
Zagadnienia egzaminacyjne dla III klasy LO

(30 pytań)

Lp. Temat Co należy opisać/powiedzieć

1. Budowa i funkcjonowanie układu 
wydalniczego.

1. Budowa układu wydalniczego (nerki, moczowody, pęcherz
moczowy cewka moczowa).
2. Nefron i procesy, jakie w nim przebiegają (filtracja,
resorpcja, sekrecja). Skład moczu pierwotnego i ostatecznego.

2. Budowa i funkcje układu nerwowego. 1. Główne funkcje układu nerwowego.
2. Budowa ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego
układu nerwowego.
3. Opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy.

3. Tkanka nerwowa. Pobudliwość i 
przewodnictwo komórek nerwowych.

1. Neuron i komórki gleju.
2. Przewodzenie impulsu nerwowego (potencjał
spoczynkowy, działanie pompy sodowo-potasowej, potencjał
czynnościowy, refrakcja).
3. Budowa i funkcje synaps. Synapsy elektryczne i chemiczne.
4. Neuroprzekaźniki – działanie, podział i przykłady

4. Łuk odruchowy, odruchy, proces 
uczenia się i pamięć. Warunki 
odtwarzania zapamiętanych 
informacji.

1. Omówienie pojęcia „odruch”.
2. Działanie i elementy łuku odruchowego.
3. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe; klasyczne i 
instrumentalne.
4. Omówienie rodzajów pamięci.
5. Odtwarzanie informacji – przyczyny trudności i warunki 
sprawnego funkcjonowania pamięci.

5. Narządy zmysłów.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Budowa i działanie narządu wzroku.
- anatomia i morfologia oka,
- mechanizm widzenia,
- chemizm widzenia, droga światła i impulsu nerwowego,
- wady wzroku.
2. Smak i węch.

II. 1. Budowa i działanie ucha (słuch i równowaga).
- anatomia i morfologia ucha.
- powstawanie wrażeń słuchowych, droga fal dźwiękowych i 
impulsu nerwowego,
- wysokość i natężenie dźwięku, hałas.
2. Smak i węch.

6. Układ hormonalny.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Omówienie pojęcia „hormon”
2. Hormony autokrynne, parakrynne, endokrynne i 
neurokrynne.
3. Hormony o działaniu ogólnym, miejscowe i tkankowe
(przykłady).
4. Gruczoły dokrewne – miejsce położenia w organizmie i ich
krótki opis.
5. Hormony: tropowe, somatotropina, prolaktyna, melatonina,
kalcytonina, tyroksyna i trijodotyronina, parathormon,
tymozyna, adrenalina, glikokortykosteroidy,
mineralokortykosteroidy, insulina, glukagon, testosteron, 
estrogeny, progesteron.
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II. 1. Omówienie pojęcia „hormon”.
2. Antagonistyczne działanie hormonów (na przykładzie
insuliny i glukagonu oraz kalcytoniny i parathormonu).
3. Regulacja wydzielania hormonów – ujemne sprzężenie
zwrotne i układ podwzgórzowo-przysadkowy.
4. Podział hormonów ze względu na budowę chemiczną.
5. Działanie hormonów na komórki (receptory, różnice
pomiędzy działaniem hormonu np. pochodnej aminokwasu i 
steroidu).
6. Współdziałanie układu hormonalnego i nerwowego.

7. Budowa i funkcjonowanie układu 
rozrodczego.

Do wyboru I lub II

I. Budowa i funkcje męskiego układu rozrodczego:
- narządy zewnętrzne,
- narządy wewnętrzne (jądra, najądrze, nasieniowód,
pęcherzyki nasienne, prostata, gruczoł opuszkowo-cewkowy).

II. Budowa i funkcje żeńskiego układu rozrodczego:
- narządy płciowe zewnętrzne,
- narządy płciowe wewnętrzne (jajniki, jajowody, pochwa).

8. Powstawanie i budowa gamet. Cykl 
miesiączkowy i regulacja poczęć. 
Rozwój człowieka.

Do wyboru I i II

I. 1. Etapy powstawania gamet męskich, budowa plemnika.
2. Etapy powstawania gamet żeńskich, budowa gamety
żeńskiej.
3. Cykl miesiączkowy (zmiany w jajniku, macicy i zmiany
poziomu hormonów we krwi).
4. Sposoby antykoncepcji.
5. Przebieg zapłodnienia.

