
Podręcznik, z którego korzystamy i który wydaje mi się godny polecenia: „Biologia na czasie”- 

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Autorzy : E. Bonar, W. 

Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski. Wydawnictwo Nowa Era. Do tego są ćwiczenia i karty 

pracy - my z nich nie korzystamy, ale mogą być pomocne. 

1. Genetyka - rozszerzenie i powtórzenie z gimnazjum.  
 

DZIAŁY 
- budowa i funkcje kwasów nukleinowych.  

- geny i genomy  

- kod genetyczny  

- ekspresja genów  

- podstawowe reguły dziedziczenia genów  

- genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią.  

- zmiany w informacji genetycznej.  

- choroby genetyczne człowieka. 

  
AD1.Tematy i zagadnienia 

1. Budowa DNA i RNA. Zasady azotowe - komplementarność, wiązania wodorowe.  

2. Replikacja DNA 

3. Rola RNA w procesie syntezy białek. 

4. Kwasy nukleinowe a cechy organizmów. 

5. Gen – przepis na białko. 

6. Geny w DNA człowieka – geny i sekwencje związane z genami 30%, pozagenowe DNA 

70%)  

7. Genom – kompletna informacja genetyczna. Wszystkie komórki danego organizmu mają 

identyczny genom. 

8. Chromatyna – sposób na upakowanie DNA w jądrze komórkowym.  

9. Chromosom – struktura zbudowana z chromatyny  

10.  Kariotyp – zestaw chromosomów  

11. Jakie informacje możemy uzyskać dzięki znajomości budowy DNA organizmów żyjących i 

wymarłych?  

12. Czym jest kod genetyczny?  

13. Właściwości kodu genetycznego. 

14. Tabela kodu genetycznego – jak z niej korzystać? Czemy służy? 

15. Odczytywanie informacji genetycznej.  

16. Transkrypcja.  

17. Translacja. 

18. Przygotowanie białek do pełnienia funkcji w komórce - kształt a funkcje białek. 

19. Niebezpieczne białka. 

20. Fenotyp – zespół cech zależnych od genów i środowiska.  

21. Allele – różne wersje danego genu.  

22. Reguły dziedziczenia – I i II prawo Mendla. Krzyżówki genetyczne dla 1 i 2 genów. 



23. Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh  

24. Inne niż omówione wcześniej sposoby dziedziczenia cech – brak dominacji jednego z alleli, 

geny sprzężone… . 

25. Warunkowanie płci u człowieka. 

26. Inne mechanizmy warunkowania płci u innych organizmów.  

27. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.  

28. Cechy związane z płcią 

29. Hemofilia – krzyżówki genetyczne, prognozowanie. 

30. Rekombinacja genetyczna – przebieg, znaczenie. 

31. Mutacja – spontaniczna, indukowana - konsekwencje. 

32. Mutacje genowe, chromosomowe, liczbowe … 

33. Zmiany struktury chromosomów. 

34. Diagnozowanie mutacji – analiza rodowodowa, drzewa genealogiczne. 

35. Skutki mutacji.  

36. Choroby genetyczne człowieka – Charakterystyka mutacji, skąd się biorą? Skutki mutacji. 

Objawy, możliwości leczenia OBJAWÓW.  

37. Dziedziczenie mukowiscydozy (warunkuje allel pojedynczy, recesywny), krzyżówka 

genetyczna.  

38. Profilaktyka chorób genetycznych. Testy genetyczne – grupy podwyższonego ryzyka.  

 

2. Biotechnologia i inżynieria genetyczna  

  DZIAŁY 
- biotechnologia tradycyjna  

- biotechnologia w ochronie środowiska  

- podstawowe techniki inżynierii genetycznej  

- organizmy zmodyfikowane genetycznie  

- biotechnologia a medycyna  

- klonowanie – tworzenie genetycznych kopii  

- inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia  

- znaczenie badań nad DNA  

AD2 Tematy i zagadnienia 

1. Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna(rola inżynierii genetycznej).  

2. Biotechnologia tradycyjna w przemyśle spożywczym – różne fermentacje. 

3. Biotechnologia w oczyszczaniu wody, oczyszczaniu powietrza.  

4. Przetwarzanie odpadów komunalnych. Tworzywa biodegradowalne.  

5. Biologiczne zwalczanie szkodników.  

6. Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska – bioindykatory. 

