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Wymagania programowe  

Nr  
lek-
cji 

 
Temat lekcji  

podstawowe 
(2,3) 

 
ponadpodstawowe 

(4,5,6) 

 
Metoda 
pracy 

 
Sposób 
kontroli 

osią-
gnięć 

Ścież-
ka 
eduka
cyjna 

1. Przygotowujemy się do nauki 
biologii 

  -praca z podręcz-
nikiem 
- pogadanka 

  E. Z. 

 
2. Życie jako przedmiot badań bio-

logii 
 definiuje termin „życie” 
 wymienia cechy istot żywych 
-wymienia czynności życiowe organi-
zmów żywych 
 wylicza kolejne poziomy materii  

 porównuje cechy materii żywej i 
nieożywionej 
-wymienia główne kierunki rozwoju 
nauk przyrodniczych i biologii 

- pogadanka, 
technika kuli 
śniegowej 

 

3. Biologia i medycyna  jako dzie-
dziny nauki 

-wymienia źródła danych naukowych umie 
wykorzystać informacje w uczeniu się 
biologii 
-charakteryzuje myślenie indukcyjne i 
dedukcyjne 

-umiejscawia w czasie najważniej-
sze odkrycia biologiczne 
-opisuje algorytmy prowadzenia 
badań naukowych 
-porównuje znaczenie terminów: 
problem badawczy, i hipoteza,  

- pogadanka 
- praca z tekstem 

- odpowiedz 
ustna 
- ćwiczenia 

 

4,5 Obserwacje i eksperymenty bio-
logiczne-podstawowe źródła 
wiedzy biologicznej 

-zna budowę i zasadę działania mikrosko-
pu optycznego 
 planuje i przeprowadza obserwacje mi-
kroskopowe i doświadczenia oraz 
opracowuje ich wyniki 

 charakteryzuje obraz mikroskopo-
wy 
 porównuje zasadę działania i bu-
dowę mikroskopu optycznego i 
elektronowego 

- pogadanka 
- analiza schema-
tów 
- obserwacja 
mikroskopowa 

-praca domowa 
-ćwiczenia w 
przygotowywa-
niu preparatów 

 



 wymienia cechy prawidłowej obserwacji -charakteryzuje obraz mikroskopo-
wy 

6,7 Komórka jako elementarna jed-
nostka strukturalna i funkcjonalna 
organizmu. 

-wymienia założenia teorii komórkowej 
budowy organizmów 
-wymienia elementy strukturalne komórki 
eukariotycznej 
-przedstawia budowę i rolę błon komór-
kowych 

-wyjaśnia dlaczego komórkę uwa-
żamy za otwarty układ termodyna-
miczny 
-udowadnia współzależność struk-
turalną i funkcjonalną organella 
komórkowych 

-pogadanka 
-analiza tekstu i 
schematów 
- praca z mikro-
skopem 

 

8. Oddychanie komórkowe dostar-
cza energii. 

-zna budowę mitochondrium 
-definiuje oddychanie wewnątrzkomórko-
we i wymienia etapy oddychania lokalizu-
jąc je w mitochondriach 
-wskazuje źródła glukozy utlenianej w 
komórce 

-wyjaśnia rolę ATP w metabolizmie 
komórki  
-wyjaśnia etapy oddychania we-
wnątrzkomórkowego 
-porównuje etapy oddychania tle-
nowego i beztlenowego 

-pogadanka 
-praca z podręcz-
nikiem-analiza 
tekstu i schema-
tów 

 

9. Jądro komórkowe i rybosomy-
struktury niezbędne dla sprawnej 
realizacji informacji genetycznej. 

-wymienia elementy strukturalne jądra 
komórkowego i rybosomów oraz podaje 
ich funkcje 
-zna pojęcia: chromatyna, chromo-
som,chromatyda 

-analizuje związek budowy jądra 
komórkowego i rybosomów funkcją 
którą pełnią 
-wyjaśnia różnice między pojęcia-
mi: chromatyna, chromosom, chro-
matyda 
-wyjaśnia różnicę między tran-
skrypcją a translacją 

