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NaCoBeZu    Biologia  Klasa 7 

DZIAŁ I. ORGANIZM  CZŁOWIEKA.  SKÓRA – POWŁOKA ORGANIZMU 

1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość                                                                               
a) przedstawiasz hierarchiczną budowę organizmu człowieka                                                              
b) wyjaśniasz, czym jest tkanka, wymieniasz rodzaje tkanek budujących ciało człowieka                                         
c) opisujesz, czym jest narząd, wymieniasz układy narządów człowieka                                                                     
d) określasz podstawowe funkcje układów narządów człowieka  

2. Budowa i funkcje skóry                                                                                                            
a) znasz podstawowe funkcje skóry, wymieniasz warstwy skóry                                                           
b) wymieniasz wytwory naskórka                                                                                                             
c) opisujesz związek pomiędzy budową a funkcjami skóry 

3. Higiena i choroby skóry                                                                                                                         
a) wymieniasz choroby skóry                                                                                                                 
b) znasz przyczyny rozwoju chorób grzybowych skóry, znasz metody zapobiegania tym 
chorobom                                                                                                                                                   
c) podajesz przyczyny rozwoju chorób nowotworowych skóry, w tym czerniaka skóry 

DZIAŁ II. APARAT RUCHU 

1.  Aparat ruchu. Budowa szkieletu.                                                                                                    
a) wskazujesz bierną i czynną część aparatu ruchu                                                                                
b) podajesz elementy wskazanych części szkieletu                                                                            
c) przedstawiasz  na schemacie szkielet osiowy i szkielet obręczy kończyn 

2. Budowa i rola szkieletu osiowego                                                                                                      
a) wymieniasz elementy szkieletu osiowego                                                                                            
b) znasz nazwy odcinków kręgosłupa                                                                                                        
c) wskazujesz części czaszki: mózgo- i trzewioczaszkę 

3. Szkielet kończyn oraz ich obręczy                                                                                                      
a) wymieniasz elementy budowy szkieletu kończyn i ich obręczy                                                           
b) opisujesz budowę stawów, odróżniasz staw kulisty od zawiasowego                                                                        
c) wymieniasz kości tworzące obręcz barkową i miedniczą  

4. Kości – elementy składowe szkieletu 
a) omawiasz budowę kości i jej cechy fizyczne 
b) wymieniasz składniki chemiczne kości 
c) znasz rolę szpiku kostnego 
 
5. Budowa i rola mięśni. 
a) znasz rodzaje i rolę tkanki mięśniowej 
b) wskazujesz położenie tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej 
c) wyjaśniasz  na czym polega antagonistyczne działanie mięśni 
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6. Higiena i choroby aparatu ruchu 
a) wymieniasz naturalne krzywizny kręgosłupa 
b) opisujesz przyczyny powstawania wad postawy 
c) wyjaśniasz przyczyny i skutki osteoporozy i wymieniasz inne patologie układu ruchu 
 
DZIAŁ III. UKAD POKARMOWY 

1. Pokarm – budulec i źródło energii                                                                                                   
a) znasz podstawowe składniki odżywcze                                                                                    
b) wymieniasz produkty spożywcze zawierające białko, tłuszcze i węglowodany                                           
c) wyjaśniasz znaczenie składników odżywczych, w tym błonnika, w podstawowym 
funkcjonowaniu układu pokarmowego 

2. Witaminy, sole mineralne i woda                                                                                        
a) podajesz przykłady witamin rozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnych w tłuszczach 
b) przedstawiasz skutki niedoboru witamin z grupy: A, B, C, D, znasz przebieg 
doświadczenia dotyczącego wykrywania witaminy C 
c) analizujesz skutki niedoboru makro- i mikroelementów 
 
3. Budowa i rola układu pokarmowego 
a) wymieniasz odcinek układu pokarmowego i podasz nazwy gruczołów towarzyszących, 
lokalizujesz ich położenie 
b) znasz rodzaje i grupy zębów u człowieka, wiesz, na czym polega trawienie 
c) opisujesz etapy trawienia pokarmów w poszczególnych odcinkach układu pokarmowego 
 
