
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W LO SIÓSTR URSZULANEK UR w Poznaniu 
ROK SZKOLNY 2021/22 

 
Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2015 poz. 843, Statutem Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu, WZO oraz podstawą programową przedmiotu 

Przyroda. 

 
1. Przedmiot przyroda realizowany jest w formie wybranych przez nauczyciela przedmiotu wątków tematycznych określonych programem nauczania.  

 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia określone w programie nauczania przedmiotu przyroda sprawdzane są w następujących formach:  

 zadanie domowe (waga 1)  

 referat, prezentacja (waga 1)  

 aktywności (waga 1)  

 kartkówki (waga 2)  

 prezentacja projektu (waga 3)  

 
Każdy uczeń ma obowiązek zaprezentować projekt oraz napisać kartkówkę zapowiedzianą. Jeżeli uczeń był nieobecny z przyczyn od  niego niezależnych w dniu prezentacji projektu lub 

na kartkówce, uzyskuje w dzienniku wpis „nb” informujący o nieobecności ucznia na prezentacji/kartkówce. Jeżeli nieobecność ucznia była nieusprawiedliwiona, lub usprawiedliwienie 

budzi wątpliwości, to uczeń prezentuje projekt albo pisze kartkówkę na kolejnej lekcji, w innych przypadkach termin będzie ustalony indywidualnie, nie powinien jednak przekroczyć 2 

tygodni. Uczeń który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie podejdzie do pisania kartkówki, będzie zobowiązany  do napisania jej na pierwszej lekcji po upłynięciu 

terminu. Oddanie pustej kartki będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń, który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie odda zadanej pracy domowej lub w inny sposób nie zdobędzie wymaganej oceny zamiast symbolu „nb” lub nie 

poprawi oceny niedostatecznej, otrzyma oprócz dotychczasowego „nb” lub „1” wpis „mnz” (materiał nie zaliczony).  

Niezaliczony materiał („mnz”) skutkuje obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień. 

Od powyższego zapisu możliwe są odstępstwa tylko w wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej choroby. 

3. Uczeń za aktywność otrzymuje „plusy” . Trzy „plusy” to ocena bardzo dobra z aktywności.  

4. Za użycie przez ucznia plagiatu stosowane są procedury opisane w WZO. 

5. Od powyższych zasad oceniania mogą zaistnieć odstępstwa, ale tylko na korzyść ucznia.  



 

Wątek 

tematyczny 
Lp. 

Sugerowany 

temat lekcji 

Poziom wymagań 

(pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania z podstawy programowej) 

konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) wykraczający (W) 

Metoda 

naukowa 

i wyjaśnianie 

świata 

1. W stronę teorii 

naukowej 

– omawia założenia 

teorii ewolucji 

 

– wymienia 

podstawowe kryteria 

naukowości 

– wymienia przykłady 

bezpośrednich  

i pośrednich dowodów 

ewolucji  

– wyjaśnia, dlaczego 

teoria ewolucji jest 

centralną teorią 

biologii 

– planuje  

i przeprowadza wybrane 

obserwacje  

i eksperymenty, np. 

badanie aktywności 

enzymu w komórkach 

bulwy ziemniaka 

– charakteryzuje 

bezpośrednie  

i pośrednie dowody 

ewolucji 

Wynalazki, 

które 

zmieniły 

świat 

2. Od antybiotyków 

po łańcuchową 

reakcję 

polimerazy 

– definiuje pojęcia: 

