
 
WYNIKOWY PLAN Z  BIOLOGII  KL.II 

w  szkole  średniej  na  podbudowie  gimnazjum 
(technikum  mechaniczne  czteroletnie, handlowe czteroletnie 1 godz.  tygodniowo)  

 ZAKRES  PODSTAWOWY   
Nr  programu  DKOS-4015-5/02 - OPERON 

 
 
 
 

Wymagania programowe  
Nr 

lekcji 

 
Temat lekcji  

podstawowe 
(2,3) 

 
ponadpodstawowe 

(4,5,6) 

 
Metoda  
pracy 

Ścieżk
a 

edukac
yjna 

 
1. 

 
Przygotowujemy się do nauki 
biologii w klasie drugiej 

-źródła informacji stosowane w uczeniu się biologii w klasie drugiej 
-podstawowe zagadnienia materiału nauczania w klasie drugiej 
-przypomnienie PSO 
-zasady pracy zespołowej 
-zapoznanie ze standardami edukacyjnymi z biologii 

 

-pogadanka 
-struktura podręcznika 

 

 

DZIAŁ:  ELEMENTY GENETYKI 
 



 
2. 

 
DNA jako nośnik 
informacji 
genetycznej 

-definiuje terminy; 
informacja genetyczna, 
nukleozyd, nukleotyd 
-wymienia składniki 
budujące DNA 
-przedstawia lokalizację 
DNA na terenie komórki 
-określa biologiczną rolę 
DNA 
 

-wymienia i omawia 
rodzaje DNA 
-przedstawia w postaci 
schematycznego rysunku  
chemiczną budowę DNA 
-wyjaśnia znaczenie 
odkryć Watsona i Cricka 
dla rozwoju genetyki 

-praca tekstem 
-pogadanka 
-
konstruowanie 
modelu DNA 
z plasteliny 

 

 
3. 

 
Mechanizm oraz 
znaczenie replikacji 

-wyjaśnia pojęcie 
replikacji i wymienia 
zasadnicze etapy 
replikacji 
-opisuje przebieg 
replikacji, ocenia 
biologiczne znaczenie 
replikacji- 

-rozpoznaje na 
schematach 
poszczególne etapy 
procesu replikacji 
-wyjaśnia biologiczny 
sens replikacji 

-miniwykład 
na temat 
replikacji  
-praca 
grupowa 
- praca z 
podręcznikiem 
-
wykorzystanie 
programu 
komputerowe
go 

 

 
4,5 

 
Gen - podstawowa 
jednostka 
dziedziczenia 

-podaje współczesną 
definicję genu 
-definiuje geny 
podzielone 
-definiuje pojęcia 
genotyp, fenotyp, linia 
czysta, homo- i 
heterozygota 
-podaje i prawo Mendla 

-wyjaśnia jak zmieniło 
się rozumienie pojęcia 
gen 
-porównuje budowę 
genów u pro- i eukariota  

-metoda kuli 
śniegowej 
-praca z 
tekstem 
źródłowym 
-pogadanka 

 

 
6. 

 
Kod genetyczny i 
jego cechy 

-wyjaśnia pojęcie kod 
genetyczny, kodon,  
-wymienia i omawia 
podstawowe cechy kodu 
genetycznego 
-posługuje się tabelą 
kodu genetycznego 

-wykazuje jedność 
świata organicznego 
odwołując się do cech 
kodu genetycznego 

-praca z 
podręcznikiem 
-ćwiczenia w 
posługiwaniu 
się tabelą 
kodu 
genetycznego 

 



 
7,8 

 
Realizowanie 
informacji 
genetycznej - 
synteza białek 

-wymienia rodzaje RNA 
oraz porównuje budowę i 
funkcję 
-wyjaśnia pojęcia; 
transkrypcja i translacja 
-wymienia elementy 
aparatu translacyjnego, 
przedstawia budowę 
rybosomu 
-porównuje budowę  i 
rolę kwasów 
nukleinowych 

-charakteryzuje przebieg 
biosyntezy białka 
-opisuje etapy ekspresji 
informacji genetycznej 
od DNA do polipeptydu 
-ocenia biologiczne 
znaczenie transkrypcji i 
translacji dla organizmu 

-
wykorzystanie 
programu 
komputerowe
go 
-praca w 
grupach 
równym 
frontem 
-praca z 
podręcznikiem 

