
 
NaCoBeZu z biologii dla klasy 3 

 

Genetyka 

 

1. Czym jest genetyka? 

• definiuję genetykę jako naukę o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów 

• rozpoznaję cechy dziedziczne i niedziedziczne 

• rozpoznaję cechy gatunkowe i cechy indywidualne 

• opisuję zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach 

• opisuję zmienność wśród ludzi 

 
 2. Nośnik informacji genetycznej – DNA 

• opisuję budowę DNA 

• definiuję pojęcia: nukleotyd, helisa, chromatyna 
• wymieniam rodzaje zasad azotowych 
• wyjaśniam komplementarność zasad azotowych 
• wyjaśniam pojęcie gen i genom, kariotyp 
• opisuję budowę chromosomu 
• wyjaśniam przebieg replikacji 
• omawiam budowę i funkcje RNA 
 

3. Przekazywanie materiału genetycznego 

• definiuję  pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki diploidalne, komórki haploidalne, autosomy, 
chromosomy płci 

• omawiam przebieg podziałów komórkowych 

• wykazuję znaczenie mitozy i mejozy 

• omawiam znaczenie rekombinacji genetycznej 

• proces powstawania białka 

  • wykazuję konieczność redukcji ilości materiału genetycznego w komórkach macierzystych 

gamet 

 
4. Odczytywanie informacji genetycznej 

• wyjaśniam pojęcie gen 

• omawiam sposób zapisu informacji genetycznej w DNA 

• podaję cechy kodu genetycznego - trójkowy, uniwersalny 

• wyjaśniam znaczenie kodu genetycznego 

 

5. Dziedziczenie cech 

• omawiam badania Mendla i podaję treść I prawa (prawo czystości gamet) 

•  rozpoznaję u ludzi cechy dominujące i recesywne 

•  zapisuję genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty 

• rozpoznaję genotypy, określam fenotyp rodziców i pokolenia potomnego 

•  wykonuję krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu 
 
6. Dziedziczenie płci u człowieka 

•  rozpoznaję chromosomy płci i autosomy 

• omawiam mechanizm dziedziczenia płci 

• omawiam dziedziczenie cech sprzężonych z płcią 

• uzasadniam znaczenie wiedzy o położeniu genów  
 
7. Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka 

• omawiam dziedziczenie  grup krwi (układ ABO) 

• omawiam dziedziczenie czynnika Rh 

• określam, kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego 

• wymieniam cechy zależne od wielu genów i środowiska 



 
8. Mutacje jako czynnik zmienności genetycznej 

• wymieniam rodzaje mutacji 

• wymieniam czynniki mutagenne 

• określam znaczenie mutacji zachodzących w komórkach diploidalnych i haploidalnych 

• podaję różnice między zmiennością organizmów a mutacjami 

• wymieniam choroby genetyczne, podaję ich przyczyny i objawy 

• określam znaczenie badań prenatalnych 

 

Ewolucjonizm 

 

9. Ewolucja i jej dowody 

• definiuję pojęcie „ewolucja” 

• wymieniam i charakteryzuję bezpośrednie dowody ewolucji: skamieniałości, ogniwa pośrednie, relikty 

• wymieniam i charakteryzuję pośrednie dowody ewolucji: narządy szczątkowe, jedność budowy i 

funkcjonowania, rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej, struktury homologiczne i 

analogiczne, konwergencja, dywergencja. 

 
10. Mechanizmy ewolucji 

• omawiam główne założenia teorii ewolucji Darwina 

• definiuję pojęcie „endemit” i  wymieniam przykłady endemitów 

• wyjaśniam, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny i podaję różnice między nimi 

• ilustruję przykładami działanie doboru naturalnego i doboru sztucznego 

• wyjaśniam pojęcie melanizmu przemysłowego 

• omawiam założenia syntetycznej teorii ewolucji 

 
11. Pochodzenie człowieka 

• przedstawiam stanowisko systematyczne człowieka 

  • określam podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi 

• omawiam przebieg ewolucji człowieka 

• wymieniam czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka 

 

EKOLOGIA 

12. Czym zajmuje się ekologia? 

• wyjaśniam, czym zajmuje się ekologia 

• wymieniam czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych środowiskach 

• rozróżniam siedlisko i niszę ekologiczną 

• omawiam na przykładzie wpływ środowiska na wygląd organizmu 

• omawiam różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska 

• odczytuję z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji 

 

13. Cechy populacji  

• odróżniam populację od gatunku 

• charakteryzuję liczebność i zagęszczenie 

• omawiam czynniki wpływające na liczebność (rozrodczość, śmiertelność, migracje) 

