
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

Zawód: technik obsługi turystycznej      
Przedmiot: Biologia Zakres rozszerzony 
Klasa 3.   

Ocena Nazwa działu / wymagania 
 

Metabolizm 

Dopuszczający 

Uczeń: 

• Wyjaśnia pojęcia: metabolizm, szlak metaboliczny, chemosynteza, 
fotosynteza, oddychanie komórkowe, fermentacja , 

•  Charakteryzuje podstawowe rodzaje metabolizmu, 

•  Wymienia cechy enzymów, 
•  Wyjaśnia ogólny przebieg fotosyntezy, 

• Zapisuje reakcje oddychania komórkowego 

Dostateczny 

•  Wyjaśnia pojęcia: glikogenoliza, glukoneogeneza, deaminacja,  

•  Wymienia cechy ATP,  
• Wymienia substraty i produkty fazy fotosyntezy zależne i niezależne od 
światła, 

•  Wyjaśnia na czym polega chemosynteza, 
•  Uzasadnia, że oddychanie komórkowe ma charakter kataboliczny 

Dobry 

•  Charakteryzuje budowę ATP, 
•  Omawia budowę enzymów i określa wpływ różnych czynników na 

przebieg reakcji enzymatycznych, 
•  Określa zysk energetyczny procesów tlenowych i beztlenowych, 
•  Omawia przebieg glukoneogenezy 

Bardzo dobry 

•   Porównuje rodzaje fosforylacji, 
•  Omawia modele powstawania kompleksu enzym-substrat, 

•   Analizuje przebieg fermentacji alkoholowej i mlekowej, 
•  Porównuje oddychanie tlenowe, beztlenowe i fermentację 

Celujący 

•  Planuje doświadczenie mające na celu wykazanie wpływu temperatury 
na aktywność dehydrogenazy w bulwach ziemniaka, 

•  Planuje doświadczenie mające na celu wykazanie wydzielania CO2 
podczas fermentacji alkoholowej 

 
Organizm człowieka. Skóra 

Dopuszczający 

Uczeń: 
•  Wyjaśnia pojęcia: komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm, 
•  Wymienia warstwy i funkcje skóry, 

•  Wymienia choroby skóry, 

Dostateczny 
•  Wyjaśnia pojęcia: homeostaza,  

•  Wymienia główne funkcje układu narządów, 
•  Wyjaśnia jakie znaczenie ma skóra w termoregulacji 



•  Charakteryzuje gruczoły skóry 

Dobry 

•  Uzasadnia zależność pomiędzy budową skóry a jej funkcjami, 
•  Wyjaśnia czym są alergie, grzybice i oparzenia, 
•  Omawia zaburzenia funkcjonowania gruczołów 

•  Omawia przyczyny, leczenie i profilaktykę czerniaka złośliwego  

Bardzo dobry 

• Wyjaśnia zależności pomiędzy poszczególnymi układami narządów,   

•  Porównuje poszczególne warstwy skóry pod względem budowy i 
funkcji, 

•  Ocenia wpływ promieniowania słonecznego na skórę 

Celujący 

•  Wykazuje współdziałanie narządów człowieka w utrzymaniu 
homeostazy, 

•  Planuje doświadczenia mające na celu ocenę wrażliwości dotykowej 
różnych okolic ciała i odczuwania temperatury, 

 
Aparat ruchu 

Dopuszczający 

Uczeń: 

•  Rozróżnia część czynną i bierną aparatu ruchu 
•  Wymienia funkcje szkieletu, 
•  Wymienia rodzaje połączeń ścisłych i ruchomych kości, 

• Wymienia elementy szkieletu osiowego i ich funkcje, 
• Wymienia kości kończyny górnej i dolnej, 

• Wyjaśnia na czym polega praca mięśni, 
• Rozpoznaje wady postawy 

Dostateczny 

•  Rozpoznaje elementy szkieletu osiowego i obwodowego, 
•  Omawia budowę stawu, 
•   Rozpoznaje rodzaje tkanek mięśniowych, 

• Omawia budowę sarkomeru 
• Wyjaśnia na czym polega mechanizm powstawania skurczu mięśnia 

szkieletowego 
• Rozróżnia urazy mechaniczne 

Dobry 

•  Charakteryzuje połączenia kości, 

•  Rozpoznaje rodzaje stawów, 
•  Omawia skutki i przyczyny wad kręgosłupa, 

•  Omawia przyczyny, sposób diagnozowania i leczenie osteoporozy, 
• Przewiduje skutki stosowania dopingu w sporcie 

Bardzo dobry 

•   Wskazuje różnice pomiędzy budową czaszki noworodka a budową 
czaszki dorosłego człowieka, 