7. Produkcja energii - biopaliwa.  

8. Bakterie żywiące się ropą naftowa – zastosowania. 

9. Organizmy modyfikowane genetycznie(GMO), organizmy transgeniczne. 

10. Sekwencjonowanie DNA – czytanie genów.  

11. Enzymy restrykcyjne.  



12. Elektroforeza – sposób na rozdzielanie cząstek. 

13. Polimeraza – molekularna kserokopiarka – szybkie powielanie fragmentu DNA. 

14. Wektory – przenośniki genów. Wprowadzanie genów do komórki.  

15. Wyposażenie i praca laboratorium biotechnologicznego. 

16. Bakterie – biblioteka genomowa.  

17. Komórki jako fabryki obcych białek.  

18. Sonda molekularna.  

19. Rośliny zmodyfikowane genetycznie. – użyteczne gospodarczo i „ciekawostki”  

20. Zwierzęta zmodyfikowane genetycznie – zwierzęta hodowlane, „ciekawostki”, produkcja 

białek dla człowieka. Zwierzęta w laboratorium. 

21. Czy GMO jest niebezpieczne?  

22. Transgeniczne bakterie w przemyśle serowarskim.  

23. Biotechnologia w medycynie: 

24. Diagnostyka molekularna – wykrywanie choroby nawet przed wystąpieniem objawów. 

25. Analiza materiału genetycznego – wykrycie wad i chorób genetycznych, zakażeń 

bakteryjnych i wirusowych; transplantologia.  

26. Wykrywanie białek – przeciwciała i elementy komórek nowotworowych.  

27. Terapia spersonalizowana.- zalety. 

28.  Produkcja substancji leczniczych – antybiotyki, biofarmaceutyki. 

29.  Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie – wytwarzanie potrzebnych białek np. 

otrzymywanie dużych ilości insuliny.  

30. Hodowla komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Zastosowanie Komorek 

macierzystych. 

31. Terapia genowa.  

 32. Materiały medyczne nowej generacji – dzięki biotechnologii. 

33. Klonowanie naturalne. 

34. Klonowanie DNA i komórek.  

35. Klonowanie roślin. 34. Klonowanie zwierząt. 

35. Historia owieczki Dolly i innych sklonowanych zwierząt. 

36. A klonowanie ludzi?  

37. Próby odtworzenia zwierząt wymarłych. 

38. Inżynieria genetyczna – argumenty „za” i „przeciw”: wpływ na ekosystemy, zdrowie człowieka, 

obawy etyczne. 

39. Zwierzęta w laboratorium „za” i „przeciw”. 

40. Inżynieria genetyczna – metody zapobiegania zagrożeniom z niej wynikającym. 

41. Praktyczne zastosowanie informacji zawartej w DNA.  

3. Ochrona przyrody  

  DZIAŁY 
- czym jest różnorodność biologiczna ? 



- zagrożenia różnorodności biologicznej  

- motywy i koncepcje ochrony przyrody  

- sposoby ochrony przyrody  

- ochrona przyrody w Polsce  

- międzynarodowe formy ochrony przyrody   

AD.3 Tematy i zagadnienia 

1.Rożnorodność biologiczna – poziomy, zmiany, znaczenie  

2.Środowisko a różnorodność biologiczna. 

3.Współczesne wymieranie gatunków.  

4. Niszczenie siedlisk i ekosystemów.  

5. Gatunki obce i inwazyjne.  

6. Rolnictwo a różnorodność biologiczna. 

7. Konkurencja człowieka z innymi gatunkami. – efekt kaskadowy, gatunki zwornikowe. 

8. Wymarłe zwierzęta – Polska, świat – przykłady.  

9. Czerwona księga  

10.  Ochrona przyrody – dla istnienia gatunku Homo sapiens. 

11.  Motywy ekonomiczne ochrony przyrody.  

12.Przyroda jako wartość sama w sobie. 

13. Przyroda – źródło piękna itd. 

14.Koncepcje ochrony przyrody. 

15.Cywilizacja czy powrót do natury? 

16. Ochrona indywidualna, gatunkowa, obszarowa.  

17.Ochrona bierna i czynna.  

18. Ochrona ścisła i częściowa.  

19.Ochrona w miejscu występowania i poza nim. 

20.Restytucje i reintrodukcje. 

21.Torfowiska – dlaczego i jak je chronić. 

22. Banki genów co i dlaczego przechowują?  

23. Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce.  

24 Rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu. 

25. Ochrona gatunkowa. – rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. 

26. Grzyby i porosty chronione w Polsce.  

27.Idea zrównoważonego rozwoju. 

28.Międzynarodowa ochrona przyrody: konwencje, rezerwaty biosfery. 