4. Higiena i choroby układu pokarmowego 
a) określasz podstawowe zasady zdrowego żywienia, podajesz przykłady chorób układu 
pokarmowego 
b) znasz zasady profilaktyki chorób układu pokarmowego 
c) wyjaśniasz znaczenie pojęcia wartość energetyczna pokarmu,  
znasz skróty WZWA, WZWB 
 
DZIAŁ IV. UKAD KRĄŻENIA 

1. Budowa i funkcje krwi 
a) podajesz nazwy elementów morfotycznych krwi i określasz podstawowe funkcje tych 
elementów 
b) wymieniasz podstawowe funkcje krwi, znasz grupy krwi 
c) omawiasz proces krzepnięcia krwi, wyjaśniasz na czym polega konflikt serologiczny 
 
2. Krążenie krwi 
a) omawiasz przebieg obiegu małego (płucnego) i dużego 
b) wymieniasz narządy układu krwiotwórczego 
c) porównujesz budowę i funkcję naczyń krwionośnych (żyły, tętnice, kapilary), opisujesz 
funkcje zastawek żylnych 
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3. Budowa i działanie serca                                                                                                                
a) wymieniasz elementy budowy serca, podajesz prawidłowe parametry pulsu i ciśnienia 
tętniczego krwi                                                                                                                                       
b) omawiasz fazy cyklu pracy serca                                                                                                      
c) dokonujesz pomiaru ciśnienia tętniczego, znasz różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym 
a rozkurczowym 

 
4. Higiena i choroby układu krwionośnego 
a) wymieniasz choroby układu krwionośnego 
b) znasz pierwszą pomoc w przypadku krwawień i krwotoków 
c) analizujesz przyczyny chorób układu krwionośnego, wiesz, na czym polega białaczka  
i anemia 
 
5. Układ limfatyczny 
a) wymieniasz cechy i narządy układu limfatycznego 
b) omawiasz rolę węzłów chłonnych  
c) rozpoznajesz na schemacie narządy układu limfatycznego 
 
6. Budowa i funkcje układu odpornościowego 
a) wymieniasz elementy układu odpornościowego 
b) wyróżniasz odporność swoistą  i nieswoistą, czynną i bierną, naturalną i sztuczną 
c) określasz, czym jest szczepionka a czym surowica 

 
7. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego 
a) wymieniasz czynniki wywołujące alergie, charakteryzujesz objawy alergii 
b) wyjaśniasz sposób zakażenia wirusem HIV oraz objawy AIDS 
c) podajesz przykłady znaczenia transplantologii 
 
DZIAŁ V. UKAD ODDECHOWY 

1. Budowa i rola układu oddechowego                                                                                               
a) wymieniasz odcinki układu oddechowego                                                                                            
b) rozpoznajesz na ilustracji odcinki układu oddechowego i omawiasz ich funkcje                              
c) definiujesz płuca jako właściwy narząd wymiany gazowej                                                                      
d) wykazujesz związek pomiędzy budową a funkcją płuc 

2. Mechanizm oddychania 
a) wymieniasz narządy biorące udział w procesie wentylacji płuc 
b) omawiasz doświadczenia polegające na wykrywaniu CO 2 w wydychanym powietrzu 
c) opisujesz proces oddychania komórkowego, dyfuzję gazową  zachodzącą w pęcherzyku 
płucnym 
d) wskazujesz ATP jako uniwersalny nośnik energii u organizmów żywych 
e) zapisujesz słownie równanie reakcji chemicznej dotyczące utleniania glukozy 

