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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC=CE 

 
WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

  
PRZYRODA W=TEK BIOLOGIA /WYDAWNICTWO NOWA ERA/ 

WEデWﾆ デWﾏ;デ┞I┣ﾐ┞ Lp. 
Sugerowany 

temat lekcji 

Pﾗ┣ｷﾗﾏ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾑ 

ふヮｷゲﾏWﾏ ヮﾙﾍｪヴ┌H┞ﾏ ┣ﾗゲデ;ﾍ┞ ┣;┣ﾐ;I┣ﾗﾐW ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ┣ ヮﾗSゲデ;┘┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘Wﾃぶ  

konieczny (K) podstawowy (P) ヴﾗ┣ゲ┣Wヴ┣;ﾃEI┞ ふRぶ SﾗヮWﾍﾐｷ;ﾃEI┞ ふDぶ w┞ﾆヴ;I┣;ﾃEI┞ (W) 

Metoda naukowa 

i ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;ﾐｷW ゴ┘ｷ;デ; 

1. Metoda naukowa 

pozwala 

┣ヴﾗ┣┌ﾏｷWJ ゴ┘ｷ;デ 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ metoda 

naukowa, problem badawczy, 

hipoteza 

に ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ヮヴﾗゲデE ﾗHゲWヴ┘;Iﾃ`, 

np. wybarwionych ziaren skrobi w 

ﾆﾗﾏﾙヴﾆ;Iｴ H┌ﾉ┘┞ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆ;  
i owocu banana 

に oヮｷゲ┌ﾃW ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘Wｪﾗ 
prowadzenia  

i dokumentowania obserwacji 

 

に wymienia etapy procedury 

naukowej 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘Wｪﾗ 
planowania  i przeprowadzania 

WﾆゲヮWヴ┞ﾏWﾐデﾙ┘ ふﾃWSWﾐ H;S;ﾐ┞ 
ヮ;ヴ;ﾏWデヴが ヮﾗ┘デﾙヴ┣Wﾐｷ;が ヮヴﾙH┞ 
ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐWが ゲデ;ﾐS;ヴ┞┣;Iﾃ; ┘;ヴ┌ﾐﾆﾙ┘ 
eksperymentu) 

に ヮﾗS;ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷI` ヮﾗﾏｷ`S┣y 

ﾗHゲWヴ┘;IﾃE  a eksperymentem 

に aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW 
┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ ﾗHゲWヴ┘;Iﾃｷ ｷ Sﾗゴ┘ｷ;SI┣Wﾐｷ;  

に przygotowuje preparat 

mikroskopowy 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲヮﾗゲﾙH 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾗ┘;ﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ 
WﾆゲヮWヴ┞ﾏWﾐデﾙ┘ 

に aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ｴｷヮﾗデW┣┞ 

に ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ゲヮﾗゲﾙH ┘Wヴ┞aｷﾆ;Iﾃｷ ｴｷヮﾗデW┣┞ 

に wyjaゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ ヮヴﾙHE 
H;S;┘I┣E ; ヮヴﾙHE ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐE  
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ S;ﾐ┞Iｴ 
ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ  
i danych ｷﾉﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ   

に stosuje ﾏWデﾗS` ﾐ;┌ﾆﾗ┘E 
Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ badawczych  

2. W ゲデヴﾗﾐ` デWﾗヴｷｷ 
naukowej 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; デWﾗヴｷｷ W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 
 

に wymienia podstawowe kryteria 

ﾐ;┌ﾆﾗ┘ﾗゴIｷ 
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ HW┣ヮﾗゴヴWSﾐｷIｴ  
ｷ ヮﾗゴヴWSﾐｷIｴ Sﾗ┘ﾗSﾙ┘ W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ デWﾗヴｷ; 
W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ ﾃWゲデ IWﾐデヴ;ﾉﾐE デWﾗヴｷE 
biologii 

に planuje  

i przeprowadza wybrane obserwacje  

i eksperymenty, np. badanie 

aktywnoゴIｷ Wﾐ┣┞ﾏ┌ ┘ ﾆﾗﾏﾙヴﾆ;Iｴ 
bulwy ziemniaka 

に charakteryzuje 

HW┣ヮﾗゴヴWSﾐｷW  
ｷ ヮﾗゴヴWSﾐｷW Sﾗ┘ﾗS┞ W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 

W┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆｷが ﾆデﾙヴW 
┣ﾏｷWﾐｷﾍ┞ ゴ┘ｷ;デ 

3. Pierwszy 

mikroskop i 

ヴﾗ┣┘ﾙﾃ デWIｴﾐｷﾆ 
mikroskopowych, 

pierwsze 

szczepionki 

に wymienia wybrane wynalazki i 

ﾗSﾆヴ┞Iｷ; ┣┘ｷE┣;ﾐW z rozwojem nauk 

ﾗ ┦┞Iｷ┌ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ﾏｷﾆヴﾗゲﾆﾗヮﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ゲE  
ｷ ﾃ;ﾆ S┣ｷ;ﾍ;ﾃE ゲ┣I┣WヮｷWﾐｷ; ﾗIｴヴﾗﾐﾐW 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ antygen, 

ヮヴ┣WIｷ┘Iｷ;ﾍﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; ﾃ;ﾆｷWﾃ ┣;ゲ;S┣ｷW S┣ｷ;ﾍ; 
mikroskop optyczny  

- ヮヴ┣┞ヮﾗヴ┣ESﾆﾗ┘┌ﾃW ﾗHヴ;┣┞ Sﾗ 
ﾏｷﾆヴﾗゲﾆﾗヮﾙ┘が przy pomocy ﾆデﾙヴ┞Iｴ 
┣ﾗゲデ;ﾍ┞ one uzyskane 

に wyszukuje informacje na temat 

pierwszego mikroskopu i rozwoju 

technik mikroskopowych oraz 

pierwszych szczepionek 

に ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ﾗSヮﾗヴﾐﾗゴIｷ ｷ 
podaje ich ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ﾏｷﾆヴﾗゲﾆﾗヮﾙ┘ 

