
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej  
oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej 

1. Biologia jako nauka

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

Uczeń: 
• wymienia dziedziny 

biologii  
• wymienia czynności 
życiowe organizmów 

• wymienia źródła 
wiedzy biologicznej 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie, 
podaje nazwy części 
mikroskopu, prowadzi 
obserwacje biol.

Uczeń: 
• wymienia nauki przyrodnicze 
• opisuje wskazane cechy 

organizmów 
• wymienia czynności życiowe 

organizmów 
• wyjaśnia, czym zajmuje się 

wskazana dziedzina biologii 
• porównuje obserwację  

z doświadczeniem  
• korzysta ze źródeł wiedzy  
• z niewielką pomocą nauczyciela 

przeprowadza doświadczenie  
• podaje nazwy części mikroskopu 

Uczeń: 
• wmienia cechy wspólne org. 
• opisuje czynności życiowe org. 
• na podstawie opisu 

przeprowadza doświadczenie 
• rozróżnia próbę kontrolną  

i próbę badawczą 
• opisuje źródła wiedzy biol. 
• wymienia cechy dobrego 

badacza 
• opisuje budowę mikroskopu 

optycznego 
• samodzielnie prowadzi 

obserwacje mikroskopowe

Uczeń: 
• charakteryzuje wszystkie czynności 
życiowe organizmów 

• wymienia poziomy budowy 
organizmów  

• opisuje wybrane dziedziny biologii 
• planuje, wykonuje, dokumentuję 

obserwację, doświadczenie 
• korzysta z różnych źrodel wiedzy 

biologicznej 
• wymienia cechy dobrego 

badacza 
• wymienia części optyczne  

i mechaniczne mikroskopu

II. Budowa i czynności życiowe organizmów.

ocena dopuszczająca 
• wymienia 3 

najważniejsze 
pierwiastki budujące 
org. 

• wymienia związki 
budujące org. 

• wskazuje komórkę 
jako podstawową 
jednostkę budulcową 
organizmów 

• podaje przykłady 
org.jedno-  
i wielokomórkowych 

• wymienia, wskazuje 
organelle komórkowe 

• wykonuje rysunek biol. 
• podaje przykłady org. 

samo- 
i cudzożywnych 

ocena dostateczna 
• wymienia 5 pierwiastków 

budujących organizm 
• wyjaśnia, dlaczego komórkę 

nazywamy podstawową jednostką 
organizmu 

• wymienia i wskazuje organelle 
komórki 

• podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej 

• wymienia funkcje wybranych 
organelli komórkowych 

• obserwuje pod mikroskopem 
różne komórki 

• podaje różnicę między 
samożywnością  
i cudzożywnością org 

• określa cel oddychania  
i odżywiania

ocena dobra 
• wymienia pierwiastki oraz związki 

chemiczne budujące org.                
• omawia rolę białek i tłuszczów  
• określa, czym różnią się od siebie 

komórki  
• opisuje budowę komórki zwierzęcej  
• podaje różnicę między komórką 

jądrową i bezjądrową, podaje 
przykłady komórek 

• wyjaśnia rolę organelli komórkowych 
• obserwuje komórki pod 

mikroskopem, wykonuje ich rysunki 
• opisuje proces fotosyntezy, 

wymienia produkty i substraty 
fotosyntezy 

• omawia sposoby odżywiania 
cudzożywnego 

• wyjaśnia, na czym polega 
oddychanie tlenowe i beztlenowe 

• opisuje sposoby wymiany gazowej/
narządy

ocena bardzo dobra 
• wymienia zwiazki chemiczne 

budujące organizm oraz ich rolę 
• rozpoznaje różne komórki, 

porównuje ich budowę 
• wymienia organelle komórkowe, 

podaje ich funkcje  
• wykonuje preparat z liścia 

moczarki kanadyjskiej 
• opisuje fotosyntezę, wymienia 

czynniki, od których zależy jej 
przebieg 

• podaje różnicę między 
oddychaniem tlenowym  
i beztlenowym, przykłady org. 

