
DZ
IA

Ł
PR

OG
RA

M
U POZIOM

TEMAT LEKCJI KONIECZNY
UCZEŃ:

PODSTAWOWY
UCZEŃ:

ROZSZERZAJĄCY
UCZEŃ:

DOPEŁNIAJĄCY
UCZEŃ:

OR
GA

NI
ZM

 C
ZŁ

OW
IE

KA

Pochodzenie 
człowieka i jego 
miejsce w syste-
mie organizmów.

Budowa i funkcje 
tkanek two-
rzących ciało 
człowieka.

Współdziałanie 
narządów i ukła-
dów narządów 
w utrzymaniu 
stanu równowagi 
organizmu.

1.

2.

3.

porządkuje hie-
rarchię budowy 
organizmu czło-
wieka (komórka, 
tkanka, narząd, 
układ narządów),

wskazuje funkcje 
tkanek: nabłonko-
wej, mięśniowej, 
nerwowej, tłusz-
czowej, chrzęst-
nej, kostnej i krwi,

wymienia układy 
narządów w orga-
nizmie człowieka.

•

•

•

opisuje hierar-
chiczną budowę  
organizmu 
człowieka,

przedstawia cechy 
budowy tkanek 
tworzących ciało 
człowieka,

przedstawia 
funkcje po-
szczególnych 
układów: ruchu, 
pokarmowego, 
oddechowego, 
krążenia, wydal-
niczego, nerwo-
wego, dokrewne-
go i rozrodczego.

•

•

•

wyjaśnia związek 
budowy i peł-
nionych funkcji 
tkanek: nabłonko-
wej, mięśniowej, 
nerwowej, tłusz-
czowej, chrzęst-
nej, kostnej i krwi,

opisuje budowę 
poszczególnych 
układów narzą-
dów człowieka.

•

•

rozpoznaje tkanki 
budujące ciało 
człowieka,

analizuje 
współdziałanie 
poszczególnych 
układów narzą-
dów człowieka 
w utrzymaniu 
stanu równowagi 
organizmu.

•

•

RU
SZ

TO
W

AN
IE

 C
IA

ŁA
 I 

W
YK

ON
YW

AN
IE

 R
UC

HÓ
W

Układ szkieleto-
wy tworzy rusz-
towanie i osłania 
inne narządy.

Budowa fizyczna 
i chemiczna 
kości.

Budowa i funkcje 
szkieletu 
osiowego.

Kości kończyn 
i obręczy.

1.

2.

3.

4.

omawia rolę 
szkieletu 
człowieka,

przedstawia 
funkcje kości,

zna zasady 
postępowania 
w przypadku 
złamania kości 
lub zwichnięcia 
stawu,

jest świadomy 
potrzeby udzie-
lania pierwszej 
pomocy,

•

•

•

•

wymienia tkanki 
budujące ciało 
człowieka,

wyróżnia ele-
menty składowe 
szkieletu,

opisuje budowę 
fizyczną kości 
długiej,

wymienia ele-
menty szkieletu 
osiowego, obręczy 
i kończyn,

•

•

•

•

opisuje tkanki 
budujące szkielet 
człowieka,

zna skład che-
miczny kości,

wskazuje miejsca 
występowania 
różnych typów 
połączeń kości,

wykazuje współ-
działanie mięśni, 
ścięgien, kości i sta-
wów w prawidło-
wym funkcjonowa-
niu układu ruchu.

•

•

•

•

rozpoznaje tkanki 
budujące szkielet 
człowieka,

analizuje wpływ 
budowy chemicz-
nej i fizycznej 
kości na jej 
właściwości,

wykazuje związek 
między typem 
połączenia kości 
a funkcją okre-
ślonej części 
szkieletu,

•

•

•

3. Wymagania edukacyjne
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RU
SZ

TO
W

AN
IE
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IA

ŁA
 I 

W
YK

ON
YW

AN
IE

 R
UC

HÓ
W

Połączenia kości.
Układ mięśnio-
wy umożliwia 
poruszanie się.

Mięśnie szkiele-
towe człowieka.

Praca mięśni.

Poruszanie 
się jako wynik 
współdziałania 
mięśni, ścięgien, 
kości i stawów.

Aktywność 
fizyczna warun-
kiem zdrowia 
człowieka.

5.

6.

7.

8.

9.

jest świadomy 
konieczności 
zapobiegania 
wadom i scho-
rzeniom układu 
ruchu,

wskazuje rolę 
mięśni podczas 
wykonywania 
ruchów,

jest świadomy 
wpływu ćwiczeń 
fizycznych na 
rozwój mięśni 
i sprawność 
człowieka.

•

•

•

wymienia typy 
połączeń kości,

zna budowę 
stawu,

określa czynniki 
niezbędne dla 
prawidłowego 
rozwoju muskula-
tury ciała.

