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Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiàgni´cia ucznia przewidziane
programem nauczania. Miarà tych osiàgni´ç sà normy jakoÊciowe zawarte
w poziomach wymagaƒ: koniecznym, podstawowym, rozszerzajàcym
i dope∏niajàcym. Wymagania edukacyjne stanowià dok∏adny wykaz wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu
poszczególnych tematów z podr´cznika. Prezentowane poziomy wymagaƒ opracowano dla ka˝dego tematu lekcji omawianego w klasie I gimnazjum na podstawie podr´cznika „Puls ˝ycia 1”. Pomogà one nauczycielowi
w obiektywnej ocenie pracy i post´pów ucznia w szkole. Wymagania
edukacyjne opracowa∏a pani El˝bieta Mazurek.
Wymagania edukacyjne w formie elektronicznej znajdujà si´ w materia∏ach dla
nauczyciela na stronie internetowej naszego wydawnictwa. Mo˝na je modyfikowaç w zale˝noÊci od potrzeb i wydrukowaç.

Kryteria oceniania nale˝y
dostosowaç do poziomu
ucznia.

Poziomy wymagaƒ
Poziom wymagaƒ koniecznych (K) obejmuje wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, które umo˝liwiajà uczniowi
Êwiadomy udzia∏ w lekcji, a tak˝e wykonywanie przez
ucznia prostych zadaƒ zwiàzanych z ˝yciem codziennym.
Poziom wymagaƒ podstawowych (P) okreÊla wiadomoÊci i umiej´tnoÊci wa˝ne i najbardziej uniwersalne,
stosunkowo ∏atwe do opanowania i u˝yteczne w ˝yciu
codziennym oraz niezb´dne do kontynuowania nauki
na wy˝szych poziomach.

Poziom wymagaƒ dope∏niajàcych (D) zak∏ada opanowanie pe∏nego zakresu treÊci kszta∏cenia. OkreÊla
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci trudne do przyswojenia,
z∏o˝one oraz o charakterze problemowym. Wymagania te sà zaliczane najcz´Êciej do wy˝szych kategorii
celów kszta∏cenia.
Oceniajàc wiedz´ i umiej´tnoÊci ucznia, nale˝y pami´taç o uwzgl´dnianiu jego indywidualnych mo˝liwoÊci.
Trzeba te˝ wziàç pod uwag´ jego zaanga˝owanie
w prac´ na lekcji oraz na zaj´ciach dodatkowych.

Poziom wymagaƒ rozszerzajàcych (R) dotyczy wiadomoÊci i umiej´tnoÊci trudniejszych, wspierajàcych
tematy podstawowe. Sà one przydatne, ale nie niezb´dne na danym etapie kszta∏cenia. PoÊrednio mogà
byç u˝yteczne w pozaszkolnej dzia∏alnoÊci ucznia.

Stopnie szkolne
Stopieƒ dopuszczajàcy
Na wystawienie uczniowi stopnia dopuszczajàcego
pozwala przyswojenie przez niego treÊci koniecznych.
Taki uczeƒ z pomocà nauczyciela jest w stanie nadrobiç braki w podstawowych umiej´tnoÊciach.

Stopieƒ dostateczny
Stopieƒ dostateczny mo˝e otrzymaç uczeƒ, który
opanowa∏ wiadomoÊci podstawowe i z niewielkà pomocà nauczyciela potrafi rozwiàzaç podstawowe problemy. Analizuje równie˝ podstawowe zale˝noÊci,
próbuje porównywaç, wnioskowaç i zajmowaç okreÊlone stanowisko.

Stopieƒ dobry
Stopieƒ dobry mo˝na wystawiç uczniowi, który
przyswoi∏ treÊci rozszerzajàce, w∏aÊciwie stosuje
terminologi´ przedmiotowà, aktywnie uczestniczy
w zaj´ciach oraz stosuje wiadomoÊci w sytuacjach

typowych w/g wzorów znanych z lekcji i podr´cznika,
a tak˝e rozwiàzuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podr´cznikiem i materia∏ami êród∏owymi.

