
 

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VII  

niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

Poziom konieczny  

(ocena dopuszczająca) 
Poziom podstawowy  

(ocena dostateczna) 
Poziom rozszerzający  

(ocena dobra) 
Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 
Uczeń: 

 rozpoznaje na schemacie podstawowe 

elementy budowy komórki 

 wymienia tkanki zwierzęce 

 opisuje funkcje poszczególnych układów 

narządów człowieka 

 podaje funkcje skóry 

 rozpoznaje niepokojące zmiany na skórze 

 wymienia elementy szkieletu osiowego i 

kończyn, rozpoznaje je na schemacie 

 wymienia narządy układu pokarmowego 

i oddechowego, rozpoznaje je na 

schemacie 

 przedstawia źródła składników 

pokarmowych 

 podaje korzyści z prawidłowego 

odżywiania się 

 przedstawia czynniki wpływające na 

prawidłowy stan i funkcjonowanie 

układu oddechowego 

 wymienia narządy układu krwionośnego 

i limfatycznego 

 przedstawia rolę głównych składników 

krwi, wymienia grupy krwi 

 przedstawia znaczenie aktywności 

fizycznej i prawidłowej diety dla 

właściwego funkcjonowania układu 

krążenia 

 przedstawia społeczne znaczenie 

krwiodawstwa 

 przedstawia znaczenie przeszczepów, w 

tym rodzinnych oraz zgody na 

transplantację po śmierci 

 wymienia główne narządy układu 

wydalniczego 

 podaje przykłady substancji, które są 

wydalane z organizmu 

 opisuje funkcje układu nerwowego 

 wymienia czynniki wywołujące stres, 

podaje przykłady pozytywnego i 

negatywnego działania stresu 

 wymienia gruczoły dokrewne 

 wymienia narządy układu rozrodczego 

człowieka 

 podaje zasady profilaktyki chorób 

przenoszonych drogą płciową 

Uczeń: 

 rozpoznaje po opisie elementy komórki 

 przedstawia funkcje poszczególnych 

elementów komórki 

 rozpoznaje na schemacie tkanki 

zwierzęce 

 opisuje współdziałanie poszczególnych 

układów narządów człowieka 

 rozpoznaje na schemacie elementy 

budowy skóry 

 opisuje stan zdrowej skóry 

 przedstawia funkcje kości 

 przedstawia znaczenie aktywności 

fizycznej dla prawidłowego 

funkcjonowania układu ruchu 

 wyjaśnia znaczenie składników 

pokarmowych dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu 

 podaje funkcje narządów układu 

pokarmowego i oddechowego 

 przedstawia miejsce wchłaniania 

poszczególnych grup składników 

pokarmowych 

 opisuje funkcję narządów układu 

krwionośnego i limfatycznego 

 opisuje funkcje elementów układu 

odpornościowego – śledziony, grasicy, 

węzłów chłonnych 

 podaje rodzaje odporności 

 wyjaśnia, na czym polega transplantacja 

narządów, podaje przykłady narządów do 

przeszczepu 

 wymienia narządy biorące udział w 

wydalaniu 

 podaje funkcje narządów układu 

wydalniczego 

 opisuje budowę ośrodkowego i 

obwodowego układu nerwowego 

 wymienia rodzaje odruchów 

 wskazuje lokalizację gruczołów 

dokrewnych 

 przedstawia biologiczną rolę hormonu 

wzrostu, insuliny, adrenaliny 

 przedstawia funkcję narządów płciowych 

 przedstawia przebieg ciąży 

Uczeń: 

 wskazuje cechy umożliwiające  

rozróżnianie komórki bakterii, roślin, 

zwierząt 

 podaje funkcje tkanek zwierzęcych 

 rozpoznaje według opisu elementy 

budowy skóry 

 wskazuje cechy budowy fizycznej i 

chemicznej kości umożliwiające 

pełnienie przez nie określonych 

funkcji 

 przedstawia rolę i skutki niedoboru 

niektórych witamin (A, C, D) 

 przedstawia rolę błonnika w 

prawidłowym funkcjonowaniu 

układu pokarmowego 

 oblicza indeks masy 

 podaje związek budowy narządów 

układu oddechowego z pełnioną 

funkcją 

 opisuje przebieg wymiany gazowej w 

płucach 

 przedstawia krążenie krwi w obiegu 

płucnym i ustrojowym 

 opisuje funkcje komórek biorących 

udział w odporności (makrofagi, 

limfocyty) 

 rozróżnia odporność swoistą i 

nieswoistą, naturalną i sztuczną, 

bierną i czynną 

 łączy budowę narządów układu 

wydalniczego z ich rolą 

 opisuje łuk odruchowy 

 przedstawia rolę odruchów 

warunkowych w uczeniu się 

 przedstawia biologiczna rolę 

tyroksyny, testosteronu, estrogenów 

 wyjaśnia wpływ różnych czynników 

na prawidłowy rozwój zarodka i 

płodu 

 przedstawia cechy fizycznego, 

psychicznego i społecznego 

dojrzewania człowieka 

Uczeń: 

