
Modrijanova 

BIOLOGIJA ZA  
GIMNAZIJE

Prava izbira za vas in vaše dijake

174 tem

DARILO 

ZA VAS!

  Naročite predstavitev na vaši šoli!

Vsi udeleženci 
predstavitve bodo prejeli 
brezplačni delovni zvezek 
Biologija za gimnazije   
in dodatno darilo.

Tudi v letošnjem letu smo za vas pripravili brezplačne 
predstavitve. Prosimo vas, da določite datum in uro,  
ki bosta ustrezala vsem profesorjem v aktivu,  
in nas povabite na svojo šolo.     

PRIJAVITE SE!
• po e-pošti seminar@modrijan-izobrazevanje.si
• po telefonu 01 513 46 53
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ZGRADBA DELOVNEGA ZVEZKA

Uvodni del s ključnimi podatki 
o posamezni temi.

Nazorno slikovno gradivo, ki olajša razumevanje in 
omogoča boljšo predstavo o zapletenih bioloških 
vsebinah.

Koncept prenovljenega delovnega zvezka ostaja nespremenjen.  
Pri prenovi smo si pomagali z mnenji in predlogi gimnazijskih 
učiteljev biologije, ki delovni zvezek uporabljajo že več let:

„Delovni zvezek za biologijo je namenjen utrjevanju in poglabljanju  
snovi, dijake pa spodbuja k samostojnemu delu. Prenovljena izdaja  
je še uporabnejša, saj je bolj usklajena z učnim načrtom. Dodane nove 
vsebine omogočajo uporabo v vseh letnikih gimnazijskega programa  
in poglobljeno razumevanje učnih vsebin. Mnoge strani so 
nespremenjene, nekaj je prenovljenih, vsekakor pa delovni zvezek 
ohranja nazorno slikovno gradivo, kratke in jasne razlage ter vprašanja,  
ki preverjajo različne ravni znanja“.

Nataša Koprivnikar, 
profesorica biologije na Gimnaziji Poljane

Vprašanja in naloge za preverjanje poznavanja  
in razumevanja konkretne učne snovi. Rešitve 
nalog in odgovori na vprašanja so dostopni na 
spletni strani www.modrijan.si
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Prilagoditve na pokončno hojo

1. Oglej si zgornje risbe in napiši, kateri avstralopitekov fosil je bolj podoben telesnemu delu šimpanza in kateri telesnemu  
delu človeka.

 a) Spodnji del stegnenice:   

 b) Odtisi stopala:   

 c) Položaj kosti stopala:   

Za razvoj pokončne, dvonožne hoje pri človečnjakih so bile potreb-
ne nekatere evolucijske spremembe zgradbe njihovega okostja. 
Najbolj tipične lastnosti okostja zgodnjega dvonožnega človečnja-
ka so prikazane na ilustraciji rekonstrukcije skeleta »Lucy« (vrste 
Australopithecus afarensis) na naslednji strani. Lucy je bila velika 
le 1,1 metra. Kljub nekaterim opičjim potezam je bila že dvonožec  

s prilagoditvami na gibanje po dveh nogah, hkrati pa je bilo plezanje 
po drevju še vedno del njenega življenja. Na to lahko sklepamo po 
zgradbi okostja. Drevesne krošnje so tem človečnjakom dajale zave-
tje, možnost za beg pred plenilci in iskanje hrane. Vrsta A. afarensis 
je ena od najpomembnejših vmesnih členov v evoluci ji med štirinož-
nimi opicami in dvonožnimi človečnjaki.

Zadnje okončine 
gorile

Noge  
človeka

Hrbtenica  
človeka

lokasta  
hrbtenica

Hrbtenica, oblikovana  
v obliki dvojnega S, 
deluje kot vzmet.

Zatilnična odprtina  
(Foramen magnum)  
je pomaknjena naprej 
tako, da je lobanja 
uravnotežena  
na hrbtenici.

Hrbtenica  
gorile

Stegnenica in koleno  
sta nameščena  

pod pravim kotom.

Zadnjične mišice 
podpirajo medenične 
kosti in preprečujejo 
nagibanje vstran, 
ko je druga noga 
dvignjena.

Stegnenica je  
nagnjena navzven.

