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Przyk adowy zestaw zada  z biologii 

 Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (2 pkt) 
Poni ej wymieniono w przypadkowej kolejno ci elementy budowy ucha cz owieka, s u ce 

do odbierania, przekazywania i przetwarzania bod ców d wi kowych. 

 

1. kosteczki s uchowe (m oteczek, kowade ko, strzemi czko) 

2. przewód s uchowy zewn trzny 

3. b ona b benkowa 

4. ma owina uszna 

5. narz d Cortiego 

6. b ona okienka owalnego limaka 

 

a) Uporz dkuj i zapisz (pos uguj c si  cyframi 1 – 6) wymienione elementy budowy 

ucha w kolejno ci zgodnej z drog  d wi ku w uchu. 

.................................................................................. 

b) Podaj element budowy ucha (pos uguj c si  cyframi 1 – 6), w którym znajduj  si  

receptory bod ców d wi kowych. 

.................................................................................. 

 

Informacja do zada  nr 2 i 3. 
W tabeli przedstawiono szybko  przewodzenia impulsów nerwowych przez w ókna 

nerwowe rdzenne o ró nej rednicy. 

 

rednica w ókien  

rdzennych [µm] 

Szybko  przewodzenia 

impulsów nerwowych 

[m / sek] 

1,0 1,9 

1,2 3,5 

1,4 5,0 

1,6 6,4 

1,8 8,0 

2,0 9,2 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Na podstawie danych z tabeli, okre l zale no  mi dzy rednic  w ókien rdzennych 

a szybko ci  przewodzenia impulsów nerwowych. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 Poziom rozszerzony 
3

Zadanie 3. (2 pkt) 

Narysuj w uk adzie wspó rz dnych wykres liniowy, ilustruj cy szybko  przewodzenia 

impulsów nerwowych przez w ókna rdzenne w zale no ci od ich rednicy. 

 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji wydzielania wewn trznego kory 

nadnerczy przez uk ad podwzgórzowo-przysadkowy. 

 

Wpisz w miejsca A, B, C schematu znak (+), oznaczaj cy pobudzenie, lub znak (-), 

oznaczaj cy hamowanie czynno ci wydzielniczej podwzgórza. 
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 Poziom rozszerzony 
4

Zadanie 5. (1 pkt) 
Nieprawid owe od ywianie si  cz owieka mo e by  przyczyn  wielu zaburze  

w funkcjonowaniu jego organizmu. 
 

Przyporz dkuj zaburzeniom 1 i 2 po jednym przyk adzie b du ywieniowego (spo ród 

A, B, C), który mo e by  przyczyn  tych zaburze . 
 

1. zaparcia  A. pokarm ubogi w witaminy 

2. mia d yca B. niedobór b onnika w pokarmie  

 C. nadmiar t uszczu zwierz cego w pokarmie
 

1. ............... 

2. ............... 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 
ciana komórkowa jest nieplazmatycznym sk adnikiem komórek kilku grup organizmów. 

 

a) Przyporz dkuj wymienionym grupom organizmów A, B i C jeden charakterystyczny 

dla nich sk adnik cian komórkowych spo ród nast puj cych: 
 

celuloza, mureina, chityna, glikogen. 
 

A. bakterie .......................................... 

B. grzyby .......................................... 

C. ro liny .......................................... 

b) Podaj przyk ad jednej funkcji ciany komórkowej w komórce ro linnej.  

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budow  chloroplastu nale cego do pó autonomicznych 

organelli komórki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazw  i okre l rol  ka dego z dwóch elementów budowy chloroplastu, które 

zapewniaj  mu cz ciow  autonomi . 
 

Lp. Nazwa struktury Rola w utrzymaniu autonomii 

1. ............................................. 
............................................................................................ 

............................................................................................ 

2. ............................................. 
............................................................................................ 

