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15.06.2020 

Temat: Utrwalenie wiadomości – biologia 

 

1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata 

 Informacje na temat otaczającego nas świata uzyskuje się za pomocą metod naukowych. 

Etapy metody naukowej to: 

1) obserwacja, 

2) sformułowanie problemu badawczego, 

3) postawienie hipotezy, 

4) weryfikacja hipotezy za pomocą ukierunkowanej obserwacji lub doświadczenia, 

5) wyciągnięcie wniosku. 

 Syntetyczna teoria ewolucji jest uważana za centralną teorię naukową biologii. Wskazuje 

ona na genetyczne podłoże zmian ewolucyjnych. Dzięki niej można znaleźć odpowiedź 

m.in. na pytania: „Dlaczego dzieci są podobne do rodziców?” oraz „Dlaczego nie ma 

dwóch dokładnie takich samych ludzi na Ziemi?”. Stanowi ona współczesny pogląd na 

ewolucję biologiczną. Jej założenia zostały opracowane na podstawie wyników badań 

genetyki, embriologii, biologii molekularnej, systematyki i paleontologii.   

 

2. Wynalazki, które zmieniły świat 

 Prosty mikroskop optyczny został wynaleziony ok. 1590 r. w Niderlandach, a pierwszy 

mikroskop elektronowy powstał w 1931 r. Dzisiejsze mikroskopy optyczne pozwalają 

uzyskać ok. 1000-krotne powiększenie obserwowanych obiektów, a elektronowe – nawet 

1 000 000-krotne. 

 Już w średniowieczu przeprowadzano w Azji pierwsze szczepienia przeciwko ospie 

prawdziwej.  

 W 1885 r. Louis Pasteur wynalazł szczepionkę przeciw wściekliźnie. 

 W 1928 r. Alexander Fleming odkrył antybiotyk wytwarzany z pleśni  

pędzlaka – penicylinę. 

 Kluczową techniką laboratoryjną stosowaną w biotechnologii molekularnej jest 

łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (ang. Polymerase Chain Reaction). Pozwala ona 

na powielanie wybranego odcinka DNA. 

 

3. Energia – od Słońca do żarówki 

 Fotosynteza to złożony proces, w którym z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii 

słonecznej jest wytwarzana glukoza. 

 Uniwersalnym przenośnikiem energii w komórkach jest ATP (adenozynotrifosforan) 

związek, który zawiera wiązania wysokoenergetyczne. 

 Energia zawarta w związkach organicznych może być uwolniona w procesie oddychania 

komórkowego. Zachodzi ono z wykorzystaniem tlenu (oddychanie tlenowe) lub bez 

niego (oddychanie beztlenowe i fermentacja). 
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 W ekosystemach zachodzi przepływ energii, który jest m.in. wynikiem zjadania jednych 

organizmów przez drugie i wykorzystywania energii przez organizmy. 

 Ilość energii zgromadzonej w ekosystemie oraz jej proporcje na poszczególnych 

poziomach łańcucha pokarmowego można przedstawić w postaci piramidy energii. 

 

4. Technologie współczesne i przyszłości 

 Polimery dzielimy na biopolimery (naturalnie występujące w przyrodzie) i polimery 

syntetyczne (wyprodukowane przez człowieka i niemające odpowiedników w 

przyrodzie). Nowoczesne polimery są biodegradowalne, przez co nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska. 

 Barwnikowe ogniwa słoneczne służą do przetwarzania energii słonecznej na energię 

elektryczną przy użyciu barwników wykorzystywanych przez rośliny w procesie 

fotosyntezy. 

 Mikromacierze DNA to narzędzia do analizy genów, pozwalające na przeprowadzanie 

tysięcy analiz jednocześnie. Są wykorzystywane głównie w diagnostyce lekarskiej  

i przemyśle farmaceutycznym. 

 Komputery biologiczne wykorzystują DNA jako nośnik informacji. Pozwalają na 

kodowanie dużej ilości informacji przy niewielkim rozmiarze.  

 

5. Cykle, rytmy i czas 

 Wiele procesów życiowych ma charakter rytmów. Jest to związane z adaptacją 

organizmów do warunków otoczenia. 

 Zarówno cykle dobowe, jak i miesięczne oraz sezonowe są regulowane przez 

wewnętrzny zegar biologiczny organizmu. 

 Cykl dobowy jest związany ze zmianami okresu ciemności i oświetlenia w ciągu doby. 

 Zegar biologiczny jest zsynchronizowany z zegarem astronomicznym przez neurony 

jądra nadskrzyżowaniowego zlokalizowane w podwzgórzu. Neurony te wpływają na 

produkcję melatoniny przez gruczoł – szyszynkę. 

 W świecie zwierząt odpowiedzią na okresowe pojawianie się niesprzyjających warunków 

środowiska mogą być: migracja, sen zimowy (hibernacja) lub sen letni (estywacja). 

 U roślin za zjawiska rytmiczne zależne od światła odpowiada specjalny barwnik – 

fitochrom. 

 

6. Zdrowie 

 Zdrowie to stan dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym, 

społecznym oraz duchowym. 

 Homeostaza polega na zachowaniu na odpowiednim poziomie takich parametrów, jak 

temperatura ciała oraz ciśnienie i skład chemiczny krwi. 

 Za utrzymanie homeostazy odpowiadają mechanizmy działające na zasadzie ujemnego 

sprzężenia zwrotnego. 

 Dbałość o zdrowie powinna oznaczać przede wszystkich wspomaganie mechanizmów 

homeostatycznych. 
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 Czynniki chorobotwórcze możemy podzielić na wewnętrzne (genetyczne) i zewnętrzne 

(biologiczne i niebiologiczne). 

 Schorzenia mające związek z warunkami życia w nowoczesnym świecie określamy jako 

choroby cywilizacyjne. 

 

7. Woda – cud natury 

 Woda jest podstawowym składnikiem organizmów – stanowi uniwersalny 

rozpuszczalnik, ma duże napięcie powierzchniowe, ciepło parowania i pojemność 

cieplną. Wykazuje największą gęstość w temperaturze 4°C. 

 Parametry warunkujące życie w wodzie to: temperatura, gęstość, przejrzystość, 

zawartość tlenu i dwutlenku węgla. 

 Przystosowania zwierząt do życia w wodzie: 

– fizjologiczne, np. mechanizmy osmoregulacji w wodach słodkich i słonych, 

– morfologiczne, np. pokrycie ciała,  

– anatomiczne, np. obecność skrzeli, 

 Bilans wodny to zestawienie ilości wody pobieranej oraz traconej przez organizm. 

 Wyróżnia się grupy ekologiczne roślin: hydrofity, higrofity, mezofity, kserofity. 

 