に omawia rodzaje ﾗSヮﾗヴﾐﾗゴIｷ  
に podaje argumenty 

ヮヴ┣Wﾏ;┘ｷ;ﾃEIW za 

ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐﾗゴIｷE ゲ┣I┣WヮｷWﾑ 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾏｷﾆヴﾗゲﾆﾗヮ ﾗヮデ┞I┣ﾐ┞ z 

mikroskopem elektronowym  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷ ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ヴﾗ┣┘ﾙﾃ 
biologii i medycyny ﾏｷ;ﾍﾗ 
wynalezienie mikroskopu 

に analizuje naukowe  

ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ┣ﾐ;I┣Wnie rozwoju technik 

mikroskopowych  

i wynalezienia szczepionek 

に Sﾗ┘ﾗS┣ｷ ┣┘ｷE┣ﾆ┌ ヮﾗﾏｷ`S┣┞ 
wynalezieniem mikroskopu a 

ヮﾗSWﾃゴIｷWﾏ ﾉ┌S┣ｷ Sﾗ 
ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ ｴｷｪｷWﾐ┞が IｴﾗヴﾙH 
┣;ﾆ;┤ﾐ┞Iｴが ﾉWI┣Wﾐｷ;  
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ゲE 
szczepionki skojarzone 

4. OS ;ﾐデ┞Hｷﾗデ┞ﾆﾙ┘ 
ヮﾗ ﾍ;ﾑI┌Iｴﾗ┘E 
ヴW;ﾆIﾃ` 
polimerazy 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ antybiotyk, 

ﾍ;ﾑI┌Iｴﾗ┘; reakcja polimerazy 

(PCR), biotechnologia  

に wyszukuje informacje na temat 

ヮｷWヴ┘ゲ┣┞Iｴ ;ﾐデ┞Hｷﾗデ┞ﾆﾙ┘ ﾗヴ;┣ 
;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾐ;┌ﾆﾗ┘W ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 
znaczenie ich odkrycia 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW HｷﾗデWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｷ 
tradycyjnej  

i biotechnologii nowoczesnej 

 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｴｷゲデﾗヴｷ` ﾗSﾆヴ┞Iｷ; ヮWﾐｷI┞ﾉｷﾐ┞ 

に wyszukuje informacje na temat 

odkrycia termostabilnej polimerazy 

DNA  i rozwoju biotechnologii 

molekularnej  

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┣;ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐｷ; 

デWIｴﾐｷﾆｷ PCR ┘ ┦┞Iｷ┌ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ; 
ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘; ┣ﾏｷ;ﾐ; ┘ ﾏWS┞I┞ﾐｷW 
po odkryciu i upowszechnieniu 

;ﾐデ┞Hｷﾗデ┞ﾆﾙ┘ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｴｷゲデﾗヴｷ` ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ 
ﾗSﾆヴ┞J  
ｷ ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘が ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃEI ヮヴﾗIWゲ 
dokonywania odkrycia lub 

wynalazku ｷ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃEI 
uwarunkowania tego procesu 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷWﾏ ┣┘ｷE┣ﾆﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヮﾗ┘ゲデ;┘;ﾐｷ; 
ﾗヮﾗヴﾐﾗゴIｷ H;ﾆデWヴｷｷ ﾐ; ;ﾐデ┞Hｷﾗデ┞ﾆｷ  
ｷ ┘ｷE┦W デWﾐ proces  ┣ ﾐｷW┘ﾍ;ゴIｷ┘┞ﾏｷ 
zachowaniami ludzi 

に uzasadniaが ┦W ﾏ┌デ;IﾃW ﾏ;ﾃE 
znaczenie dla powstania ﾗヮﾗヴﾐﾗゴIｷ 
bakterii na antybiotyki 

に analizuje znaczenie naukowe i 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ﾗSﾆヴ┞Iｷ; デWヴﾏﾗゲデ;HｷﾉﾐWﾃ 
polimerazy DNA 

i rozwoju biotechnologii molekularnej 

に anali┣┌ﾃW ﾆﾗﾉWﾃﾐW Wデ;ヮ┞ ﾍ;ﾑI┌Iｴﾗ┘Wﾃ 

に ocenia znaczenie 

ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ ﾗSﾆヴ┞J  
ｷ ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘が ┘┞HｷWヴ; 
ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W ﾗSﾆヴ┞Iｷ;  
i wynalazki oraz uzasadnia 

ゲ┘ﾙﾃ ┘┞Hﾙヴ 
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chemicznych o charakterze 

H;ﾆデWヴｷﾗHﾙﾃI┣┞ﾏ  ; S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷWﾏ 
┣┘ｷE┣ﾆﾙ┘ IｴWﾏｷI┣ﾐ┞Iｴ  
o charakterze cytostatycznym  

reakcji polimerazy  

Energia に od SﾍﾗﾑI; 
Sﾗ ┦;ヴﾙ┘ﾆｷ 

5. Fotosynteza  

i oddychanie 

に omawia znaczenie fotosyntezy 

に wskazuje chloroplasty jako miejsce 

zachodzenia fotosyntezy  

に omawia znaczenie oddychania 

ﾆﾗﾏﾙヴﾆﾗ┘Wｪﾗ 

に wskazuje mitochondria jako 

miejsce zachodzenia oddychania 

tlenowego  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾃE 

fotosynteza i oddychanie tlenowe  

に zapisuje reakcje fotosyntezy i 

oddychania tlenowego  

に ﾗﾆヴWゴﾉ; funkcje ATP 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ┘┞ﾏｷ;ﾐ┞ 
gazowej 

に wymiWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 
ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;ﾃEI┞Iｴぎ aﾗデﾗゲ┞ﾐデW┣`が 
oddychanie tlenowe, oddychanie 

beztlenowe, aWヴﾏWﾐデ;Iﾃ`  

に omawia przebieg fotosyntezy 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣┘ｷE┣Wﾆ ヮﾗﾏｷ`S┣┞ 
H┌Sﾗ┘E ATP  
; ﾃWｪﾗ a┌ﾐﾆIﾃE ﾃ;ﾆﾗ ヮヴ┣Wﾐﾗゴﾐｷﾆ; 
┌┦┞デWI┣ﾐWﾃ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐｷW WﾐWヴｪｷｷ 
chemicznej 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾗSS┞Iｴ;ﾐｷ; 
beztlenowego  

i fermentacji  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ゲﾆES ヮﾗIｴﾗS┣ｷ ┣ｷWﾉﾗﾐW 
┣;H;ヴ┘ｷWﾐｷW ヴﾗゴﾉｷﾐ   
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW aﾗデﾗゲ┞ﾐデW┣` ┣ 
oddychaniem 

