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Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Ocena Wymagania programowe 

I. Podstawy analizy 
mikrobiologicznej 

1. Prowadzenie hodowli i 
badań mikrobiologicznych, 

prowadzenie sterylizacji 

Ocena 
dopuszczająca 

Uczeń potrafi 
- przygotować sprzęt, odczynniki i podłoża do hodowli 
drobnoustrojów  
- zastosować metody laboratoryjne hodowli drobnoustrojów 

      - przygotować materiał do badań mikrobiologicznych 
  Ocena dostateczna Uczeń potrafi  

jw. oraz 
- dobrać metody badań mikrobiologicznych  
- prowadzić analizę przy pomocy technik mikroskopowych  
- wymienić sposoby sterylizacji 

Ocena dobra Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- opisać metody sterylizacji: mechanicznej, fizycznej, i 
chemicznej;  

- dobrać sprzęt do przeprowadzenia sterylizacji  
Ocena bardzo 

dobra 
Uczeń potrafi  
jw. oraz 

 - dobrać środki chemiczne do wykonania sterylizacji w 
laboratorium mikrobiologicznym 

Ocena celująca Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- określa warunki hodowli drobnoustrojów 
- zidentyfikować drobnoustroje na podstawie obserwacji 



mikroskopowych 
             - opisać kolonie drobnoustroje na podstawie wyglądu   
             - przeprowadzić proces sterylizacji 

 
2. Przygotowanie podłoży 

mikrobiologicznych 
 

Ocena 
dopuszczająca 

Uczeń: potrafi  
- wymienić rodzaje podłoży mikrobiologicznych: namnażające, 
wybiórczo-różnicujące i transportowo -wzrostowe  
- dobrać metody sterylizacji do rodzaju szkła i podłoża 
mikrobiologicznego  

 Ocena dostateczna Uczeń: potrafi  
jw. oraz  

- prowadzić proces przygotowania pożywek  
 

Ocena dobra Uczeń: potrafi  
jw. oraz  

- dobrać podłoże do badanego materiału  
Ocena bardzo 

dobra 
Uczeń potrafi  
jw. oraz 

 - opisać zastosowanie podłoży mikrobiologicznych: 
namnażające, wybiórczo-różnicujące i transportowo-wzrostowe  
- opisać proces przygotowania podłoży do badań 
mikrobiologicznych w szczególności podłoże SS, Mc Conkeya, 
Wilsona-Blaira (wb), Nogrady, Chapmana, bulion odżywczy, 
agar odżywczy, bulion cukrowy 

           - określić warunki hodowli drobnoustrojów 
Ocena dobra Uczeń potrafi  

jw. oraz 
- wykonać podłoża mikrobiologiczne w szczególności podłoże SS, Mc 
Conkeya, Wilsona-Blaira (wb), Nogrady, Chapmana, bulion odżywczy, 
agar odżywczy, bulion cukrowy 
 

 II. 
Mikroskopowanie 
 

1. Przygotowanie 
preparatów 
mikroskopowych 

Ocena 
dopuszczająca 

Uczeń potrafi: 
- opisać sposób przygotowania preparatów przyżyciowych i 
utrwalonych 



 
  Ocena dostateczna Uczeń potrafi  

jw. oraz 
- określić zasady barwienia preparatów mikroskopowych  
 - rozróżnić rodzaje barwienia preparatów mikroskopowych, takie jak 
negatywny i pozytywny, prosty i złożony 
 

  Ocena dobra Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- rozróżnić barwniki stosowane do barwienia preparatów 
mikroskopowych  
 

  Ocena bardzo 
dobra 

Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- dobrać barwniki stosowane do barwienia preparatów 
mikroskopowych 
 - określić techniki wykonywania posiewów 
 

  Ocena celująca Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- dobrać rodzaj podłoża do badanego materiału  
 

III. Analiza 
żywności i wody 
przeznaczonej do 
spożycia przez 
ludzi 

 

1. Mikrobiologiczna analiza 
wody pitnej  

Ocena 
dopuszczająca 

Uczeń potrafi  
- wymienić wskaźniki jakości wody przeznaczonej do spożycia  

- stosować procedury poboru i przygotowania do badań próbek wody 

  Ocena dostateczna Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- opisać metody badania mikrobiologicznego wody pitnej 
- wykonać badania mikrobiologiczne wody pitnej  
- scharakteryzować wskaźniki jakości wody przeznaczonej   



spożycia przez ludzi 

Ocena dobra Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- określić miano coli  
- określić ogólną liczbę mikroorganizmów należących do 
różnych grup fizjologicznych w badaniu wody pitnej 
- opisać metody hodowlane stosowane do oznaczania liczby 
drobnoustrojów 
- wykonać posiew powierzchniowy, redukcyjny, wglebny 

Ocena bardzo 
dobra 

Uczeń potrafi  
jw. oraz 
 - porównać uzyskane wartości wskaźników mikrobiologicznych z 
normami 
 

Ocena celująca Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- interpretować wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi  
- planować pracę całego zespołu kontrolować realizację działań 
i dokonywać ich modyfikacji, dokonać samooceny 

 
2. Analiza środków 

spożywczych 
Ocena 

dopuszczająca 
Uczeń potrafi  
- stosować procedury poboru i przygotowania próbek środków 
spożywczych do badań 

 Ocena dostateczna Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- opisać metody badania mikrobiologicznego środków spożywczych 

Ocena dobra Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- wykonać badanie mikrobiologiczne środków spożywczych, 

Ocena bardzo 
dobra 

Uczeń potrafi  
jw. oraz 



- stosować metody hodowlane do oznaczania liczby 
drobnoustrojów w środkach spożywczych 
-  porównać uzyskane wartości wskaźników mikrobiologicznych z 
obowiązującymi normami 

Ocena celująca Uczeń potrafi  
jw. oraz 

- opracować plan analizy wybranych środków spożywczych 
 

IV. Analiza ścieków, 
powietrza i gleby 

 

1. Mikrobiologiczna 
analiza 

Ścieków, powietrza 
 i gleby 

Ocena 
dopuszczająca 

Uczeń potrafi 
- opisać sposób badania mikrobiologicznego, ścieków, powietrza i gleby  

  Ocena dostateczna Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- pobrać i przygotować materiał do analizy mikrobiologicznej ścieków, 
powietrza i gleby 

Ocena dobra Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- określić ogólną liczbę mikroorganizmów należących do różnych grup 
fizjologicznych w badaniu mikrobiologicznym ścieków, powietrza i 
gleby  

Ocena bardzo 
dobra 

Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- porównuje uzyskane wyniki badań analitycznych z obowiązującymi 
normami  

Ocena celująca Uczeń potrafi  
jw. oraz 
- ocenić jakość ścieków, powietrza i gleby 
 

 