Stopieƒ bardzo dobry
Uczeƒ mo˝e otrzymaç ocen´ bardzo dobrà je˝eli opanowa∏ treÊci dope∏niajàce. Taki uczeƒ umie samodzielnie interpretowaç zjawiska oraz broniç swych
poglàdów.

Stopieƒ celujàcy
Stopieƒ celujàcy mo˝e otrzymaç uczeƒ, który opanowa∏ treÊci dope∏niajàce oraz posiada wiedz´ wykraczajàcà poza program nauczania dla danej klasy.
Uczeƒ potrafi selekcjonowaç i hierarchizowaç wiadomoÊci oraz z powodzeniem bierze udzia∏ w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem
nauczyciela prowadzi te˝ w∏asne prace badawcze.
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podstawowy

• wskazuje komórk´ jako podstawowà
jednostk´ organizacji ˝ycia
• wymienia struktury budowy komórki
roÊlinnej i zwierz´cej
• pos∏uguje si´ mikroskopem
• wyciàga wnioski dotyczàce komórkowej
budowy organizmów na podstawie
obserwacji preparatów

• wymienia nazwy najwy˝szych jednostek
klasyfikacji biologicznej organizmów
(królestwa)

• okreÊla, czym jest od˝ywianie
• wymienia podstawowe sposoby
od˝ywiania si´ organizmów

• okreÊla, czym jest oddychanie
• wyjaÊnia, na czym polega wymiana
gazowa
• wskazuje mitochondrium jako miejsce,
w którym zachodzi utlenianie

• okreÊla, czym jest rozmna˝anie
• wyró˝nia rozmna˝anie p∏ciowe
i bezp∏ciowe
• podaje przyk∏ady p∏ciowego
i bezp∏ciowego rozmna˝ania si´
organizmów

Komórkowa budowa
organizmów

Systematyczny
podzia∏ organizmów

Sposoby
od˝ywiania si´
organizmów

Sposoby
oddychania
organizmów

Sposoby
rozmna˝ania si´
organizmów

2.

3.

4.

5.

6.

• rozpoznaje sposoby rozmna˝ania si´
organizmów
• wyjaÊnia, na czym polega
rozmna˝anie bezp∏ciowe
• rozpoznaje pàczkujàce dro˝d˝e
obserwowane pod mikroskopem
• omawia ró˝nice mi´dzy rozwojem
prostym a z∏o˝onym

• wymienia przyk∏ady organizmów
ilustrujàcych ró˝ne sposoby
oddychania
• rozró˝nia wymian´ gazowà
i oddychanie wewnàtrzkomórkowe

• omawia ró˝nice mi´dzy organizmami
samo˝ywnymi a cudzo˝ywnymi

• wyjaÊnia, czym zajmuje si´ systematyka
• podaje kryteria wyró˝nienia pi´ciu
królestw (bakterie, protisty, roÊliny,
zwierz´ta, grzyby)

• podaje funkcje poszczególnych
organelli
• wykonuje proste preparaty
mikroskopowe

rozszerzajàcy

• charakteryzuje rodzaje rozmna˝ania
• porównuje sposoby rozmna˝ania
ró˝nych grup organizmów
• ocenia znaczenie przemiany pokoleƒ
• charakteryzuje typy rozwoju zarodka
• stosuje w praktyce wiadomoÊci dotyczàce rozmna˝ania wegetatywnego

• uzasadnia, ˝e oddychanie jest
procesem niezb´dnym do ˝ycia

• charakteryzuje ró˝ne strategie
od˝ywiania
• omawia przebieg procesu fotosyntezy
• wykazuje ró˝norodnoÊç od˝ywiania
si´ organizmów cudzo˝ywnych

• charakteryzuje dawne sposoby
klasyfikacji organizmów

• odró˝nia w preparacie mikroskopowym poszczególne sk∏adniki komórki
roÊlinnej i zwierz´cej
• rysuje obraz widziany pod mikroskopem
• wyjaÊnia rol´ poszczególnych
sk∏adników komórki
• porównuje budow´ dwóch typów
komórek

