
NACOBEZU Biologia 5 klasa 

1.  Biologia jako nauka 

a) poznajesz zakres badań biologicznych 

b)  poznajesz cechy organizmów i czynności życiowe organizmów 

c)  wskazujesz poziomy organizacji i budowy organizmu zwierzęcego i roślinnego 

d)  wykazujesz jedność budowy wszystkich organizmów oraz  poznajesz dziedziny biologii 

2. Jak poznawać biologię? 

a) wyjaśniasz różnicę między obserwacją a doświadczeniem i poznanie metodologii badań 

naukowych  

b)  poznajesz etapy prowadzenia badań metodą naukową 

c) wskazanie różnych źródeł wiedzy biologicznej i omówienie cech dobrego badacza 

3.  Obserwacje mikroskopowe 

a) poznajesz budowe mikroskopu optycznego b) kształcisz umiejętność przygotowywania 

preparatu i poprawnego mikroskopowania  

c) ćwiczenie umiejętności obliczania powiększenia mikroskopu i poznanie innych rodzajów 

mikroskopu 

4. Podsumowanie wiedzy – kartkówka. 

5. Składniki chemiczne organizmów 

a) poznanie pierwiastków i związków budujących organizmy B) wyjaśnienie roli pierwiastków 

i soli mineralnych  

c) wyjaśnienie znaczenia wody w budowie i funkcjonowaniu organizmów 

6.  Budowa komórki zwierzęcej 

a) poznajesz komórki jako podstawowe jednostki życia i poznajesz kształty i elementy budowy 

komórek zwierzęcych  

b) wyjaśniasz funkcje poszczególnych organelli komórki zwierzęcej 

 

7. Komórka roślinna, grzybowa i bakteryjna 



a) poznanie kształtów i elementów budowy komórek jądrowych i bezjądrowych 

b)  wyjaśnienie budowy i roli organelli komórki roślinnej, bakteryjnej i grzybowej 

8. Samożywność 

a) potrafisz wykazać różnice w sposobach pobierania pokarmu przez organizmy b) omawiasz 

istotę i przebieg fotosyntezy  

b) omawiasz sposób wykorzystywania produktów fotosyntezy przez rośliny i wykazanie wpływu 

różnych czynników na intensywność fotosyntezy  

c) poznanie procesu chemosyntezy 

9.  Cudzożywność 

a) wyjaśnienie istoty cudzożywności • omówienie różnorodnych sposobów odżywiania się 

zwierząt cudzożywnych  

b) wyjaśnienie roli organizmów odżywiających się szczątkami organizmów  

c) poznanie roślin pasożytniczych i półpasożytniczych 

10. Sposoby oddychania organizmów 

a)  wykazujesz różnicę między oddychaniem tlenowym a fermentacją  

b) poznajesz schematyczne zapisy przebiegu oddychania tlenowego i fermentacji 

11-12. Podsumowanie wiadomości i sprawdzian wiedzy. 

13. Klasyfikacja organizmów 

a) uzasadniasz potrzebę klasyfikowania organizmów b) wykazujesz różnicę między dawnymi 

a obecnymi zasadami klasyfikacji organizmów  

c) wymieniasz charakterystyczne cechy królestw organizmów d) wyjaśnienie zasad nadawania 

nazw gatunkom 

14. 13. Wirusy i bakterie 

a) wyjaśniasz różnicę między wirusami a organizmami b) wskazanie cech wirusów i bakterii c) 

podanie miejsc występowania bakterii d)wykazanie różnorodności form morfologicznych 

bakterii e) poznanie czynności życiowych bakterii i wskazujesz wpływ bakterii na organizm 

człowieka 

15.  Różnorodność protistów 



a) omawiasz różnorodność protistów 

b) charakteryzujesz budowę i czynności życiowych protistów jednokomórkowych 

i wielokomórkowych  

c) wskazanie epidemiologicznego zagrożenia chorobami wywoływanymi przez protisty d) 

omawiasz zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty  

16. Budowa i różnorodność grzybów. Porosty 

a)  charakterystyka środowiska życia grzybów b) wykazujesz różnorodność budowy i czynności 

życiowych grzybów c) wykazujesz znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka • 

wyjaśnienie, czym są porosty • wskazanie porostów jako organizmów pionierskich 

17-18. Podsumowanie i sprawdzian. 

