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Numer
lekcji

Temat lekcji Termin
realizacji

Uwagi

1
2

3
4
5

6
7

8

Lekcja wprowadzająca.
Historyczne i współczesne systemy
klasyfikacji organizmów.
Budowa i funkcjonowanie wirusów.
Choroby wirusowe.
Budowa i funkcje komórki
prokariotycznej na przykładzie
bakterii.
Bakterie chorobotwórcze.
Rola bakterii w przyrodzie i
gospodarce człowieka.
Charakterystyczne cech budowy i
tryb życia protistów.

Wrzesień
E.F.

E.Z.

E.Z.
E.E.

9
10

11
12

13

14

15

16

Protisty chorobotwórcze.
Glony jako grupa morfologiczno-
ekologiczna.
Wyjście roślin na ląd.
Budowa morfologiczna i
anatomiczna mszaków.
Analiza cyklu rozwojowego
mszaków.
Przegląd systematyczny mszaków i
ich znaczenie wśrodowisku.
Budowa morfologiczna i
anatomiczna organów
wegetatywnych i rozrodczych
paprotników.
Budowa i funkcje tkanek
organowców roślinnych.

Październik E.Z.

E.E.

17

18

19

20
21
22

Budowa i funkcje tkanek
organowców roślinnych.
Charakterystyczne cechy przemiany
pokoleń paprotników.
Budowa i funkcje korzenia roślin
nasiennych.
Budowa i funkcje pędu.
Budowa i funkcje liści.
Budowa organów rozrodczych i
rozmnażanie roślin
nagozalążkowych.

Listopad

E.E.



Numer
lekcji

Temat lekcji Termin
realizacji

Uwagi

23

24

Przegląd roślin nagonasiennych i ich
ochrona gatunkowa.
Cykl rozwojowy roślin
okrytonasiennych.

Listopad E.E., E.Eu

E.E.

25

26
27

28

29

30

Powstanie i budowa nasion rośli
okrytonasiennych.
Powstawanie i rodzaje owoców.
Charakterystyka wybranych
gatunków roślin okrytonasiennych i
ich ochrona gatunkowa.
Porównanie roślin jedno i
dwuliściennych.
Środowiskożycia, organizacja
budowy i strategie odżywiania
grzybów.
Sposoby rozmnażania grzybów.

Grudzień E.E., E.Z.

E.Z.
E.Z., E.R., E.Eu.

31
32

33
34

35

36

37

38

Grzyby jadalne, trujące i patogenne.
Porosty jako przykład organizmów
symbiotycznych.
Ogólna charakterystyka zwierząt.
Charakterystyczne cechy budowy i
tryb życia gąbek.
Środowiskożycia, budowa i
przemiana pokoleń parzydełkowców.
Analiza budowy morfologicznej i
anatomicznej płazińców
wolnożyjących.
Przystosowania przywr i tasiemców
do pasożytniczego trybużycia.
Analiza wybranych cykli
rozwojowych pasożytniczych
płazińców.

Styczeń
E.E., E.Z.
E.E.

E.Z.

E.Z.

39

40

41
42/43

44

Środowisko, trybżycia i budowa
nicieni.
Analiza wybranych cykli
rozwojowych nicieni pasożytniczych.
Aromorfotyczne cechy pierścienic.
Przejawy radiacji adaptatywnej
wśród stawonogów.
Rozmnażanie i rozwój stawonogów.

Luty

E.Z.

E.E.



Numer
lekcji

Temat lekcji Termin
realizacji

Uwagi

45

46
47

48

49

50

51

52

Znaczenie i ochrona gatunkowa
stawonogów.
Budowa i biologia mięczaków.
Lancetnik jako przykład swoistego
strunowca.
Charakterystyczne cechy
kręgowców.
Bezżuchwowce jako prymitywne
kręgowce wodne.
Przystosowania morfologiczne,
anatomiczne i fizjologiczne ryb do
życia w wodzie.
Przegląd krajowych gatunków ryb i
ich ochrona.
Płazy jako zwierzęta kręgowe
dwuśrodowiskowe. ( Przystosowania
płazów do wodno – lądowego trybu
życia )

Marzec E.E., E.Z., E.Eu.

E.E.

E.E., E.Z. E.Eu.

53

54

55

56

57/58

Przegląd krajowych gatunków
płazów i ich ochrona gatunkowa.
Gady jako pierwsze kręgowce
typowo lądowe.
Zróżnicowanie współcześnie
żyjących gadów.
Radiacja adaptatywna gadów
mezozoicznych.
Cechy budowy i fizjologii ptaków
związane są z lotem.

Kwiecień E.E., E.Eu.

E.E., E.Z.

59
60

61/62

63
64

Rozród i rozwój ptaków.
Zróżnicowanie współcześnie
żyjących ptaków.
Morfologia i anatomia ssaków jako
najwyżej zorganizowanych
kręgowców lądowych.
Rozród i rozwój ssaków.
Przystosowania ssaków dożycia w
różnychśrodowiskach.

Maj
E.E., E.Eu.

E.E, E.Eu.

65 Filogeneza kręgowców.

Pisemne sprawdziany wiadomości
będą przeprowadzane w ramach
godzin do dyspozycji nauczyciela, a
ich termin uzależniony jest od
stopnia opanowania wiadomości i
umiejętności w zakresie określonych
treści nauczania.

Czerwiec



W rozkładzie materiału uwzględniono realizację ścieżek edukacyjnych:
prozdrowotnej - E.Z.
ekologicznej - E.E.
europejskiej - E.Eu
filozoficznej - E.F.
regionalnej - E.R.


