
II Powiatowy Konkurs Biologiczno- Chemiczny 

 

Treści kształcenia - Gimnazjum: 

VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.  

1. Tkanki, narządy, układy narządów.  

2. Układ ruchu.  

3. Układ pokarmowy i odżywianie się.  

4. Układ oddechowy.  

5. Układ krążenia.  

6. Układ odpornościowy.  

7. Układ wydalniczy.  

8. Układ nerwowy.  

9. Narządy zmysłów.  

10. Układ dokrewny.  

11. Skóra.  

12. Rozmnażanie i rozwój.  

 

VIII. Genetyka. Uczeń:  

1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i 

diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer), 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 przykłady cech człowieka sprzężonych 

z płcią (hemofilia, daltonizm); 

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

spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne); podaje przykłady czynników 

mutagennych; 

9) rozróżnia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz podaje przykłady chorób 

człowieka warunkowanych takimi mutacjami (mukowiscydoza, zespół Downa). 

 

Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń:  

1) planuje i przeprowadza doświadczenia  

 

2) dokonuje obserwacji:  

a) mikroskopowych preparatów trwałych (np. tkanki zwierzęce)  

 

 

 

 

 



 

Treści kształcenia - Klasa VIII szkoły podstawowej 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki. Uczeń:  

1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje 

obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; 

2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; 

3) analizuje wyniki i formułuje wnioski; 

4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych. 
 

 III. Organizm człowieka.  

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka.  

2. Skóra.  

3. Układ ruchu.  

4. Układ pokarmowy i odżywianie się 

5. Układ krążenia.  

6. Układ odpornościowy.  

7. Układ oddechowy.  

8. Układ moczowy i wydalanie.  

9. Układ nerwowy.  

10. Narządy zmysłów.  

11. Układ dokrewny.  

12. Rozmnażanie i rozwój.  

 

V. Genetyka. Uczeń:  

1) przedstawia strukturę i rolę DNA; 

2) wskazuje znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA; podaje 

znaczenie procesu replikacji DNA; 

3) opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer) i podaje liczbę chromosomów 

komórek człowieka oraz rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 

4) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i 

diploidalne; 

5) przedstawia nowotwory jako skutek niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz 

przedstawia czynniki sprzyjające ich rozwojowi (np. niewłaściwa dieta, niektóre używki, 

niewłaściwy tryb życia, promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska); 

6) przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki 

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

7) przedstawia dziedziczenie płci u człowieka; 

8) podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i przedstawia ich 

dziedziczenie; 

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

10) określa, czym jest mutacja oraz wymienia możliwe przyczyny ich występowania (mutacje 

spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne) i podaje przykłady czynników 

mutagennych (promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny 

grzybów pleśniowych, wirus HPV); 



11) podaje przykłady chorób genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami 

(mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół Downa). 