• opisuje wymianę gazową  
u różnych org., podaje różne 
sposoby wymiany gazowej



III wirusy, bakterie, protisty i grzyby.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna 
• wyjaśnia, czym zajmuje się 

systematyka 
• podaje definicję gatunku 
• wymienia nazwy królestw i podaje 

przykłady organizmów należących  
do danego królestwa 

• wymienia cechy, którymi wirusy 
różnią się od organizmów 

• podaje przykłady wirusów, bakterii, 
protistów i grzybów, opisuje ich 
czynności źyciowe wskazane przez 
nauczyciela 

• z niewielką pomocą nauczyciela 
wyszukuje protisty w preparacie 
obserwowanym pod mikroskopem 

• opisuje budowę grzybów, czynności 
życiowe oraz ich znaczenie 

• rozpoznaje wskazane przez nauczyciela 
gatunki grzybów trujących i jadalnych

ocena dobra 
• wykazuje hierarchiczną 

strukturę jednostek klasyfikacji 
biologicznej 

• charakteryzuje wskazane 
królestwo 

• przyporządkowuje organizm  
do królestwa 

• wyjaśnia, dlaczego wirusy nie są 
organizmami 

• rozpoznaje różne formy  bakterii  
• opisuje budowę oraz czynności 
życiowe bakterii, protistów, 
grzybów, podaje  przykłady 
chorobotworczych 

• zakłada hodowlę protistów 
• z pomocą nauczyciela prowadzi 

obserwacje mikroskopowe 
protistów 

• opisuje sposoby odżywiania, 
oddychania grzybów oraz ich 
znaczenie 

• omawia budowę porostów

ocena bardzo dobra 
• uzasadnia potrzebę 

klasyfikowania organizmów  
i przedstawia zasady systemu 
klasyfikacji biol. 

• przedstawia zależność  między 
cechą organizmu a jego 
przynależnoscią do danego 
królestwa 

• omawia rolę wirusów, bakterii, 
protistów, grzybów, ich budowę 
oraz czynności życiowe  

• wskazuje drogi wnikania wirusów, 
bakterii, grzybów 
chorobotwórczych do organizmu, 
wymienia choroby wywoływane 
przez nie 

• zakłada hodowlę protistów, 
rozpoznaje je pod mikroskopem, 
wykonuje rysunek spod 
mikroskopu

• wymienia jednostki 
klasyfikacji biol. 

• wymienia nazwy 
królestw organizmów 

• wymienia miejsca 
występowania wirusów, 
bakterii, protistów, 
grzybów 

• podaje przykłady 
bakterii, protistów i 
grzybów  

• opisuje budowę grzybów 
• z pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty  
w preparacie 
mikroskopowym

IV. Tkanki i organy roślinne.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek 
roślinnych 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje na ilustracji 
tkanki roślinne 

• wskazuje organy rośliny 
(korzeń, łodygę, liście) 
podaje ich podstawowe 
funkcje  

• rozpoznaje systemy 
korzeniowe

• określa najważniejsze funkcje 
wskazanych tkanek roślinnych 

• opisuje rozmieszczenie 
wskazanych tkanek 
w organizmie roślinnym 

• rozpoznaje na ilustracji  tkanki 
roślinne oraz organy 

• podaje podstawowe funkcje 
organów roślinnych  

• rozpoznaje na ilustracjach 
modyfikacje korzeni 

• omawia budowę zewnętrzną 
korzenia 

• wskazuje cechy adaptacyjne tkanek 
roślinnych do pełnienia określonych 
funkcji 

• na podstawie opisu rozpoznaje 
wskazane tkanki roślinne 

• z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
rodzaje tkanek roślinnych 
obserwowanych pod mikroskopem 

• wykazuje związek modyfikacji 
korzenia z adaptacją do środowiska 
zajmowanego przez roślinę 

• opisuje przyrost korzenia  
na długość

• rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych pod 
mikroskopem 

• przyporządkowuje tkanki do 
organów i wskazuje na 
hierarchiczną budowę organizmu 
roślinnego 

• wykorzystuje wiedzę o tkankach 
do wyjaśnienia sposobu 
pobierania wody przez roślinę 

• wskazuje organy rośliny, podaje ich 
funkcje oraz modyfikacje 

• wyjaśnia związek pomiędzy 
dodatkową funkcją organu 
roślinnego a jego modyfikacją 



