
 

 

 

 

1. Sklop: BIOLOGIJA IN DRUŽBA ☺   

1. Vem kakšna veda je biologija in kaj biologija proučuje.    

2.  Poznam različne smeri biologije in panoge biologije.    

3. Na primeru vem pojasniti zakaj je znanje biologije pomembno.    

4. Razlikujem med osnovnimi in uporabnimi vedami.    

5. Vem kakšna veda je interdisciplinarna veda in znam našteti primere interdisciplinarnih ved in 

njihovo pomembnost v vsakdanjem življenju. 

   

2. Sklop: KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV (biokemija) ☺   

1. Vem da je biokemija interdisciplinarna veda in vem kaj proučuje.    

2. Vem katerim kemijskim elementom pravimo biogeni elementi in zakaj    

3. Vem, da v celici potekajo pomembni kemijski procesi in razlikujem med procesom izgradnje 

in razgradnje.  

   

4.  Vem pojasniti fotosintezo- celični proces izgradnje.    

5. Vem pojasniti proces razgradnje v celici- celično dihanje.    

3. Sklop: GENETIKA ☺   

1. Vem, da je genetika panoga v biologiji, ki proučuje DNA in dedovanje (prenašanje lastnosti iz 

generacije v generacijo). 

   

2. Razlikujem med 4 tipi celic (glivno, živalsko, rastlinsko, bakterijsko), poznam njihovo zgradbo in 

naloge posameznih celičnih organelov. 

   

3. Znam pojasniti zakaj živalsko,  in glivno celico uvrščamo med evkariontske celice.    

4. Vem, kje v celici je shranjena dedna snov.    

5. Znam pojasniti kratico DNK (DNA) in poznam njeno zgradbo in obliko.    

6. Vem pojasniti  razliko med  tem kaj je kromosom, kaj je nukleotid, bazni par, gen.    

7. Vem pojasniti razlike med celičnima delitvama(MITOZO in MEJOZO) in vem zakaj sta 

pomembni. 

   



 

 

8. Vem, da so telesne celice diploidne (2n) in vem pojasniti zakaj.    

9. Vem, da so spolne celice haploidne in kako jih označujemo.    

10. Vem kaj je kariogram in iz njega razbrati spol osebka.    

11. Vem kaj je alel in kako jih označujemo.    

12. Razlikujem med pojmoma  genotip (kombinacija alelov-črtk)  in fenotip (izražene lastnosti)    

13. Iz diagramov vem razbrati  ali določiti genotipe telesnih in spolnih celic staršev in potomcev.    

14. Iz diagrama znam pojasniti fenotipe.    

15. Razlikujem dominantno in recesivno lastnostjo.     

16. Iz diagrama znam razbrati ali je osebek homozigot ali heterozigot.    

17. Vem kako označujemo dominantne alele in kako recesivne alele.    

18. Vem kdo je bil Gregor Mendel in s čim se je ukvarjal.    

19. Vem da dedne  lastnosti pri ljudeh spremljamo s pomočjo rodovnikov.    

20. Poznam simbole v rodovniku in jih znam pojasniti (razlikujem med moškim, žensko, med 

prenašalcem lastnosti in osebkom z izraženo lastnostjo.) 

   

21. Razlikujem med enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki.    

22. Vem da vpliv okolja na ljudeh lahko poučujemo na enojajčnih dvojčkih.    

23.  Razlikujem med spolnim in nespolnim razmnoževanjem in poznam njune prednosti in slabosti.    

24. Poznam pojem modifikacija in ga znam pojasniti.    

4. Sklop: BIOTEHNOLOGIJA ☺   

1. Vem, da je biotehnologija interdisciplinarna veda in vem zakaj je pomembna.    

2. Poznam pomen mikroorganizmov.    

3. Vem kaj so gensko spremenjeni organizmi in poznam primere.    

4. Vem pojasniti prednosti in slabosti gensko spremenjenih organizmov.    

5. Vem kaj je kloniranje in kaj so kloni.    


