
Wymagania edukacyjne z laboratorium dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej (część biologiczna)

Temat Poziom wymagań

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Wykonanie
preparatów
mikroskopowych z
wybranych organów
roślinnych.

Uczeń:
• wymienia rodzaje
tkanek roślinnych
• wymienia organy
wegetatywne i
generatywne roślin

Uczeń:
• wymienia funkcje
poszczególnych tkanek
roślinnych
• opisuje budowę
poszczególnych organów
wegetatywnych i
generatywnych oraz
podaje ich funkcję

Uczeń:
• charakteryzuje budowę,
rozmieszczenie i funkcję
poszczególnych tkanek
roślinnych
• zna modyfikację
organów wegetatywnych i
podaje przykłady roślin u
których występują

Uczeń:
• rozpoznaje tkanki
roślinne w obrazie
mikroskopowym
• rozpoznaje organy
wegetatywne pod
mikroskopem i na ich
podstawie określa
przynależność roślin do
określonej klasy

Uczeń:
•przygotowuje i barwi
preparaty z tkanek i
organów dowolnej rośliny
•potrafi zapisać wzór
kwiatowy i wykonać
narys każdej rośliny
samodzielnie
•przygotowuje preparaty z
organów wegetatywnych
roślin

Izolacja i
chromatografia
barwników
fotosyntetycznych z
liści szpinaku

• wymienia barwniki
fotosyntetyczne roślin
lądowych i wodnych
• zna budowę chlorofilu a
i b
• wymienia etapy
przebiegu fotosyntezy i
określa ich lokalizację

• zna zasadę działania i
budowę fotosystemu I i II
• charakteryzuje barwniki
fotosyntetyczne - podaje
rolę chlorofilu oraz
karotenoidów w procesie
fotosyntezy

• omawia budowę
cząsteczki chlorofilu
• omawia budowę i rolę
fotosystemów

•przeprowadza
doświadczenie mające na
celu izolację barwników z
roślin
• wyjaśnia na czym
polega chromatografia
• przeprowadza
chromatografię

• wymienia rodzaje
chromatografii
• wyjaśnia, w jakim celu
stosuje się chromatografię

Izolacja i
chromatografia
barwników z
czerwonej kapusty
oraz z czerwonego
buraka

• wymienia barwniki
fotosyntetyczne roślin
lądowych i wodnych
• zna budowę chlorofilu a
i b
• wymienia etapy
przebiegu fotosyntezy i
określa ich lokalizację

• zna zasadę działania i
budowę fotosystemu I i II
• charakteryzuje barwniki
fotosyntetyczne - podaje
rolę chlorofilu oraz
karotenoidów w procesie
fotosyntezy

• omawia budowę
cząsteczki chlorofilu
• omawia budowę i rolę
fotosystemów

•przeprowadza
doświadczenie mające na
celu izolację barwników z
roślin
• wyjaśnia na czym
polega chromatografia
• przeprowadza
chromatografię

• wymienia rodzaje
chromatografii
• wyjaśnia, w jakim celu
stosuje się chromatografię



Barwniki roślinne.
Wpływ pH na barwę
antocyjanów
zawartych w liściach
czerwonej kapusty.
Wpływ witaminy C
na proces utleniania.

• omawia  budowę i rola
wakuoli
•  wymienia funkcję
antocyjanów
występujących w wakuoli
• dokonuje podziału
witamin

• omawia właściwości
niezielonych barwników
występujących  u roślin
•wymienia  produkty
będące są źródłem
witamin
• podaje przykłady
witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach i witamin
rozpuszczalnych w
wodzie

• wyjaśnia  wpływ pH na
barwę antocyjanów
•omawia budowę i rolę
witaminy C
•podaje najważniejsze
źródła witaminy C

•wyjaśnia właściwości
niezielonych barwników
roślinnych w odniesieniu
do ich budowy
•przeprowadza izolację
barwników z organów
roślinnych
•omawia wpływ
witaminy C na proces
utleniania

•omawia praktyczne
wykorzystanie zdobytych
na zajęciach informacji
(warunki domowe,
środowisko, przemysł
spożywczy)

Czynniki wpływające
na kiełkowanie,
wzrost i rozwój
roślin

• definiuje pojęcia: wzrost
rośliny, rozwój rośliny
• wymienia etapy
ontogenezy rośliny
• wymienia etapy
kiełkowania
•wymienia czynniki, które
wpływają na proces
kiełkowania nasion

•opisuje etapy ontogenezy
rośliny
• wymienia warunki
spoczynku względnego
i bezwzględnego nasion
•opisuje przebieg
kiełkowania nadziemnego
i podziemnego nasion
• przedstawia wpływ
czynników wewnętrznych
i zewnętrznych na proces
kiełkowania nasion
• przedstawia przebieg
kiełkowania nasion,
uwzględniając
charakterystyczne dla
tego procesu zmiany
fizjologiczne i
morfologiczne

• omawia różnice między
spoczynkiem względnym
a spoczynkiem
bezwzględnym nasion
•określa różnice między
kiełkowaniem
podziemnym a
kiełkowaniem
nadziemnym
• planuje i przeprowadza
obserwacje różnych
typów kiełkowania
•charakteryzuje procesy
wzrostu i rozwoju
embrionalnego rośliny
dwuliściennej od
momentu zapłodnienia do
powstania nasienia