-pogadanka 
-praca z podręcz-
nikiem 
-miniwykład 

 

10. Mitoza jako prosty podział komó-
rek somatycznych. 

 

11. Podział mejotyczny czyli wytwa-
rzanie komórek rozrodczych. 

-wymienia typy podziałów komórkowych 
-wylicza fazy w cyklu życiowym komórki 
-wymienia i rozróżnia rodzaje kariokinez 
-ocenia biologiczne znaczenie podziału mitotycznego i mejotycznego 
-wyjaśnia na czym polega replikacja 
-identyfikuje fazy podziałów komórkowych 
-tworzy schemat przebiegu mitozy i mejozy 
analizuje przemiany chromatyny oraz zmiany ilości DNA i liczby chromosomów 
kolejnych fazach cyklu życiowego komórki 
-porównuje przebieg mitozy i mejozy 

-pogadanka 
-praca z tekstem 
-analiza schema-
tów 
-praca zespołowa 
równym frontem 

 

12. Komórka jako podstawowa jed-
nostka strukturalna i funkcjonalna 
organizmu-powtórzenie. 

-utrwalenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości i umiejętności  

-odpowiedź 
ustna  
- ćwiczenia 
-praca domowa 
-aktywność na 
lekcji 
-test 

 

13. Tkanki nabłonkowe i ich funkcje.  
14. Krew i limfa jako tkanki nabłon-

kowe płynne. 

 
 
-definiuje termin tkanka 

 
 
 

-pogadanka 
-praca z podręcz-
nikiem 

-odpowiedź 
ustna 
-kartkówka  

 



15. Tkanki mięśniowe i ich zdolność 
aktywnego kurczenia się. 

-praca domowa 
-test 

 

16. Zróżnicowanie tkanek łącznych 
odzwierciedleniem mnogości 
pełnionych funkcji. 

 

17. Budowa i funkcje tkanki nerwo-
wej i glejowej. 

-analiza schema-
tów 
-obserwacja mi-
kroskopowa 
-praca zespołowa 

 

 

18. Tkanki występujące w organi-
zmie człowieka –spr .pisemny 

-omawia charakterystyczne cechy budowy 
tkanki nabłonkowej, łącznej(grupa tkanek 
właściwych i oporowych), mięśnio-
wej,(szkieletowej, sercowej i gładkiej) , 
nerwowej i krew 
-rozróżnia rodzaje tkanek występujących 
w organizmie człowieka 

 
-wymienia kryteria klasyfikacji 
tkanek 
-wyjaśnia związek budowy z peł-
nionymi przez nie funkcjami 
-porównuje budowę i funkcję tka-
nek 
-wyjaśnia dlaczego organizm czło-
wieka jest otwartym układem fi-
zycznym 

 -test  

19, 
20 

Składanki pożywienia człowieka-
mieszaniną różnych substancji 
chemicznych 

-wymienia składniki pokarmowe 
-wymienia rodzaje i źródła witamin 
,mikro- i makroelementów oraz ocenia 
konsekwencje ich niedoboru 
-wyjaśnia istotę procesu odżywiania 

-wyjaśnia budowę składników po-
karmowych 
-omawia regulującą rolę witamin 
- wymienia negatywne skutki braku 
lub niedoboru składników odżyw-
czych 

-pogadanka 
- praca z podręcz-
nikiem 
-miniwykład 
wykrywanie nie-
których związków 

E.Z. 

