga-
nizm zmodyfikowany ge-
netycznie organizm 
transgeniczny enzym re-
strykcyjny, wektor

dia-
gnostyka molekularna, 



terapia genowa

klo-
nowanie klon 

• wymienia przyklady 
molekularnych metod 
diagnostycznych

• podaje przyklady leków uzy-
skiwanych dzieki zastosowaniu 
biotechnologii nowoczesnej
• uzasadnia role organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie 
w produkcji biofarmaceutyków 
• wyjasnia, na czym polega 
terapia genowa
• wyjasnia znaczenie biotech-
nologii w otrzymywaniu mate-
rialów medycznych nowej ge-
neracji 

larnej 
• omawia techniki otrzymy-
wania biofarmeceutyków
• omawia mozliwosci zwiaza-
ne z hodowla tkanek i narza-
dów w transplantologii 
• charakteryzuje poszczególne 
rodzaje terapii genowej 
• rozróznia rodzaje terapii 
genowej 

• dowodzi skutecznosci 
badania prowadzonych w 
ramach diagnostyki mo-
lekularnej w indywidu-
alizacji procesu leczenia
• okresla znaczenie wy-
korzystania komórek 
macierzystych w leczeniu 
chorób
• ocenia skutecznosc 
leczenia schorzen meto-
dami terapii genowej 

palenia papierosów i unikania 
wplywu dymu tytoniowego

- planuje i przeprowadza lekcje 
(np. godzine wychowawcza, 
zajecia kola zainteresowan) na 
temat zagadnien bioetycznych 
zwiazanych z wykorzystaniem 
osiagniec genetyki w medycynie

5. Klonowanie -
tworzenie 
genetycznych kopii 

• definiuje pojecia:
,

• wymienia przyklady 
organizmów bedacych 
naturalnymi klonami
• wymienia cele klonowa-
nia DNA, komórek, roslin 
i zwierzat 

• udowadnia, ze bliznieta jed-
nojajowe sa naturalnymi klo-
nami 
• wyjasnia, w jaki sposób 
otrzymuje sie klony DNA, ko-
mórek, roslin i zwierzat  
• uzasadnia swoje stanowisko 
w sprawie klonowania czlo-
wieka 

• omawia rodzaje rozmnaza-
nia bezplciowego jako przy-
klady naturalnego klonowa-
nia
• omawia sposoby klonowa-
nia roslin i zwierzat 
• rozróznia klonowanie re-
produkcyjne i terapeutyczne
• formuluje argumenty za i 
przeciw klonowaniu czlowie-
ka 

• analizuje kolejne etapy 
klonowania ssaków -
metoda transplantacji 
jader komórkowych 
• ocenia przekaz me-
dialny dotyczacy klo-
nowania, w tym klono-
wania czlowieka
• uzasadnia role klono-
wania w zachowaniu 
bioróznorodnosci ga-
tunkowej

- opracowuje plan debaty 
uczniowskiej na temat kontro-
wersji zwiazanych z problemem 
klonowania ssaków, w tym 
czlowieka

6. Inzynieria gene-
tyczna – korzysci i 
zagrozenia 

• podaje argumenty za i 
przeciw stosowaniu tech-
nik inzynierii genetycznej 
w badaniach naukowych, 
medycynie, rolnictwie, 
przemysle i ochronie sro-
dowiska

• wymienia argumenty za i 
przeciw stosowaniu zwie-
rzat w eksperymentach 
naukowych

• wyjasnia, w jaki sposób GMO 
moga wplynac negatywnie na 
srodowisko naturalne

• rozpoznaje produkty GMO

• ocenia wplyw produktów 
GMO na zdrowie czlowieka 

• uzasadnia obawy etyczne 
zwiazane z GMO 

• omawia sposoby zapobiega-
nia zagrozeniom ze strony 
organizmów zmodyfikowa-
nych genetycznie 

• omawia regulacje 
prawne dotyczace GMO 
w Unii Europejskiej 

• ocenia przekaz medial-
ny dotyczacy badan 
naukowych oraz prze-
widuje skutki nierzetel-
nej informacji obecnej 
w mediach 

- opracowuje i przeprowadza 
badanie ankietowe przypadko-
wych osób dotyczace wiedzy i 
opinii na temat zywnosci mo-
dyfikowanej genetycznie

7. Znaczenie badan 
nad DNA

• podaje przyklady prak- • wyjasnia, na czym polega • podaje przyklady organi- • analizuje kolejne etapy - planuje i organizuje spotkanie 
z osoba pracujaca w punkcie 



tycznego zastosowania
badan nad DNA w medy-
cynie, medycynie sado-
wej, biotechnologii nowo-
czesnej, ewolucjonizmie i 
systematyce 