V. Różnorodność roślin.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

• wymienia nazwy elementów 
budowy zewnętrznej pędu 

• wymienia i wskazuje organy 
rośliny 

• rozpoznaje liście pojedyncze  
i liście złożone 

• rozpoznaje mchy oraz 
paprotniki wśród innych roślin 

• wymienia miejsca 
występowania mchów, 
paprotników oraz ich rolę w 
przyrodzie 

• rozpoznaje rośliny 
nagonasienne oraz 
okrytonasienne wśród innych 
roślin, wymienia miejsca ich 
występowania 

• rozpoznaje organy roślinne  
i wymienia ich funkcje 

• wymienia rodzaje owoców 
• przedstawia sposoby 

rozprzestrzeniania się owoców 
• wymienia elementy łodyg 

służące do rozmnażania 
wegetatywnego 

• podaje znaczenie roślin 
okrytonasiennych  

• z pomocą nauczyciela korzysta  
z klucza do oznaczania 
organizmów, dokonuje 
obserwacji roślin

• wskazuje organy rośliny 
zielnej, podaje ich 
podstawowe funkcje 

• nazywa części ciała mchu 
• z pomocą nauczyciela 

przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania wody 
przez mchy 

• podaje nazwy organów 
paproci, wyjaśnia ich rolę 

• opisuje funkcje kwiatów  
i nasion 

• omawia budowę rośliny 
nagonasiennej  
na przykładzie sosny 

• podaje przykłady  roślin 
okrytonasiennych, podaje 
ich znaczenie 

• rozróżnia formy 
morfologiczne roślin 
okrytonasiennych (rośliny 
zielne, krzewinki, krzewy, 
drzewa), 

• podaje nazwy elementów 
budowy kwiatu 

• omawia budowę owoców 
• wymienia rodzaje owoców 
• wymienia etapy kiełkowania 

nasion 
• z niewielką pomocą 

nauczyciela korzysta z klucza 
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej 
okolicy, dokonuje obserwacji 
roślin 

• omawia funkcje poszczególnych 
elementów pędu, podaje ich funkcje 

• podaje, rozpoznaje modyfikacje 
poszczególnych organów roślin  

• rozróżnia typy ulistnienia łodygi 
• rozpoznaje elementy budowy mchów 

i wyjaśnia ich funkcje 
• omawia znaczenie mchów, 

paprotników, roślin nagonasiennych  
i okrytonasiennych w przyrodzie i dla 
człowieka 

• przeprowadza doświadczenie 
wykazujące zdolność wchłaniania 
wody przez mchy 

• rozpoznaje, korzystając z atlasów 
roślin 5 gatunków paprotników oraz 
5 gatunków roślin okrytonasiennych 

• wymienia przystosowania roślin 
nagonasiennych do warunków życia 

• rozpoznaje  rośliny okrytonasienne 
• wymienia sposoby zapylania kwiatów 
• wykazuje zmiany zachodzące  

w kwiecie po zapyleniu 
• wymienia różne typy owoców 
• wyjaśnia funkcje poszczególnych 

elementów nasienia 
• rozpoznaje na pędzie fragmenty, które 

mogą posłużyć do rozmnażania 
wegetatywnego 

• korzysta z prostego klucza  
do oznaczania organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

• rozpoznaje przedstawicieli rodzimych 
drzew liściastych

• opisuje modyfikacje 
organow roślin 
okrytonasiennych jako 
adaptację do życia w 
określonym środowisku  

• wyjaśnia, dlaczego mchy 
uważane są za najprostsze 
rośliny lądowe 

• według opisu przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolność wchłaniania wody 
przez mchy 

• rozpoznaje i opisuje 
wybrane gatunki 
mszaków, paprotników, 
roślin nago- i 
okrytonasiennych 

• omawia znaczenie roślin 
nago- i okrytonasiennych 

• wyjaśnia, dlaczego 
kwiatostany ułatwiają 
zapylanie 

• wykazuje adaptacje budowy 
owoców do sposobów ich  
rozprzestrzeniania się 
owocow 

• omawia budowę nasion, 
elementy budowy kwiatu, 
określa ich funkcje  
w rozmnażaniu  

• sprawnie korzysta z prostego 
klucza do oznaczania 
organizmów, samodzielnie 
prowadzi obserwacje roślin