21 Przystosowanie budowy układu 
pokarmowego do optymalnego 
wykorzystywania dostarczonych 
składników pokarmowych. 

-wymienia i przedstawia budowę i funkcje 
przewodu pokarmowego 
-wskazuje na schemacie rozmieszczenie 
gruczołów związanych z układem pokar-
mowym i określa ich rolę 

-wyjaśnia anatomiczne i fizjolo-
giczne przystosowania przewodu 
pokarmowego do pobierania, 
trawienia i wchłaniania składników 
pokarmowych 

-pogadanka  
-praca z tekstem 

 

22 Trawienie pokarmów jako złożo-
ny proces chemiczny. 

-wyjaśnia termin: trawienie i hydroliza 
-nazywa enzymy trawiące tłuszczowce, 
cukrowce, białka, kwasy nukleinowe oraz 
podaje ich miejsca wydzielania 
 

-zapisuje schemat reakcji hydrolizy 
składników pokarmowych 
-wyjaśnia mechanizm działania 
enzymów trawiennych 

-praca z podręcz-
nikiem 
-analiza schema-
tów 

 

23,24 
 
 
 

Diety i ich wymagania jakościo-
we i ilościowe. 

-definiuje termin dieta, dietetyka, anorek-
sja, bulimia 
-podaje klasyfikację diet 
-wymienia podstawowe błędy w żywieniu 

-wykazuje zależność rodzaju diety 
od zapotrzebowania energetycznego 
człowieka 
-opisuje źródła pierwiastków cięż-

-analiza tekstów i 
diagramów 
-pogadanka 
-praca z tekstem 

-wypowiedzi 
ustne 
-kartkówka 
-wypowiedzi 
ustne 
-praca domowa 
 

E.Z. 



25,26 Prawidłowe żywienie - podsta-
wowym elementem zdrowego 
stylu życia. 

i czynniki negatywnie wpływające na 
jakość żywności 
-odróżnia dietę pełno- i niepełnowarto-
ściową 
-charakteryzuje anoreksje,bulimie,podaje 
możliwość zapobiegania im 
-ocenia konsekwencje zdrowotne niedobo-
ru witamin 
-uzasadnia konieczność zachowania higie-
ny i estetyki przygotowania i spożywania 
posiłków 

kich przyrodzie 
-uzasadnia że sposób odżywiania 
ma istotny wpływ na kondycję i 
zdrowie człowieka 
-wyjaśnia mechanizm zjawiska 
głodu i sytości 
-uzasadnia potrzebę indywidualne-
go doboru składników diety 

źródłowym   

27 Układ oddechowy-wentylacja 
warunkująca oddychanie tlenowe 

-wymienia narządy układu oddechowego i 
podaje ich funkcje 
-wyjaśnia istotę oddychania wewnętrznego 
i zewnętrznego 
-przedstawia mechanizm wdechu i wyde-
chu 

-wykazuje związek między budową 
układu oddechowego a jego prawi-
dłowym funkcjonowaniem 
-wykazuje zależność pomiędzy 
sprawnością ruchową a pojemno-
ścią płuc 

-pogadanka 
-analiza schema-
tu; układ odde-
chowy człowieka 

 

28 Stosowanie zasad higieny układu 
oddechowego nie jest trudne 

-wymienia i omawia najczęstsze choroby 
układu oddechowego 
-wymienia czynniki wpływające na obni-
żenie sprawności wentylacyjnej płuc 
-wyjaśnia na czym polega profilaktyka 
chorób układu oddechowego 

-uzasadnia na przykładach zależno-
ści pomiędzy stylem życia a często-
tliwością występowania schorzeń 
układu oddechowego 
-udowadnia popierając przy. Nega-
tywny wpływ zanieczyszczeń po-
wietrza na układ. oddechowy 

-dyskusja techni-
ką metaplanu 
pogadanka 

-wypowiedź 
ustna 
- praca domowa 

E.Z. 
E.E. 

29, 
30 

Transport wewnętrzny-budowa i 
rola układu krążenia 

-wymienia i charakteryzuje elementy ukła-
du krążenia 
-rozróżnia rodzaje naczyń krwionośnych 
-opisuje drogę dużego i małego krwiobie-
gu 
-wskazuje prawidłowe parametry ciśnienia 
tętniczego krwi 

-uzasadnia rolę układu krążenia w 
utrzymaniu homeostazy 
-wyjaśnia związek budowy naczyń 
krwionośnych z ich funkcją 
-wyjaśnia na czym polega automa-
tyzm pracy serca 