Uczeƒ:
• charakteryzuje wybrane dziedziny
biologii
• pos∏uguje si´ w∏aÊciwymi êród∏ami
wiedzy biologicznej przy
rozwiàzywaniu problemów

Poziom wymagaƒ

Uczeƒ:
Uczeƒ:
• okreÊla przedmiot badaƒ biologii jako nauki • potrafi korzystaç z poszczególnych
êróde∏ wiedzy
• podaje przyk∏ady dziedzin biologii
• wymienia êród∏a wiedzy biologicznej
• wyjaÊnia, do czego s∏u˝à atlasy i klucze

konieczny

To jest biologia

Temat

1.

Dzia∏
Lp.
programu

Wymagania edukacyjne

I. Biologia – nauka o ˝yciu

II. JednoÊç i ró˝norodnoÊç organizmów

• wykazuje zwiàzek mi´dzy sposobem
rozmna˝ania a Êrodowiskiem ˝ycia
organizmów
• ocenia znaczenie dzieworództwa
i samozap∏odnienia
• prowadzi hodowl´, analizuje i interpretuje
wyniki obserwacji, wyciàga wnioski

• wykazuje zale˝noÊç mi´dzy Êrodowiskiem ˝ycia a budowà narzàdów wymiany
gazowej
• porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe
• omawia znaczenie fermentacji
• zapisuje s∏ownie równanie reakcji
oddychania tlenowego

• wykazuje ró˝nice w pobieraniu i trawieniu
pokarmów u ró˝nych organizmów
• wyjaÊnia, na czym polega chemosynteza

• ocenia sztuczne i naturalne systemy
podzia∏u organizmów

• omawia budow´ i funkcje organelli
komórkowych
• analizuje ró˝nice mi´dzy poszczególnymi
typami komórek

Uczeƒ:
• objaÊnia zasad´ stopniowego komplikowania si´ poziomów organizacji ˝ycia
• wykorzystuje atlasy do rozpoznawania
pospolitych gatunków

dope∏niajàcy

III. Bakterie i wirusy.
Organizmy beztkankowe

IV. Âwiat roÊlin

• wymienia miejsca wyst´powania zielenic
• rozpoznaje pod mikroskopem
przyk∏adowe zielenice

• wyjaÊnia, czym jest tkanka
• podaje przyk∏ady tkanek roÊlinnych
• wskazuje na ilustracji komórki tworzàce
tkank´

• wymienia podstawowe funkcje korzenia
• rozpoznaje rodzaje korzeni (palowy,
wiàzkowy, spichrzowy)

• wymienia funkcje liÊci
• rozpoznaje elementy budowy liÊcia
• rozpoznaje liÊcie pojedyncze i z∏o˝one

11. Tkanki roÊlinne

12. Budowa
i funkcje korzenia

13. LiÊç – wytwórnia
pokarmu

• opisuje budow´ grzybów
• rozpoznaje pleÊniaka bia∏ego w obrazie
mikroskopowym
• wymienia sposoby rozmna˝ania si´
grzybów
• rozpoznaje porosty wÊród innych
organizmów

9. Grzyby i porosty

10. Zielenice

• wymienia miejsca wyst´powania
protistów
• wymienia grupy organizmów nale˝àcych
do protistów

• wymienia miejsca wyst´powania bakterii
i wirusów
• rozpoznaje i nazywa formy morfologiczne
bakterii widocznych na preparacie mikroskopowym lub ilustracji

8. Âwiat protistów

7. Âwiat bakterii
i wirusów

• rozpoznaje ró˝ne modyfikacje liÊci
• rozpoznaje na preparacie mikroskopowym tkanki budujàce liÊç
• rozró˝nia typy ulistnienia ∏odygi

• omawia budow´ zewn´trznà korzenia
• rozpoznaje pod mikroskopem tkanki
budujàce korzeƒ

• dokonuje podzia∏u tkanek roÊlinnych
na twórcze i sta∏e
• wymienia cechy budowy poszczególnych tkanek roÊlinnych
• opisuje funkcje wskazanych tkanek