II. 1. Rozwój prenatalny człowieka (zarodkowy i płodowy;
budowa i funkcje łożyska).
2. Poród.
3. Rozwój postnatalny człowieka.

9. Zdrowie i choroby człowieka.

Do wyboru: I, II, III lub IV

I. Zdrowie i choroba.
1. Omówienie pojęć „zdrowie” i „choroba”.
2. Czynniki chorobotwórcze.
3. Klasyfikacja chorób.
4. Uzależnienia.

II. Choroby zakaźne.
1. Drogi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Wrota 
zakażenia.
2. Zwalczanie, leczenie i profilaktyka chorób.
3. Wybrane przykłady chorób zakaźnych.

III. Choroby nowotworowe.
1. Rodzaje nowotworów.
2. Przyczyny powstawania nowotworów; mutacje
protoonkogenów, genów supresorowych i genów
mutatorowych).
3. Etapy karcinogenezy (preinicjacja, inicjacja, promocja,
progresja, stadium inwazyjne).
4. Profilaktyka i leczenie nowotworów.
5. Objawy, które mogą sugerować obecność nowotworu.

IV. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
1. Objawy świadczące o wystąpieniu uzależnienia.
2. Rozwój tolerancji, fazy uzależnienia.
3. Uzależnienie fizyczne i psychiczne.
4. Alkoholizm.
5. Narkomania.
6. Palenie tytoniu.
7. Lekomania.
8. Kofeina.
9. Leczenie i profilaktyka uzależnień.

10. Budowa i rola kwasów nukleinowych. 
Replikacja DNA

Do wyboru I lub II.

I. 1. Budowa nukleotydów. Budowa łańcucha 
polinukleotydowego.
2. Struktura przestrzenna DNA i RNA.
3. Funkcje DNA i RNA, rodzaje RNA (mRNA, tRNA, rRNA, 
snRNA, siRNA, miRNA),
4. Doświadczenie Avery'ego
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5. Doświadczenie Hershey'a i Chase
6. Reguła Chargaffa - rozróżnianie DNA od RNA w
wykorzystaniem reguły Chargaffa (zadania).

II. 1. Budowa nukleotydów i łańcucha polinukleotydowego.
Elementy nukleotydów.
2. Półzachowawczość replikacji DNA, doświadczenie
Meselsohna i Stahla.
3. Przebieg replikacji DNA (etapy, enzymy, nić wiodąca i 
opóźniona, replikacja końców cząsteczki DNA)
4. Regulacja replikacji DNA.

11. Geny i genomy. Kod genetyczny. 
Synteza białek.

Do wyboru I i II

I. 1. Omówienie pojęcia „gen” i „genom”.
2. Struktura genu.
3. Pozagenowe DNA, sekwencje powtarzalne, pseudogeny.
4. Genom komórki prokariotycznej, eukariotycznej i genom 
wirusowy.
6. Struktura chromatyny.
7. Budowa chromosomu.

II. 1. Kod genetyczny i jego cechy.
2. Związek między genem a cechą.
3. Przebieg syntezy białek (transkrypcja, translacja,
modyfikacje potranskrypcyjne RNA i potranslacyjne białek). 
Synteza niekodującego RNA.

12. Regulacja ekspresji genów. 1. Regulacja ekspresji genów w komórce prokariotycznej:
inicjacja transkrypcji, inicjacja translacji, model operonu.
2. Operon tryptofanowy.
3. Operon laktozowy.
4. Regulacja ekspresji genów w komórce eukariotycznej.
5. Regulacja ekspresji na przykładzie komórki mięśniowej.

13. Dziedziczenie cech, I i II prawo 
Mendla, chromosomowa teoria 
dziedziczenia.

1. Pojęcia genetyki klasycznej: gen, allel, genotyp, fenotyp,
allel recesywny, allel dominujący, heterozygota, homozygota.
2. Badania Mendla.
3. I i II prawo Mendla.
4. Rozwiązywanie zadań (przewidywanie wyniku krzyżówek -
kwadrat Punneta, rachunek prawdopodobieństwa, krzyżówki 
testowe).
5. Założenia chromosomowej teorii dziedziczenia (geny
sprzężone i niesprzężone, rekombinanty, zjawisko crossing-
over).
6. Umiejętność określania genotypów i fenotypów w wypadku
dziedziczenia dwóch cech sprzężonych, sporządzanie
genowej mapy chromosomu, obliczanie odległości między
genami.