-pogadanka 
-obserwacja mi-
kroskopowa 
-analiza cyklu 
pracy serca 

 

31 Poznajemy wybrane mechanizmy 
funkcjonowania krwi 

-wymienia składniki krwi i podaje ich 
funkcje 
-wylicza podstawowe grupy krwi 
-wyjaśnia mechanizm transportu O2i CO2 

-wyjaśnia podstawowe zasady 
transfuzji krwi 
-wyjaśnia przebieg krzepnięcia krwi 
-interpretuje przykładowy wynik 
badania morfologii krwi 

-miniwykład 
-analiza mechani-
zmu krzepnięcia 
krwi 
-praca z podręcz-
nikiem 

-odpowiedź 
ustna 
-praca domowa 
-kartkówka 

 



32 Dbałość o układ krążenia jako 
najpilniejsze wyzwanie każdego 
nas 

-wymienia i omawia najczęstsze przyczy-
ny chorób układu krążenia i serca 
-wymienia typowe czynniki wpływające 
na obniżenie sprawności krążenia 
-podaje sposoby zapobiegania chorobom 
układu krążenia 

-uzasadnia związek stylu życia z 
powstawaniem chorób układu krą-
żenia 
-analizuje mechanizm rozwoju 
choroby nadciśnieniowej, miażdży-
cy naczyń krwionośnych 

-pogadanka 
 analiza schema-
tów 
-praca zespołowa 

 E.Z. 

33,34 W naszym organizmie funkcjonu-
je sprawny system immunolo-
giczny 

-definiuje terminy ;odporność, antygen, 
przeciwciało 
-omawia główne strategie obronne organi-
zmu 
-wymienia główne elementy układu od-
pornościowego  
-wymienia typy odporności i wskazuje ich 
funkcje 
-wymienia najważniejsze szczepienia 
ochronne 

-omawia główną budowę przeciw-
ciała 
-wyjaśnia sposoby uzyskiwania 
przez organizm odporności sztucz-
nej 
-uzasadnia wpływ wirusa HIV na 
funkcjonowanie ukł. odpornościo-
wego 

-miniwykład 
-analiza tekstu 
źródłowego i 
schematów 

-aktywność na 
zajęciach 
-wypowiedź 
ustna 

E.Z. 

35 Lekcja utrwalająca materiał z 
lekcji  19-34 

   rozwiązywanie 
przykładowych 
zadań testo-
wych 

 

36 Lekcja powtórzeniowa-rozdziały 
4,5,6, 

   -test z zadania-
mi otwartymi i 
zamkniętymi 

 

37 Układ wydalniczy a równowaga 
wodno-mineralna 

-definiuje pojęcie wydalanie i osmoza 
-omawia sposoby wydalania związków 
szkodliwych dla organizmu i podaje rodza-
je i źródła azotowych produktów przemia-
ny materii 
-omawia anatomię układu wydalniczego i 
budowę nefronu 
-wyjaśnia istotę powstawania moczu pier-
wotnego i wtórnego i porównuje ich skład 

-zapisuje reakcje syntezy mocznika 
-wykazuje związek budowy ele-
mentów układu wydalniczego z 
pełnioną funkcją 
-wyjaśnia powstawanie moczu na 
podstawie schematu 
-wyjaśnia związek pomiędzy śro-
dowiskiem życia a rodzajem wyda-
lanego azotowego produktu prze-
miany materii 

-pogadanka 
-analiza schematu 
budowy ukł. mo-
czowego i po-
wstawania moczu 

-wypowiedź 
ustna 
- 

 

38 Higiena układu wydalniczego -wymienia i charakteryzuje schorzenia 
układu wydalniczego 
-omawia zasady higieny układu wydalni-
czego 
-wyjaśnia podstawowe zasady profilaktyki 
chorób nerek i ukł. wydalniczego 

-opisuje zasadę pracy urządzenia 
dializującego 
-rozważa moralne aspekty trans-
plantacji nerek 
-wnioskuje ostanie zdrowia na pod-
stawie wyników analizy 

-praca z tekstem 
źródłowym 
-dyskusja metodą 
„za i przeciw” 

-praca domowa 
-kartkówka 

E.Z. 