• omawiam wędrówki zwierząt 

• charakteryzuję strukturę przestrzenną 

• opisuję życie w stadzie, hierarchia w stadzie 

• opisuję strukturę wiekową i płciową 

• charakteryzuję piramidy wieku 

 
14. Charakterystyka konkurencji 

• rozróżniam antagonistyczne i nieantagonistyczne zależności między organizmami 



• charakteryzuję konkurencję (konkurencja wewnątrzgatunkowa i konkurencja międzygatunkowa) 

• omawiam konkurencję jako czynnik doboru naturalnego 

 
15. Charakterystyka roślinożerności 

• znaczenie roślinożerców w przyrodzie 

• regulacja liczebności roślin i roślinożerców 

• przystosowania organizmów do odżywiania się pokarmem roślinnym 

• sposoby obrony roślin przed zjadaniem znaczenie roślinożerców w przyrodzie 

• regulacja liczebności roślin i roślinożerców 

• przystosowania organizmów do odżywiania się pokarmem roślinnym 

• sposoby obrony roślin przed zjadaniem 

 
16. Charakterystyka drapieżnictwa 

• wyjaśniam na wybranych przykładach, na czym polega drapieżnictwo 

• wykazuję rolę drapieżników w przyrodzie jako regulatorów liczebności ofiar 

• omawiam przystosowania organizmów do drapieżnictwa 

• przedstawiam różne strategie polowań stosowanych przez drapieżniki 

• omawiam sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami 

• wymieniam przykłady roślin drapieżnych i ich przystosowania do zdobywania pokarmu 

 
17. Pasożytnictwo 

• wyjaśniam, na czym polega pasożytnictwo, 

• wymieniam przykłady pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, 

• charakteryzuję przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia, 

• omawiam pasożytnictwo u roślin, 

• omawiam znaczenie pasożytów w funkcjonowaniu ekosystemu 

 

18. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami 

• wymieniam rodzaje nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych 

• charakteryzuję mutualizm, protokooperację i komensalizm 

• podaję przykłady występowania zależności dodatnich w przyrodzie 

• charakteryzuję rolę grzyba i glonu w plesze porostu, rolę rośliny motylkowej i  bakterii brodawkowych, 

znaczenie mikoryzy. 

 
19. Struktura ekosystemu i jego funkcjonowanie 

• przedstawiam składniki biotopu i biocenozy. 

• rozróżniam ekosystemy sztuczne i naturalne. 

• wyjaśniam, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu. 

• charakteryzuję przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej. 

• wymieniam i charakteryzuję piętra lasu 

• omawiam sukcesję ekologiczna oraz jej rodzaje  

 
20. Materia i energia w ekosystemie 

• omawiam łańcuch pokarmowy i sieć pokarmową 

• omawiam piramidę ekologiczną 

• wykazuję, że materia krąży w ekosystemie a energia przepływa przez ekosystem 

• wskazuję nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do krążenia materii 

• omawiam obieg węgla w ekosystemie 

 
 
21. Różnorodność biologiczna 

• wyjaśniam co to jest różnorodność biologiczna 

• omawiam poziomy różnorodności biologicznej: różnorodność ekosystemowa, gatunkowa, genetyczna 

• wymieniam przyczyny zagrożenia różnorodności biologicznej 



 

Ochrona środowiska 

 

22. Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery 

•  analizuję zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń atmosfery 

• dokonuję podziału zanieczyszczeń atmosfery 

  • charakteryzuję skutki zanieczyszczeń atmosfery: kwaśne opady, globalne ocieplenie, dziura 

ozonowa, smog 

• określam stan czystości powietrza na podstawie skali porostowej 

• wskazuję metody ochrony atmosfery 

• wymieniam odnawialne źródła energii 

 
23. Wpływ człowieka na stan czystości wód 

• wskazuję źródła zanieczyszczeń wód słodkich i słonych 

  • określam wpływ wycieków ropy naftowej na stan ekosystemów morskich 

• wskazuję skutki wpływu zakwitów glonów na stan wód 

• opisuję klasy czystości wód 

• wymieniam sposoby ochrony wód 

• opisuję metody oczyszczania ścieków 

 
24. Zagrożenia i ochrona gleb 

• określam rolę gleby w ekosystemie 

• wyjaśniam wpływ próchnicy na żyzność gleby 

  • przedstawiam czynniki przyczyniające się do dewastacji gleby 

• opisuję rodzaje i skutki erozji gleby 

• podaję metody rekultywacji gleby 

 

25. Ochrona środowiska na co dzień 

• wskazuję działania wpływające na poprawę stanu środowiska 

• omawiam pojęcie biodegradacja, kompostowanie, recykling 

  • wskazuję odpady komunalne jako źródło zanieczyszczenia środowiska 

• wymieniam metody unieszkodliwianie odpadów 

• przyjmuję postawę świadomego konsumenta 

• dostrzegam znaczenie recyklingu 

• wymieniam surowce poddawane recyklingowi 

 

 

 


