
KLASA 8 

I. Genetyka (7 godzin) (wymagania szczegółowe V.1.–11) 

Cele szczegółowe kształcenia i 
wychowania 

Materiał nauczania Proponowane procedury osiągania 
celów 

I II III 

V. Genetyka. Uczeń potrafi: 1) 
przedstawić strukturę i rolę DNA; 2) 
wykazać znaczenie struktury podwójnej 
helisy w procesie replikacji DNA, podać 
znaczenie procesu replikacji DNA; 3) 
opisać budowę chromosomu 
(chromatydy, centromer) i podać liczbę 
chromosomów komórek człowieka oraz 
rozróżnić autosomy i chromosomy płci; 4) 
przedstawić znaczenie biologiczne mitozy 
i mejozy, rozróżnić komórki haploidalne i 
diploidalne; 5) przedstawić nowotwory 
jako skutek niekontrolowanych podziałów 
komórkowych oraz przedstawić czynniki 
sprzyjające ich rozwojowi (np.: 
niewłaściwa dieta, niektóre używki, 
niewłaściwy tryb życia, promieniowanie 
UV, zanieczyszczenia środowiska); 6) 
przedstawić dziedziczenie jednogenowe, 
posługując się podstawowymi pojęciami 
genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, 
homozygota, heterozygota, dominacja, 
recesywność); 7) przedstawić 
dziedziczenie płci u człowieka; 8) podać 
przykłady chorób sprzężonych z płcią 
(hemofilia, daltonizm) i przedstawić ich 
dziedziczenie; 9) wyjaśnić dziedziczenie 
grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik 
Rh); 10) określić czym jest mutacja oraz 
wymienić możliwe przyczyny ich 
występowania (mutacje spontaniczne i 
wywołane przez czynniki mutagenne) i 
podać przykłady czynników mutagennych 
(promieniowanie UV, promieniowanie X, 
składniki dymu tytoniowego, toksyny 
grzybów pleśniowych, wirus HPV); 11) 
podać przykłady chorób genetycznych 
człowieka warunkowanych mutacjami 
(mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół 
Downa) 

•Genetyka jako nauka o dziedziczności 
i zmienności organizmów • Nośnik 
informacji genetycznej – DNA • Gen i 
genom • Budowa chromosomu • 
Liczba chromosomów, autosomy i 
chromosomy płci • Replikacja i jej 
znaczenie • Przekazywanie materiału 
genetycznego – znaczenie mitozy i 
mejozy • Nowotwory jako skutek 
niekontrolowanych podziałów 
komórek • Czynniki sprzyjające 
rozwojowi nowotworów: – 
niewłaściwa dieta – niewłaściwy tryb 
życia – promieniowanie UV – 
zanieczyszczenia środowiska • 
Dziedziczenie cech • Badania Mendla • 
Dziedziczenie płci u człowieka • 
Choroby sprzężone z płcią • 
Mechanizm dziedziczenia grup krwi i 
czynnika Rh • Mutacje: – rodzaje 
mutacji – czynniki mutagenne – 
choroby genetyczne uwarunkowane 
mutacjami 

• Analizowanie własnych cech 
zewnętrznych i wyszukiwanie 
podobieństwa do rodzeństwa, rodziców 
i dziadków • Odciskiwanie kciuka i 
porównywanie rysunku linii papilarnych 
jako dowód występowania 
indywidualnych cech osobnika • 
Tworzenie nici komplementarnych do 
wskazanego fragmentu DNA • 
Wyszukiwanie informacji w różnych 
źródłach do prezentacji – Mutacje i i ich 
skutki • Wykonywanie z dowolnego 
materiału modelu chromosomu i helisy 
DNA • Praca w grupach metodą JIGSAW 
– podstawowe pojęcia genetyki • Praca 
w parach z kartami pracy zawierającymi 
zadania ilustrujące dziedziczenie 
jednogenowe – tutoring uczniowski • 
Praca w grupach – drzewo decyzyjne – 
W jaki sposób unikać czynników 
mutagennych? 

Cele wychowania: • Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób dotkniętych chorobami genetycznymi • Rozwijanie 
dociekliwości poznawczej • Kształtowanie postawy unikania czynników mutagennych 

 

 

 

 

II. Ewolucja życia (3 godziny) (wymagania szczegółowe VI.1)–3) 

Cele szczegółowe kształcenia i 
wychowania 

Materiał nauczania Proponowane procedury osiągania celów 



I II III 

VI. Ewolucja życia. Uczeń potrafi: 1) 
wyjaśnić istotę procesu ewolucji 
organizmów i przedstawić źródła 
wiedzy o jej przebiegu; 2) wyjaśnić 
na przykładach, na czym polega 
dobór naturalny i sztuczny oraz 
przedstawić różnice między nimi; 3) 
opisać podobieństwa i różnice 
między człowiekiem a małpami 
człekokształtnymi jako wynik 
procesów ewolucyjnych. 