39 Budowa i funkcje układu rozrod-
czego człowieka 

-przedstawia budowę i rolę narządów 
rozrodczych 
-wyjaśnia proces spermato- i orogenezy 

-wykazuje podobieństwa i różnice 
w przebiegu spermato- i orogenezy 
-wykazuje związek budowy narzą-
dów rozrodczych pełnioną funkcją 

-pogadanka 
-analiza rycin 
-praca z podręcz-
nikiem 

  

40 Fazowość cyklu menstruacyjnego -omawia wpływ czynników zewnętrznych 
na przebieg cyklu 
-objaśniana podstawie schematu cykl owu-
lacyjno-menstruacyjny 

-analizuje i interpretuje wykres 
zmian temperatury w kolejnych 
fazach cyklu 

-analiza schematu 
-praca z tekstem 

-wypowiedź 
ustna 
-praca na lekcji 

E.Z. 

41, 
42 

Od poczęcia do śmierci-etapy 
rozwoju osobniczego człowieka 

-definiuje terminy; zaplemnienie, zapłod-
nienie, embrion, płód 
-wylicza i opisuje etapy rozwoju zarodko-
wego i płodowego człowieka 
-uzasadnia rolę łożyska w rozwoju zarod-
kowym i płodowym 

-uzasadnia rolę błon płodowych w 
rozwoju zarodkowym i płodowym 
-wyjaśnia jak powstaje łożysko 

-pogadanka 
-praca w grupach-
opracowanie 
charakterystyki 
poszczególnych 
okresów rozwo-
jowych 

-praca domowa wychowa-
nie do 
życia w 
rodzinie 

43, 
44 

Budowa i funkcje szkieletu -wymienia i omawia elementy i funkcje 
szkieletu 
-wymienia i rozpoznaje rodzaje połączeń 
kości oraz zna budowę stawu 
-wyjaśnia budowę fizyczną i chemiczną 
kości 

-wymienia cechy narządów układu 
kostnego umożliwiające realizację 
funkcji ruchowej 
-planuje doświadczenia dotyczące 
badania budowy chemicznej kości 
- 

-pogadanka 
-analiza na mode-
lu lub rysunku 
budowę kośćca 

-wypowiedź 
ustna 

 

45 Mięśnie szkieletowe jako czynna 
część układu ruchu 

- wymienia funkcje układu mięśniowego 
-omawia budowę mięśnia szkieletowego 
-wylicz przyczyny zmęczenia mięśni 

-klasyfikuje mięśnie i wymienia ich 
główne grupy 
-wyjaśnia istotę skurczu mięśnia 
poprzecznie prążkowanego 

-pogadanka 
-praca z podręcz-
nikiem 
-obserwacja bu-
dowy mięśni 

-test  

46 Aktywność fizyczna jako nie-
zbędny warunek życia współcze-
snego człowieka 

-definiowanie pojęć; odpoczynek bierny, 
czynny, trening, doping 
-wymienia przyczyny chorób układu kost-
nego 
-przyczyny skrzywień kręgosłupa oraz 
sposoby zapobiegania im 

-wyjaśnia zasady udzielania pierw-
szej pomocy przy urazach układu 
-uzasadnia konieczność systema-
tycznego uczęszczania na lekcje 
wychowania fizycznego 

-drzewko decy-
zyjne 
-pogadanka 

-praca domowa 
-kartkówka 

E.Z. 