............................................................................................ 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono zmiany ilo ci materia u genetycznego i liczby chromosomów  

w cyklu komórkowym. 

 
a) Podaj nazw  podzia u komórkowego, którego dotyczy ten wykres.  

b) Podaj etap cyklu (A, B, C czy D), który umo liwi  Ci rozpoznanie rodzaju podzia u  

i uzasadnij wybór. 

a) ................................................................................ 

b) ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 
W ród wymienionych poni ej komórek A-D zaznacz t , która mo e stanowi  obiekt 

do obserwacji efektów barwienia j dra komórkowego. Uzasadnij wybór. 

 

A. Komórka drewna – cewka. 

B. Komórka sklerenchymy. 

C. Komórka nab onkowa. 

D. Erytrocyt cz owieka. 

Uzasadnienie: ............................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Zaznacz w tabeli symbol literowy wiersza, w którym przedstawiono poprawne 

informacje dotycz ce wytwarzania mocznika w organizmie cz owieka. 

 

Lokalizacja Symbol 

opisu 
Typ reakcji Substraty 

Narz d Organellum komórki 

A. anaboliczna NH4
+
, HCO3

-
, ATP nerki mitochondrium 

B. anaboliczna NH4
+
, HCO3

-
, ATP w troba cytoplazma, mitochondrium 

C. kataboliczna NH4
+
, HCO3

-
, ATP w troba cytoplazma, mitochondrium 

D. kataboliczna NH4
+
, HCO3

-
 w troba cytoplazma 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono, w uproszczony sposób, jeden z etapów oddychania 

komórkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podaj nazw  elementu budowy komórki, w którym zachodzi przedstawiony etap 

oddychania oraz nazw  zwi zku oznaczonego liter  X. 

Nazwa elementu budowy komórki: ……......................................................................... 

Nazwa zwi zku (oznaczonego X): ...................................................................... 
 

Zadanie 12. (3 pkt) 
Na schemacie w uproszczony sposób przedstawiono zwi zek mi dzy dwoma podstawowymi 

dla ycia organizmów procesami metabolicznymi: fotosyntez  i oddychaniem.  

 
Porównaj na podstawie schematu proces fotosyntezy i oddychania, wpisuj c do tabeli po 

dwa substraty, dwa produkty oraz nazw  typu reakcji metabolicznej dla ka dego z tych 

procesów.  
 

Porównywana cecha Fotosynteza Oddychanie 

 

Substraty 

 

1. ..............................................

2. ..............................................

1. ...............................................

2. ...............................................

 

Produkty 

 

1. ...............................................

2. ...............................................

1. ..............................................

2. ..............................................

Typ reakcji 

metabolicznych 
(anabolizm / katabolizm) .................................................. .................................................. 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Efektem fazy zale nej od wiat a, tzw. „fazy jasnej” fotosyntezy, jest si a asymilacyjna, 

która jest wykorzystywana w cyklu Calvina. 

 

Wymie  dwa sk adniki si y asymilacyjnej. 

 

1. ................................................               2. ................................................ 

 

Zadanie 14. (3 pkt) 
Przed wykonaniem do wiadczenia przygotowano zestaw materia ów:  

suche nasiona grochu, kie kuj ce nasiona grochu, 2 s oje z nakr tkami (o takiej samej 

pojemno ci), drewniane uczywo, zapa ki. 

 

Przedstaw (wykorzystuj c wymienione wy ej materia y) plan do wiadczenia dla 

rozwi zania nast puj cego problemu badawczego: "Czy w kie kuj cych nasionach 

zachodzi proces oddychania?". W planie uwzgl dnij: 

a) prób  kontroln ,  

b) prób  badawcz , 

c) sposób ustalania wyników obserwacji. 

a) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

b) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

c) ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Na rysunkach P, Q, T, S i R przedstawiono w przypadkowej kolejno ci etapy wirusowej 

infekcji komórki bakteryjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj, pos uguj c si  symbolami literowymi rysunków, kolejne etapy infekcji wirusowej. 

......................................................... 
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono przekrój przez odyg  ro liny wodnej z rodzaju wyw ócznik. 
 

