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Miesiąc Dział Lekcja Zakres realizowanych tematów 

lipiec  Badania przyrodnicze 1. Metodyka badań biologicznych: problemy badawcze, hipotezy, wnioski 

 Chemiczne podstawy życia 
 
 

2. Skład chemiczny organizmów. Budowa i funkcje sacharydów i lipidów 

 3. Aminokwasy. Budowa i funkcje białek. Budowa i funkcje nukleotydów oraz 
kwasów nukleinowych 

 Komórka – podstawowa 
jednostka życia     

4. Budowa i funkcje komórki.  Rodzaje komórek. Błony biologiczne (budowa, 
transport). Ściana komórkowa 

sierpień 5. Jądro komórkowe. Cytozol, cytoszkielet. Mitochondria i plastydy. Teoria 
endosymbiozy. Struktury komórkowe otoczone jedną błoną i rybosomy. 

 6. Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza 

 Metabolizm 7. Podstawowe zasady metabolizmu. Budowa i działanie enzymów. Regulacja 
aktywności enzymów. 

 8. Autotroficzne odżywianie się organizmów – fotosynteza, chemosynteza. 
Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy 

wrzesień 9. Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe. Procesy beztlenowego 
uzyskiwania energii 

 10. Inne procesy metaboliczne 

 Bezkomórkowe czynniki 
zakaźne 

11. Wirusy, wiroidy, priony 

 Różnorodność prokariontów, 
protistów, grzybów i 
porostów 

12. Klasyfikacja organizmów. Kryteria klasyfikacji zwierząt. 

październik 13. Organizmy prokariotyczne 

 14. Protisty. Grzyby, porosty. 

 Różnorodność roślin 15. Tkanki roślinne 

  16. Organy roślin: nasienie, korzeń, łodyga, liść 

listopad  17. Mchy, paprotniki 

  18. Nagozalążkowe, okrytozalążkowe 

  19. Nagozalążkowe, okrytozalążkowe 

  20. Fizjologia roślin: gospodarka wodna i mineralna  roślin 

grudzień  21. Fizjologia roślin: transport asymilatów w roślinie, hormony roślinne 

  22. Fizjologia roślin: wzrost i rozwój roślin,kiełkowanie nasion 

 Różnorodność zwierząt 23. Tkanki zwierzęce 

  24. Bezkręgowce: parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice 

styczeń  25. Bezkręgowce: stawonogi (skorupiaki, pajęczaki, owady), mięczaki 

  26. Strunowce: kręgowce: ryby, płazy, gady 

  27. Strunowce: kręgowce: ptaki, ssaki 

 Funkcje życiowe zwierząt i 
człowieka 

28. Pokrycie ciała, termoregulacja, poruszanie się, 

luty  29. Odżywianie się, wymiana gazowa i krążenie 

  30. Odporność, wydalanie i osmoregulacja 

  31. Regulacja nerwowo- hormonalna, rozmnażanie  

 Genetyka  32. Ekspresja informacji genetycznej 

marzec  33. Genetyka klasyczna: dziedziczenie cech 

  34. Genetyka klasyczna: dziedziczenie cech 

  35. Zmienność organizmów 

 Biotechnologia i inżynieria 
genetyczna 

36. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej, organizmy GMO, biotechnologia 
molekularna w medycynie i innych dziedzinach,  

kwiecień Ewolucjonizm 37. Dowody ewolucji, dobór naturalny, zmienność, prawo Hardy’ego- Weinberga, 
specjacja, ko ewolucja, antropogeneza 

 Ekologia 38. Ekologia organizmu, populacji i ekosystemu 

 Różnorodność biologiczna 39. Typy różnorodności biologicznej, elementy ochrony środowiska, czynniki 
kształtujące i mające wpływa na różnorodność biologiczną 

  40. Autorska matura  TRUST 

                                            

 

 

 

 