に wykazuje ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 
oddychaniem tlenowym  

a oddychaniem 

beztlenowym  

ｷ aWヴﾏWﾐデ;IﾃE  

6. Energia w 

ekosystemie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾗﾉe ヮヴﾗS┌IWﾐデﾙ┘が 
ﾆﾗﾐゲ┌ﾏWﾐデﾙ┘  ｷ SWゲデヴ┌Wﾐデﾙ┘  
w ekosystemie 

に definiuje poj`IｷW ﾍ;ﾑI┌Iｴ 
pokarmowy  

に przestawia schematycznie 

ヮヴ┣Wヮﾍ┞┘ WﾐWヴｪｷｷ ヮヴ┣W┣ Wﾆﾗゲ┞ゲデWﾏ  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣Wヮﾍ┞┘ WﾐWヴｪｷｷ ヮヴ┣W┣ 
Wﾆﾗゲ┞ゲデWﾏ┞ ┘ﾗSﾐW ｷ ﾉESﾗ┘W  
に ヴ┞ゲ┌ﾃW ヮｷヴ;ﾏｷS` WﾐWヴｪｷｷ  
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ WﾐWヴｪｷ; 
ヮヴ┣Wヮﾍ┞┘; ヮヴ┣W┣ Wﾆﾗゲ┞ゲデWﾏ  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;, na czym polega 

lokalne znaczenie chemosyntezy 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ Wﾆﾗゲ┞ゲデWﾏ┞ 
ゲE ┌┣;ﾉW┦ﾐｷﾗﾐW ﾗS Sﾗヮﾍ┞┘┌ 
WﾐWヴｪｷｷ ┣ ┣W┘ﾐEデヴ┣ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷW ﾗ;┣ 
hydrotermalnych 

に przewiduje losy 

Wﾆﾗゲ┞ゲデWﾏ┌が ﾆデﾙヴ┞ ┣ﾗゲデ;ﾍ 
ﾗSIｷ`デ┞ ﾗS ┣W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ┞Iｴ 
dostaw energii 

に pヴ┣W┘ｷS┌ﾃW ﾆﾗﾉWﾃﾐﾗゴJ 
obumierania ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Ih 

ヮﾗ┣ｷﾗﾏﾙ┘ デヴﾗaｷI┣ﾐ┞Iｴ 

Technologie 

┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW  
ｷ ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ 

7. Technologie 

┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW  
ｷ ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｷ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｷ ┘ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ┌ 
;ﾆデ┌;ﾉﾐ┞Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 
biologicznych i ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ┘┞Iｴ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヮﾗﾉｷﾏWヴﾙ┘ 
┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┞┘;ﾐ┞Iｴ ┘ ┦┞Iｷ┌ 
codziennym  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ゲ┞ﾐデWデ┞I┣ﾐW 
ヮﾗﾉｷﾏWヴ┞ HｷﾗSWｪヴ;Sﾗ┘;ﾉﾐW ゲE 
ヮヴ┣┞ﾃ;┣ﾐW ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Iﾗ デﾗ ゲE 
mikromacierze 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷ 
wykorzystania mikromacierzy w 

ヴﾙ┦ﾐ┞ch dziedzinach nauki i 

ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ゲ;S` S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; 
komputera biologicznego  

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾆｷﾉﾆ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;Sﾙ┘ 
ﾐ;ﾃﾐﾗ┘ﾗI┣WゴﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ technologii, 

ﾆデﾙヴW ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃE ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; 
biologii 

 

に omawia fotoogniwa 

wykoヴ┣┞ゲデ┌ﾃEIW barwniki 

fotosyntetyczne jako 

przyﾆﾍ;Sy wynalazku 

┣;ｷﾐゲヮｷヴﾗ┘;ﾐWｪﾗ ヮヴ┣┞ヴﾗSE 

Cykle, rytmy  

i czas 

8. Cykle, rytmy i 

czas 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ rytm 

ﾗﾆﾗﾍﾗSﾗHﾗ┘┞, rytm ﾏｷWゲｷ`I┣ﾐ┞, rytm 

roczny 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┣ﾃ;┘ｷゲﾆ ｷ 
ヮヴﾗIWゲﾙ┘ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞Iｴ 
ﾗSH┞┘;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` I┞ﾆﾉｷI┣ﾐｷW 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヮヴﾗIWゲﾙ┘ 
┦┞Iｷﾗ┘┞Iｴ ┘┞ﾆ;┣┌ﾃEI┞Iｴ ヴ┞デﾏｷﾆ` 
ﾗﾆﾗﾍﾗSﾗHﾗ┘E 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞ゲデﾗゲﾗ┘;┘I┣W 
┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヴ┞デﾏ┌ ﾗﾆﾗﾍﾗSﾗHﾗ┘Wｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾍﾗSﾗHﾗ┘┞ ヴ┞デﾏ 
;ﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ┣W 
ゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞ﾏ ┌┘┣ｪﾉ`SﾐｷWﾐｷWﾏ ヴﾗﾉｷ 
szyszynki 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ゲ┞デ┌;Iﾃｷ 
┣;H┌ヴ┣;ﾃEI┞Iｴ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW ┣Wｪ;ヴ; 
HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐWｪﾗ ﾐ; ┣Sヴﾗ┘ｷW I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┣ﾃ;┘ｷゲﾆ ｷ 
ヮヴﾗIWゲﾙ┘ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞Iｴ 
ﾗSH┞┘;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` I┞ﾆﾉｷI┣ﾐｷW 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
znaczenie biologiczne sezonowej 

;ﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ┣┘ｷWヴ┣Eデ ふﾐヮく 
hibernacja, estywacja, okres 

ｪﾗSﾙ┘ぶ 
に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾏｷｪヴ;Iﾃｷ ┘ 
ゴ┘ｷWIｷW ┣┘ｷWヴ┣Eデ 

に analizuje dobowy rytm wydzielania 

ｴﾗヴﾏﾗﾐﾙ┘ 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾐｷWﾆデﾙヴW ;ゲヮWﾆデ┞ ヴ┞デﾏｷﾆｷ 
SﾗHﾗ┘Wﾃ ┌ ヴﾗゴﾉｷﾐ 

に omawia zjawisko fotoperiodyzmu 

ヴﾗゴﾉｷﾐ  
に ocenia znaczenie biologiczne 

ゲW┣ﾗﾐﾗ┘Wﾃ ;ﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ┣┘ｷWヴ┣Eデ 

に analizuje kolejne fazy cyklu 

ﾏｷWゲｷEI┣ﾆﾗ┘Wｪﾗ 

Zdrowie 9. Stan zdrowia. 

Czynniki 

┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; 
zdrowie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ﾃWゲデ ┣Sヴﾗ┘ｷW 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ﾃWゲデ ｴﾗﾏWﾗゲデ;┣; 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヮ;ヴ;ﾏWデヴﾙ┘ 
┘;┦ﾐ┞Iｴ Sﾉ; ┌デヴ┣┞ﾏ;ﾐｷ; ｴﾗﾏWﾗゲデ;┣┞ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; 
┣Sヴﾗ┘ｷW I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;  

に wyjaゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏ 
zachowuje homeostaz` 

に opisuje stan zdrowia w aspekcie 

aｷ┣┞I┣ﾐ┞ﾏが ヮゲ┞IｴｷI┣ﾐ┞ﾏ ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞ﾏ 

に ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; 
┣Sヴﾗ┘ｷW I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

に omawia mechanizm regulacji 

デWﾏヮWヴ;デ┌ヴ┞ Iｷ;ﾍ; I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;  
に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ 
wewn`trznych  

i zewn`trznych na zdrowie 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾏWIｴ;ﾐｷ┣ﾏ ゲヮヴ┣`┦Wﾐｷ; 
zwrotnego ujemnego 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ゲヮヴ┣`┦Wﾐｷ; 
zwrotnego ujemnego w utrzymaniu 

homeostazy organizmu 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
p;ヴ;ﾏWデヴﾙ┘ fizjologicznych 

regulowanych na zasadzie 

ゲヮヴ┣`┦Wﾑ ┣┘ヴﾗデﾐ┞Iｴ 

10. Choroba jako 

┣;ﾆﾍﾙIWﾐｷW 
に SWaｷﾐｷ┌ﾃW IｴﾗヴﾗH` ﾃ;ﾆﾗ ┣;ﾆﾍﾙIWﾐｷW 
S┞ﾐ;ﾏｷI┣ﾐWﾃ ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;ｪｷ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ 
fizycznych, chemicznych  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ 
I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; 

に charakteryzuje choroby genetyczne, 

ﾐﾗ┘ﾗデ┘ﾗヴﾗ┘Wが ┣;ﾆ;┤ﾐWが I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐW 
に klasyfikuje wybrane 

choroby ze ┘┣ｪﾉ`S┌ ﾐ; 
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homeostazy ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏ┌ 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ 
I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ o charakterze 

cywilizacyjnym na zdrowie 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW stres  

に  wymienia pr┣┞ﾆﾍ;S┞ IｴﾗヴﾙH 
cywilizacyjnych  ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW H;S;ﾑ 
profilaktycznych 

ｷ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞Iｴが ﾆデﾙヴW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐｷ;ﾃE ゲｷ` 
do powstawaﾐｷ; IｴﾗヴﾙH  
に ヮヴ┣W┘ｷS┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ゲデ┞ﾉ┌ ｷ デヴ┞H┌ ┦┞Iｷ; 
ludzi na ich zdrowie 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣ﾐｷW H;S;ﾑ 
profilaktycznych 

に  ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ┞Iｴ ｷ ┣W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; 
zdrowie 

zdrowie 

に ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; IｴﾗヴﾗH┞ I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐW  
ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW  

ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW  
に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ 
dziedzicznych na 

ヮヴ;┘SﾗヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; 
ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐ┞Iｴ IｴﾗヴﾙH 

 

przyczyny ich powstawania  

に omawia znaczenie stresu 

dla funkcjonowania 

organizmu  

 

Woda に cud natury  11. Woda jako 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ┦┞Iｷ; 

に ﾐ;┣┞┘; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ┘ﾗS┞ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ┦┞Iｷ; w wodzie 

ふｪ`ゲデﾗゴJが ヮヴ┣Wﾃヴ┣┞ゲデﾗゴJが 
デWﾏヮWヴ;デ┌ヴ;が ┣;┘;ヴデﾗゴJ ｪ;┣ﾙ┘ 
ﾗSSWIｴﾗ┘┞Iｴが ヮヴ┣Wヮ┌ゲ┣I┣;ﾉﾐﾗゴJ Sﾉ; 
ゴ┘ｷ;デﾍ;ぶ  
 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ┘ﾗS┞ ｷゲデﾗデﾐW 
Sﾉ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ ┦┞┘┞Iｴ 

に wymienia przystosowania 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ Sﾗ ┦┞Iｷ; ┘ ┘ﾗS┣ｷW  

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ┦┞Iｷ; ┘ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌ ┘ﾗSﾐ┞ﾏ ┣ 
warunkami ┦┞Iｷ; ┘ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌ 
ﾉESﾗ┘┞ﾏ  

に analizuje przystosowania 

morfologiczne, anatomiczne  

ｷ aｷ┣ﾃﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ Sﾗ ┦ycia 

w wodzie ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ヴ┞H 

- ﾗﾏ;┘ｷ; ｪヴ┌ヮ┞ WﾆﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW ヴﾗゴﾉｷﾐ 
(hydrofity, higrofity, mezofity, 

kserofity)  