14. Sposoby dziedziczenia cech. 
Determinacja płci, cechy sprzężone z 
płcią.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Dziedziczenie jednogenowe: dominacja zupełna i 
niezupełna, kodominacja.
2. Dziedziczenie w wypadku alleli wielokrotnych;
dziedziczenie grup krwi (rozwiązywanie krzyżówek).
3. Dziedziczenie wielogenowe (geny kumulatywne,
dopełniające się - rozwiązywanie krzyżówek), geny
epistatyczne i hipostatyczne.
4. Plejotropia.

II. 1. Sposoby determinacji płci, cechy sprzężone z płcią.
2. Kariotyp i chromosomy płci u człowieka, geny
determinujące płeć człowieka, region pseudoautosomalny 
chromosomów X i Y, chromatyna płciowa, inaktywacja i 
reaktywacja chromosomu X
3. Określanie prawdopodobieństwa wystąpienia cechy
sprzężonej z płcią (hemofilia, daltonizm, związek
dziedziczenia koloru oczu u muszki owocowej z
dziedziczeniem płci)
4. Cechy związane z płcią.

15. Zmienność organizmów. Mutacje. 
Choroby jednogenowe, 
chromosomalne i wieloczynnikowe.

I. 1. Zmienność organizmów: środowiskowa (modyfikacyjna,
fluktuacyjna, norma reakcji genotypu), genetyczna 
(rekombinacyjna, mutacyjna), transpozony. Zmienność ciągła 
i nieciągła.
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Do wyboru: I lub II.
2. Określanie fenotypów zależnych od genotypu oraz wpływu
środowiska.
3. Mutacje: somatyczne i generatywne, spontaniczne i 
indukowane. Czynniki mutagenne (fizyczne, chemiczne, 
biologiczne).
4. Mutacje genowe: substytucja (tranzycja i transwersja),
delecja, insercja, mutacja synonimiczna, mutacja typu zmiany 
sensu, mutacje nonsensowne, przesunięcie ramki odczytu.
5. Mutacje chromosomowe: strukturalne (delecja, duplikacja, 
inwersja, translokacja), liczbowe (aneuploidie, poliploidie)
6. Skutki mutacji.

II. 1. Transformacja nowotworowa: protoonkogeny, geny
supresorowe, mutatorowe.
2. Choroby jednogenowe: dziedziczone autosomalnie i 
sprzężone z płcią, dziedziczone autosomalnie recesywnie, 
dziedziczone autosomalnie dominujaco; choroby
dziedziczone w sposób recesywny sprzężony z płcią,
dominujące sprzężone z płcią. Umiejętność przewidywania 
wyników krzyżówek.
3. Choroby dziedziczone pozajądrowo.
4. Analiza rodowodów, ustalenie typu dziedziczenia na
podstawie analizy rodowodów.
5. Choroby spowodowane mutacjami strukturalnymi.
6. Choroby spowodowane mutacjami liczbowymi.
7. Choroby wieloczynnikowe.

16. Biotechnologia. Podstawowe techniki 
inżynierii genetycznej. Organizmy 
zmodyfikowane genetycznie.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Pojęcia: biotechnologia klasyczna, biotechnologia 
molekularna, inżynieria genetyczna.
2. Enzymy stosowane w biotechnologii molekularnej.
3. Techniki inżynierii genetycznej: badanie i izolowanie genu,
hybrydyzacja DNA, analiza restrykcyjna, elektroforeza, PCR,
sekwencjonowanie DNA, klonowanie DNA, wektory, biblioteki
genomowe, cDNA.
4. Transformacja genetyczna: metody pośrednie i 
bezpośrednie.

II. 1. Organizmy zmodyfikowane genetycznie: definicja GMO, 
sposoby modyfikacji genetycznej, mikroorganizmy
zmodyfikowane genetycznie, rośliny zmodyfikowane
genetycznie, zwierzęta zmodyfikowane genetycznie
2. Produkty GMO: oznakowanie, prawodawstwo, wybrane
przykłady.
3. Zagrożenia związane z GMO i sposoby zapobiegania im.