•

•

•

analizuje proces 
pracy mięśni.

•
PO

BI
ER

AN
IE

, R
OZ

KŁ
AD

 I 
W

YM
IA

NA

Układ oddecho-
wy wymienia 
gazy.

Budowa 
i funkcje układu 
oddechowego.

Wymiana 
gazowa.

Oddychanie 
komórkowe 
istotą procesu 
oddychania.

Higiena 
i choroby układu 
oddechowego.

Układ pokarmo-
wy trawi pokarm 
i dostarcza 
niezbędnych 
materiałów.

Źródła i znacze-
nie składników 
pokarmowych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

podaje funk-
cje układu 
oddechowego,

zna pojęcie wy-
miany gazowej,

wskazuje narządy 
wymiany gazowej 
u człowieka,

wie, że aktywność 
fizyczna popra-
wia wydolność 
oddechową,

rozumie znaczenie 
niepalenia pa-
pierosów czynnie 
i biernie dla zdro-
wia człowieka,

podaje funkcję 
układu pokarmo-
wego człowieka,

•

•

•

•

•

•

rozpoznaje 
części układu 
oddechowego,

opisuje przebieg 
wymiany gazo-
wej w płucach 
i tkankach,

przedstawia czyn-
niki wpływające 
na prawidłowy 
stan i funkcjo-
nowanie układu 
oddechowego,

podaje funkcje 
poszczególnych 
części układu 
pokarmowego,

przedstawia źród-
ła białek, tłusz-
czów, węglowo-
danów, witamin, 
soli mineralnych, 
wody,

•

•

•

•

•

podaje funkcje 
poszczególnych 
części układu 
oddechowego,

przedstawia rolę 
krwi w wymianie 
gazowej,

wyjaśnia znacze-
nie oddychania 
komórkowego,

rozpoznaje 
części układu 
pokarmowego 
(na schemacie, 
modelu, rysunku, 
po opisie),

wyjaśnia znacze-
nie składników 
pokarmowych 
(białek, tłuszczów, 
węglowodanów, 
witamin, soli mi-
neralnych, wody)

•

•

•

•

•

wykazuje związek 
budowy części 
układu oddecho-
wego z funkcją, 
którą pełnią,

analizuje proces 
oddychania 
komórkowego 
jako źródła energii 
w organizmie,

przedstawia zwią-
zek budowy części 
układu pokarmo-
wego z funkcją, 
którą pełnią,

przedstawia skutki
niedoboru niektó-
rych witamin (A, 
C, B6, B12, kwasu 
foliowego), skład-
ników mineral-
nych (Mg, Fe, Ca) 
i aminokwasów 
egzogennych,

•

•

•

•
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 I 

W
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NA

Witaminy, sole 
mineralne 
i aminokwasy 
egzogenne.

Budowa 
i funkcje układu 
pokarmowego.

Trawienie 
i wchłanianie 
pokarmów.

Niewłaściwe 
odżywianie 
a zdrowie 
człowieka.

Higiena i cho-
roby układu 
pokarmowego.

Uzyskiwanie 
energii jako 
wynik współ-
działania wielu 
układów.

Układ wydal-
niczy usuwa 
zbędne produk-
ty przemiany 
materii.

Budowa 
i rola układu 
wydalniczego.

Powstawanie 
i skład moczu.

Higiena i cho-
roby układu 
wydalniczego.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzasadnia potrze-
bę systematycz-
nego spożywania 
owoców i warzyw,

wyjaśnia, na 
czym polega 
odżywianie,

wyjaśnia, 
dlaczego należy 
stosować dietę 
zróżnicowaną, 
dostosowaną 
do potrzeb 
organizmu,

potrafi zaplano-
wać jadłospis,

wyjaśnia znacze-
nie wydalania.

•

•

•

•

•

wyjaśnia, na czym 
polega trawienie 
i wchłanianie 
pokarmów,

przedstawia 
rolę błonnika 
w prawidłowym 
funkcjono-
waniu układu 
pokarmowego,

podaje korzy-
ści płynące 
z prawidłowego 
odżywiania,

wyjaśnia, na czym 
polega wydalanie,

podaje przykłady 
substancji wyda-
lanych z organi-
zmu człowieka,

wyjaśnia funk-
cje układu 
wydalniczego.

•

•

•

•

•

•

dla prawidło-
wego rozwoju 
i funkcjonowania 
organizmu,

przedstawia rolę 
niektórych wita-
min (A, C, B6, B12, 
kwasu foliowego), 
składników mine-
ralnych (Mg, Fe, 
Ca) i aminokwa-
sów egzogennych 
w organizmie,

przedstawia 
miejsca trawienia 
i wchłaniania 
głównych grup 
związków 
organicznych,

oblicza indeks 
masy ciała,

przedstawia 
konsekwencje 
zdrowotne 
niewłaściwego 
odżywiania,

wymienia narządy 
biorące udział 
w wydalaniu,

opisuje budo-
wę i funkcje 
poszczególnych 
części układu 
wydalniczego.