antybiotyk, 

łańcuchowa reakcja 

polimerazy (PCR), 

biotechnologia  

– wyszukuje 

informacje na temat 

pierwszych 

antybiotyków oraz 

analizuje naukowe i 

społeczne znaczenie 

ich odkrycia 

– określa znaczenie 

biotechnologii 

tradycyjnej  

i biotechnologii 

nowoczesnej 

– omawia historię 

odkrycia penicyliny 

– wyszukuje 

informacje na temat 

odkrycia 

termostabilnej 

polimerazy DNA  

i rozwoju 

biotechnologii 

molekularnej  

– podaje przykłady 

zastosowania techniki 

PCR w życiu człowieka  

– wyjaśnia, na czym 

polegała jakościowa 

zmiana w medycynie 

po odkryciu i 

upowszechnieniu 

antybiotyków 

– omawia historię 

wybranych odkryć  

i wynalazków, 

analizując proces 

dokonywania odkrycia 

lub wynalazku  

i wskazując 

uwarunkowania tego 

procesu 

– wyjaśnia różnicę 

między działaniem 

związków chemicznych 

– wyjaśnia przyczyny 

powstawania oporności 

bakterii na antybiotyki  

i wiąże ten proces  

z niewłaściwymi 

zachowaniami ludzi 

– uzasadnia, że 

mutacje mają 

znaczenie dla 

powstania oporności 

bakterii na antybiotyki 

– analizuje znaczenie 

naukowe i społeczne 

odkrycia termostabilnej 

polimerazy DNA 

i rozwoju biotechnologii 

molekularnej 

– ocenia znaczenie 

poszczególnych 

odkryć  

i wynalazków, wybiera 

najważniejsze 

odkrycia  

i wynalazki oraz 

uzasadnia swój wybór 



 o charakterze 

bakteriobójczym  

a działaniem związków 

chemicznych  

o charakterze 

cytostatycznym  

– analizuje kolejne 

etapy łańcuchowej 

reakcji polimerazy  

 

Energia – od 

Słońca do 

żarówki 

3. Energia w 

ekosystemie 

– wyjaśnia role 

producentów, 

konsumentów  

i destruentów  

w ekosystemie 

– definiuje pojęcie 

łańcuch pokarmowy  

– przestawia 

schematycznie 

przepływ energii przez 

ekosystem  

– omawia przepływ 

energii przez 

ekosystemy wodne i 

lądowe  

– rysuje piramidę 

energii  

– wyjaśnia, dlaczego 

energia przepływa 

przez ekosystem  

– wyjaśnia, na czym 

polega lokalne 

znaczenie 

chemosyntezy 

– wyjaśnia, dlaczego 

ekosystemy są 

uzależnione od 

dopływu energii z 

zewnątrz 

– wyjaśnia 

funkcjonowanie oaz 

hydrotermalnych 

– przewiduje losy 

ekosystemu, który 

został odcięty od 

zewnętrznych dostaw 

energii 

– przewiduje 

kolejność 

obumierania 

poszczególnych 

poziomów troficznych 

Zdrowie 4. Stan zdrowia. 