 
3. Higiena i choroby układu oddechowego 
a) definiujesz kichanie i kaszel jako reakcje obronne organizmu 
b) wymieniasz choroby układu oddechowego (wirusowe/bakteryjne) i czynniki wpływające 
na prawidłowe funkcje układu oddechowego, określasz przyczyny astmy 
c) wskazujesz źródła infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych oraz określasz 
profilaktykę chorób układu oddechowego 
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DZIAŁ VI. UKAD WYDALNICZY 

1. Budowa i działanie układu wydalniczego                                                                                     
a) wskazujesz  substancje wydalane przez organizm człowieka 
b) wymieniasz narządy układy wydalniczego, różnicujesz pojęcia wydalanie i defekacja 
c) identyfikujesz i wymieniasz zbędne produkty przemiany materii 

 
2. Higiena i choroby układu wydalniczego 
a) wymieniasz gruczoły dokrewne, dzielisz je na gruczoły wydzielania wewnętrznego                     
i zewnętrznego 
b) wymieniasz i opisujesz choroby układu wydalniczego (kamica nerkowa, zakażenia dróg 
moczowych) 
c) uzasadniasz konieczność picia dużych ilości wody podczas leczenia chorób nerek 
d) wiesz, na czym polega dializa  
 
DZIAŁ VII. REGULACJA NERWOWO-HORMONALNA 

1.  Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego 
a) przedstawiasz  zasady higieny układu wydalniczego, wymieniasz gruczoły dokrewne 
b) wskazujesz na zakażenia dróg moczowych i kamicę nerkową jako choroby układu 
wydalniczego 
c) klasyfikujesz gruczoły na gruczoły wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego 
 
2. Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego 
a) wymieniasz skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu 
b) rozumiesz pojęcie równowaga hormonalna 
c) interpretujesz skutki nadmiaru i niedoboru hormonów 
d) znasz związek niedoboru insuliny z cukrzycą 
 
3. Budowa i rola układu nerwowego 
a) wymieniasz funkcje układu nerwowego, znasz elementy budowy CUN i OUN 
b) opisujesz elementy budowy neuronu 
c) wyróżniasz somatyczny i autonomiczny układ nerwowy 
d) wyjaśniasz budowę synapsy 
 
4. Ośrodkowy układ nerwowy 
a) wskazujesz  najważniejsze elementy i funkcje mózgowia 
b) znasz elementy  i funkcje rdzenia kręgowego 
c) określasz mózgowie jako jednostkę nadrzędną w stosunku do pozostałych elementów UN 
 
5. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy 
a) wymieniasz rodzaje nerwów obwodowych, podajesz po trzy przykłady odruchów 
warunkowych i bezwarunkowych 
b) wyróżniasz włókna czuciowe i ruchowe, wyjaśniasz różnicę pomiędzy odruchem 
warunkowym i bezwarunkowym 
c) przedstawiasz  graficznie drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym 
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6. Higiena i choroby układu nerwowego 
a) rozumiesz, jakie czynniki wywołują stres (stresory) oraz podajesz przykłady trzech chorób 
spowodowanych stresem 
b) wymieniasz sposoby radzenia sobie ze stresem, podajesz przykłady chorób układu 
nerwowego 
c) omawiasz szkodliwe działanie alkoholu, tytoniu, narkotyków na organizm człowieka 
 
DZIAŁ VIII. NARZĄDY  ZMYSŁÓW 

1. Budowa i działanie narządu wzroku 
a) opisujesz rolę zmysłów w życiu człowieka 
b) wskazujesz w budowie narządu wzroku - gałkę oczną i aparat ochronny oka 
c) rozpoznajesz elementy budowy oka 
d) wyjaśniasz pojęcie akomodacja oka, rozumiesz, na czym polega adaptacja oka 
 
2. Ucho to narząd słuchu i równowagi 
a) rozpoznajesz na ilustracji elementy budowy ucha, wyróżniasz ucho wewnętrzne, środkowe 
i zewnętrzne 
b) wskazujesz położenie narządu równowagi 
c) wymieniasz funkcje poszczególnych elementów ucha 
d) objaśniasz mechanizm odbierania i rozpoznawania dźwięku przez człowieka 
 