47 Lekcja sprawdzająca wiadomości 
rozdziału7,8,9. 

   -test sprawdza-
jący 

 

48 Oko-jako narząd wzroku - naj-
ważniejszego zmysłu człowieka 
 

-definiuje termin ;bodziec, receptor 
-wyjaśnia funkcje i budowę oka 
i ucha oraz wskazuje na rysunku lub mo-

- wymienia rozdaje receptorów i 
efektorów 
-wyjaśnia rolę poszczególnych 

-obserwacja i 
analiza na sche-
matach anatomii 

 
 
 

 



49 Ucho jako narząd słuchu i rów-
nowagi 

delu te elementy 
-wymienia powszechne wady wzroku i 
słuchu 
-charakteryzuje powszechnie występujące 
wady oczu i uszu 

elementów oka w wytwarzaniu 
obrazu 
- wyjaśnia rolę poszczególnych 
elementów ucha w odbieraniu 
dźwięków 

oka i ucha 
-praca zespołowa 

 

50, 
51 

Układ nerwowy – najbardziej 
złożona struktura anatomiczna 
organizmu człowieka 

-definiuje pojęcie; pobudliwość, neuron, 
synapsa 
-omawia budowę i swoiste właściwości 
neuronu 
-wymienia elementy i funkcje układu 
nerwowego 
wyjaśnia istotę przewodzenia impulsu 
nerwowego 

-wykazuje związek budowy neuro-
nu z funkcją  
-porównuje budowę i działanie 
synapsy chemicznej i elektrycznej 
-porównuje funkcje układu soma-
tycznego i wegetatywnego 

-analiza fragmen-
tu filmu’Mózg i 
układ nerwowy 
-pogadanka z 
elementami wy-
kładu 
-praca zespołowa 

 

52 Odruchy – podstawowymi jed-
nostkami czynnościowymi układu 
nerwowego 

-definiuje termin; odruch, łuk odruchowy, 
warunkowanie 
-klasyfikuje odruchy i podaje przykłady  
-omawia anatomię mózgowia człowieka i 
rozróżnia je na schemacie 

-omawia mechanizm powstawania 
odruchu warunkowego 
-podaje przykłady świadczące o 
nadrzędnej roli mózgu oaz wymie-
nia struktury mózgu odpowiedzial-
ne za rodzaje pamięci 

-pogadanka 
-miniwykład na 
temat rodzajów 
pamięci 
-analiza schema-
tów budowy mó-
zgowia 

 

53 Stres-współczesnym zagrożeniem 
dla prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu człowieka 

-wymienia przykłady i przyczyny central-
nego układu nerwowego 
-rozpoznaje różne rodzaje emocji 
-wymienia czynniki stresogenne 
- 

-omawia fizjologię snu 
-wyjaśnia związek między stopniem 
rozwoju układu nerwowego a roz-
wojem intelektualnym a emocjonal-
nym 

-analiza tekstów i 
schematów 
-dyskusja na 
temat radzenia 
sobie ze stresem 

E.Z. 

54, 
55 

Hormonalna regulacja procesów 
życiowych 

-wyjaśnia pojęcie hormon i gruczoł do-
krewny 
-wymienia i wskazuje na schemacie poło-
żenie gruczołów dokrewnych 
-wymienia hormony produkowane przez 
gruczoły dokrewne 
-klasyfikuje hormony 
-wyjaśnia mechanizm ujemnego sprzęże-
nia zwrotnego 

-omawia nadrzędną rolę podwzgó-
rza i przysadki mózgowej 
-omawia chemiczną budowę hor-
monów 
-wyjaśnia przyczyny wybranych 
chorób związanych z nadczynnością 
lub z niedoczynnością  

-wykład 
-analiza schema-
tów 
-praca z tekstem 

 
 
 
-odpowiedź 
ustna  
-praca na lekcji 
-kartkówka 
-praca domowa 

-elementy 
E.Z. 



56 Skóra jako wyspecjalizowany 
narząd ochronny i czynnościowy 

-definiuje termin stałocieplność, zmienno-
cieplność, termoregulacja 
-wymienia elementy strukturalne skóry i 
podaje funkcje skóry 
-wylicza podstawowe zasady higieny 
skóry 

-wykazuje związek budowy ele-
mentów skóry z pełnioną funkcją 
-analizuje główne mechanizmy 
odpowiedzialne za termoregulację 

-pogadanka 
-obserwacja ma-
kroskopowa skóry 
-praca indywidu-
alna i zespołowa 

 -elementy 
E.Z. 