•planuje i przeprowadza
doświadczenia
określające wpływ wody,
temperatury, światła i
dostępu do tlenu na
proces kiełkowania
nasion oraz interpretuje
uzyskane wyniki

• wyjaśnia wpływ
fitohormonów na
spoczynek i kiełkowanie
nasion  na podstawie
przeprowadzonego
doświadczenia wykazuje i
uzasadnia rolę liścieni we
wzroście i rozwoju siewki

Czynniki wpływające
na intensywność
fotosyntezy

• wymienia czynniki
zewnętrzne wpływające
na intensywność
fotosyntezy

• przedstawia
rozmieszczenie
chloroplastów w
komórkach roślin w

• wyjaśnia, jak natężenie
światła wpływa na
intensywność fotosyntezy
•planuje i przeprowadza
doświadczenie, badające

•wyjaśnia, jakie znaczenie
dla uprawy roślin mają
czynniki wpływające na
intensywność fotosyntezy

•planuje i przeprowadza
doświadczenie badające
wpływ barwy światła na
intensywność fotosyntezy



• wymienia czynniki
wewnętrzne wpływające
na intensywność
fotosyntezy
• omawia przebieg i
wyniki doświadczenia
badającego wpływ
różnych czynników na
intensywność fotosyntezy

zależności na natężenia
światła
•opisuje wpływ
czynników zewnętrznych
na proces fotosyntezy
•interpretuje wykres
zależności intensywności
fotosyntezy od stężenia
dwutlenku węgla
• formułuje wnioski na
podstawie
przeprowadzonych lub
zilustrowanych
doświadczeń

rodzaj gazu wydzielanego
podczas procesu
fotosyntezy
• opisuje wpływ
czynników wewnętrznych
na intensywność procesu
fotosyntezy
•omawia przystosowania
roślin światłolubnych
i cieniolubnych do
prowadzenia fotosyntezy
w warunkach różnej
intensywności światła

• planuje i przeprowadza
doświadczenia
wykazujące wpływ
temperatury, zawartości
dwutlenku węgla
i natężenia światła na
intensywność fotosyntezy
oraz interpretuje wyniki
tych doświadczeń

•wykazuje zależność
rozmieszczenia
chloroplastów
w komórkach wybranych
roślin od warunków
świetlnych

Badanie allelopatii u
wybranych roślin.

•podaje przykłady
oddziaływań
antagonistycznych
•podaje znaczenie
terminów:
samoprzerzedzenie,
wyparcie konkurenta
•charakteryzuje
roślinożerność
•wymienia skutki
konkurencji
wewnątrzgatunkowej
•podaje główne
przyczyny
i skutki konkurencji
międzygatunkowej

•charakteryzuje
mechanizmy obronne u
roślin
•omawia na podstawie
wykresu cykliczne
zmiany liczebności w
układzie
roślinożerca–roślina

•wyjaśnia, na czym
polega zasada
konkurencyjnego
wypierania
•charakteryzuje skutki
konkurencji
wewnątrzgatunkowej
i międzygatunkowej
•podaje konsekwencje
w ograniczaniu niszy
ekologicznej jednego
z konkurentów

•wyjaśnia zmiany
liczebności populacji
w układzie
zjadający–zjadany
•wyjaśnia zasadę
ujemnego sprzężenia
zwrotnego, analizując
cykliczne zmiany w
liczebności populacji
zjadającego
i zjadanego na
przykładzie
roślinożerności
i drapieżnictwa
•wyjaśnia, jakie znaczenie
dla funkcjonowania
biocenozy zależności
allopatycznych

•planuje i przeprowadza
doświadczenie
wykazujące
oddziaływania
antagonistyczne między
osobnikami wybranych
gatunków

•określa skutki działania
substancji
allelopatycznych

Czy można
wyizolować własne

• charakteryzuje budowę
pojedynczego nukleotydu
DNA i RNA

• wyjaśnia, na czym
polega komplementarność
zasad

• charakteryzuje budowę
chemiczną i budowę
przestrzenną cząsteczek

• rozróżnia zasady
azotowe na podstawie
wzorów

• wyjaśnia związek
sekwencji DNA



DNA? • przedstawia rolę DNA
• wymienia wiązania
występujące w DNA i
RNA
• wymienia rodzaje RNA
i określa ich rolę
• określa lokalizację DNA
w komórkach
eukariotycznych
i prokariotycznych

• przedstawia rodzaje
nukleotydów i ich rolę
• wymienia i wskazuje
wiązania w cząsteczce
DNA
• wyjaśnia pojęcie
podwójna helisa

DNA i RNA
• porównuje budowę i
rolę DNA z budową i rolą
RNA
• przedstawia proces
replikacji DNA

• oblicza procentową
zawartość zasad
azotowych w DNA
• wykazuje związek
replikacji z podziałem
komórki
• planuje doświadczenie
mające na celu izolację
DNA

z pierwszorzędową
strukturą białek
• rozwiązuje zadania
o wyższym stopniu
trudności dotyczące
zawartości zasad
azotowych w cząsteczce
DNA
• przeprowadza
doświadczenie mające na
celu izolację DNA

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu matod badawczych stosowanych w biologii