 

Wyja nij, na czym polega znaczenie przystosowawcze jednej z opisanych na schemacie 

cech ro liny do ycia w rodowisku wodnym. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 17. (2 pkt) 
Opisy przedstawiaj  charakterystyk  dwóch gatunków d bów wyst puj cych  

w polskich lasach: d bu szypu kowego oraz bezszypu kowego. 

 

D b szypu kowy 

Korona nieregularna, rozga ziona. Li cie w zarysie odwrotnie jajowate, nasada li ci  

z uszkami lub sercowato wyci ta. Orzechy – o dzie na szypu ce, pod u nie pr kowane. 

 

D b bezszypu kowy 

Korona regularna. Li cie w zarysie eliptyczno jajowate, blaszka li ciowa u nasady bez uszek, 

klinowato zbiegaj ca. Orzechy – o dzie siedz ce, jajowate, bez pod u nych pr ków. 

 

Uzupe nij tabel , wypisuj c wybrane z tekstu dwie ró ne (a i b) cechy morfologiczne 

ka dego z d bów, które umo liwiaj  rozró nienie obu gatunków zim  oraz wczesnym 

latem. 

 

Cechy morfologiczne 
Pora roku 

D b szypu kowy D b bezszypu kowy 

Zima 
a) ........................................................ a) .................................................. 

Wczesne lato 
b) ........................................................ b) ..................................................
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono wyniki bada  zawarto ci wybranych zwi zków w bielmie 

dojrzewaj cych nasion pszenicy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Okre l tendencje zmian zawarto ci poszczególnych w glowodanów w czasie 

dojrzewania nasion. 

b) Wyja nij zwi zek obserwowanych zmian zawarto ci w glowodanów z biologiczn  

rol  nasion.  

a) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

b) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 19. (2 pkt) 
Stawonogi to najliczniejsza grupa systematyczna zwierz t, wyró niaj ca si  ró norodno ci  

budowy, umo liwiaj c  im opanowanie wi kszo ci rodowisk biotycznych na Ziemi. 

 

W ród poni szych zda  zaznacz dwa, w których b dnie opisano budow  stawonogów. 

 

A. Cia o o segmentacji heteronomicznej podzielone jest na g owotu ów i odw ok lub g ow , 

tu ów i odw ok. 

B. Pokrycie cia a stanowi jednowarstwowy nab onek, który wytwarza na swojej powierzchni 

oskórek zbudowany z bia ka i chityny. 

C. Muskulatur  cia a odpowiedzialn  za lokomocj  stanowi  mi nie g adkie. 

D. Narz dy wydalania maj  mi dzy innymi posta  cewek Malpighiego. 

E. Uk ad kr enia jest zamkni ty a serce po o one jest po grzbietowej stronie cia a. 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono jeden ze sposobów osmoregulacji u ryb. 

 

Uzasadnij, pos uguj c si  dwoma argumentami, e na schemacie przedstawiono sposób 

osmoregulacji ryby s odkowodnej. 

1. …............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 21. (1 pkt) 
Pobrano po trzy próbki tego samego typu gleby z ró nych upraw: kukurydzy, ziemniaków, 

buraków wik owych. W ka dej z tych próbek oznaczano gatunki wyst puj cych w niej 

bezkr gowców. 

 

Sformu uj problem badawczy do opisanego do wiadczenia. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 22. (1 pkt) 

W tabeli zestawiono niektóre cechy budowy uk adu pokarmowego trzech rodzajów ssaków, 

oznaczonych literami A, B i C. 

 

Oznaczenie 

rodzaju 

zwierz cia 

Odcinek 

przewodu 

pokarmowego 

Wzgl dna 

pojemno  [%]
Pojemno  [l]

Stosunek 

d ugo ci cia a 

do d ugo ci 

jelita 

A. 

o dek 

jelito cienkie 

jelito lepe 

  8,5 

30,2 

15,9 

17,96 

63,82 

33,54 

1 : 12 

B. 

o dek 

jelito cienkie 

jelito lepe 

70,8 

18,5 

  2,8 

252,20 

 66,00 

   9,90 

1 : 20 

C. 

o dek 

jelito cienkie 

jelito lepe 

29,2 

33,5 

  5,6 

8,00 

9,20 

1,55 

1 : 14 
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Podaj, który wiersz tabeli (A, B czy C) zawiera informacje dotycz ce uk adu 

pokarmowego krowy (prze uwacza). Uzasadnij swój wybór, wymieniaj c jedn  cech  

tego uk adu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 23. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budow  cz steczki t-RNA – literami X i Y zaznaczono jej dwie 

funkcjonalne sekwencje nukleotydowe.  