• wymienia sposoby rozmna˝ania si´
zielenic

• omawia czynnoÊci ˝yciowe grzybów
• podaje przyk∏ady znaczenia grzybów
w przyrodzie i gospodarce cz∏owieka
• rozpoznaje porosty jako organizmy
zbudowane z grzybni i glonu
• wyjaÊnia, co to jest grzybica

• omawia czynnoÊci ˝yciowe poszczególnych grup protistów

• podaje charakterystyczne cechy
budowy bakterii i wirusów
• podaje przyk∏ady bakterii i wirusów
• okreÊla znaczenie bakterii
w przyrodzie i gospodarce cz∏owieka

• rozpoznaje rodzaje unerwienia liÊci
• omawia funkcje poszczególnych
modyfikacji liÊci

• analizuje budow´ wewn´trznà
korzenia jako funkcjonalnej ca∏oÊci
• charakteryzuje przyrost na gruboÊç
• rysuje ró˝ne systemy korzeniowe

• charakteryzuje budow´, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek
roÊlinnych
• wykonuje preparat ze skórki cebuli
i rozpoznaje w nim tkank´ okrywajàcà

• wykazuje, ˝e zielenice sà
najprostszymi roÊlinami

• charakteryzuje budow´ grzybów
owocnikowych
• omawia sposoby rozmna˝ania si´
grzybów
• analizuje znaczenie grzybów
w przyrodzie i gospodarce cz∏owieka
• wykonuje i opisuje rysunek
wskazanych grzybów

• charakteryzuje poszczególne grupy
protistów
• wykazuje chorobotwórcze znaczenie
protistów

• charakteryzuje wybrane czynnoÊci
˝yciowe bakterii
• wymienia choroby bakteryjne
i wirusowe
• rysuje kszta∏ty bakterii obserwowanych pod mikroskopem

• analizuje funkcje poszczególnych
elementów budowy anatomicznej liÊcia
• rysuje ró˝ne typy ulistnienia ∏odygi

• wyjaÊnia sposób pobierania wody
przez roÊlin´
• projektuje doÊwiadczenie Êwiadczàce
o przewodzeniu wody z korzenia do ∏odygi
• charakteryzuje modyfikacje korzeni

• wykazuje zwiàzek budowy wskazanej
tkanki z jej funkcjà
• rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne
na przekrojach organów roÊlinnych

• analizuje komplikujàcà si´ budow´
plechy zielenic
• uzasadnia przynale˝noÊç zielenic
do królestwa roÊlin

• wykazuje znaczenie mikoryzy dla grzyba
i roÊliny
• okreÊla znaczenie poszczególnych komponentów w budowie plechy porostu
• proponuje sposób badania czystoÊci
powietrza, znajàc wra˝liwoÊç porostów
na zanieczyszczenia
• rozpoznaje i nazywa ró˝ne formy
morfologiczne porostów

• porównuje czynnoÊci ˝yciowe poszczególnych grup protistów
• ocenia znaczenie zakwitów glonów
• rozpoznaje pod mikroskopem, rysuje
i opisuje budow´ przedstawicieli protistów

• ocenia znaczenie bakterii i wirusów
• omawia proces namna˝ania si´ wirusów
• okreÊla warunki tworzenia si´
przetrwalników
• ocenia rol´ bakterii jako symbiontów
i destruentów
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• wyjaÊnia, co to sà gàbki
• podaje miejsca wyst´powania gàbek
i parzyde∏kowców
• omawia sposób poruszania si´ stu∏bi

• wymienia miejsca wyst´powania roÊlin
okrytonasiennych
• nazywa elementy budowy kwiatu
• rozró˝nia kwiat i kwiatostan
• rozpoznaje roÊliny okrytonasienne wÊród
innych roÊlin

18. RoÊliny
okrytonasienne

20. Gàbki
i parzyde∏kowce

• wymienia miejsca wyst´powania roÊlin
nagonasiennych
• rozpoznaje roÊliny nagonasienne wÊród
innych roÊlin