17. Klonowanie – korzyści i zagrożenia 1. Klony naturalne.
2. Klonowanie mikroorganizmów, komórek i roślin.
3. Klonowanie zwierząt: metody klonowania (transplantacja 
jąder komórkowych, rozdzielenie komórek zarodka),
wybrane sklonowane zwierzęta, etyka klonowania zwierząt.
4. Historia owcy Dolly.
5. Klonowanie człowieka: terapeutyczne i reprodukcyjne, 
problemy moralne związane z klonowaniem człowieka.

18. Biotechnologia molekularna w 
medycynie, medycynie sądowej, 
badaniach ewolucyjnych, systematyce 
organizmów.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Mapa genetyczna człowieka
2. Profilaktyka chorób: szczepionki rekombinowane,
szczepionki DNA i szczepionki przeciw nowotworom.
3. Diagnostyka molekularna: choroby genetyczne, zakaźne,
nowotworowe, wieloczynnikowe.
4. Techniki diagnostyki molekularnej: PCR, hybrydyzacja DNA,
mikromacierze DNA, sekwencjonowanie DNA.
5. Biofarmaceutyki: hormony i przeciwciała monoklonalne, 
leczenie nowotworów.
6. Hodowla komórek, tkanek i narządów, badania Yamanaki
7. Terapia genowa: etapy, korzyści i zagrożenia.
8. Medycyna molekularna i terapia celowana.

II. 1. Terapia genowa: etapy, korzyści i zagrożenia.
2. Medycyna molekularna i terapia celowana.
3. Profile genetyczne, DNA pozagenowy, sekwencje
mikrosatelitarne (STR), ustalanie tożsamości, pokrewieństwa,
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ojcostwa.
4. Odtwarzanie drzewa filogenetycznego, ustalenie przebiegu
ewolucji, badania nad DNA mitochondrialnym, pochodzenie
człowieka i ustalanie cech człowieka na podstawie jego DNA.

19. Podstawowe pojęcia ekologii. 1. Ekologia jako nauka, zakres badań ekologicznych. Ekologia 
a ochrona środowiska i ochrona przyrody.
2. Nisza ekologiczna i siedlisko.
3. Tolerancja ekologiczna, zakres tolerancji ekologicznej,
wartość optymalna, zasada współdziałania czynników,
eurybionty i stenobionty, tolerancja ekologiczna a
rozmieszczenie organizmów, gatunki kosmopolityczne i o 
zasięgu ograniczonym do niewielkich obszarów
4. Formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności 
wody: hydrofity, higrofity, mezofity, kserofity, sklerofity,
sukulenty.
5. Gatunki wskaźnikowe, bioindykacja, skala porostowa, 
ocena stanu czystości wód

20. Ekologia populacji 1. Definicja pojęcia „ekologia populacji”.
2. Liczebność i zagęszczenie populacji, stres przegęszczenia,
reguła Alleego.
3. Regulacja liczebności populacji: rozrodczość (fizjologiczna i
ekologiczna), opór środowiska, strategie rozrodu r i K,
śmiertelność (fizjologiczna i ekologiczna), krzywe
przeżywania,, migracje.
4. Modele wzrostu populacji: wzrost wykładniczy i 
logistyczny, pojemność środowiska.
5. Struktura przestrzenna populacji: zasięg przestrzenny, 
omówienie pojęcia „rozmieszczenie”, rozmieszczanie
skupiskowe, równomierne i losowe
6. Struktura wiekowa i płciowa: grupy wiekowe, graficzne
przedstawienie struktury płciowej i wiekowej, populacja 
rozwijająca się, ustabilizowana i wymierająca.

21. Antagonistyczne i nieantagonistyczne 
oddziaływania między organizmami.

Do wyboru: I, II, III, IV lub V.

I. 1. Omówienie pojęcia „oddziaływanie antagonistyczne” i 
„oddziaływanie nieantagonistyczne”, typy oddziaływań
między organizmami.
2. Konkurencja: wewnątrzgatunkowa (samoregulacja,
terytorializm, nieprzerzedzenie, substancje allelopatyczne i 
allelopatia ujemna), zewnątrzgatunkowa (allelopatia, 
ograniczenie niszy ekologicznej, wyparcie populacji, 
konkurencyjne wypieranie gatunków, doświadczenia 
Gausego.

II. 1. Omówienie pojęcia „oddziaływanie antagonistyczne” i 
„oddziaływanie nieantagonistyczne”, typy oddziaływań
między organizmami.
2. Roślinożerność: regulacja liczebności w układzie
roślinożerca-roślina, masowe pojawy roślinożerców, 
przystosowania roślinożerców do zjadania roślin
(anatomiczne i behawioralne), mechanizmy obronne roślin 
(obrona aktywna i obrona bierna).

