
Ogólne wymagania edukacyjne z biologii dla gimnazjum 

  

Klasa II 
 

Uczeń:  

 

1. Opisuje budowę, funkcje skóry i układów: ruchu, pokarmowego, krążenia, oddechowego, 

wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego oraz ich współdziałanie i higienę.  

2. Zna budowę serca, krwi oraz sposób krążenia krwi w małym i dużym obiegu. 

3. Omawia wymianę gazową w płucach i komórkach oraz podaje różnice pomiędzy wymianą 

gazową a oddychaniem komórkowym. 

4.  Podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka.  

5. Zna budowę oka, ucha i higienę tych narządów.  

6. Opisuje łuk odruchowy, wymienia rodzaje odruchów oraz opisuje rolę odruchów 

warunkowych w uczeniu się.  

7. Omawia biologiczną rolę wybranych hormonów, w tym antagonistyczne działanie insuliny i 

glukagonu.  

8. Wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować antybiotyków, środków 

lub leków hormonalnych (np. tabletek antykoncepcyjnych, sterydów) i leków 

ogólnodostępnych. 

9.  Omawia etapy cyklu miesiączkowego, przebieg i higienę ciąży oraz cechy dojrzewania.  

10. Przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych, 

narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków.  

11. Wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i 

pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób.  

12. Podaje przykłady chorób nowotworowych, ich przyczyny i zasady profilaktyki.  

13. Uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych.  

14. Planuje, przeprowadza i dokumentuje proste doświadczenia biologiczne oraz wyciąga wnioski 

końcowe.  

15. Wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię 

informacyjno-komunikacyjną.  

 

 

Klasa III  
 

Uczeń:  

1. Wymienia pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje rolę węgla dla istnienia życia.  

2. Przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów.  

3. Wyróżnia grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach oraz 

przedstawia ich funkcje.  

4. Przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów 

na lądzie i w wodzie.  

5. Wymienia przystosowania pasożytów, drapieżników, roślinożerców do trybu życia.  

6. Wskazuje zasoby, o które konkurują organizmy oraz przedstawia skutki konkurencji.  



7. Wykazuje, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów.  

8. Wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu i zależności pomiędzy nimi.  

9. Opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) w ekosystemie, rozróżnia 

producentów, konsumentów i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i 

przepływie energii przez ekosystem.  

10. Omawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy.  

11. Przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wyjaśnia jej rolę.  

12. Posługuje się podstawowymi pojęciami z genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, 

heterozygota, dominacja, recesywność, chromosom, autosom, komórki haplo i diploidalne).  

13. Przedstawia dziedziczenia grup krwi oraz płci u człowieka i podaje przykłady cech człowieka 

sprzężonych z płcią.  

14. Podaje definicję i rodzaje mutacji, wymienia przykłady czynników mutagennych oraz chorób.  

15. Wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu.  

16. Wyjaśnia na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz podaje różnice między nimi.  

17. Przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi.  

18. Przestawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu.  

19. Uzasadnia konieczność segregowania odpadów w domach oraz konieczność specjalnego 

postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami, przeterminowanymi lekami.  

20. Proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie w 

domach odpadów.  

21. Dokonuje w terenie obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego 

gatunku rośliny zielnej.  

22. Wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię 

informacyjno-komunikacyjną.  

 

*Szczegółowe wymagania z biologii znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

 

 