3. Higiena oka i ucha 
a) wymieniasz wady wzroku, znasz zasady higieny oczu i uszu 
b) rozpoznajesz na ilustracji krótkowzroczność i dalekowzroczność 
c) charakteryzujesz  wady wzroku 
d)  wyjaśniasz, na czym polega daltonizm i astygmatyzm 
 
4. Zmysły powonienia, smaku i dotyku 
a) przedstawiasz rolę zmysłów powonienia, smaku i dotyku 
b) wskazujesz rozmieszczenie receptorów powonienia, smaku i dotyku 
c) wymieniasz rodzaje kubków smakowych, uzasadniasz, że skóra jest narządem dotyku 
 
DZIAŁ IX. ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA 

1. Męski układ rozrodczy 
a) wymieniasz męskie narządy rozrodcze, charakteryzujesz  męskie cechy płciowe 
b) omawiasz budowę plemnika (rysunek schematyczny) 
c) omawiasz proces powstawania nasienia, uzasadniasz, że główka plemnika jest właściwą 
gametą 
 
2. Żeński układ rozrodczy 
a) wskazujesz żeńskie narządy rozrodcze,  znasz funkcje żeńskiego układu rozrodczego 
b) omawiasz żeńskie cechy płciowe 
c) charakteryzujesz budowę komórki jajowej, wskazujesz miejsce zapłodnienia 
 
3. Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego 
a) wymieniasz  żeńskie hormony płciowe,  przedstawiasz  kolejne fazy cyklu miesiączkowego 
b) wskazujesz w cyklu miesiączkowym dni płodne i niepłodne 
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c) definiujesz  jajnik jako miejsce powstawania komórki jajowej, analizujesz rolę ciałka 
żółtego 
d) wymieniasz hormony wydzielane przez żeński układ rozrodczy 
 
4. Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin 
a) wymieniasz nazwy błon płodowych,  charakteryzujesz funkcje błon płodowych, podajesz 
długość trwania rozwoju płodowego 
b) porządkujesz  etapy rozwoju zarodka od zapłodnienia do zagnieżdżenia,  wyjaśniasz 
znaczenie pojęcia zapłodnienie 
c) omawiasz zasady higieny zalecane dla kobiet ciężarnych 
 
5. Rozwój człowieka od narodzin do starości 
a) wymieniasz etapy życia człowieka,  znasz  rodzaje dojrzałości 
b) określasz zmiany rozwojowe u swoich rówieśników, opisujesz objawy starzenia się 
organizmu  
c) wymieniasz różnice w tempie dojrzewania dziewcząt i chłopców, charakteryzujesz 
wskazane okresy rozwojowe 
 
6. Higiena i choroby układu rozrodczego 
a) wymieniasz choroby układu rozrodczego i  choroby przenoszone drogą płciową 
b) wskazujesz kontakty płciowe jako potencjalne źródło zakażenia układu rozrodczego 
c) wyjaśniasz różnicę między nosicielstwem  HIV a chorobą AIDS 
 
DZIAŁ X. RÓWNOWAGA WEWNĘTRZNA ORGANIZMU 

1. Mechanizmy regulacyjne organizmu 
a) wyjaśniasz, na czym polega homeostaza, mechanizm termoregulacji u człowieka 
b) wskazujesz  zależność działania układów  pokarmowego, krwionośnego i nerwowego 
c) omawiasz mechanizm regulacji poziomu glukozy we krwi 
 
2. Choroba – zaburzenie homeostazy 
a) omawiasz  wpływ trybu życia na stan zdrowia człowieka,  podajesz przykłady trzech 
chorób zakaźnych wraz z czynnikami, które je wywołują 
b) wymieniasz choroby cywilizacyjne i najczęstsze  przyczyny nowotworów 
c) uzasadniasz, że antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami 
d) opisujesz zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, podajesz przykłady wpływu 
środowiska na zdrowie i życie człowieka 
 
 