57, 
58 

Stan zdrowia i stan choroby -wyjaśnia termin zdrowie, choroba, profi-
laktyka, alergen 
- klasyfikuje i wymienia czynniki choro-
botwórcze 
-wymienia przykłady i omawia przyczyny 
chorób społecznych i cywilizacyjnych 

-omawia najczęstsze przyczyny 
zgonów w Polsce i w wybranych 
krajach 
-wykazuje związek miedzy zdro-
wiem i chorobą a utrzymaniem 
homeostazy 

-technika kuli 
śniegowej 
-analiza diagra-
mów 
-analiza tekstu 
- praca zespołowa 

E.Z. 

59, 
60 

Choroby nowotworowe i ich 
profilaktyka 

-wymienia czynniki kancerogenne 
-opisuje symptomy mogące świadczyć o 
chorobie nowotworowej 
klasyfikuje choroby nowotworowe i cha-
rakteryzuje je 

-analizuje mechanizm powstawania 
komórek nowotworowych 
-uzasadnia rolę układu krążenia w 
tworzeniu przerzutów 

-analiza filmu 
-praca w grupach 
różnym frontem 
-praca z tekstem 
źródłowym 

E.Z. 

61 Choroby zakaźne są nadal groźne -wymienia choroby wywoływane przez 
wirusy, bakterie i grzyby 
-omawia sposoby zarażenia się wirusem 
HIV 
-wylicza podstawowe działania profilakty-
ki w zapobieganiu wymienionym choro-
bom 
- 

-omawia pierwotne i wtórne objawy 
zakażenia wirusem HIV 
-analizuje budowę wirusa HIV 
-analizuje przebieg infekcji wiru-
sowej 
-wyjaśnia mechanizm ograniczone-
go oddziaływania antybiotyków na 
drobnoustroje 

-praca z tekstem 
programowanym 
-lekcja w pracow-
ni komputerowej 

E.Z. 

62, 
63 

Choroby inwazyjne -wymienia i rozpoznaje popularne pasoży-
ty wywołujące choroby u człowieka 
-wymienia sposoby zarażenia się pospoli-
tymi pasożytami 
-omawia cykl wybranego pasożyta 

-omawia konieczność poddawania 
się szczepieniom przed wyjazdami 
do krajów tropikalnych 
-określa ogólne zasady profilaktyki 
chorób inwazyjnych 

-analiza cyklu 
rozwojowego 
wybranego paso-
żyta 
-praca z podręcz-
nikiem i tekstem 
źródłowym 

E.Z. 

64 Trucizny jako substancje bezpo-
średnio zagrażające życiu czło-
wieka 

-definiuje termin trucizna 
-klasyfikuje trucizny 
-wymienia podstawowe objawy zatruć 
-omawia zasady udzielania pierwszej po-
mocy w przypadku zatruć 

-rozróżnia gatunki trujących roślin i 
grzybów 
-charakteryzuje typowe trucizny 
wytwarzane przez organizmy i 
trucizny występujące w środowisku 

-praca zespołowa 
-analiza danych 
źródłowych 
-pogadanka 

-wypowiedź 
ustna 
-praca domowa  
-praca na lekcji 
-kartkówka 

E.Z. 

65 Uzależnienia i ich konsekwencje 
zdrowotne i społeczne 

-wymienia najczęstsze przyczyny uzależ-
nień 

-dowodzi szkodliwości oddziały-
wania różnych środków psychoak-

-analiza danych 
statystycznych 

 E.Z. 



-wymienia sposoby profilaktyki i leczenia 
uzależnień 
-omawia mechanizm powstawania uzależ-
nienia i nałogu 

tywnych na funkcjonowanie ukła-
dów i funkcjonowanie człowieka 

-praca w grupach 
-film „Epitafium 
dla narkomana” 

66 Lekcja utrwalająca materiał z 
lekcji57-65 

   

67 Czynniki wywołujące choroby 
człowieka-sprawdzian pisemny 

-utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego i 
ponadpodstawowego 

 test  
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