17. RoÊliny
nagonasienne

• wyjaÊnia, czym jest tkanka
• wymienia podstawowe rodzaje tkanek
zwierz´cych

• wymienia miejsca wyst´powania
paprotników
• rozpoznaje organy paproci
• rozpoznaje paprotniki wÊród innych roÊlin

16. Paprotniki

19. Tkanki zwierz´ce

• wymienia miejsca wyst´powania
mszaków
• podaje nazwy organów mszaków

15. Mszaki – najprostsze
roÊliny làdowe

konieczny

Uczeƒ:
• omawia funkcje ∏odygi
• nazywa elementy budowy zewn´trznej
∏odygi

Temat

14. Budowa
i funkcje ∏odygi

Dzia∏
Lp.
programu

Wymagania edukacyjne

IV. Âwiat roÊlin

V. Âwiat bezkr´gowców

• omawia znaczenie gàbek i parzyde∏kowców w przyrodzie

• okreÊla najwa˝niejsze funkcje tkanek
zwierz´cych
• wymienia rodzaje tkanki ∏àcznej
• wymienia funkcje krwi
• rozpoznaje pod mikroskopem
lub na ilustracji rodzaje tkanek

• wymienia sposoby rozsiewania
nasion i owoców
• rozró˝nia owoce pojedyncze i z∏o˝one
• omawia znaczenie roÊlin okrytonasiennych w przyrodzie
i gospodarce cz∏owieka

• wymienia przystosowania roÊlin
nagonasiennych do warunków ˝ycia
• omawia znaczenie roÊlin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce
cz∏owieka

• wyjaÊnia rol´ poszczególnych
organów paprotników

• rozpoznaje mszaki wÊród innych roÊlin
• omawia znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce cz∏owieka

Uczeƒ:
• rozpoznaje tkanki budujàce ∏odyg´
• rozró˝nia formy ∏odyg
• rozpoznaje roÊliny jednoroczne,
dwuletnie i wieloletnie
• wymienia rodzaje ruchów roÊlin

podstawowy

rozszerzajàcy

• dowodzi, ˝e symetria promienista jest
przystosowaniem do osiad∏ego trybu
˝ycia
• wyjaÊnia mechanizm ruchu parzyde∏kowców

• klasyfikuje tkanki zwierz´ce i wyjaÊnia
ich rol´
• rysuje schemat komórki nerwowej
i opisuje poszczególne elementy jej
budowy

• omawia funkcje poszczególnych
elementów budowy kwiatu
• analizuje cykl rozwojowy roÊlin
okrytonasiennych
• ocenia znaczenie roÊlin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce
cz∏owieka

• analizuje cykl rozwojowy sosny
• rozpoznaje rodzime gatunki
nagonasiennych
• okreÊla, z jakiego gatunku drzewa lub
krzewu pochodzi wskazana szyszka

• analizuje cykl rozwojowy paproci
• charakteryzuje skrzypy, wid∏aki
i paprocie

• analizuje cykl rozwojowy mszaków
• rysuje mech i podpisuje jego organy

Uczeƒ:
• rysuje schematycznie przekrój
poprzeczny i pod∏u˝ny ∏odygi
• analizuje funkcje zmodyfikowanych
∏odyg

Poziom wymagaƒ

• analizuje budow´ gàbek, wykazujàc
jej prostot´
• wyjaÊnia sposób dzia∏ania parzyde∏ka

• opisuje rodzaje tkanki nab∏onkowej
• charakteryzuje rol´ poszczególnych
sk∏adników morfotycznych krwi

• wykazuje zwiàzek budowy kwiatu
ze sposobem zapylania
• charakteryzuje sposoby rozsiewania
nasion i owoców, wykazujàc zwiàzek
z ich budowà
• rozpoznaje 5 gatunków drzew okrytonasiennych wyst´pujàcych w Polsce

