
Materiały z biologii 2 
Klasa IATP 
Temat: Powtórzenie wiadomości z komórki 
Proszę przerobić lekcję powtórzeniową z ćwiczeń z biologii 
Klasa IATG 
Temat: Znaczenie badań nad DNA 
1. Praktyczne zastosowanie informacji zawartej w DNA 
a. w medycynie do diagnostyki molekularnej, poradnictwa genetycznego 
b. w medycynie sądowej do ustalania sprawców przestępstw 
c. w biotechnologii nowoczesnej do tworzenia organizmów transgenicznych 
d. w ewolucjonizmie do ustalania przodków poszczególnych gatunków 
e. w systematyce do ustalania przynależności danego organizmu do grupy lub gatunku 
zadanie domowe: Profil genetyczny 
Podręcznik z biologii rozdział 8 
Klasa IbP 
Temat: Kierunki przemian metabolicznych 
1. Metabolizm 
a. anabolizm 
b. katabolizm 
2. Przenośniki energi 
a. ATP  
- budowa ATP 
- Jak jest uwalniana energia z ATP 
b. NADH 
c. FADH 
3. Szlaki metaboliczne 
a. zlak liniowy 
b. szlak cykliczny 
zadanie domowe: sterydy anaboliczne, skutki ich stosowania 
Podręcznik z biologii rozdział pod tym samym tytułem 
Klasa IbG 
Temat: Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia 
Przedstawić w formie tabelki korzyści płynące z inżynierii genetycznej w medycynie, rolnictwie, 
ochronie środowiska 
jak również zagrożenia jakie niesie ze sobą inżynieria genetyczna dla zdrowia człowieka, ochrony 
środowiska 
Podręcznik z biologii rozdział 7 
Klasa IaG 
Temat: Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii 
1. Definicja klonoania 
2. Klonowanie komórek 
3. Klonowanie roślin 
4. Klonowanie zwierząt 
zadanie domowe: Klonowanie ludzi ? 
podaj argumenty za i przeciw klonowaniu ludzi 
Podręcznik z biologii rozdział 6 
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Biologia: 
klasa IATP ( pierwsza klasa technikum po gimnazjum ) 
Temat: Znaczenie mejozy 
1. definicja mejozy 
2. przebieg mejozy 
3.znaczenie mejozy 
zadanie domowe: Apoptoza, czyli śmierć komórek 
Podręcznik z biologii rozdział 6  
klasa IATG ( pierwsza klasa technikum po gimnazjum ) 
Temat Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia 
Przedstawić w formie tabeli korzyści płynące z inżynierii genetycznej w medycynie, 
rolnictwie, ochronie środowiska, jak również zagrożenia jakie niesie dla człowieka 
inżynieria genetyczna. 
Podręcznik z biologii ten sam temat rozdziału 
klasa IbP ( pierwsza branżowa po podstwwówce ) 
Temat: Lekcja powtórzeniowa z komórki 
1. Narysuj tabelkę ( trzy kolumny)  
- komórka roślinna 
- komórka zwierzęca 
- komórkagrzybowa 
przyporządkuj organella do wybranych komórek: ściana komórkowa zbudowana z chityny, 
chloroplast, błona komórkowa, duża centralna wakuola, lizosomy, ściana komórkowa zbudowana z 
celulozy, 
siateczka śródplazmatyczna, mitochondrium 
2. Porównaj dyfuzję prostą z dyfuzją ułatwioną i transportem aktywnym 
3. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy cytoplazmą a cytozolem 
4. Porównaj, możesz w formie tabejki mitozę i mejozę 
Podręcznik z biologii rozdział komórka 
Klasy branżowe po gimnazjum 
klasa IbG 
Temat: Biotechnologia a medycyna 
1. zastosowanie biotechnologi w medycynie do produkcji szczebionek, hormonów 
2. Biofarmaceutyki- antybiotyki nowej generacji 
3. zastosowanie biotechnologii do transplantacji narządów 
4. materiały medyczne nowej generacji 
zadanie domowe: komórki macierzyste i ich zastosowanie 
Podręcznik z biologii ten sam temat rozdziału 
klasa IaG 
Temat: Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia 
Przedstawić w formie tabeli korzyści płynące z inżynierii genetycznej w medycynie, rolnictwie, 
ochronie środowiska,  
jak również zagrożenia jakie niesie ze sobą inżynieria genetyczna dla jego zdrowia i ochrony 
środowiska 
Podręcznik z biologii ten sam temat rozdziału 

 