に wskazuje czynniki 

SWI┞S┌ﾃEIW  
ﾗ ┣;┘;ヴデﾗゴIｷ ┘ﾗS┞  
w organizmie   

12. Woda  

w organizmie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;, czym jest bilans wodny 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
osmoregulacja  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
transpiracja  

に omawia mechanizmy 

osmoregulacji zwierzEt ┦yjEcych 

┘ ヴﾙ┦nych ゴrodowiskach  

に ﾗﾆヴWゴﾉ;, jakie znaczenie w 

Hｷﾉ;ﾐゲｷW ┘ﾗSﾐ┞ﾏ ヴﾗゴﾉｷﾐ ma 

transpiracja 

に ﾗﾆヴWゴﾉ;, jakie jest znaczenie 

;ヮ;ヴ;デﾙ┘ ゲ┣ヮ;ヴﾆﾗ┘┞Iｴ  
w transpiracji  

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ｷ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW Hｷﾉ;ﾐゲ ┘ﾗSﾐ┞ 
zwierzEt ┦yjEI┞Iｴ ┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;Iｴ ふゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ﾉESﾗ┘Wが 
┘ﾗS┞ ゲﾍﾗSﾆｷW ｷ ゲﾍﾗﾐWぶ  
 

に analizuje pobieranie  

i transport wody  

┘ ヴﾗゴﾉｷﾐｷW 

Wielcy 

ヴW┘ﾗﾉ┌IﾃﾗﾐｷゴIｷ 
nauki 

13. Arystoteles  

ｷ ヮﾗI┣Eデﾆｷ Hｷﾗﾉﾗｪｷｷく 
Linneusz  

ｷ ヮﾗヴ┣ESWﾆ 
przyrody 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ sztuczny system 

klasyfikacji, naturalny system 

klasyfikacji ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘が ｪ;デ┌ﾐWﾆ  

に wymienia kryteria klasyfikowania 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘  
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ヴ;ﾐｪｷ デ;ﾆゲﾗﾐﾙ┘ 

 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣;S;ﾐｷ; ゲ┞ゲデWﾏ;デ┞ﾆｷ  
に ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ヮﾗデヴ┣WH` ヮﾗヴ┣ESﾆﾗ┘;ﾐｷ; 
wiedzy  

ﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏ;Iｴ ┦┞┘┞Iｴ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
binominalny system nazewnictwa 

ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲ;dy sztucznego  

i naturalnego systemu klasyfikacji 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 

に ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W 
┣ﾐ;I┣WﾐｷW Sﾗﾆﾗﾐ;ﾑ Aヴ┞ゲデﾗデWﾉWゲ; ｷ 
Linneusza dla rozwoju biologii 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
ｴｷWヴ;ヴIｴｷI┣ﾐ┞ ┌ﾆﾍ;S ヴ;ﾐｪ 
jednostek taksonomicznych 

に przedstawia dokonania Arystotelesa  

i Linneusza na tle okresu 

historycznego,  ┘ ﾆデﾙヴ┞ﾏ ci uczeni ┦yli  

i pracowali  

に ocenia, jakie jest znaczenie 

systematyki dla rozwoju biologii,  

; ┣┘ﾍ;ゲ┣I┣; dla rozwoju  teorii 

ewolucji 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲ;S┞ 
konstruowania kluczy do 

ﾗ┣ﾐ;I┣;ﾐｷ; ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘ 

に ﾗ┣ﾐ;I┣; ヴﾗゴﾉｷﾐ┞ ヮヴ┣┞ ┌┦┞Iｷ┌ 
prostego klucza opartego na 

wybranych cechach 

morfologicznych  

14. Darwin  

ｷ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;ﾐｷW 
ヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴIｷ 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 

に wymienia podstawowe elementy 

デWﾗヴｷｷ W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ SヴﾗｪE SﾗHﾗヴ┌ 
naturalnego 

 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヮﾗSヴﾙ┦y 

Darwina na okr`cie Beagle dla 

powstania teorii ewolucji na drodze 

doboru naturalnego 

 

に ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W 
znaczenie pracy Darwina dla 

rozwoju biologii 

に wymienia podstawowe 

ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘ﾗゴIｷ W┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 

に przedstawia dokonania Karola 

Darwina na tle okresu historycznego, 

┘ ﾆデﾙヴ┞ﾏ on ┦┞ﾍ ｷ ヮヴ;Iﾗ┘;ﾍ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ SﾗHﾗヴWﾏ 
naturalnym a doborem sztucznym 

に wyjaゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ S┣ｷWﾍﾗ D;ヴ┘ｷﾐ;  
O ヮﾗ┘ゲデ;┘;ﾐｷ┌ ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘ jest 

zaliczane do ksiE┦Wﾆが ﾆデﾙヴW 
wstrzEsn`ﾍ┞ ゴwiatem 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH 
wybrani uczeni dokonali 

swoich najwa┦niejszych 

odkryJ 

Dylematy moralne 

w nauce 

15. Socjobiologia jako 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S 
koncepcji 

biologicznej  

に wyjaゴnia, czym zajmuje si` 
socjobiologia 

に przedstawia kontrowersje 

towarzyszEce socjobiologii 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
socjobiologii 

に ﾗﾏ;┘ｷ; HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 
ヮﾗSﾍﾗ┦W ヴﾙ┦nych form nietolerancji  

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ヮﾗﾏｷ`S┣┞ 
ﾐ;┌ﾆﾗ┘E ┣;┘;ヴデﾗゴIｷE デWﾗヴｷｷ 
socjobiologicznych a ich 

ｷﾐデWヴヮヴWデ;IﾃE ┘ ﾗSﾐｷWゲｷWﾐｷ┌ So 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

に ﾗSヴﾙ┦ﾐｷ; a;ﾆデ┞ ﾐ;┌ﾆﾗ┘W Sﾗデ┞I┣EIW 
ゲﾗIﾃﾗHｷﾗﾉﾗｪｷｷ ﾗS ﾏｷデﾙ┘ 
デﾗ┘;ヴ┣┞ゲ┣EI┞Iｴ ヮﾗゲデヴ┣Wｪ;ﾐｷ┌ tej 

dyscypliny naukowej 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ﾐ;S┌┦┞┘;ﾐｷ; ヮﾗﾃ`J  
i kategorii socjobiologicznych  
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o szerokim 

ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞ﾏ 

に przedstawia propozycje, jak 

ヮヴ┣WIｷ┘S┣ｷ;ﾍ;J ヴﾙ┦nym formom 

nietolerancji 

16. D┞ﾉWﾏ;デ┞ ┘ﾗﾆﾙﾍ 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 
ﾗSﾆヴ┞J ｪWﾐWデ┞ﾆｷが 
biotechnologii  

i medycyny 

 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ H;S;ﾑ 
prenatalnych  

ｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;IﾃWが ﾃ;ﾆｷW ﾏﾗ┦ﾐ; ┌┣┞ゲﾆ;J 
S┣ｷ`ﾆｷ デ┞ﾏ H;S;ﾐｷﾗﾏ  
に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW klonowanie 

に  ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWｪﾗ 
zastosowania GMO 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; IWﾉ  i znaczenie badaﾑ 
prenatalnych 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮヴ┣WSﾏｷﾗデ ┣;ｷﾐデWヴWゲﾗ┘;ﾐｷ; 
biotechnologii  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾃE H;S;ﾐｷ; 
ｪWﾐﾗﾏ┌ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
klonowanie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
┣;ヮﾍﾗSﾐｷWﾐｷW i n vitro 

に przedstawia swoje stanowisko 

wobec GMO, klonowania 

reprodukcyjnego, klonowania 

デWヴ;ヮW┌デ┞I┣ﾐWｪﾗが ┣;ヮﾍﾗSﾐｷWﾐｷ; in 

vitro, badaﾑ prenatalnych 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ S┣ｷWS┣ｷﾐ ┦┞Iｷ;が 
┘ ﾆデﾙヴ┞Iｴ ﾏﾗ┦ﾐ; ┣;ゲデﾗゲﾗ┘;J 
zdobycze biotechnologii 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH 
HｷﾗデWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷ; ﾏﾗ┦W ゲｷ` 
ヮヴ┣┞I┣┞ﾐｷJ Sﾗ ヮﾗゲデ`ヮ┌ ﾏWS┞I┞ﾐ┞  
に charakteryzuje problemy 

etyczne, moralne i prawne, 

┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 
biotechnologii  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ ﾏｷ`S┣┞ 
HｷﾗデWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷE  
; ｷﾐ┦┞ﾐｷWヴｷE ｪWﾐWデ┞I┣ﾐE 

に ﾗIWﾐｷ; ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ 
┌┣┞ゲﾆ;ﾐ┞Iｴ S┣ｷ`ﾆｷ H;S;ﾐｷﾗﾏ 
prenatalnym 

に przedstawia swoje stanowisko 

┘ﾗHWI H;S;ﾐｷ; ｪWﾐﾗﾏ┌ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;が 
dost`pnoゴci informacji na temat 

indywidualnych cech genetycznych 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;  
ｷ ｷﾐﾐ┞Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ Wデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
zwiEzanych  

z post`pem genetyki, biotechnologii  

ｷ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWﾃ ﾏWS┞I┞ﾐ┞ 

に przedstawia obawy, ﾆデﾙヴW 
デﾗ┘;ヴ┣┞ゲ┣E H;S;ﾐｷﾗﾏ ┘ 
zakresie biotechnologii 

Nauka  

w mediach 

17. Zdrowie  

w mediach 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾏ;ﾃE 
media dla rozpowszechniania 

informacji istotnych dla rozwoju 

gatunku ludzkiego 

 

 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾉWﾆｷ  
z suplementami diety 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ┣Sヴﾗ┘ｷW 
ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘;ﾐ┞Iｴ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘が  
┘ ゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐﾗゴIｷ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴが 
farmaceutycznych, 

kosmetycznych (np. rzeczywista 

ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐﾗゴJ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ デ┞ヮ┌ 
lightが ┣;┘;ヴデﾗゴJ ┘ｷデ;ﾏｷﾐ ┘ 
produktach  a dobowe 

zapotrzebowanie, 

niekontrolowane stosowanie 

lekﾙ┘ Sﾗゲデ`ヮﾐ┞Iｴ HW┣ ヴWIWヮデ┞ぶ 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲﾆﾍ;S  
ｷ ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐﾗゴJ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ デ┞ヮ┌ light 

zW ゲﾆﾍ;SWﾏ ｷ ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐﾗゴIｷE 
ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ nieoznaczonymi w ten 

ゲヮﾗゲﾙH 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW SﾗHﾗ┘W 
zapotrzebowanie na witaminy z 

┣;┘;ヴデﾗゴIｷE ┘ｷデ;ﾏｷﾐ ┘ ヮヴﾗS┌ﾆデ;Iｴ 

に oceniaが I┣┞ ゲﾍ┌ゲ┣ﾐW ﾃWゲデ 

ヮﾗS;┘;ﾐｷW ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ デ┞ヮ┌ 
light dzieciom  

18. Sヮﾙヴ ﾗ GMO  
i wytwarzane  

z nich produkty. 

Media  

; ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴJ 
ekologiczna 

ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮヴ┣WSﾏｷﾗデ H;S;ﾑ 
ekologii  

z informacjami na temat 

WﾆﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ 
przekazywanej przez media 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ﾃWゲデ ┦┞┘ﾐﾗゴJ 
ekologiczna 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW Hﾍ`S┞  
w informacjach medialnych oraz 

ヮﾗS;ﾃW ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘E デヴWゴJ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;デﾙ┘ ﾏWSｷ;ﾉﾐ┞Iｴ ｷ 
ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ ﾏWヴ┞デﾗヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ GMOが  ┣ I┣Wｪﾗ ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃE 
ﾆﾗﾐデヴﾗ┘WヴゲﾃW Sﾗデ┞I┣EIW GMO ｷ 
wytwarzanych  ┣ ﾐｷIｴ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ 

