
 

 

W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie 

odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń zgodnie z tematyką karty pracy. 

Na zakończenie karty pracy przewidziany jest sprawdzian pisemny. 

 
KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 

KLASA VIII 
MIESIĄC: wrzesień / październik 

DZIAŁ:GENETYKA (podręcznik str. 5-50) 
 

Lp. Wiadomości i umiejętności Data 
sprawdzianu

/ocena  

1. Uczeń :   Wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów, klasyfikuje swoje 
podobieństwo do rodziców jako cechę dziedziczną, definiuje pojęcie genetyka, rozpoznaje cechy 
dziedziczne i niedziedziczne, określa materiał genetyczny, jako element zawierający informacje na 
temat cech dziedziczenia organizmu, wymienia funkcje białek w organizmie 

 

2. Wskazuje miejsce występowania DNA w komórce, wymienia nazwy zasad azotowych, wylicza 
elementy budujące DNA i RNA, określa rolę DNA, porównuje budowę DNA i RNA, rozpoznaje na 
modelu i ilustracji  DNA i RNA, omawia budowę nukleotydu, wyjaśnia zasadę komplementarności 
zasad, planuje i wykonuje model DNA i RNA, zna budowę chromosomu i wyjaśnia proces 
replikacji. 

3. Podaje nazwy podziałów komórkowych, podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznej 
płciowej człowieka, wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka, 
wyjaśnia pojęcie chromosomy homologiczne, wyjaśnia znaczenie mitozy mejozy, 
wskazuje różnice między mitozą i mejozą, omawia przebieg podziałów komórkowych, wyjaśnia 
znaczenie rekombinacji genetycznej, planuje i wykonuje dowolną techniką model podziału komórki. 

4. Wskazuje przykłady dziedziczenia cech w najbliższym otoczeniu, na schemacie krzyżówki 
genetycznej wskazuje geny rodziców i pokolenia potomnego, zapisuje za pomocą 
liter homozygotę i heterozygotę, wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące jednego genu, ocenia 
znaczenie prac Mendla dla rozwoju genetyki, omawia prawo czystości gamet 

5. Podaje liczbę chromosomów występującą w komórce diploidalnej człowieka, rozpoznaje na 
fotografii kariogram człowieka, wskazuje chromosomy płci,, wyjaśnia zasadę dziedziczenia płci, 
podaje przykłady chorób związanych z płcią, określa cechy chromosomów X i Y, wyjaśnia 
mechanizmy ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią, interpretuje krzyżówkę 
genetyczną związaną z daltonizmem, hemofilią, ocenia znaczenie znajomości 
ludzkiego DNA 

6. Przedstawia sposób dziedziczenia głównych grup krwi człowieka oraz czynnika Rh, opisuje konflikt 
serologiczny, wyjaśnia wpływ środowiska na cechy  człowieka. 

7. Wyjaśnia czym są mutacje i w jaki sposób powstają, omawia rolę mutacji w kształtowaniu 
zmienności organizmów, opisuje przyczyny i objawy oraz skutki: anemii sierpowatej, 
fenyloketonurii, mukowiscydozy, albinizmu, zespołu Downa. 
Wie czemu służą poradnie genetyczne oraz badania prenatalne. 