• Ewolucja i dowody na jej istnienie • 
Mechanizmy ewolucji: - teoria Darwina 
- dobór naturalny - dobór sztuczny • 
Pochodzenie człowieka • 
Podobieństwa i różnice między 
człowiekiem a innymi naczelnymi • 
Ewolucja człowieka 

• Krótki wykład o ewolucji • Obserwacje 
skamieniałości, odcisków i inkluzji 
bursztynowych • Analiza zegara ewolucji na 
podstawie schematu • Analiza zdjęć 
różnorodnych organizmów powstałych w 
wyniku doboru naturalnego i sztucznego • 
Dyskusja na temat podobieństw i różnic 
między człowiekiem a innymi naczelnymi 

Cele wychowania: • Kształtowanie szacunku dla odmiennych poglądów • Wspieranie w kształtowaniu i obronie własnych 
poglądów 

 

 

 

III. Ekologia (9 godzin) (wymagania szczegółowe VII.1)–7) 

Cele szczegółowe kształcenia i 
wychowania 

Materiał nauczania Proponowane procedury osiągania celów 

I II III 

VII. Ekologia i ochrona środowiska 
Uczeń potrafi: 1) wskazać żywe i 
nieożywione elementy ekosystemu, 
wykazać, że są one powiązane 
różnorodnymi zależnościami; 2) opisać 
cechy populacji (liczebność, 
zagęszczenie, rozrodczość, 
śmiertelność, struktura przestrzenna, 
wiekowa i płciowa), dokonać 
obserwacji liczebności, 
rozmieszczenia, i zagęszczenia 
wybranego gatunku rośliny zielnej w 
terenie; 3) analizować oddziaływania 
antagonistyczne: konkurencję 
wewnątrzgatunkową i 
międzygatunkową, pasożytnictwo, 
drapieżnictwo i roślinożerność; 4) 
analizować oddziaływania 
nieantagonistyczne: mutualizm 
obligatoryjny (symbioza), mutualizm 
fakultatywny (protokooperacja) i 
komensalizm; 5) przedstawić strukturę 
troficzną ekosystemu, rozróżnić 
producentów, konsumentów (I-go i 
dalszych rzędów) i destruentów oraz 
przedstawić ich rolę w obiegu materii i 
przepływie energii przez ekosystem; 6) 
analizować zależności pokarmowe 
(łańcuchy pokarmowe i sieci 
troficzne), konstruować proste 
łańcuchy pokarmowe (łańcuchy 
spasania) oraz analizować 
przedstawione (w postaci schematu) 
sieci i łańcuchy pokarmowe; 7) 
analizować zakresy tolerancji 

• Zakres badań ekologii • Cechy 
populacji: liczebność, zagęszczenie, 
rozrodczość, śmiertelność, migracje, 
np. wędrówki zwierząt, struktura 
przestrzenna, wiekowa i płciowa, 
piramida wieku • Zależności między 
populacjami: – konkurencja – 
roślinożerność – drapieżnictwo – 
pasożytnictwo – mutualizm 
obligatoryjny – mutualizm 
fakultatywny – komensalizm • 
Struktura ekosystemu i jego 
funkcjonowanie • Materia i energia w 
ekosystemie • Łańcuchy i sieci 
pokarmowe • Poziomy troficzne: – 
producenci – konsumenci – destruenci 
• Równowaga dynamiczna w 
ekosystemie • Obieg węgla w 
ekosystemie • Rozkład martwej 
materii organicznej • Tolerancja 
ekologiczna • Przemiany ekosystemów 
• Zakresy tolerancji ekologicznej 
organizmów 

• Zajęcia terenowe w różnych 
ekosystemach – określanie siedlisk i nisz 
ekologicznych wybranych gatunków • 
Wyszukiwanie przykładów zależności 
wewnątrzi międzygatunkowych w różnych 
źródłach • Określanie sposobów 
rozmieszczenia populacji w terenie • 
Obserwacja w terenie cech populacji 
wybranego gatunku rośliny zielnej • Burza 
mózgów na temat czynników wpływających 
na liczebność i zagęszczenie populacji • 
Odczytywanie danych z piramid wieku • 
Praca w grupach metodą JIGSAW – 
roślinożerność • Analizowanie plansz 
ilustrujących przepływ energii i krążenie 
materii • Tworzenie modeli łańcuchów i 
sieci pokarmowych • Wyszukiwanie i 
wskazywanie w terenie różnego rodzaju 
zależności między osobnikami i populacjami 
• Odczytywanie wykresów 
przedstawiających zakresy toleracji 
ekologicznej różnych gatunków w 
odniesieniu do różnych czynników 
środowiska • Debata na temat 
ekosystemów i ich przemian • Projekt 
edukacyjny – ekosystemy naturalne i 
sztuczne w najbliższej okolicy. 



organizmu na wybrane czynniki 
środowiska (temperatura, wilgotność, 
stężenie dwutlenku siarki w 
powietrzu). 