 

 
9 

 
Poznawanie 
genomu człowieka 
 

-wyjaśnia pojęcie; 
genom, kariotyp, fenotyp 
-podaje przykłady 
komórek haplo- i 
diploidalnych 
-opisuje kariotyp 
człowieka 
-przedstawia budowę 
chromosomu 
-rozróżnia autosomy i 
chromosomy płci na 
schemacie 

-podaje różnice między 
kariotypem i genotypem 
-charakteryzuje metody 
badani kariotypu 
-ocenia przydatność 
badań kariotypu 

-praca z 
materiałami 
źródłowymi 
-analiza 
kariotypu 
człowieka 
-pogadanka 

 

 
10 

 
Mutacje i czynniki 
mutagenne 
 

-definiuje termin mutacja 
-wymienia czynniki 
mutagenne 
-wymienia i opisuje 
podstawowe rodzaje 
mutacji 
 

-przedstawia w postaci 
schematów rodzaje 
mutacji 
-wyjaśnia znaczenie 
mutacji w procesie 
ewolucji 
-przedstawia mechanizm 
mutacji 

-technika kuli 
śniegowej 
-praca z 
podręcznikiem 
 

E.Z. 



 
11,12 

 
Choroby 
dziedziczne 
człowieka 
 
Badania i 
diagnostyka chorób 
dziedzicznych 

-definiuje pojęcie 
choroba genetyczna 
-klasyfikuje choroby 
dziedziczne wg 
kryterium rodzaju 
mutacji wywołującej 
chorobę 
-wymienia przykłady 
chorób wywołane 
mutacjami 

-omawia objawy 
wybranych chorób 
dziedzicznych 
-charakteryzuje metody i 
techniki stosowane w 
diagnostyce chorób 
dziedzicznych 
-ocenia znaczenie 
poradnictwa i 
diagnostyki chorób 
dziedzicznych 

-praca z 
tekstem i 
wykonanie 
schematu 
blokowego 
przedstawiając
ego podział 
chorób 
-pogadanka i 
dyskusja 

E.Z. 

13 Lekcja 
powtórzeniowa 

    

14 Sprawdzian 
pisemny 

    

 
15,16 

 
Podstawowe 
metody i techniki 
inżynierii 
genetycznej 
 
Wykorzystanie 
inżynierii 
genetycznej w 
praktyce 

-definiuje pojęcie 
inżynieria genetyczna, 
enzymy restrykcyjne, 
wektory, transformacja, 
biotechnologia, 
klonowanie 
-wykazuje przykłady 
metod stosowanych w 
inżynierii genetycznej 
-wyjaśnia na czym 
polega klonowanie 
-podaje przykłady 
korzyści i zagrożeń 
wynikających z postępu 
inżynierii genetycznej 

-omawia wybraną 
technikę stosowaną w 
inżynierii genetycznej 
-wskazuje kierunki 
rozwoju inżynierii 
genetycznej 
-uzasadnia konieczność 
zachowania ostrożności 
w stosowaniu inżynierii 
genetycznej 

-miniwykład 
-praca 
miniwykład 
tekstem 
źródłowym 
-praca w 
grupach 
-burza 
mózgów 

E.Ek.. 
E.Z. 

 
17 

 
Znaczenie genetyki 
dla zdrowia i życia 
człowieka 
 

-wyjaśnia pojęcia; 
selekcja, chów wsobny, 
heterozja 
-wyjaśnia na czym 
polega sztuczna selekcja 
i omawia rolę selekcji w 
ulepszaniu uprawianych 
organizmów 
-wymienia przykłady 

-wyjaśnia sposób 
otrzymywania 
organizmów 
transgenicznych 
-przedstawia i uzasadnia 
nadzieje i obawy 
związane z organizmami 
transgenicznymi 

-dyskusja 
-pogadanka 
-praca z 
materiałami 
źródłowymi 

 



wykorzystania genetyki 
w rolnictwie i hodowli 
zwierząt 

 

DZIAŁ  II:  EWOLUCYJNE  CZYNNIKI  KSZTAŁTUJĄCE  
RÓŻNORODNOŚĆ  BIOLOGICZNĄ 

 
 