Czynniki 

wpływające na 

zdrowie 

– wyjaśnia, czym jest 

zdrowie 

– wyjaśnia, czym jest 

homeostaza 

– wymienia przykłady 

parametrów ważnych 

dla utrzymania 

homeostazy 

– wymienia czynniki 

wpływające na zdrowie 

człowieka  

– wyjaśnia, w jaki 

sposób organizm 

zachowuje 

homeostazę 

– opisuje stan zdrowia 

w aspekcie fizycznym, 

psychicznym i 

społecznym 

– klasyfikuje czynniki 

wpływające na zdrowie 

człowieka 

– omawia mechanizm 

regulacji temperatury 

ciała człowieka  

– analizuje wpływ 

czynników 

wewnętrznych  

i zewnętrznych na 

zdrowie 

– omawia mechanizm 

sprzężenia zwrotnego 

ujemnego 

– wyjaśnia znaczenie 

sprzężenia zwrotnego 

ujemnego w utrzymaniu 

homeostazy organizmu 

– podaje przykłady 

parametrów 

fizjologicznych 

regulowanych na 

zasadzie sprzężeń 

zwrotnych 

5. Choroba jako 

zakłócenie 

– definiuje chorobę 

jako zakłócenie 

– wymienia przykłady 

czynników fizycznych, 

– omawia wpływ 

wybranych czynników 

– charakteryzuje 

choroby genetyczne, 

– klasyfikuje wybrane 

choroby ze względu 



homeostazy dynamicznej 

równowagi 

wewnętrznej 

organizmu 

– charakteryzuje 

wpływ różnych 

czynników  

o charakterze 

cywilizacyjnym na 

zdrowie 

– definiuje pojęcie 

stres  

–  wymienia przykłady 

chorób cywilizacyjnych  

i społecznych 

– omawia znaczenie 

badań profilaktycznych 

chemicznych  

i biologicznych, które 

przyczyniają się do 

powstawania chorób  

– przewiduje wpływ 

stylu i trybu życia ludzi 

na ich zdrowie 

– omawia znacznie 

badań profilaktycznych 

–  analizuje wpływ 

czynników 

wewnętrznych i 

zewnętrznych na 

zdrowie 

biologicznych na 

zdrowie 

– rozróżnia choroby 

cywilizacyjne  

i społeczne  

nowotworowe, zakaźne, 

cywilizacyjne i 

społeczne  

– analizuje wpływ 

czynników 

dziedzicznych na 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia 

określonych chorób 

 

na przyczyny ich 

powstawania  

– omawia znaczenie 

stresu dla 

funkcjonowania 

organizmu  

 

Woda – cud 

natury  

6. Woda jako 

środowisko życia 

– nazywa właściwości 

wody 

– omawia warunki 

życia w wodzie 

(gęstość, przejrzystość, 

temperatura, 

zawartość gazów 

oddechowych, 

przepuszczalność dla 

światła)  

 

– omawia właściwości 

wody istotne dla 

organizmów żywych 

– wymienia 

przystosowania 

organizmów do życia w 

wodzie  

– porównuje warunki 

życia w środowisku 

wodnym z warunkami 

życia w środowisku 

lądowym  

– analizuje 

przystosowania 

morfologiczne, 

anatomiczne  

i fizjologiczne 

organizmów do życia 

w wodzie na przykładzie 

ryb 

- omawia grupy 

ekologiczne roślin 

(hydrofity, higrofity, 

mezofity, kserofity)  

– wskazuje czynniki 

decydujące  

o zawartości wody  

w organizmie   

7. Woda  

w organizmie 

– wyjaśnia, czym jest 

bilans wodny 

organizmów 

– wyjaśnia, na czym 

polega osmoregulacja  

– wyjaśnia, na czym 

– omawia mechanizmy 

osmoregulacji zwierząt 

żyjących w różnych 

– analizuje i porównuje 

bilans wodny zwierząt 

żyjących w różnych 

środowiskach 

– analizuje pobieranie  

i transport wody  

w roślinie 



polega transpiracja  środowiskach  

– określa, jakie 

znaczenie w bilansie 

wodnym roślin ma 

transpiracja 

– określa, jakie jest 

znaczenie aparatów 

szparkowych  

w transpiracji  

(środowisko lądowe, 

wody słodkie i słone)  

 

8. Darwin  

i wyjaśnianie 

różnorodności 

organizmów 

– wymienia 

podstawowe elementy 

teorii ewolucji drogą 

doboru naturalnego 

 

– przedstawia 

znaczenie podróży 

Darwina na okręcie 

Beagle dla powstania 

teorii ewolucji na 

drodze doboru 

naturalnego 

 

– wykazuje 

przełomowe znaczenie 

pracy Darwina dla 

rozwoju biologii 

– wymienia 

podstawowe 

prawidłowości ewolucji 

– przedstawia 

dokonania Karola 

Darwina na tle okresu 

historycznego, w którym 

on żył i pracował 

– wyjaśnia różnice 

między doborem 

naturalnym a doborem 

sztucznym 

– wyjaśnia, dlaczego 

dzieło Darwina  

O powstawaniu 

gatunków jest zaliczane 

do książek, które 

wstrząsnęły światem 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób wybrani 

uczeni dokonali 

swoich 

najważniejszych 

odkryć 

Dylematy 

moralne 

w nauce 9. Dylematy wokół 

współczesnych 

odkryć genetyki, 

biotechnologii  

i medycyny 

 