• definiuje pojecie 

zastosowanie badan nad DNA 
w medycynie, medycynie sa-
dowej, biotechnologii nowo-
czesnej, ewolucjonizmie i sys-
tematyce 

• wyjasnia sposób wykorzysta-
nia DNA do okreslenia pokre-
wienstwa oraz ustalenia lub 
wykluczenia ojcostwa 

zmów oraz pozyskiwanych 
od nich genów 

• omawia metody sledzenia 
funkcjonowania wybranego 
genu 

• omawia wykorzystanie badan
DNA w medycynie sadowej 

• uzasadnia znaczenie analizy 
sekwencji DNA w badaniach 
ewolucyjnych i taksonomicz-
nych

metody ustalania profilu 
genetycznego

• przewiduje mozliwe 
kierunki rozwoju inzy-
nierii genetycznej na 
podstawie zdobytej 
wiedzy 

poradnictwa genetycznego (le-
karzem, genetykiem)[

- planuje i organizuje wycieczke 
do najblizszego zakladu kry-
minalistyki

1. Czym jest 
róznorodnosc 
biologiczna?

• wymienia poziomy róz-
norodnosci biologicznej
• wskazuje trzy miejsca na 
Ziemi szczególnie cenne 
pod wzgledem róznorod-
nosci biologicznej

• wyjasnia pojecie 

• omawia wskazany czynnik 
ksztaltujacy róznorodnosc bio-
logiczna
• wyjasnia róznice pomiedzy 
poziomami róznorodnosci bio-
logicznej
• uzasadnia praktyczne znacze-
nie bioróznorodnosci dla czlo-
wieka 

• charakteryzuje poziomy 
róznorodnosci biologicznej
• porównuje poziomy rózno-
rodnosci biologicznej
• charakteryzuje wybrane
miejsca na Ziemi, szczególnie 
cenne pod wzgledem rózno-
rodnosci biologicznej 
• opisuje metody pozwalajace 
na okreslenie poziomu bioróz-
norodnosci 

• analizuje wplyw róz-
nych czynników na 
ksztaltowanie sie rózno-
rodnosci biologicznej
• analizuje zmiany róz-
norodnosci gatunkowej 
w czasie
• dowodzi istnienia trud-
nosci w okreslaniu liczby 
gatunków na swiecie 

- przygotowuje poster na temat 
bioróznorodnosci wybranych 
regionów Polski

2. Zagrozenia 
róznorodnosci 
biologicznej

• wymienia przyklady 
gatunków zagrozonych 
wyginieciem
• wymienia przyklady 
gatunków wymarlych 
• wylicza czynniki wply-
wajace na stan ekosyste-
mów

• podaje przyklady dzialalnosci 
czlowieka przyczyniajacej sie 
do spadku róznorodnosci biolo-
gicznej
• wymienia miejsca najbardziej 
narazone na zanik róznorodno-
sci biologicznej
• podaje przyklady gatunków 
inwazyjnych

• omawia przyczyny wymie-
rania gatunków
• wskazuje dzialalnosc czlo-
wieka jako przyczyne spadku 
róznorodnosci biologicznej
• wyjasnia przyczyny zanika-
nia róznorodnosci biologicz-
nej na swiecie
• analizuje wplyw rolnictwa 
na zachowanie róznorodnosci 
biologicznej
• ocenia skutki wyginiecia 
gatunków zwornikowych 

• dowodzi istnienia róz-
nic pomiedzy wspólcze-
snym wymieraniem 
gatunków a poprzednimi
wymieraniami
• przewiduje skutki osu-
szania obszarów podmo-
klych
• omawia wplyw gatun-
ków obcych, w tym 
inwazyjnych, na ekosys-
temy

- analizuje zmiany róznorodno-
sci gatunkowej w przeszlosci
- proponuje metody zapobiega-
nia spadku bioróznorodnosci

3. Motywy i 
koncepcje ochrony 

• wymienia zadania ochro-
ny przyrody  

• uzasadnia koniecznosc ochro-
ny przyrody

• omawia motywy ochrony 
przyrody

• podaje przyklady dzia-
lan w zakresie ochrony 

- planuje i przeprowadza bada-
nie swiadomosci uczniów lub 

profil 
genetyczny 

róznorodnosc 
biologiczna

I I I . Róznorodnosc 
biologiczna



przyrody • wymienia motywy 
ochrony przyrody

• omawia wybrane motywy 
ochrony przyrody

• charakteryzuje koncepcje 
ochrony przyrody 
• uzasadnia koniecznosc po-
dejmowania dzialan prowa-
dzacych do zachowania rózno-
rodnosci biologicznej

przyrody wynikajacych z 
poszczególnych moty-
wów ochrony przyrody

spolecznosci lokalnej zwiazanej 
z ochrona przyrody i srodowi-
ska

4. Sposoby ochrony 
przyrody

• wymienia sposoby 
ochrony przyrody
• wymienia cele ochrony 
przyrody 
• podaje przyklady ochro-
ny i 