18,19 
 
Rodzaje i źródła 
zmienności w 
przyrodzie 

-definiuje pojęcie 
zmienność 
-wymienia rodzaje 
zmienności w przyrodzie 
-wyjaśnia przyczyny 
poszczególnych 
rodzajów zmienności 
-porównuje podłoże 
doboru naturalnego 

-porównuje poszczególne 
rodzaje zmienności i ich 
znaczenie w ewolucji 
-uzasadnia stwierdzenie, 
że zmienność jest 
podstawową cech ą życia 

-praca w 
grupach 
-pogadanka 
-burza 
mózgów 

 

 
20 

 
Znaczenie teorii 
ewolucji Darwina – 
dowody ewolucji 

-omawia założenia 
teorii Darwina 
-wykazuje rolę doboru 
naturalnego w ewolucji 
-wymienia pośrednie i 
bezpośrednie dowody 
ewolucji 

-wskazuje błędne założenia 
w teorii Lamaicka 
-wskazuje zasługi Darwina 
w rozwoju ewolucji 

- praca z 
podręcznikie
m  
-praca w 
grupach  
-referaty 
uczniów na 
temat życia 
K. Darwina 

 

 
21 

 
Rodowód 
człowieka 
 

-wyjaśnia terminy; 
antropogeneza, 
antropologia, 
hominizacja 
-wymienia i omawia 
kolejne etapy 
antropogenezy 
 

-charakteryzuje formy 
przed- i praludzkie 
-ilustruje rodowód 
człowieka 

-praca z 
podręcznikiem 
-analiza 
drzewa 
rodowego 
-rysowanie 
linii czasu 

 



 
22 

 
Człowiek jako 
gatunek 
biologiczny i istota 
społeczna 
 

-wymienia i omawia 
specyficzne cechy Homo 
sapiens 
-omawia rasy ludzkie 
-opisuje przebieg 
hominizacji 

-wykazuje przynależność 
ras ludzkich do tego 
samego gatunku 

-praca z 
podręcznikiem 
i wykonanie 
tabeli 
-praca w 
grupach 

 

 

DZIAŁ  III:  WSPÓŁCZESNE  CZYNNIKI  KSZTAŁTUJĄCE  
RÓŻNORODNOŚĆ  BIOLOGICCZNĄ 

 
 

23 
 
Ekologia jako 
nauka - 
podstawowe 
pojęcia i koncepcje 
ekologiczne 
 

-definiuje pojęcia 
ekologia, populacja, 
biocenoza, ekosystem, 
biosfera 
-wymienia 
ponadorganizmalne 
poziomy organizacji 
żywej materii 

-wymienia praktyczne 
zastosowania badań 
ekologicznych 

-burza 
mózgów 
-pogadanka 
-praca 
zespołowa 

 

 
24 

 
Podstawowe cechy 
populacji 
biologicznej 
 

-wymienia cechy 
wpływające na populację 
oraz jej cechy grupowe 
--wyjaśnia pojęcia opór  
środowiska, rozrodczość, 
śmiertelność, liczebność, 
struktura wiekowa i 
płciowa 

-omawia mechanizmy 
regulacji liczebności 
populacji 
-dobiera odpowiednie 
materiały źródłowe 
potrzebne do nauki 
ekologii 

-praca z 
tekstem 
źródłowym 
-praca 
zespołowa i 
analiza 
wykresów 
 

 

 
25 

 
Oddziaływania 
międzypopulacyjne 
w biocenozie 
 

-omawia interakcje 
międzypopulacyjne w 
biocenozie 
-dobiera odpowiednie 
przykłady populacji 
ilustrujące zależności 
antagonistyczne i 
nieantagonistyczne 

-przewiduje 
wykorzystanie alleopatii 
w rolnictwie 
-wykazuje rolę 
drapieżników utrzymaniu 
równowagi w 
ekosystemie 

-praca z 
podręcznikiem 
-miniwykład 
-praca 
zespołowa 
różnym 
frontem 

 



 
26 

 
Struktura 
przestrzenna i 
troficzna biocenoz 
 

-wyjaśnia pojęcia 
struktura troficzna, 
producent, konsument, 
reducent, łańcuch, sieć i 
piramida troficzna 
-wymienia i 
charakteryzuje kolejne 
poziomy troficzne w 
biocenozie 

-konstruuje schematy 
zależności troficznych w 
biocenozach 
-porównuje stopień 
złożoności sieci 
zależności pokarmowych 
w różnych biocenozach 