•

•

•

•

•

•

przedstawia 
produkty trawie-
nia głównych 
grup związków 
organicznych,

analizuje konse-
kwencje zdrowot-
ne niewłaściwego 
odżywiania,

analizuje związek 
między budową 
i funkcją po-
szczególnych 
części układu 
wydalniczego.

•

•

•
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TR
AN

SP
OR

T 
I O

CH
RO

NA
Układ krążenia 
odpowiada za 
transport.

Budowa i rola 
krwi.

Rodzaje naczyń 
krwionośnych.

Budowa i praca 
serca.

Krążenie krwi.

Budowa 
i funkcje układu 
limfatycznego.

Higiena i choroby 
układu krążenia.

Skóra jako 
tarcza ochronna 
człowieka.

Budowa i funkcje 
skóry.

Higiena i choro-
by skóry.

System od-
pornościowy 
odpowiada 
za ochronę 
organizmu.

Budowa i funk-
cje elementów 
układu odpor-
nościowego.

Rodzaje 
odporności.

Transplantacja 
narządów.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

zna funkcję ukła-
du krążenia,

wymienia narządy 
układu krążenia,

wyjaśnia znacze-
nie aktywności 
fizycznej i pra-
widłowej diety 
dla właściwego 
funkcjonowania 
układu krążenia,

podaje przykła-
dy narządów, 
które można 
przeszczepiać,

przedstawia zna-
czenie przeszcze-
pów oraz zgody 
na transplantację 
narządów po 
śmierci,

podaje funkcje 
skóry, rozpoznaje 
niepokojące 
zmiany na skórze, 
które wymaga-
ją konsultacji 
lekarskiej.

•

•

•

•

•

•

opisuje budowę 
poszczególnych 
narządów układu 
krążenia i układu 
limfatycznego,

przedstawia rolę 
krwi,

przedstawia spo-
łeczne znaczenie 
krwiodawstwa,

opisuje zna-
czenie układu 
odpornościowego 
dla ochrony 
organizmu,

wyjaśnia zna-
czenie szczepień 
ochronnych,

wyjaśnia, na czym 
polega transplan-
tacja narządów,

wyjaśnia funkcje 
skóry,

opisuje stan 
zdrowej skóry. 

•

•

•

•

•

•

•

•

opisuje funkcje 
narządów układu 
krążenia i układu 
limfatycznego,

przedstawia 
krążenie krwi 
w obiegu płucnym 
i ustrojowym,

opisuje rolę głów-
nych składników 
krwi (krwinek bia-
łych, czerwonych, 
płytek krwi),

wymienia grupy 
krwi z układu AB0 
i Rh,

opisuje funkcje 
elementów ukła-
du odpornościo-
wego (narządów: 
śledziony, grasicy, 
węzłów chłon-
nych, komórek: 
makrofagów, 
limfocytów 
T, limfocytów 
B, cząsteczek: 
przeciwciał),

rozróżnia odpor-
ność swoistą i nie-
swoistą, naturalną 
i sztuczną, bierną 
i czynną,

podaje przykłady 
szczepień obo-
wiązkowych i nie-
obowiązkowych 
oraz wyjaśnia ich 
znaczenie,

•

•

•

•

•

•

•

analizuje zwią-
zek budowy 
i funkcji układu 
krążenia i układu 
limfatycznego,

wskazuje związek 
między antyge-
nem a przeciw-
ciałem w układzie 
AB0,

porównuje dzia-
łanie surowicy 
i szczepionki,

opisuje i wyjaśnia 
konflikt serolo-
giczny Rh,

przedstawia 
cechy adaptacyj-
ne do pełnienia 
funkcji ochron-
nej, zmysłowej, 
termoregulacyjnej.

•

•

•

•

•
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TR
AN

SP
OR

T
I O

CH
RO

NA
rozpoznaje 
elementy budowy 
skóry (na sche-
macie, modelu, 
rysunku, według 
opisu).

•
KO

NT
RO

LA
 O

RG
AN

IZ
M

U

Układ nerwo-
wy kontroluje 
funkcjonowanie 
organizmu.

Budowa 
i rola układu 
nerwowego.

Ośrodkowy układ 
nerwowy.

Rodzaje i rola 
odruchów.

Obwodowy 
i autonomiczny 
układ nerwowy.

Higiena i cho-
roby układu 
nerwowego.

Narządy zmysłów 
umożliwiają 
kontakt ze 
środowiskiem 
zewnętrznym.

Budowa i dzia-
łanie narządu 
wzroku.

