
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII – ZAKRES PODSTAWOWY 

I.    GENETYKA.  UCZEŃ: 

 1)  rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centro 

mer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci;  

2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji 

genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA; 

3) przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w 

DNA, kod genetyczny); wyjaśnia różnicę pomiędzy informacją genetyczną a kodem genetycznym; 

4) przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą; 

 5) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki 

(fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność); 

 6) wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh); 

7) przedstawia dziedziczenie płci u człowieka i podaje przy kłady cech człowieka sprzężonych z płcią 

(hemoflia, daltonizm); 

 8) podaje ogólną definicję mutacji oraz wymienia przyczyny ich wystąpienia (mutacje spontaniczne i 

wywołane przez czynniki mutagenne); podaje przy kłady czynników mutagennych; 

 9) rozróżnia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz podaje przy kłady chorób człowieka 

warunkowanych takimi mutacjami. .  

II.    BIOTECHNOLOGIA I INŻYNIERIA GENETYCZNA. UCZEŃ:  

1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przy kłady 

produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery);  

2) wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej za stosowania; 

wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”; 

 3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do 

mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem 

transformowanych mikroorganizmów; 

 4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w 

rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych; 

 5) opisuje klonowanie ssaków; 

 6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka); 

 7) wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w których warto 

skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA; 

 8) wyjaśnia istotę terapii genowej 



 

 III.        RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I JEJ ZAGROŻENIA.       UCZEŃ: 

  1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; 

wskazuje przyczyny spadku różnorodno- ści genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i 

ekosystemów 

  2) przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i 

estetyczne);  

  3) przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba 

gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw): 

4) podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nad miernej 

eksploatacji ich populacji; 

5) podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku; 

 6) przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody 

w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;  

7) uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, 

podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