-pogadanka 
-ćwiczenia w 
konstruowaniu 
łańcuchów 
pokarmowych 

 

 
27 

 
Struktura i 
funkcjonowanie 
ekosystemów 

-wyjaśnia pojęcie 
ekosystem, biotop 
-omawia ogólną 
strukturę i 
funkcjonowanie 
ekosystemu 
-przedstawia przepływ 
energii i obieg materii w 
ekosystemie 

-przedstawia przebieg 
sukcesji ekologicznej 
-przedstawia przebieg 
sukcesji ekologicznej 
 

-praca z 
tekstami 
źródłowymi 
-analiza 
schematów 

 

 
28 

 
Charakterystyka 
lądowych stref 
życia – biomy 
 

-wymienia rodzaje 
biomów 
-podaje charakterystykę 
wybranych biomów 
wymienia gatunki roślin i 
zwierząt 
charakterystycznych dla 
poszczególnych biomów 

-podaje czynniki 
kształtujące 
rozmieszczenie biomów 
na kuli ziemskiej 

-miniwykład 
-praca z mapą-
wyznaczanie 
rozmieszczeni
a biomów 

 

 
29,30 

 
Obieg pierwiastków 
i związków w 
biosferze 
 

-wymienia pierwiastki 
biogenne, rolę 
organizmów cyklach 
biogeochemicznych 
-opisuje obieg wody, 
azotu i węgla w 
przyrodzie 
-ocenia wpływ człowieka 
na przebieg krążenia 
pierwiastków przyrodzie 

-klasyfikuje i porównuje 
cykle biogeochemiczne 
-analizuje schematy 
wybranych cykli 

-praca z 
podręcznikiem 
-analiza 
wybranych 
cykli 
biogeochemic
znych 
-pogadanka 

 

 
31 

Ekologia – nauka o 
strukturze 
funkcjonowaniu 

-rozróżnia zależności troficzne w przyrodzie 
-rozwiązuje przykładowe zadania w oparciu o 
zdobytą wiedzę na lekcjach  23-30 

-praca z 
przykładowy
mi zadaniami 

 



przyrody 
powtórzenie 

-praca w 
grupach 
równym 
frontem 

 
32 

Sprawdzian 
pisemny  Ekologia 
– nauka o 
zależnościach 
między 
organizmami, 
środowiskiem 

   

 
33 

 
Tolerancja 
ekologiczna 
organizmów 

-definiuje pojęcia 
tolerancja ekologiczna, 
zasięg gatunku  
minimum, optimum  
-podaje treści i 
interpretuje prawa 
ekologiczne 
-przedstawia na wykresie  
zakres tolerancji 
ekologicznej organizmu 

-wymagania 
środowiskowe 
organizmów; eurybionty, 
stenobionty 
-klasyfikuje rośliny 
według wymagań 
wilgotności 

-miniwykład 
-praca z 
podręcznikiem 
-odczytywanie 
z wykresów 
zakresów 
tolerancji 
ekologicznej 
wybranych 
gatunków 

 

 
34 

 
Czynniki 
wpływające na 
rozmieszczenie 
organizmów 
 

-wymienia i rozróżnia 
biotyczne i abiotyczne 
czynniki środowiska 
-wymienia czynniki 
antropogeniczne  

-wylicza przystosowania 
morfologiczne, 
anatomiczne i 
fizjologiczne 
organizmów do życia w 
odmiennych warunkach 

-pogadanka 
-analiza 
działań 
człowieka w 
środowisku 
przyrodniczy
m-dyskusja 

E.E. 

 
35 

Wpływ człowieka 
na różnorodność 
biologiczną 

 
36 

 
Formy ochrony 
przyrody w Polsce  
 

-definiuje pojęcia efekt cieplarniany, dziura 
ozonowa 
-wyjaśnia na czym polegają wyżej wymienione 
zjawiska  
-klasyfikuje antropogeniczne przekształcania 
ekosystemów 
-określa główne przyczyny wymierania gatunków 
-wymienia główne akta prawne dotyczące ochrony 
przyrody 
-omawia działania prawne związane z ochroną 
przyrody 

-pogadanka 
-analiza 
materiałów 
drukowanych 
-wykonanie 
gazetki 
ściennej 

E.E. 



 
 
 

Nauczyciel biologii 