III. 1. Omówienie pojęcia „oddziaływanie antagonistyczne” i 
„oddziaływanie nieantagonistyczne”, typy oddziaływań
między organizmami.
2. Drapieżnictwo: omówienie pojęcia; regulacja liczebności w 
układzie drapieżnik-ofiara, przystosowania drapieżników do
polowań (aktywny pościg, obezwładnianie ofiary, pułapki i 
atak z ukrycia), strategie obronne ofiar (ucieczka, obrona 
mechaniczna i chemiczna, mimetyzm, mimikra, autotomia).

IV. 1. Omówienie pojęcia „oddziaływanie antagonistyczne” i 
„oddziaływanie nieantagonistyczne”, typy oddziaływań
między organizmami.
2. Pasożytnictwo: omówienie pojęcia, typy pasożytów
(zewnętrzne i wewnętrzne, fakultatywne i obligatoryjne,
pasożytnictwo lęgowe); rozprzestrzenianie się pasożytów, 
przystosowania do pasożytnictwa (morfologiczne,
anatomiczne i fizjologiczne).
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V. 1. Omówienie pojęcia „oddziaływanie antagonistyczne” i 
„oddziaływanie nieantagonistyczne”, typy oddziaływań
między organizmami.
2. Mutualizm: obligatoryjny (helotyzm, symbioza Rhizobium z
roślinami motylkowatymi, mikoryza), fakultatywny
(omówienie pojęcia i przykłady), komensalizm (omówienie
pojęcia i przykłady).

22. Struktura ekosystemu. Przepływ 
energii i krążenie materii w 
ekosystemie:

1. Definicje pojęć: „ekosystem”, „biocenoza” i „biotop”
2. Rodzaje ekosystemów: naturalne, półnaturalne i sztuczne, 
autotroficzne i heterotroficzne.
3. Struktura troficzna ekosystemu: producenci, konsumenci i 
destruenci.
4. Struktura przestrzenna ekosystemów.
5. Przemiany ekosystemów: sukcesja pierwotna i wtórna,
eutrofizacja jezior.
6. Rola biocenozy w kształtowaniu biotopu: procesy 
glebotwórcze, wpływ biocenozy na mikroklimat
7. Typy łańcuchów troficznych (łańcuch spasania i 
detrytusowy).
8. Sieć troficzna ekosystemu.
9. Ekosystem jako układ otwarty (jednokierunkowy przepływ
energii).
10. Piramidy troficzne (energii, liczebności i biomasy).
11. Przepływ materii w ekosystemie.
12. Produktywność ekosystemów: produkcja pierwotna
brutto i netto, porównanie produkcji pierwotnej różnych
ekosystemów.
13. Równowaga w ekosystemach, gradacje.

23. Obieg węgla i azotu w przyrodzie. 1. Obieg węgla: schemat obiegu węgla (fotosynteza,
konsumenci I i II rzędu, destruenci, wybuchy wulkanów i 
spalanie paliw kopalnych), zakłócenia obiegu węgla
2. Obieg azotu: schemat obiegu azotu (bakterie glebowe,
brodawkowe, cyjanobakterie, nitryfikacja bakterie
nitryfikacyjne, amonifikacja, denitryfikacja).

24. Różnorodność biologiczna. Czynniki 
kształtujące różnorodność 
biologiczną:

1. Omówienie pojęcia różnorodności biologicznej:
różnorodność genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa.
2. Trudności w mierzeniu różnorodności biologicznej.
3. Różnice w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi.
4. Biomy: biomy lądowe (obszary gór wysokich, tundra, tajga, 
las liściasty strefy umiarkowanej, roślinność typu
śródziemnomorskiego, step, sawanna, pustynia, wilgotny las
równikowy); biomy wodne (słodkowodne, morskie i estuaria,
strefowość jezior oraz mórz i oceanów; jeziora, mokradła,
strumienie i rzeki, estuaria, strefy pływów, oceaniczne strefy 
pelagiczne, rafy koralowe, morska strefa bentosowa).
5. Czynniki wpływające na bioróżnorodność: klimat,
ukształtowanie powierzchni, czynniki antropogeniczne.