に ocenia krytycznie informacje 

medialne pod kEtem ich 

zgodnoゴci z aktualnym stanem 

wiedzy naukowej 

に analizuje informacje reklamowe 

pod kEtem ich prawdziwoゴci 

naukowej, wskazuje informacje 

ﾐｷWヮWﾍﾐWが ﾐｷWヴ┣WデWﾉﾐWが ﾐｷWヮヴ;┘S┣ｷ┘W 

に omawia skutki kontrowersji 

┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ GMO ｷ 
produktami wytwarzanymi z 

GMO 

WゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ; 
diagnostyka 

i medycyna  

 

19. WゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ 
obraz klasycznych 

metod 

diagnostycznych 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾆﾉ;ゲ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
metod diagnostycznych  

w medycynie 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ IｴﾗヴﾙH 
ﾏﾗ┦ﾉｷ┘┞Iｴ Sﾗ ┣Sｷ;ｪﾐﾗ┣ﾗ┘;ﾐｷ; ┣; 
ヮﾗﾏﾗIE ﾆﾉ;ゲ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾏWデﾗS 
diagnostycznych 

に omawia ograniczenia  

i wady klasycznych metod 

diagnostycznych w medycynie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヮﾗゲｷW┘ﾙ┘ ┘ 
dobieraniu skuteczﾐ┞Iｴ ﾉWﾆﾙ┘ 
antybakteryjnych 

に ﾗIWﾐｷ; ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJが 
Sﾗゲデ`ヮﾐﾗゴJ ｷ ┘;ヴデﾗゴJ 
klasycznych metod 

diagnostycznych  w 

medycynie 

20. Diagnostyka 

immunologiczna  

i molekularna 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW medycyna 

molekularna ｷ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
jej zastosowania 

に wymienia IｴﾗヴﾗH┞が ﾆデﾙヴW 
Sｷ;ｪﾐﾗ┣┌ﾃW ゲｷ` ﾏWデﾗS;ﾏｷ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; IWIｴ┞ ヮヴ┣WIｷ┘Iｷ;ﾍ 
przydatne  

┘ Sｷ;ｪﾐﾗゲデ┞IW IｴﾗヴﾙH 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;Sﾗ┘W ﾏWデﾗS┞ 
stosowane  w diagnostyce 

に omawia metody wykrywania 

mutacji genowych 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┣;ゲ;S`  
i skutecznoゴJ klasycznych, 

molekularnych  i 

に ocenia znaczenie diagnostyczne 

metod wykrywania mutacji 

genowych   

に ﾗIWﾐｷ; ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJが 
Sﾗゲデ`ヮﾐﾗゴJ ｷ ┘;ヴデﾗゴJ 
molekularnych  

i immunologicznych metod 

wykrywania patoｪWﾐﾙ┘ 
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immunologicznymi molekularnej ヮ;デﾗｪWﾐﾙ┘ immunologicznych metod 

┘┞ﾆヴ┞┘;ﾐｷ; ヮ;デﾗｪWﾐﾙ┘ 

Ochrona przyrody  

ｷ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 

 

21. Metody 

genetyczne  

w ochronie 

Hｷﾗヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴIｷ 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷ; 
metod genetycznych  

┘ ﾗIｴヴﾗﾐｷW Hｷﾗヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴIｷ  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ゲE H;ﾐﾆｷ ｪWﾐﾙ┘ に omawia mo┦liwoゴci 

wykorzystania metod 

genetycznych  w ochronie 

zagro┦ﾗﾐ┞Iｴ ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘  

に ocenia przydatnoゴJ デ┣┘く H;ﾐﾆﾙ┘ 
ｪWﾐﾙ┘ 

 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ﾍ;ゲﾐW ┣S;ﾐｷW 
na temat wykorzystania 

metod genetycznych  

┘ ﾗIｴヴﾗﾐｷW Hｷﾗヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴIｷ 

22. GMO a ochrona 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW oczyszczanie 

biologiczne 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾆﾗヴ┣┞ゴIｷ ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣W 
stosowania GMO  

┘ ヴﾗﾉﾐｷIデ┘ｷW ｷ ヮヴ┣Wﾏ┞ゴﾉW  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH GMO ﾏﾗｪE 
┘ヮﾍ┞ﾐEJ ﾆﾗヴ┣┞ゲデﾐｷW ﾐ; ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ 
naturalne  

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┌S┣ｷ;ﾍ H;ﾆデWヴｷｷ ┘ 
unieszkodliwianiu 

zanieczyszczeﾑ ゴrodowiska (np. 

biologiczne oczyszczalnie 

ゴIｷWﾆﾙ┘ぶ 

に ocenia znaczenie genetycznie 

zmodyfikowanych bakterii w 

unieszkodliwianiu zanieczyszczeﾑ 
ゴrodowiska 

に uzasadniaが ┦W ﾐｷWﾆデﾙヴW 
ｪ;デ┌ﾐﾆｷ ヮﾗ┘ｷﾐﾐ┞ H┞J ﾗHﾃ`デW 
ﾗIｴヴﾗﾐE ｪ;デ┌ﾐﾆﾗ┘E  

Nauka i sztuka 23. Nauka i sztuka に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ 
pochodzenia roゴlinnego i 

zwierz`cego u┦ywanych przez 

S;┘ﾐ┞Iｴ ;ヴデ┞ゲデﾙ┘ 

に wymienia informacje z zakresu 

biologiiが ﾃ;ﾆｷW ﾏﾗ┦ﾐ; ┣SﾗH┞J S┣ｷ`ﾆｷ 
;ﾐ;ﾉｷ┣ｷW S┣ｷWﾍ; ゲ┣デ┌ﾆｷ 
 

に analizuje na wybranych 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;IﾃW 
dotyczEce stanu zdrowia ludzi, 

zwierzEt i roゴlin utrwalone na 

obrazach i w rze┤bach 

に uzasadnia twierdzenieが ┦W 
dzieﾍ; ゲ┣デ┌ﾆｷ ┣ S;┘ﾐ┞Iｴ Wヮﾗﾆ ゲE 
┤ヴﾙSﾍWﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ z zakresu 

biologii 

に analizuje symbolik` przedstawieﾑ 
roゴlin i zwierzEt w sztuce 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾏ;ﾉ;ヴ┣┞が 
ﾆデﾙヴ┞Iｴ S┣ｷWﾍ; ┘ゲﾆ;┣┌ﾃEが ┦W mogli 

