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NaCoBeZu    Biologia  Klasa 8 

Dział I.  GENETYKA 
 
1. Czym jest genetyka? 
a) określasz zakres badań genetyki 
b) wskazujesz cechy indywidualne i gatunkowe podanych organizmów 
c) uzasadniasz występowanie zmienności wśród ludzi 
 
2. DNA – nośnik informacji genetycznej 
a) wskazujesz miejsca gdzie występuje DNA,  wymienisz elementy składowe DNA 
b) przedstawiasz rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej   
c) charakteryzujesz budowę DNA i RNA 
d) wymieniasz rodzaje zasad azotowych  
e) wyjaśniasz komplementarność zasad azotowych 
f) znasz budowę chromosomu, definiujesz pojęcia kariotyp, genotyp, gen, nukleotyd 
g) przedstawiasz budowę i rolę jądra komórkowego, rozumiesz dlaczego DNA musi być 
wiązany przez białka  
 
3. Podziały komórkowe 
a) omawiasz pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki diploidalne, komórki haploidalne, 
autosomy, chromosomy płci  
b) omawiasz przebieg podziałów komórkowych (mitoza, mejoza) 
c) przedstawiasz znaczenie mitozy i mejozy  
d) wykazujesz konieczność redukcji ilości materiału genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet                                                                                                                              

4. Podstawowe prawa dziedziczenia                                                                                          
a) omawiasz badania Mendla i podajesz treść I prawa (prawo czystości gamet)                                  
b) zapisujesz genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty                       
c) rozpoznajesz genotypy, określasz fenotyp rodziców i pokolenia potomnego                          
d) rozpisujesz krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu                               

5. Dziedziczenie cech u człowieka                                                                                                  
a) rozpoznajesz u ludzi cechy dominujące i recesywne                                                                   
b) rozumiesz, że cechy recesywne są warunkowane przez allele homozygoty recesywnej                                                                                                                             
c) wskazujesz cechy człowieka, które są zarówno wynikiem działania genów,                                  
jak i czynników środowiska                                                                                                                       

6. Dziedziczenie płci u człowieka                                                                                                    
a) podajesz liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej (somatycznej)                        
i haploidalnej (płciowej) człowieka                                                                                                      
b) rozpoznajesz kariotyp człowieka, określasz cechy chromosomów płciowych  X i Y                     
c) rozumiesz mechanizm dziedziczenia płci u człowieka                                                                
d) znasz choroby (hemofilia, daltonizm) wynikające z dziedziczenia cech recesywnych 
sprzężonych z płcią                                                                                                                            
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7.   Dziedziczenie grup krwi                                                                                                              
a) wymieniasz grupy krwi u człowieka oraz omawiasz mechanizm ich dziedziczenia              
b) wyjaśniasz sposób dziedziczenia czynnika Rh, wiesz w jakiej sytuacji może dojść do 
konfliktu serologicznego                                                                                                                        
c) na podstawie rozwiązywania krzyżówek genetycznych potrafisz ustalić grupy krwi, znając 
grupy krwi ich rodziców                                                                                            

8. Mutacje                                                                                                                                              
a) definiujesz pojęcie mutacja                                                                                                       
b) wymieniasz czynniki mutagenne (powodujące mutacje w materiale genetycznym)                            
c) rozróżniasz mutacje genowe i chromosomowe                                                                       
d) podajesz przykłady chorób warunkowanych mutacjami genowymi                                                    
i chromosomowymi. 

Dział II.  EWOLUCJA ŻYCIA 
 
1. Ewolucja i jej dowody 
a) definiujesz, czym jest ewolucja świata żywego 
b) wymieniasz dowody ewolucji 
c) podajesz przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka 
 
2. Mechanizmy ewolucji 
a) rozumiesz na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny 
b) wymieniasz dowody ewolucji: bezpośrednie i pośrednie 
c) znasz pośrednie ogniwa ewolucji 
d) wymieniasz organizmy, które są endemitami, reliktami, żywymi skamieniałościami 
e) charakteryzujesz  proces powstawania nowych gatunków na przykładzie darwinek 
 