Zaradi spremembe 
kota med stegnenico  
in kolenom se težišče  
pomakne pod telo,  
kar olajša hojo.

Šimpanz

Spodnji del stegnenice

Stopalo šimpanza Stopalo človeka Avstralopitekovo stopalo

Spodnji del stegnenice Spodnji del stegnenice

Človek Avstralopitek

zunanji kondil  
(odebeljeni del kosti)

notranji kondil  
(odebeljeni del kosti)

Svetlejša območja  
predstavljajo mesto stika  

stopala s tlemi.

Ukrivljene  
prstne kosti

Palec je odmaknjen  
od drugih prstov.

Fosilne kosti petnice 
niso našli.

Kosti stopala iz najdišča  
v soteski Olduvai.

Ta del kosti 
onemogoča,  
da bi koleno zdrsnilo  
v stran pod težo 
telesa.

Svetlejša območja  
predstavljajo mesto  
stika stopala s tlemi.

smer prenosa  
teže pri hoji

Palec je poravnan  
z drugimi prsti.

Odtisi stopal avstralopiteka iz najdišča Laetoli. 
Odtisi so stari 3,7 milijona let.

Sklepna glavica stegnenice  
je odebeljena. Stegnenica  
je povezana z medenico  
pod kotom. 
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2. V zgornje kvadrate (a–e) vpiši spremembe, ki so pripomogle k razvoju hoje po dveh nogah.

3. Opiši šest verjetnih selekcijskih pritiskov, ki so spodbudili razvoj hoje po dveh nogah pri prvih človečnjakih (hominidih).

   

   

4. Predstavljaj si, da raziskuješ na enem od najdišč fosilnih človečnjakov v vzhodni Afriki. Kateri del oz. deli fosilnega okostja bi ti 
najbolj pomagali pri določitvi, da si našel fosilne ostanke človečnjaka, ki je hodil po dveh nogah? 

   

   

5. Napiši selekcijska pritiska, ki sta vplivala na to, da so človečnjaki vrste A. afarensis kljub pokončni hoji še vedno plezali  
po drevesih.

 a)  

 b)  

6. Razloži pomen upogibanja kolena navznoter (valgus) pri hoji človečnjakov.   

   

   

Značilnosti okostja Lucy*,  
ki so bolj podobne opičjim

Oblika spodnje čeljustnice je 
med čeljustnico, oblikovano  
v obliki črke U, ki je bolj 
podobna opičji, in bolj 
zaokroženo čeljustnico,  
ki je značilna za človeka.

Ramenski sklep  
je obrnjen proti glavi.

Zelo dolge roke  
v primerjavi  
z nogami.

Prsni koš  
lijakaste oblike.

Zapestje je  
zelo gibljivo.

Kosti prstov  
so ukrivljene.

Dokaj kratke noge.

Nožni prsti so dolgi  
in ukrivljeni.

Gleženj je  
zelo gibljiv.

Risba, izdelana po fotografiji (c) David L. Brill, 1985.

* Lucy je ljubkovalno ime za eno od fosilnih okostij vrste Australopithecus afarensis.

a) Položaj zatilnične odprtine (kjer se hrbtenica stika z lobanjo):

b) Oblika hrbtenice:

c) Oblika medenice in zadnjična mišica:

č) Oblika in dolžina stegnenice:

d) Koleno (sklep kolena):

e) Oblika stopala in razporeditev prstov (kosti):

Glavne prednosti:
• edini delovni zvezek za biologijo za srednje šole  

na slovenskem tržišču

• uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji  
s katerim koli učbenikom za srednje šole

• vsako temo je mogoče obdelati na začetku ali 
koncu šolske ure v 15 minutah, učitelj pa lahko  
ob njej povsem na novo zasnuje celo šolsko uro

• perforiran rob listov: dijaki lahko odtrgajo liste  
in oddajajo v pregled posamezne teme

• vključene so tudi maturitetne vsebine

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9B, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 
telefon: 01 513 44 00 
e-pošta: info@modrijan-izobrazevanje.si

Delovni zvezek za vse štiri letnike vključuje vsebine s področij 
celice, genetike, evolucije, evolucije človeka, zgradbe in delovanja 
organizmov ter ekologije. Teme so združene v sklope glede  
na razporeditev ciljev v učnem načrtu.
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