• omawia wskazany sposób 
ochrony przyrody
• wyjasnia róznice pomiedzy 
sposobami ochrony przyrody
• podaje przyklady sytuacji, w 
których niezbedna jest ochrona 
czynna 

• charakteryzuje sposoby 
ochrony przyrody
• uzasadnia róznice miedzy 
ochrona bierna a ochrona
czynna 
• uzasadnia koniecznosc two-
rzenia banków nasion
• podaje przyklady gatunków, 
które restytuowano 
• podaje przyklady dzialan, 
które dopuszcza sie w przy-
padku ochrony czesciowej 

• uzasadnia koniecznosc 
ochrony gatunkowej
• wyjasnia, dlaczego w 
stosunku do niektórych 
gatunków i obszarów 
stosowana jest ochrona 
scisla, a do innych –
ochrona czesciowa
• wyjasnia, czym resysty-
tucja rózni sie od rein-
trodukcji
• ocenia skutecznosc 
ochrony i 

- przygotowuje i przedstawia 
prezentacje na temat obszarów 
lub obiektów objetych prawna 
ochrona przyrody znajdujacych 
sie w najblizszej okolicy

5. Ochrona 
przyrody w Polsce

• wymienia formy ochrony 
przyrody w Polsce
• wskazuje na mapie parki 
narodowe
• podaje nazwy parków 
narodowych i krajobrazo-
wych polozonych najblizej 
miejsca zamieszkania
• wymienia po piec nazw 
zwierzat, roslin i grzybów 
podlegajacych w Polsce 
ochronie gatunkowej 
• podaje przyklady dzialan 
podejmowanych w ramach 
ochrony czynnej 

• omawia formy ochrony obsza-
rowej przyjete w Polsce
• wyjasnia róznice pomiedzy 
formami ochrony indywidualnej
• rozpoznaje na ilustracji lub 
fotografii omawiane wczesniej 
rosliny, zwierzeta i grzyby pod-
legajace ochronie gatunkowej
• wskazuje przyklady chronio-
nych gatunków roslin i zwierzat 
wystepujacych w najblizszej 
okolicy

• wyjasnia role poszczegól-
nych form ochrony przyrody
• charakteryzuje park narodo-
wy polozony najblizej miejsca 
zamieszkania
• klasyfikuje rezerwaty przy-
rody ze wzgledu na przedmiot 
ochrony i typ ekosystemu 
• wymienia dzialania zakazane 
i dozwolone na obszarach 
podlegajacych ochronie 

• wyjasnia znaczenie 
otulin tworzonych wokól 
parków narodowych
• klasyfikuje parki naro-
dowe wedlug daty zalo-
zenia lub wielkosci

- wspólpracuje z organizacja 
pozarzadowa lub przedstawia 
organizacje, z która chcialby 
wspólpracowac na rzecz ochro-
ny przyrody i srodowiska swojej 
najblizszej okolicy

6. Miedzynarodowe 
formy ochrony 
przyrody

• wymienia miedzynaro-
dowe formy ochrony przy-
rody 
• charakteryzuje rezerwat 
biosfery jako miedzynaro-

• wylicza parki narodowe w 
Polsce uznane za rezerwaty 
biosfery
• definiuje pojecie 

• okresla znaczenie 
• wyjasnia, na czym polega 
zrównowazony rozwój
• podaje przyklady miedzyna-
rodowych inicjatyw w zakre-

• okresla znaczenie kon-
wencji: ramsarskiej, 
CITES, bonskiej w 
ochronie przyrody
• uzasadnia koniecznosc 

- planuje i przeprowadza 
w szkole akcje na rzecz 
przestrzegania postanowien 
konwencji CITES

in situ ex situ 

in situ ex situ

zrównowazo-
ny rozwój
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dowa forme ochrony przy-
rody

• omawia dzialalnosc organiza-
cji zajmujacych sie ochrona 
przyrody

sie ochrony przyrody
• charakteryzuje parki naro-
dowe w Polsce uznane za 
rezerwaty biosfery
• rozróznia typy obszarów 
sieci Natura 2000
• formuluje sady dotyczace 
zasad zrównowazonego roz-
woju oraz sposobów i mozli-
wosci wdrazania tych zasad

globalnej ochrony przy-
rody
• ocenia znaczenie pro-
jektu Natura 2000
• ocenia dzialalnosc 
organizacji zajmujacych 
sie ochrona przyrody
• ocenia stopien realiza-
cji postulatów zrówno-
wazonego rozwoju na 
swiecie i w kraju 

Opracowanie: mgr Iwona Lesniewicz
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