•  Porównuje miednicę kobiety z miednicą mężczyzny, 

•   Wyjaśnia na czym polega synergistyczne działanie mięśni,  
•  Uzasadnia, że mięśnie szkieletowe mają budowę hierarchiczną,  

Celujący 

•  Określa rolę mioglobiny, porównuje mięśnie czerwone z mięśniami 
białymi, 

•  Omawia działanie wybranych grup środków dopingujących, 
 
 



 
Układ pokarmowy. Układ oddechowy 

Dopuszczający 

Uczeń: 
•  Wymienia składniki pokarmowe,  
•  Wymienia witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach, 

•  Wymienia elementy układu pokarmowego i oddechowego, 
• Wymienia najczęstsze choroby układu pokarmowego i oddechowego, 

• Rozróżnia fazy oddychania 

Dostateczny 

• Omawia rolę składników pokarmowych,  

•  Wyjaśnia na czym polega trawienie pokarmów,  
•  Porównuje mechanizm wdechu z mechanizmem wydechu, 
•  Charakteryzuje choroby układu pokarmowego i oddechowego 

Dobry 

•  Porównuje pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe, 
•  Omawia budowę zęba, 

•  Omawia działanie enzymów trzustkowych i jelitowych, 
•  Wymienia zagrożenia wynikające z otyłości, 

• Porównuje skład powietrza wdychanego i wydychanego, 

Bardzo dobry 

•   Przewiduje skutki diety wegańskiej, 

•  Rozpoznaje choroby układu pokarmowego i oddechowego na 
podstawie charakterystycznych objawów, 

•  Wymienia czynniki decydujące o wysokości i natężeniu głosu,  

•  Przewiduje skutki niedoboru i nadmiary poszczególnych składników 
odżywczych 

Celujący 
•  Uzasadnia związek między budową a rolą hemoglobiny w transporcie 

gazów 
•  Porównuje wiązanie tlenu przez hemoglobinę i mioglobinę,  

 
Układ kr ążenia. Układ odpornościowy. Układ wydalniczy 

Dopuszczający 

Uczeń: 
•  Określa skład i funkcję krwi, budowę i funkcje układu krwionośnego, 

limfatycznego i układu odpornościowego, wyjaśnia pojęcie antygen 
•  Porównuje tętnice z żyłami, 

•  Wymienia główne części serca, elementy układu odpornościowego 
• Wymienia choroby układu krążenia, choroby autoimmunizacyjne, 

• Wyjaśnia sposoby zakażenia wirusem HIV, 
• Wymienia funkcje układu wydalniczego i zbędne produkty metabolizmu 

• Wymienia choroby układu wydalniczego 

Dostateczny 

•  Rozróżnia grupy krwi,  typy sieci naczyń krwionośnych, rozpoznaje 
elementy morfotyczne krwi, 

• Podaje przyczyny konfliktu serologicznego, 
•  Wyjaśnia na czym polega humoralna i komórkowa odpowiedź 

immunologiczna, 
• Omawia profilaktykę AIDS, 
• Charakteryzuje narządy układu wydalniczego, 

• Omawia budowę nerki, wymienia cechy moczu zdrowego człowieka 



Dobry 

•  Klasyfikuje składniki krwi, analizuje proces krzepnięcia krwi,  
•  Porównuje krwioobieg duży i mały, 

•  Porównuje pierwotną i wtórną odpowiedź immunologiczną 
•  Charakteryzuje budowę wirusa HIV, 

• Omawia cykl pracy serca, charakteryzuje choroby układu krążenia, 
• Omawia budowę i funkcję nefronu 
• Charakteryzuje etapy powstawania moczu, choroby układu 

wydalniczego 

Bardzo dobry 

•   Charakteryzuje typy sieci naczyń krwionośnych, 

•  Omawia budowę układu przewodzącego serca, budowę przeciwciała 
•   Rozróżnia objawy chorób układu krążenia, 

• Dowodzi, że AIDS jest chorobą układu odpornościowego i omawia 
sposoby leczenia AIDS, 

• Omawia mechanizm wydalania moczu, 

• Charakteryzuje wewnątrzwydzielniczą funkcję nerek, 
• Wyjaśnia na czym polega hemodializa 

Celujący 
•  Uzasadnia, że układ krwionośny i limfatyczny tworzą integralną całość, 
•  Charakteryzuje poszczególne klasy immunoglobulin, 
•  Interpretuje wyniki badania krwi 

 
Układ nerwowy. Narządy zmysłów 

Dopuszczający 

Uczeń: 
•  Wyjaśnia definicje: neuron, łuk odruchowy, odruch, stres, stresor, 
•  Rozróżnia podstawowe elementy neuronu, 

