KONKURS BIOLOGICZNY
1.

Cele edukacyjne
 Rozwijanie zainteresowań i dociekliwości poznawczej uczniów w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych.
 Kształtowanie twórczego myślenia prowadzącego do świadomego posługiwania się
wiedzą biologiczną, również w praktycznych działaniach.
 Wdrażanie uczniów do posługiwania się wiedzą biologiczną w rozwiązywaniu zadań
problemowych.
 Wdrażanie uczniów do samokształcenia z wykorzystaniem ogólnodostępnej literatury.
 Wspieranie oraz promowanie uczniów zdolnych, ambitnych, wykazujących wyjątkowe
zainteresowanie naukami biologicznymi.
 Rozwijanie umiejętności analizowania, interpretowania i przetwarza informacji
tekstowych, graficznych i liczbowych przedstawionych w postaci wykresów,
schematów, diagramów.
 Doskonalenie umiejętności planowania doświadczeń biologicznych (uczeń określa
warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i próbę badawczą, dokumentuje
i analizuje wyniki, formułuje problemy badawcze, hipotezy, wnioski).
 Rozwijanie umiejętności formułowania związków przyczynowo-skutkowych między
budową i funkcją na różnych poziomach organizacji organizmów.

2.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczniów

Obowiązuje Podstawa programowa przedmiotu biologia dla II etapu edukacyjnego: klasy IV
– VIII - rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2017, poz. 356).
Etap I (czas pracy: 60 minut, liczba punktów: 40)
Na etapie szkolnym obowiązują zawarte w podstawie programowej: wymagania ogólne oraz
wymagania szczegółowe (treści nauczania) zawarte w punktach:
I. Organizacja i chemizm życia.
II. Różnorodność życia.
1. Klasyfikacja organizmów.
2. Wirusy – bezkomórkowe formy materii.
3. Bakterie – organizmy jednokomórkowe.
4. Protisty - organizmy o różnorodnej budowie komórkowej.
5. Różnorodność i jedność roślin:
a) tkanki roślinne;
b) mchy;
c) paprociowe, widłakowe, skrzypowe;
d) rośliny nagonasienne;
e) rośliny okrytonasienne.
6. Grzyby - organizmy cudzożywne.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
a) tkanki zwierzęce;
b) różnorodność zwierząt bezkręgowych - parzydełkowce, płazińce, nicienie,

pierścienice, stawonogi, mięczaki;
c) różnorodność zwierząt kręgowych - ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki.
Etap II (czas pracy: 90 minut, liczba punktów: 40)
Na etapie II konkursu biologicznego obowiązują umiejętności i treści wymagane na etapie
pierwszym, oraz:
III. Organizm człowieka.
1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka.
2. Skóra.
3. Układ ruchu.
4. Układ pokarmowy i odżywianie się.
5. Układ krążenia.
6. Układ odpornościowy.
7. Układ oddechowy.
8. Układ moczowy i wydalanie.
9. Układ nerwowy.
10. Narządy zmysłów.
11. Układ dokrewny.
12. Rozmnażanie i rozwój.
IV. . Homeostaza.
Etap III (czas pracy: 90 minut, liczba punktów: 40)
Na etapie wojewódzkim konkursu obowiązują umiejętności i treści wymagane na etapie
pierwszym i drugim oraz zagadnienia z zakresu podstawy programowej obejmujące
następujące punkty:
V. Genetyka.
1. Struktura i rola DNA.
2. Znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji, znaczenie procesu
replikacji.
3. Budowa chromosomu, autosomy i heterosomy, kariotyp człowieka.
4. Znaczenie mitozy i mejozy, komórki haploidalne i diploidalne.
5. Nowotwory - czynniki mutagenne, mechanizm powstawania.
6. Dziedziczenie jednogenowe.
7. Genotyp, fenotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
8. Przyczyny mutacji.
9. Choroby genetyczne - mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół Downa.
VI. . Ewolucja życia.
1. Dobór naturalny i sztuczny.
2. Podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi.
VII. ogia i ochrona środowiska.
1. Żywe i nieożywione elementy ekosystemu.
2. Cechy populacji.
3. Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne.
4. Struktura troficzna ekosystemu.
5. Łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne.
6. Zakres tolerancji organizmu.

7. Porosty, jako organizmy wskaźnikowe.
8. Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.
9. Zasady zrównoważonego rozwoju.
10. Pozytywne i negatywne przejawy ingerencji człowieka w środowisku przyrodniczym
i ich konsekwencje.
VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej.
Poszerzenie treści podstawy programowej na etapie wojewódzkim obejmuje następujące
umiejętności oraz wiadomości:
Umiejętności:
1) odczytywania, analizowania, interpretowania i przetwarzania informacji tekstowych,
graficznych i liczbowych przedstawionych na wykresach, schematach, diagramach;
2) planowania doświadczeń biologicznych, określania warunków doświadczenia, (próba
kontrolna i próba badawcza), dokumentowania i analizowania wyników, formułowania
problemów badawczych, hipotez i wniosków;
3) interpretowania informacji i wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych między
budową struktur a procesami w nich zachodzącymi;
Wiadomości:
1) budowa aminokwasów, wiązania peptydowe, białka proste i złożone; biologiczne
znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen,
hemoglobina, mioglobina), struktura 1-, 2-, 3-, 4-rzędowa białek;
2) rodzaje transportu substancji do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport
aktywny, endocytoza i egzocytoza);
3) budowa i funkcje ATP;
4) związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego;
5) przebieg i znaczenie procesu transkrypcji i translacji;
6) współpraca chloroplastów i mitochondriów w procesie przetwarzania energii
w komórce, dowody na półautonomiczność tych struktur;
7) apoptoza i jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu;
8) budowa i funkcje serca i naczyń krwionośnych.
3. Forma zadań
Zadania w arkuszu będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych,
np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie - uczeń wybiera jedną lub więcej
z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – uczeń tworzy samodzielnie
odpowiedź adekwatną do użytych w poleceniu czasowników operacyjnych. Poszczególne
zadania mogą składać się z kilku podpunktów/poleceń, do rozwiązania których niezbędna
będzie umiejętność integrowania i wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin biologii.
4. Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów
1) Podręczniki do biologii zamieszczone w wykazie do użytku szkolnego dla II etapu
edukacyjnego, zeszyty ćwiczeń oraz atlasy do biologii uwzględniające podstawę programową
dla szkoły podstawowej zatwierdzone przez MEN.
2) Atlas „BIOLOGIA, klasy 5 - 6 szkoła podstawowa”, wydawnictwo WSiP, Warszawa 2018.
3) Praca zbiorowa, Atlas anatomiczny. Tajemnice ciała, Nowa Era, 2008.
4) Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 1, poziom podstawowy, podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego i technikum (po szkole podstawowej), rok wydania 2019.
5) Anna Mucha „Repetytorium na 100%. Szkoła podstawowa. BIOLOGIA”, wydawnictwo

Greg.
6) Materiały edukacyjne zamieszczone na stronach:
http://www.ekorob.pl/materialy-edukacyjne
https://biologhelp.pl