 porównuje budowę komórki bakterii, 

roślin i zwierząt 

 przedstawia cechy tkanek zwierzęcych 

warunkujących pełnienie przez nie 

określonych funkcji 

 przedstawia skutki niedoboru 

składników mineralnych 

 i aminokwasów egzogennych  

w organizmie 

 analizuje konsekwencje zdrowotne 

niewłaściwego odżywiania 

 opisuje przebieg wymiany gazowej 

 w tkankach i przedstawia rolę krwi w 

transporcie gazów oddechowych 

 opisuje działanie cząsteczek – 

przeciwciał układu odpornościowego 

 ocenia znaczenie szczepień  

 opisuje konflikt serologiczny 

 przedstawia etapy powstawania moczu 

 porównuje rolę współczulnego  

i przywspółczulnego układu 

nerwowego 

 przedstawia antagonistyczne działanie 

insuliny i glukagonu 

 wyjaśnia wpływ różnych czynników na 

prawidłowy rozwój zarodka i płodu 

 opisuje przebieg fizycznego, 

psychicznego i społecznego 

dojrzewania człowieka 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VII  

niezbędne do uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

 

 

Poziom konieczny  

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy  

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający  

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Uczeń: 

 przedstawia budowę oka i ucha 

 przedstawia rolę zmysłów człowieka 

 wymienia wady wzroku 

 przedstawia wpływ hałasu na zdrowie 

człowieka 

 przedstawia podstawowe zasady higieny 

narządów wzroku i słuchu 

 własnymi słowami wyjaśnia, na czym 
polega homeostaza 

 wyjaśnia mechanizm termoregulacji                                
u człowieka 

 wskazuje drogi wydalania wody                              

z organizmu 

 omawia wpływ trybu życia na stan 
zdrowia człowieka 

 podaje przykłady trzech chorób 
zakaźnych wraz z czynnikami, 
które je wywołują 

 wymienia choroby cywilizacyjne 

 wymienia najczęstsze przyczyny 

nowotworów 

 podaje przykłady używek 

 wymienia skutki zażywania niektórych 

substancji psychoaktywnych na stan 

zdrowia 

Uczeń: 

 wyjaśnia sposób działania oka i ucha 

 wskazuje lokalizację narządów zmysłów 

 przedstawia przyczyny powstawania wad 

wzroku 

 analizuje informacje dołączone do leków 

oraz wyjaśnia dlaczego nie należy bez 

wyraźnej potrzeby przyjmować leków 

ogólnodostępnych 

 wykazuje na podstawie wcześniej  
zdobytej wiedzy zależność działania 
układów pokarmowego i 
krwionośnego 

 opisuje, jakie układy narządów 
mają wpływ na regulację poziomu 
wody we krwi 

 przedstawia znaczenie aktywności 
fizycznej dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 
człowieka 

 przedstawia podstawowe zasady 
profilaktyki chorób nowotworowych 

 klasyfikuje podaną chorobę do grupy 
chorób cywilizacyjnych                       
lub zakaźnych 

 omawia znaczenie szczepień ochronnych 

 wskazuje alergie jako skutek 
zanieczyszczenia środowiska 

 wskazuje metody zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym 

 przedstawia negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka niektórych 
substancji 

Uczeń: 

 wyjaśnia sposób korygowania wad 

wzroku (krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm) 

 wyjaśnia, na czym polega 
homeostaza 

 wykazuje zależność działania 
układów: nerwowego, 
pokarmowego                                    
i krwionośnego 

 na podstawie wcześniej zdobytej 

wiedzy wyjaśnia mechanizm 

regulacji poziomu glukozy we krwi 

 charakteryzuje czynniki 
wpływające na zdrowie 
człowieka 

 przedstawia znaczenie pojęć 
zdrowie i choroba 

 rozróżnia zdrowie fizyczne, 
psychiczne i społeczne 

 wymienia najważniejsze choroby 
człowieka oraz przedstawia zasady 
profilaktyki tych chorób 

 podaje kryterium podziału chorób 
na choroby zakaźne 
 i cywilizacyjne 

 podaje przykłady szczepień 
obowiązkowych i 
nieobowiązkowych 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 

chorób społecznych 

 opisuje wpływ palenia tytoniu  na 
zdrowi i skutki działania alkoholu 
na funkcjonowanie  

Uczeń: 

 na podstawie wcześniej zdobytej 
wiedzy wykazuje zależność 
działania poszczególnych układów 
narządów  w organizmie 
człowieka 

 wyjaśnia, jakie  układy  narządów 

biorą udział  w mechanizmie 

regulacji poziomu glukozy we krwi 

 wykazuje wpływ środowiska na 
zdrowie 

 dowodzi, że stres jest 
przyczyną chorób 
cywilizacyjnych 

 uzasadnia konieczność okresowego 

wykonywania podstawowych badań 

kontrolnych 

 wykazuje zależność między 
przyjmowaniem używek  
a powstawaniem nałogu, wskazuje 
alternatywne zajęcia pomagające 
uniknąć uzależnień 