• dowodzi zwiàzku budowy roÊlin nagonasiennych ze Êrodowiskiem ich ˝ycia

• rozpoznaje przy pomocy atlasów
5 gatunków rodzimych paprotników

• wyjaÊnia, dlaczego mszaki sà najprostszymi roÊlinami làdowymi

Uczeƒ:
• wyjaÊnia mechanizmy ruchów roÊlin
• projektuje doÊwiadczenie wykazujàce
ruch korzenia i ∏odygi

dope∏niajàcy

V. Âwiat bezkr´gowców

VI. Âwiat kr´gowców

• okreÊla pokrycie cia∏a bezkr´gowców
i kr´gowców
• podaje nazwy elementów szkieletu
kr´gowców

25. Porównanie
bezkr´gowców
i kr´gowców

• okreÊla Êrodowiska ˝ycia p∏azów
• wymienia stadia rozwojowe ˝aby
• podaje po dwa przyk∏ady p∏azów
ogoniastych i bezogonowych

• rozpoznaje stawonogi wÊród innych
zwierzàt
• rozpoznaje na ilustracji przeobra˝enie
zupe∏ne i niezupe∏ne owadów

24. Stawonogi

27. P∏azy – zwierz´ta
dwuÊrodowiskowe

• rozpoznaje Êlimaki, ma∏˝e i g∏owonogi
wÊród innych zwierzàt

23. Mi´czaki

• podaje nazwy p∏etw ryby
• rozpoznaje skrzela jako narzàdy wymiany
gazowej

• rozpoznaje pierÊcienice wÊród innych
zwierzàt

22. PierÊcienice

26. Ryby – kr´gowce
wodne

• rozpoznaje na ilustracji p∏aziƒce i nicienie
• charakteryzuje tasiemce i glisty jako
paso˝yty uk∏adu pokarmowego

21. P∏aziƒce i nicienie

• wymienia przystosowania p∏azów
do ˝ycia w wodzie i na làdzie
• wyjaÊnia, na czym polega hibernacja
• omawia cykl rozwojowy ˝aby

• wymienia przystosowania ryb
do ˝ycia w wodzie
• okreÊla rodzaj zap∏odnienia u ryb

• wymienia funkcje szkieletu
bezkr´gowców
• podaje przyk∏ady szkieletów
bezkr´gowców
• wymienia elementy budowy uk∏adu
nerwowego bezkr´gowców
i kr´gowców

• wymienia charakterystyczne cechy
budowy skorupiaków, owadów
i paj´czaków

• wymienia cz´Êci cia∏a Êlimaków,
ma∏˝y i g∏owonogów
• wymienia narzàdy oddechowe
mi´czaków
• wskazuje ma∏˝e jako organizmy
produkujàce per∏y

• wymienia cechy charakterystyczne
dla pierÊcienic
• rozpoznaje na ilustracji uk∏ady
pierÊcienic: pokarmowy, nerwowy
i krwionoÊny

• wskazuje na ilustracji elementy
budowy tasiemca

• wykazuje zwiàzek trybu ˝ycia p∏azów
z ich zmiennocieplnoÊcià
• charakteryzuje p∏azy ogoniaste
i bezogonowe

• okreÊla charakterystyczne cechy
rozmna˝ania ryb
• wyjaÊnia przyczyny w´drówek ryb
• sporzàdza notatki z obserwacji

• charakteryzuje poszczególne
elementy szkieletu kr´gowców
• porównuje budow´ uk∏adu nerwowego
bezkr´gowców i kr´gowców

• dowodzi, ˝e owady sà przystosowane
do ˝ycia w Êrodowisku làdowym

• omawia budow´ wewn´trznà Êlimaka
• wyjaÊnia zasady funkcjonowania
otwartego uk∏adu krwionoÊnego
• porównuje budow´ Êlimaków, ma∏˝y
i g∏owonogów

• omawia dzia∏anie uk∏adów: pokarmowego, krwionoÊnego i nerwowego
u pierÊcienic
• wykazuje zwiàzek budowy pijawki
z paso˝ytniczym trybem jej ˝ycia

• dowodzi, ˝e tasiemce sà przystosowane do paso˝ytniczego trybu ˝ycia
• omawia ró˝nice mi´dzy p∏aziƒcami
a nicieniami