Cele wychowania: • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyrodę, w tym ekosystemy najbliższej okolicy • Wdrażanie 
do ponoszenia odpowiedzialności za własną naukę • Kształtowanie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w czasie 
realizacji projektu 

 

 

 

IV. Ochrona przyrody i ochrona środowiska (4 godziny) (wymagania szczegółowe VIII.1)–5); VII.8)-9) 

Cele szczegółowe kształcenia i 
wychowania 

Materiał nauczania Proponowane procedury osiągania celów 

I II III 

VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej. Uczeń potrafi: 1) 
przedstawić istotę różnorodności 
biologicznej; 2) podać przykłady 
gospodarczego użytkowania 
ekosystemów; 3) analizować wpływ 
człowieka na różnorodność 
biologiczną; 4) uzasadniać konieczność 
ochrony różnorodności biologicznej; 5) 
przedstawiać formy ochrony przyrody 
w Polsce oraz uzasadniać konieczność 
ich stosowania dla zachowania 
gatunków i ekosystemów. VII. Ekologia 
i ochrona środowiska. Uczeń potrafi: 
8) przedstawić porosty jako organizmy 
wskaźnikowe (skala porostowa), 
ocenić stopień zanieczyszczenia 
powietrza tlenkami siarki, 
wykorzystując skalę porostową; 9) 
przedstawić odnawialne i 
nieodnawialne zasoby przyrody oraz 
propozycje racjonalnego 
gospodarowania tymi zasobami 
zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

• Czym jest różnorodność 
biologiczna? • Rodzaje 
różnorodności biologicznej: 
ekosystemowa, gatunkowa, 
genetyczna • Zagrożenia 
różnorodności biologicznej • 
Czynniki wpływające na 
różnorodność biologiczną • Wpływ 
człowieka na różnorodność 
biologiczną: niszczenie siedlisk i 
ekosystemów • Nadmierna 
eksploatacja gatunków • Gatunki 
obce i inwazyjne • Gatunki 
wymarłe • Konieczność ochrony 
różnorodności biologicznej • 
Ochrona przyrody • Zasoby 
odnawialne i nieodnawialne • 
Formy ochrony przyrody w Polsce • 
Reintrodukcja gatunków • 
Racjonalna gospodarka zasobami 
przyrody • Czym zajmuje się 
ochrona środowiska? • 
Zanieczyszczenia atmosfery: 
kwaśne opady, efekt cieplarniany, 
dziura ozonowa • Porosty jako 
organizmy wskaźnikowe • 
Zanieczyszenia i ochrona wód • 
Zanieczyszczenia i ochrona gleb • 
Biodegradacja, kompostowanie • 
Recykling 

• Burza mózgów – zagrożenia bioróżnorodności 
wynikającej z gospodarczego użytkowania 
ekosystemów przez człowieka • Projekt 
edukacyjny – badanie stanu środowiska 
lokalnego • Praca w grupach – mapa mentalna 
na temat zagrożeń różnorodności biologicznej • 
Zajęcia terenowe z wykorzystaniem skali 
porostowej do określenia stopnia 
zanieczyszczenia najbliższej okolicy • Drzewo 
decyzyjne – zanieczyszczenie i ochrona 
atmosfery • Metaplan – zanieczyszczenia i 
ochrona gleb • Wycieczka do oczyszczalni 
ścieków • Wyszukiwanie informacji w różnych 
źródłach na temat odnawialnych i 
nieodnawialnych zasobów przyrody • Praca w 
parach z zastosowaniem skrzynki odkryć – 
biodegradacja • Ćwiczenia w segregowaniu 
różnego rodzaju odpadów • Rozmowa 
dydaktyczna na temat jak można wpłynąć na 
poprawę stanu środowiska? 

Cele wychowania: • Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego własnego regionu i Polski • 
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i umiejętności dostrzegania piękna w lokalnej przyrodzie • Kształtowanie 
współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w czasie wykonywania projektu 

 