19 – 20. Tkanki roślinne. 

a) poznajesz rodzajów tkanek roślinnych i wykazujesz związek budowy tkanek roślinnych 

z pełnionymi przez nie funkcjami  

b)  wskazanie miejsc występowania poszczególnych tkanek w roślinie  

c) doskonalenie umiejętności mikroskopowania i wdrażanie do analitycznego obserwowania 

tkanek roślinnych i wykazywania związku budowy tkanek z pełnionymi przez nie 

funkcjami 

21. Korzeń – organ podziemny rośliny 

a) poznajesz funkcje i budowę korzenia b) wykazanie związku budowy korzenia z jego funkcjami 

 c) wskazanie przykładów modyfikacji korzeni i ich adaptacji do środowiska życia rośliny 

22. Pęd – budowa i funkcje  

a) poznajesz budowę i funkcję łodygi • wykazanie związku modyfikacji łodygi ze środowiskiem 

życia rośliny • omówienie przykładów modyfikacji łodygi 

23. Liść – fabryka pokarmu 

a) • poznanie budowy i funkcji liścia • wykazanie związku budowy liścia z jego funkcjami • 

poznanie różnorodności budowy liści • poznanie różnych modyfikacji liści • wykazanie adaptacji 

liści do środowiska życia rośliny 

24. Podsumowanie i sprawdzian wiedzy 

25. Mchy. 



a) wskazujesz siedliska występowania mchów • poznanie budowy i cyklu rozwojowego mchów  

b) wykazujesz zdolności wchłaniania wody przez mchy  

c) rozpoznajesz mchy wśród innych roślin d) wykazanie znaczenia mchów w przyrodzie i dla 

człowieka 

26. Paprotniki 

a) wskazanie siedlisk występowania paprotników  

b) poznajesz budowę paprotników  

c) poznajesz cykl rozwojowy paproci d) wykazujesz różnorodność organizmów zaliczanych do 

paprotników i rozpoznajesz wybrane gatunki paprotników 

27. Nagonasienne 

a) poznajesz cechy roślin nagonasiennych i rolę nasion w życiu rośliny  

b) poznanie budowy i cyklu rozwojowego roślin nagonasiennych na przykładzie sosny  

c) wykazujesz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka 

28. Okrytonasienne 

a) poznajesz cechy roślin okrytonasiennych  

b) poznajesz różnorodność form roślin okrytonasiennych i wykazujesz związku budowy kwiatu z 

pełnionymi przez niego funkcjami c) poznajesz budowę i cykl rozwojowy roślin 

okrytonasiennych na przykładzie wiśni d) poznajesz sposoby zapylania kwiatów i rozpoznajesz 

formy kwiatostanów 

29. Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych 

a) poznajesz budowę owoców i nasion b) wykazujesz adaptację owoców do rozsiewania nasion 

c) poznajesz rolę poszczególnych elementów nasienia d) wykazujesz wpływ różnych czynników 

na proces kiełkowania e) wykazujesz możliwości wegetatywnego rozmnażania się roślin 

30 – 31. Powtórzenie i sprawdzian wiedzy. 

32. Znaczenie roślin okrytonasiennych. 

a) omawiasz rolę roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka 

33. Przegląd roślin nagonasiennych i okrytonasiennych – lekcja terenowa 

a) poznajesz wybrane gatunki roślin nagonasiennych i okrytonasiennych występujących w Polsce 



b) doskonalisz umiejętności rozpoznawania roślin okrytonasiennych za pomocą prostych atlasów 

i kluczy do oznaczania gatunków 

 

 

 