25. Elementy ochrony środowiska 1. Skutki eksploatacji zasobów odnawialnych i 
nieodnawialnych.
2. Skutki eksploatacji zasobów odnawialnych.
3. Skutki eksploatacji zasobów nieodnawialnych: globalne
ocieplenie klimatu (przyczyny i skutki), efekt cieplarniany,
kwaśne opady, smog, dziura ozonowa.
4. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody: rozwój 
zrównoważony, alternatywne źródła energii, gospodarowanie
odpadami

26. Ewolucja, rozwój myśli ewolucyjnej. 
Dowody ewolucji.

Do wyboru: I lub II.

I. 1. Omówienie pojęć „ewolucja biologiczna” i 
„ewolucjonizm”.
2. Rozwój myśli ewolucyjnej: drabina jestestw Arystotelesa, 
kreacjonizm, stratygrafia, teoria Lamarcka, teoria Cuviera,
rewolucja darwinowska, główne założenia teorii doboru
naturalnego, koncepcja Weismanna, syntetyczna teoria 
ewolucji.

II. 1. Bezpośrednie dowody ewolucji: obserwacje zmian u 
organizmów żyjących współcześnie, dowody z zakresu
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paleontologii (skamieniałości, skamieniałości form 
przejściowych, relikty paleontologiczne).
2. Pośrednie dowody ewolucji: jedność budowy i 
funkcjonowania organizmów, narządy homologiczne i 
analogiczne (dywergencja i konwergencja), narządy
szczątkowe i atawizmy, dowody z zakresu embriologii,
dowody z zakresu biogeografii, podobieństwo biochemiczne
organizmów; odtwarzanie filogenezy.
3. Metody datowania stosowane w paleontologii.

27. Dobór naturalny. 1. Zmienność wewnątrzgatunkowa: zmienność genetyczna,
cechy obojętne, negatywne i korzystne.
2. Rodzaje doboru naturalnego: dobór stabilizujący,
kierunkowy i rozrywający; dobór płciowy, dobór krewniaczy
3. Dobór naturalny a choroby genetyczne.

28. Ewolucja na poziomie populacji 1. Pula genowa populacji
2. Populacja w stanie równowagi genetycznej: prawo
Hardy'ego-Weinberga, obliczanie częstości występowania 
genotypów i fenotypów w populacji, sprawdzanie czy
populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej
3. Dryf genetyczny, efekt założyciela i wąskiego gardła.

29. Specjacja. Prawidłowości ewolucji, 
koewolucja.

1. Omówienie pojęcia „gatunek” i „specjacja”.
2. Mechanizmy izolacji rozrodczej (prezygotyczna – i 
postzygotyczna).
3. Specjacja allopatryczna.
4. Specjacja sympatryczna.
5. Mikroewolucja i makroewolucja.
6. Nierównomierność tempa ewolucji: struktura genetyczna 
populacji, warunki środowiska, wielkość populacji.
7. Kierunkowość ewolucji, radiacja adaptacyjna,
nieodwracalność ewolucji.
8. Ewolucyjny wyścig zbrojeń.
9. Strategie życiowe organizmów.

30. Historia życia na Ziemi. 
Antropogeneza.

Do wyboru: I lub II

I. 1. Warunki życia na Ziemi w początkowym okresie jej 
istnienia. Samorzutna synteza związków organicznych
(doświadczenie Millera i Urey'a), powstawanie
makrocząsteczek (zupa organiczna i pierwotna pizza), świat
RNA.
2. Prakomórki (koacerwaty), powstanie pierwszych
organizmów. Skutki pojawienia się pierwszych
fotoautotrofów.
3. Powstanie komórek jądrowych i organizmów
wielokomórkowych.
4. Etapy rozwoju organizmów na Ziemi od Archaiku po
czwartorzęd, masowe wymierania organizmów, wędrówka 
kontynentów.

II. 1. Powiązania człowieka ze światem zwierząt
(przynależność systematyczna, podobieństwa anatomiczne, 
immunologiczne, genetyczne i zachowania).
2. Cechy specyficznie ludzkie.
3. Warunki powstania przodków człowieka, najstarsi
przodkowie człowieka (sahelantrop, ardipitek, australopitek)
4. Pierwsi ludzie: Homo habilis, Homo erectus.
5. Neandertalczyk i człowiek współczesny.
6. Drzewo rodowe człowieka.
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