• omawia cechy uk∏adu oddechowego
i krwionoÊnego p∏azów zwiàzane
ze Êrodowiskiem ich ˝ycia

• charakteryzuje wymian´ gazowà u ryb
• porównuje uk∏ad krwionoÊny ryby
i d˝d˝ownicy

• analizuje budow´ uk∏adu krwionoÊnego
bezkr´gowców i kr´gowców

• dowodzi istnienia zwiàzku mi´dzy
Êrodowiskiem ˝ycia a narzàdami
wymiany gazowej

• wyjaÊnia, w jaki sposób powstajà per∏y
• charakteryzuje sposoby poruszania si´
poszczególnych grup mi´czaków

• dowodzi, ˝e pierÊcienice sà bardziej
rozwini´tymi zwierz´tami ni˝ p∏aziƒce
i nicienie
• projektuje doÊwiadczenie wykazujàce
znaczenie d˝d˝ownic w u˝yênianiu gleby

• charakteryzuje symetri´ cia∏a p∏aziƒców
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• wymienia ptaki ró˝nych Êrodowisk
• rozpoznaje rodzaje piór ptaków
• wymienia elementy budowy jaja
• wyjaÊnia koniecznoÊç migracji ptaków

• omawia charakterystyczne cechy ssaków
• podaje przyk∏ady siedlisk zajmowanych
przez ssaki
• rozró˝nia ssaki wÊród innych zwierzàt

• rozró˝nia ssaki wodne i làdowe
• wymienia narzàdy zmys∏ów ssaków

29. Ptaki – kr´gowce
latajàce

30. Âwiat ssaków

31. ˚ycie ssaków

konieczny

• okreÊla Êrodowisko ˝ycia gadów
• podaje cztery przyk∏ady gadów
wyst´pujàcych w Polsce

Temat

28. Âwiat gadów

Dzia∏
Lp.
programu

Wymagania edukacyjne

VI. Âwiat kr´gowców

• rozró˝nia uz´bienie drapie˝nika
i roÊlino˝ercy
• wymienia przystosowania ssaków
do zajmowania ró˝nych siedlisk

• wyjaÊnia rol´ gruczo∏ów potowych
i w∏osów w termoregulacji
• podaje przyk∏ady gatunków ssaków

• wymienia przystosowania budowy
ptaków do lotu
• omawia ró˝nice pomi´dzy
gniazdownikami i zagniazdownikami
oraz podaje ich przyk∏ady

• wymienia przystosowania gadów
do ˝ycia na làdzie
• omawia znaczenie b∏on p∏odowych
w rozwoju gadów
• wymienia narzàdy zmys∏ów gadów

podstawowy

rozszerzajàcy

• porównuje budow´ ssaków wodnych
i làdowych
• ocenia znaczenie ssaków w ˝yciu
i gospodarce cz∏owieka

• charakteryzuje funkcje skóry
• omawia zalety p´cherzykowej
budowy p∏uc

• okreÊla Êrodowisko ˝ycia ptaka
na podstawie budowy jego koƒczyn
• okreÊla rodzaj pobieranego przez
ptaka pokarmu na podstawie budowy
jego dzioba
• wykazuje zwiàzek mi´dzy przebiegiem wymiany gazowej u ptaków
a ich przystosowaniem do lotu

• charakteryzuje funkcje poszczególnych b∏on p∏odowych

Poziom wymagaƒ

• wykazuje zwiàzek mi´dzy funkcjonowaniem poszczególnych narzàdów zmys∏ów
a trybem ˝ycia

• projektuje doÊwiadczenie wykazujàce
wydzielniczà i wydalniczà funkcj´ skóry

• charakteryzuje poszczególne elementy
budowy jaja

• analizuje pokrycie cia∏a gadów
w aspekcie ochrony przed utratà wody
• wykazuje zwiàzek budowy gadów
ze Êrodowiskiem ich ˝ycia
• wykazuje zwiàzek mi´dzy sposobem
rozmna˝ania i typem rozwoju
a Êrodowiskiem ˝ycia gadów

dope∏niajàcy