 
Podaj, na czym polega rola sekwencji X i Y w syntezie bia ek. 

X – .......................................................................................................................................... 

Y – .......................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................... 

 

Zadanie 24. (1 pkt) 

Terapia genowa jest prób  uzyskania efektu leczniczego przez wprowadzenie prawid owego 

genu do komórki funkcjonuj cej nieprawid owo. Wydaje si , e terapia genowa szczególnie 

dobrze b dzie si  nadawa  do leczenia hemofilii A, spowodowanej brakiem w organizmie 

bia ka zwanego VIII czynnikiem krzepni cia krwi. Krew bez tego czynnika nie krzepnie, 

natomiast nawet niewielki wzrost st enia tego czynnika we krwi powoduje znaczne 

z agodzenie objawów choroby.  

 

Wyja nij, w jaki sposób, za pomoc  terapii genowej, mo na by uzyska  z agodzenie 

objawów hemofilii A. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Poddano analizie dziedziczenie 4 cech ro liny, za które odpowiedzialne s  4 pary alleli: 

AaBbCcDd. Analizy wyników krzy ówek genetycznych wskaza y, e allele a i b oraz A i c 

s  ze sob  sprz one i dziedzicz  si  niezale nie od alleli D i d. 

 

Zaznacz na chromosomach rozmieszczenie alleli AaBbCcDd w komórce somatycznej, 

uwzgl dniaj c podane informacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 26. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono dzia anie restryktazy i ligazy – enzymów wykorzystywanych 

w in ynierii genetycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisz, na podstawie schematu, sposób i efekt dzia ania ka dego z tych enzymów. 

 

Restryktaza – ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Ligaza – ........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 27. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie grup krwi w pewnej rodzinie. Grupy krwi  

u cz owieka uwarunkowane s  wyst powaniem alleli wielokrotnych: I
A
, I

B
, i. 

 
 

Dokonaj analizy rodowodu i podaj wszystkie mo liwe genotypy osób oznaczonych 

symbolem I.1 oraz II.3.  

Genotyp I.1:     ....................................................... 

Genotyp II.3:    ....................................................... 

 

Zadanie 28. (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono rozk ady cz sto ci cechy wysoko ci osobników w odleg ych 

czasowo pokoleniach A i N dwóch populacji (I i II) jednego gatunku, bytuj cych w ró nych 

warunkach rodowiska. 

      I        II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Podaj (w przybli eniu) dla ka dej populacji (I i II) zakres zmienno ci cechy  

w pokoleniu N. 

 I. .................................................. 

II. ................................................. 
 

b) Podaj, w której populacji (I czy II) widoczne s  skutki dzia ania doboru naturalnego. 

Uzasadnij wybór jednym argumentem. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29. (1 pkt) 

Ro liny nasienne mog  rozmna a  si  wegetatywnie, np. przez bulwy lub roz ogi. 
 

Oce , czy rozmna anie ro liny nasiennej wy cznie wegetatywnie mo e prowadzi  

do zmienno ci o znaczeniu ewolucyjnym. Odpowied  uzasadnij za pomoc  jednego 

argumentu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 30. (2 pkt) 
W odtwarzaniu przebiegu ewolucji organizmów du  rol  odgrywa analiza podobie stw  

i ró nic w budowie narz dów. W wyniku ewolucji zbie nej powstaj  narz dy analogiczne  

o zbli onej budowie a ró nym pochodzeniu, natomiast w wyniku ewolucji rozbie nej – 

narz dy homologiczne o podobnym pochodzeniu a ró nym wygl dzie przy zachowaniu 

wspólnego planu budowy. 