– podaje przykłady 

badań prenatalnych  

i informacje, jakie 

można uzyskać dzięki 

tym badaniom  

– definiuje pojęcie 

klonowanie 

– określa cel  

i znaczenie badań 

prenatalnych 

– określa przedmiot 

zainteresowania 

biotechnologii  

– wyjaśnia, na czym 

– podaje przykłady 

dziedzin życia, w 

których można 

zastosować zdobycze 

biotechnologii 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób biotechnologia 

– ocenia przydatność 

informacji uzyskanych 

dzięki badaniom 

prenatalnym 

– przedstawia swoje 

stanowisko wobec 

badania genomu 

– przedstawia obawy, 

które towarzyszą 

badaniom w zakresie 

biotechnologii 



–  podaje przykłady 

praktycznego 

zastosowania GMO 

polegają badania 

genomu człowieka 

– wyjaśnia, na czym 

polega klonowanie 

– wyjaśnia, na czym 

polega zapłodnienie  

in vitro 

– przedstawia swoje 

stanowisko wobec 

GMO, klonowania 

reprodukcyjnego, 

klonowania 

terapeutycznego, 

zapłodnienia in vitro, 

badań prenatalnych 

może się przyczynić do 

postępu medycyny  

– charakteryzuje 

problemy etyczne, 

moralne i prawne, 

wynikające z rozwoju 

biotechnologii  

– wyjaśnia zależność 

między biotechnologią  

a inżynierią genetyczną 

człowieka, dostępności 

informacji na temat 

indywidualnych cech 

genetycznych człowieka  

i innych problemów 

etycznych związanych  

z postępem genetyki, 

biotechnologii  

i współczesnej 

medycyny 

Nauka  

w mediach 

10. Zdrowie  

w mediach 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie mają media 

dla rozpowszechniania 

informacji istotnych 

dla rozwoju gatunku 

ludzkiego 

 

 

– porównuje leki  

z suplementami diety 

– analizuje wpływ na 

zdrowie 

reklamowanych 

produktów,  

w szczególności 

żywnościowych, 

farmaceutycznych, 

kosmetycznych (np. 

rzeczywista 

kaloryczność 

produktów typu light, 

zawartość witamin w 

produktach  

a dobowe 

zapotrzebowanie, 

niekontrolowane 

stosowanie leków 

dostępnych bez 

recepty) 

– porównuje skład  

i kaloryczność 

produktów typu light ze 

składem i 

kalorycznością 

produktów 

nieoznaczonymi w ten 

sposób 

– porównuje dobowe 

zapotrzebowanie na 

witaminy z zawartością 

witamin w produktach 

– ocenia, czy słuszne 

jest podawanie 

żywności typu light 

dzieciom  



11. Spór o GMO  

i wytwarzane  

z nich produkty. 

Media  

a świadomość 

ekologiczna 

społeczeństwa 

– porównuje 

przedmiot badań 

ekologii  

z informacjami na 

temat ekologiczności 

produktów 

przekazywanej przez 

media 

– wyjaśnia, czym jest 

żywność ekologiczna 

– wskazuje błędy  

w informacjach 

medialnych oraz 

podaje prawidłową 

treść informacji 

– wyjaśnia na 

podstawie analizy 

komunikatów 

medialnych i 

materiałów 

merytorycznych 

dotyczących GMO,  

z czego wynikają 

kontrowersje 

dotyczące GMO i 

wytwarzanych  

z nich produktów 

– ocenia krytycznie 

informacje medialne 

pod kątem ich 

zgodności z aktualnym 

stanem wiedzy 

naukowej 

– analizuje informacje 

reklamowe pod kątem 

ich prawdziwości 

naukowej, wskazuje 

informacje niepełne, 

nierzetelne, 

nieprawdziwe 

– omawia skutki 

kontrowersji 

związanych z GMO i 

produktami 

wytwarzanymi z GMO 

 

 

 

 

 

 

 