3. Pochodzenie człowieka 
a) podajesz przykłady organizmów należących do rzędu naczelnych (Primates) 
b) omawiasz cechy typowe człowieka rozumnego (Homo sapiens) 
c) określasz stanowisko systematyczne człowieka  
d) wskazujesz podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi 
 
 
Dział III.  EKOLOGIA 
 

1. Organizm a środowisko                                                                                                             
a) wyjaśniasz, czym zajmuje się ekologia                                                                                      
b) identyfikujesz i odróżniasz siedlisko od niszy ekologicznej danego organizmu                        
c) znasz zasady posługiwania się skalą porostową,  znasz formy morfologiczne porostów 
wykorzystywanych w tej skali, rozpoznajesz na ilustracji formy morfologiczne porostów 
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2. Cechy populacji                                                                                                                       
a) definiujesz pojęcia populacja i gatunek                                                                                               
b) charakteryzujesz cechy populacji: liczebność, zagęszczenie, czynniki wpływające na 
liczebność i zagęszczenie, rozmieszczenie populacji w przestrzeni, struktura płciowa i 
wiekowa populacji                                                                                                                                       
c) wiesz, co można odczytać i wywnioskować z piramidy wieku populacji, struktury płciowej 

3. Konkurencja                                                                                                                                   
a) znasz podstawowe zależności międzygatunkowe (antagonistyczne, nieantagonistyczne i ich 
rodzaje)                                                                                                                                                  
b) wymieniasz zasoby, o które mogą konkurować organizmy                                                             
c) znasz przyczyny i skutki konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej                     

4. Drapieżnictwo/Roślinożerność                                                                                                   
a) wymieniasz przykłady roślinożerców, wskazujesz przykłady drapieżników i ich ofiar                                                                                                                              
b) znasz przystosowania organizmów do drapieżnictwa, potrafisz wymienić rośliny drapieżne                                                                                                                                     
c) przedstawiasz adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego                                                      

5. Pasożytnictwo                                                                                                                             
a) podajesz przykłady pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych                                                 
b) wymieniasz gatunki pasożytniczych roślin                                                                                            
c) znasz przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia 

6. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami 
a) wymieniasz i podajesz przykłady nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych 
b) rozróżniasz pojęcia komensalizm i mutualizm 
c) opisujesz funkcje, jakie pełni glon i grzyb w plesze porostów 
 
7. Czym jest ekosystem? 
a) wymieniasz przykładowe ekosystemy, przedstawiasz składniki biotopu i biocenozy 
b) rozróżniasz ekosystemy sztuczne i naturalne 
c) znasz przemiany ekosystemów, opisujesz sukcesję pierwotną i wtórną 
 
8. Zależności pokarmowe 
a) wymieniasz i nazywasz podstawowe ogniwa łańcucha pokarmowego 
b) przyporządkowujesz organizmy do poszczególnych ogniw łańcuch pokarmowego 
c) wykazujesz istotną rolę reducentów w ekosystemie 
 
9. Materia i energia w ekosystemie 
a) omawiasz piramidę ekologiczną na podstawie ilustracji 
b) wykazujesz, że materia krąży w ekosystemie a energia przepływa przez ekosystem 
c) omawiasz schemat obiegu węgla w ekosystemie 
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Dział IV.  CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 
 
1. Różnorodność biologiczna 
a) przedstawiasz poziomy różnorodności biologicznej  
b) wymieniasz czynniki wpływające na stan ekosystemów 
c) wykazujesz zmiany różnorodności biologicznej podczas sukcesji 
 
2. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 
a) wymieniasz przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności 
biologicznej 
b) podajesz przykłady gatunków obcych 
c) rozumiesz, jaki wpływ może mieć działalność człowieka na zmiany różnorodności 
biologicznej 
 
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody 
a) wymieniasz przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody 
b) wyjaśniasz znaczenie recyklingu dla racjonalnego gospodarowania zasobami 
c) klasyfikujesz zasoby przyrody na wyczerpywalne i niewyczerpywalne 
 
4. Sposoby ochrony przyrody 
a) znasz cele ochrony przyrody 
b) wymieniasz formy ochrony przyrody, omawiasz formy ochrony indywidualnej  
i obszarowej 
c) wykazujesz różnicę między ochroną gatunkową, ochroną ścisłą a ochroną częściową 
 
 
 
 