IｷWヴヮｷWJ ﾐ; IｴﾗヴﾗH┞ ﾐ;ヴ┣ES┌ ┘┣ヴﾗﾆ┌が ｷ 
ヮﾗS;ﾃW ﾗHﾃ;┘┞ IｴﾗヴﾙHが ﾆデﾙヴW ﾏﾗ┦ﾐ; 
ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;J ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ｷIｴ ﾗHヴ;┣ﾙ┘ 

 

Barwy  

ｷ ┣;ヮ;Iｴ┞ ゴ┘ｷ;デ; 

24. RWIWヮデﾗヴ┞ ゴ┘ｷ;デﾍ;  
i zapachu. 

Znaczenie barw  

ｷ ┣;ヮ;Iｴﾙ┘ ┘ 
ヴﾗ┣ﾏﾐ;┦;ﾐｷ┌ 
ヴﾗゴﾉｷﾐ 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW fotoreceptor 

 

に przedstawia biologiczne znaczenie 

H;ヴ┘  ｷ ┣;ヮ;Iｴﾙ┘ ﾆ┘ｷ;デﾙ┘ ｷ ﾗ┘ﾗIﾙ┘ 

に omawia budow` ヴWIWヮデﾗヴﾙ┘ 
ゴ┘ｷ;デﾍ;   i zapachu wybranych 

grup zwierzEt 

に wskazuje elementy budowy 

ヴﾗゴﾉｷﾐ ┘;ヴ┌ﾐﾆ┌ﾃEI┞Iｴ 
ヮﾗ┘ゲデ;┘;ﾐｷW ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ H;ヴ┘  
に wskazuje elementy budowy 

ヴﾗゴﾉｷﾐ ﾗSヮﾗ┘ｷWdzialnych za 

┘┞デ┘;ヴ┣;ﾐｷW ┣;ヮ;Iｴﾙ┘  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ H┌Sﾗ┘E  
i funkcjonowaniem oka prostego a 

H┌Sﾗ┘E  
ｷ a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷWﾏ ﾗﾆ; ┣ﾍﾗ┦ﾗﾐWｪﾗ  
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW H┌Sﾗ┘` 

ｷ ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヴWIWヮデﾗヴﾙ┘ ┣;ヮ;Iｴ┌ 
┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ｪヴ┌ヮ ┣┘ｷWヴ┣Eデ 

に ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ┣┘ｷE┣Wﾆ ﾏｷ`S┣┞ 
H;ヴ┘E ｷ zapachem kwiatu  

; HｷﾗﾉﾗｪｷE ┣;ヮ┞ﾉWﾐｷ;  

 

25. Znaczenie barw 

ｷ ┣;ヮ;Iｴﾙ┘ 

 ┌ ┣┘ｷWヴ┣Eデ 

に SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ chemoreceptor, 

feromony 

 

に omawia znaczenie barw i 

zaヮ;Iｴﾙ┘ ┘ ヮﾗゲ┣┌ﾆｷ┘;ﾐｷ┌ ヮ;ヴデﾐWヴ; i 
opiece nad potomstwem u zwierzEt 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾏｷﾏｷﾆヴ┞ ｷ 
mimetyzmu 

 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┣┘ｷWヴ┣Eデ ﾗ 
barwach ostrzegawczych 

に┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾏｷﾏｷﾆヴ┞ ｷ 
mimetyzmu 

に u┣;ゲ;Sﾐｷ;が ┦W  H;ヴ┘;  
ｷ ┣;ヮ;Iｴ ﾏ;ﾃE S┌┦W ┣ﾐ;I┣WﾐｷW  
┘ ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷW┘;ﾐｷ┌ ゲｷ` 
┣┘ｷWヴ┣Eデ  

N;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣W  
i najmniejsze 

27. N;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣W  
i najmniejsze 

に podaje ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 
wyst`pujEcych  

w skrajnych warunkach 

ゴrodowiskowych 

に wyszukuje informacje o rekordach 

┘ ゴ┘ｷWIｷW ヴﾗゴﾉｷﾐ ｷ ┣┘ｷWヴ┣Eデ ヮﾗS ﾆEデWﾏ 
ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ IWIｴ ふﾐヮく ┘ｷWﾉﾆﾗゴJが Sﾍ┌ｪﾗゴJ 
┦┞Iｷ;が デWﾏヮWヴ;デ┌ヴ; Iｷ;ﾍ;が 
I┣`ゲデﾗデﾉｷ┘ﾗゴJ ﾗSSWIｴﾙ┘ ｷ ┌SWヴ┣Wﾑ 
serca, ゲ┣┞HﾆﾗゴJ ヮﾗヴ┌ゲ┣;ﾐｷ; ゲｷ`が 
Sﾍ┌ｪﾗゴJ ゲﾆﾗﾆ┌が Sﾍ┌ｪﾗゴJ ┘`Sヴﾙ┘Wﾆが 
czas rozwoju, liczba potomstwa, 

ﾉｷI┣H; Iｴヴﾗﾏﾗゲﾗﾏﾙ┘が ｷﾉﾗゴJ DNAが 
ﾉｷI┣H; ｪWﾐﾙ┘ぶ 

に analizuje przyczyny 

ograniczajEce wielkoゴJ 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ 

に analizuje informacje  

ﾗ ヴWﾆﾗヴS;Iｴ ┘ ゴ┘ｷWIｷW ヴﾗゴﾉｷﾐ ｷ 
┣┘ｷWヴ┣Eデ ヮﾗS ﾆEデWﾏ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ IWIｴ 

に wykazuje ┣┘ｷE┣Wﾆ ﾏｷ`S┣┞ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷWﾏ 
ゲヮWI┞aｷI┣ﾐ┞Iｴ IWIｴ ヴﾗゴﾉｷﾐ ｷ 
┣┘ｷWヴ┣Eデ  
a przystosowaniem tych 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏﾙ┘ Sﾗ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;  

 