•  Wymienia elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 
• Wymienia elementy łuku odruchowego, narządu wzroku, słuchu i 

równowagi oraz podaje ich funkcje, 

Dostateczny 

•  Porównuje dendryty z aksonami,  

•  Rozróżnia potencjał spoczynkowy i czynnościowy, charakteryzuje 
budowę synapsy, 

•  Omawia kliniczny podział mózgowia, 

•  Porównuje położenie istoty szarej i białej, 
• Rozróżnia nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe, 
• Rozróżnia somatyczny i automatyczny układ nerwowy, 

• Wymienia objawy stresu, 
• Omawia budowę anatomiczna gałki ocznej, 

• Wyjaśnia na czym polega akomodacja oka, 
• Omawia sposoby korygowania wad wzroku, 
• Rozróżnia ucho zewnętrzne, wewnętrzne i środkowe 

Dobry 

•  Charakteryzuje elementy neuronu, 
•  Wyjaśnia na czym polega polaryzacja, depolaryzacja i repolaryzacja, 

•  Charakteryzuje poszczególne części mózgowia, 
•  Omawia budowę i rolę opon mózgowia i rdzenia, 

• Porównuje odruchy warunkowe z odruchami bezwarunkowymi, 
• Porównuje część współczulną i przywspółczulną, 



• Określa funkcje elementów gałki ocznej, omawia mechanizm widzenia, 
• Charakteryzuje elementy narządu słuchu i równowagi i ich funkcje 

Bardzo dobry 

•  Porównuje funkcjonowanie synapsy chemicznej i elektrycznej, 
klasyfikuje neuroprzekaźniki,  

•  Porównuje funkcje półkul mózgu, 
•   Wyjaśnia znaczenie bariery krew-mózg, 
•  Omawia doświadczenie Iwana Pawłowa, 

Charakteryzuje wybrane choroby wzroku 

Celujący 
•  Dowodzi znaczenia odruchów warunkowych w uczeniu się 

•  Analizuje przemiany rodopsyny 

 
Układ hormonalny. Rozmnażanie i rozwój człowieka. Choroby a zdrowie człowieka 

Dopuszczający 

Uczeń: 
•  Wyjaśnia pojęcia: hormon, gruczoł dokrewny, zapłodnienie, 

implantacja, zdrowie, choroba 
•  Określa położenie gruczołów dokrewnych, wymienia nazwy hormonów 

przysadki, 

•  Wymienia elementy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego oraz 
podaje ich funkcje, 

• Wymienia etapy rozwoju zarodkowego, rodzaje błon płodowych, 
funkcje łożyska, 

• Wymienia główne czynniki warunkujące zdrowie i czynniki 
chorobotwórcze, 

• Wyjaśnia różnice miedzy nowotworami łagodnymi a złośliwymi, 

Dostateczny 

•  Charakteryzuje funkcje hormonów, 

•  Wyjaśnia na czym polega antagonistyczne działanie hormonów, 
•  Porównuje układ hormonalny z układem nerwowym, 
•  Rozróżnia narządy zewnętrzne i wewnętrzne męskie i żeńskie, 

• Określa funkcje błon płodowych, 
• Rozróżnia choroby cywilizacyjne i społeczne, 

• Wymienia główne wrota zakażenia, 
• Proponuje działania profilaktyczne,  
• Klasyfikuje czynniki kancerogenne 

Dobry 

•  Omawia działanie wybranych hormonów, 
•  Klasyfikuje hormony ze względu na ich budowę chemiczną, 

•  Klasyfikuje męskie i żeńskie cechy płciowe na pierwszorzędowe, 
drugorzędowe i trzeciorzędowe, 

•  Charakteryzuje etapy rozwoju zarodkowego i płodowego, 
• Omawia główne czynniki wpływające na zdrowie. 
• Klasyfikuje nowotwory na łagodne i złośliwe, 

• Omawia etapy powstania nowotworu 

Bardzo dobry 

•   Porównuje typy cukrzycy, 

•  Dowodzi związku między układem dokrewnym a układem nerwowym 
w utrzymaniu homeostazy, 

•   Uzasadnia związek pomiędzy budową a funkcją męskich i żeńskich 
narządów rozrodczych, 



•  Wyjaśnia na czym polega hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego 
• Porównuje oogenezę ze spermatogenezą, 

• Omawia rolę hormonów wytwarzanych przez łożysko, 
• Określa sposób nabywania odporności na wybrane choroby zakaźne i 

pasożytnicze, 
• Porównuje nowotwory łagodne ze złośliwymi i omawia metody leczenia 

Celujący 

•  Wykazuje, że podwzgórze i przysadka odgrywają nadrzędną rolę w 
regulacji hormonalnej, 

• Przedstawia nowoczesne metody leczenia nowotworów i chorób 
cywilizacyjnych 

 