 

W ród przyk adów A – F zaznacz symbol literowy jednej pary narz dów analogicznych 

zwierz t i jednej pary narz dów analogicznych ro lin. 

 

A. Ko czyna przednia ptaka i nietoperza. 

B. Skrzela raka i skrzela ryby. 

C. P cherz p awny ryb i p uca aby. 

D. Li cie brzozy i kolce kaktusa. 

E. Chwytniki mchu i korzenie paproci. 

F. K os zarodniono ny widliczki i kwiaty sosny. 

 

Zadanie 31. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób obieg materii w ekosystemie. Literami 

A, B, C i D oznaczono grupy organizmów, ró ni ce si  rol  w tym procesie, w zwi zku 

z czym nale ce do ró nych poziomów troficznych. 

 

 

Podaj nazw  grupy organizmów oznaczonej na schemacie liter  D oraz okre l, na czym 

polega jej rola w obiegu materii.  

 

Nazwa: ......................................................... 

Rola: ............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (1 pkt) 
Poni ej wymieniono w przypadkowej kolejno ci ró ne zespo y (uk ady) ekologiczne: 

 

1. – ekosystem, 2. – populacja, 3. – biosfera, 4. – biocenoza 

 

Uporz dkuj zespo y ekologiczne zgodnie z ich rosn c  z o ono ci , pos uguj c si  

odpowiadaj cymi im cyframi. 

.............................................................. 

 

Zadanie 33. (2 pkt) 
Zakres tolerancji czynnika rodowiska dla danej populacji organizmów wyznacza minimum 

i maksimum nat enia tego czynnika, poza którym osobniki badanej populacji nie wyst puj . 

Na wykresie przedstawiono wp yw wilgotno ci powietrza na prze ywalno  osobników 

populacji owada, barczatki sosnówki, w ró nych temperaturach. Udzia  osobników 

prze ywaj cych w danych warunkach temperatury i wilgotno ci rodowiska zaznaczono 

na wykresie w % (od 0 do 100). 

 

 
 

a) Odczytaj z wykresu i podaj procent osobników prze ywaj cych w temperaturze 

15 C przy wilgotno ci 40%. 

 

....................................................................................................................................................... 

b) Odczytaj z wykresu i podaj zakres tolerancji termicznej populacji barczatki 

sosnówki przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza 40%. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 34. (3 pkt) 
Przeprowadzono do wiadczenie dla rozwi zania nast puj cego problemu badawczego: 

„Jak wspó obecno  gatunków pokrewnych o podobnych wymaganiach oddzia uje 

na liczebno  ka dego z nich?”. 

W tym celu w okre lonych warunkach laboratoryjnych hodowano we wspólnym 

pomieszczeniu jednakow  liczb  osobników ka dego z dwóch gatunków chrz szczy (A i B) 

z rodzaju Tribolium. 

a) Opisz prób  kontroln  do tego do wiadczenia. 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) Sformu uj najbardziej prawdopodobn  hipotez  do przedstawionego powy ej 

problemu. Podaj argument, który pozwoli  Ci na jej sformu owanie. 

Hipoteza …................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Argument ..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 35. (2 pkt) 
Ro liny transgeniczne uprawia si  od prawie 10 lat, np. kukurydz , ry , soj , ziemniaki, 

pomidory, rzepak. Cz sto, poza dodatkowymi warto ciami od ywczymi, ro liny te bardziej 

ni  zwyk e odmiany s  odporne na susz , mróz, herbicydy, choroby wirusowe, grzybowe 

i bakteryjne oraz szkodniki, dzi ki czemu uzyskuje si  wi ksze plony. Równocze nie 

z pracami nad doskonaleniem upraw trwaj  prace nad ograniczeniem przemieszczania si  

transgenów w rodowisku. 

 

Przedstaw po jednym prawdopodobnym przyk adzie pozytywnego i negatywnego 

wp ywu upraw ro lin transgenicznych na rodowisko przyrodnicze. 

Wp yw pozytywny: ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Wp yw negatywny: ….................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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