Ucho jako 
narząd słuchu 
i równowagi.

Zmysł smaku, 
powonienia 
i dotyku.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

wyjaśnia zna-
czenie układu 
nerwowego dla 
funkcjonowa-
nia organizmu 
człowieka,

wymienia czyn-
niki wywołujące 
stres,

przedstawia 
sposoby radzenia 
sobie ze stresem,

wymienia przy-
kłady narządów 
zmysłów oraz 
określa ich 
funkcje,

przedstawia 
wpływ hałasu 
na zdrowie 
człowieka,

zna zasady 
higieny narządów 
wzroku i słuchu,

zna rolę układu 
hormonalnego,

wyjaśnia, dla-
czego nie należy 
stosować środków 
i leków hormonal-
nych bez konsul-
tacji z lekarzem.

•

•

•

•

•

•

•

•

przedstawia 
budowę układu 
nerwowego,

podaje przykłady 
odruchów,

przedstawia zna-
czenie odruchów 
warunkowych 
w procesie ucze-
nia się,

podaje przykłady 
pozytywnego 
i negatywnego 
działania stresu,

przedstawia bu-
dowę oka i ucha,

wskazuje poło-
żenie narządów 
zmysłów,

wymienia gruczo-
ły dokrewne.

•

•

•

•

•

•

•

opisuje budowę 
ośrodkowego i ob-
wodowego ukła-
du nerwowego,

opisuje łuk 
odruchowy,

wymienia rodzaje 
odruchów warun-
kowych i bezwa-
runkowych,

wyjaśnia sposób 
działania oka 
i ucha,

przedstawia rolę 
zmysłu równowa-
gi, zmysłu smaku 
i zmysłu węchu,

wskazuje poło-
żenie gruczołów 
dokrewnych,

przedstawia 
biologiczną rolę 
hormonu wzro-
stu, tyroksyny, 
insuliny, adrena-
liny, testosteronu, 
estrogenów.

•

•

•

•

•

•

•

porównuje rolę 
współczulnego 
i przywspółczul-
nego układu 
nerwowego,

przedstawia przy-
czyny powstawa-
nia oraz zasady 
korygowania wad 
wzroku (krótko-
wzroczność, da-
lekowzroczność, 
astygmatyzm),

wykazuje wpływ 
hormonów w re-
gulacji procesów 
życiowych,

przedstawia 
antagonistyczne 
działanie insuliny 
i glukagonu.

•

•

•

•
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KO
NT

RO
LA

 O
RG

AN
IZ

M
U

Układ dokrewny 
pomaga utrzy-
mać stałe wa-
runki wewnątrz 
organizmu.

Budowa i funk-
cje układu 
hormonalnego.

Mechanizm 
działania układu 
hormonalnego.

11.

12.

13.

RO
ZM

NA
ŻA

NI
E,

 W
ZR

OS
T 

I R
OZ

W
ÓJ

Układ rozrodczy 
umożliwia prze-
trwanie gatunku.

Męski układ 
rozrodczy.

Żeński układ 
rozrodczy.

Cykl miesiączko-
wy kobiety.

Higiena 
i choroby układu 
rozrodczego.

Rozwój zarod-
kowy i płodowy 
człowieka.

Ciąża i poród.

Ciało człowieka 
zmienia się 
w czasie.

Okres wczesnego 
dzieciństwa.

Od średniego 
dzieciństwa 
do wieku 
młodzieńczego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

zna rolę układu 
rozrodczego,

zna czynniki 
wpływające 
na prawidłowy 
rozwój zarodka 
i płodu,

przedstawia 
podstawowe 
zasady profilakty-
ki chorób prze-
noszonych drogą 
płciową.

•

•

•

przedstawia 
funkcje narządów 
płciowych (mę-
skich i żeńskich),

opisuje rolę 
gamet w procesie 
zapłodnienia,

opisuje cykl 
miesiączkowy 
kobiety,

przedstawia 
przebieg ciąży.

•

•

•

•

przedstawia bu-
dowę narządów 
płciowych (mę-
skich i żeńskich),

opisuje etapy 
cyklu miesiączko-
wego kobiety,

przedstawia cechy 
i przebieg fizycz-
nego, psychiczne-
go i społecznego 
dojrzewania 
człowieka.

•

•

•

wykazuje związek 
budowy i funk-
cji narządów 
układu rozrod-
czego (męskiego 
i żeńskiego),

wyjaśnia znacze-
nie okresu dojrze-
wania człowieka.

•

•
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RO
ZM
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ŻA
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E,

 W
ZR

OS
T

I R
OZ

W
ÓJ

Fizyczna, 
psychiczna 
i społeczna 
dojrzałość 
człowieka.

Okres śred-
niej i późnej 
dorosłości.

11.

12.
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