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Cytologia i histologia 
 

 

ZADANIE 1. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiony jest skład chemiczny (w %) dwóch różnych komórek (A i B). 

Składniki w % Komórka A Komórka B 

Węglowodany 5,8 18,0 

Tłuszcze 11,0 0,5 

Białka 19,0 4,0 

kwasy nukleinowe 0,2 0,5 

Woda 60,0 75,0 

związki mineralne 4,0 2,0 

1. Dokonaj analizy tabeli i podaj, która z komórek A czy B jest komórką zwierzęcą, a która roślinną. 

 

a) …………………………   ................   b) …………………………………………… 

2. Podaj dwie cechy różniące komórkę roślinną i zwierzęcą,  

 

a) …………………………………………………….      b)…………………………………………………. 

 

 

ZADANIE 2. (2 pkt) 

W cytoplazmie komórek eukariotycznych znajduje się sieć struktur białkowych tworząca przestrzenną konstrukcję zwaną 

cytoszkieletem. Przyporządkuj każdej z podanych struktur cytoszkieletu (1 i 2) wszystkie odpowiednie dla niej 

funkcje wybrane spośród od A do D. 

 

1. Filamenty aktynowe. 

2. Filamenty pośrednie. 

A. Wchodzą w skład rzęsek i wici. 

B. Odpowiadają za zmianę kształtu komórki. 

C. Pełnią istotną rolę w podziale komórkowym. 

D. Zapewniają komórce wytrzymałość mechaniczną. 

       

      1. …….....…… 2. ………........… 

ZADANIE 3. (1 pkt)  

Na rysunku przedstawiono schemat budowy – A i model przestrzenny – B pewnej struktury komórkowej, zbudowanej z dwóch 

podjednostek. 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazwę tej struktury oraz funkcję, jaką pełni 

ona w komórce. 
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ZADANIE 4. (5 pkt) 

Schematyczny rysunek komórki zwierzęcej wykonano na podstawie szeregu zdjęć z mikroskopu elektronowego. 

 

 

1. Wymień struktury komórkowe (organelle) widoczne na rysunku zbudowane z błon elementarnych: 

a)  ....................................................  d)  ............................................ , .......  

b) ....................................................  e)   ....................................................  

c)  ....................................................  f)    ....................................................  

 

2. Wymień funkcje jakie spełniają: 

a)  rybosomy ..................................................................................................................  

b)  retikulum gładkie .....................................................................................................  

c)  mitochondria ............................................................................................................  

d)  lizosomy ...................................................................................................................  

 

 3. W jakich komórkach występują, jak są zbudowane i jakie funkcje pełnią centriole?  

 

4. Podaj, jakie związki organiczne biorą udział w budowie:  

chromosomu ................................................................................................................  

rybosomu ....................................................................................................................  

błony komórkowej ......................................................................................................  

 

 

 

 

ZADANIE 5. (1 pkt)  

Na rysunkach przedstawiono mechanizm otwierania się i zamykania aparatów szparkowych u roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy rysunków przedstaw 

zależność między stężeniem jonów K+ w 

komórkach szparkowych a otwieraniem i zamykaniem aparatów szparkowych. 
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ZADANIE 6. (2 pkt)  

Zdjęcie z mikroskopu elektronowego przedstawia fragment komóri Leydiego. 

Komórki takie występuję w gonadach mężczyzn. 

 

 

a) Podaj nazwę hormonu płciowego wytwarzanego przez komórki 

Leydiga. 

 

b) Wskaż związek pomiędzy duża zawartością gładniej siateczki 

śródplazmatycznej w komórkach Leydiga a ich rolą w syntezie hormonu 

płciowego 

 

 

 

ZADANIE 7. (1 pkt)  

Oceń prawdziwość informacji dotyczących rybosomów. Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest 

prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

 

  P/F 

1 Rybosom składa się z dwóch podjednostek otoczonych jedną błoną plazmatyczną.  

2 W większości komórek eukariotycznych występują dwa rodzaje rybosomów, które 

różnią się wielkością i wartością stałej sedymentacji. 

 

3 Rybosomy uczestniczące w syntezie białka, z którego w komórce będą wytwarzane 

glikoproteiny, przyłączone są do zewnętrznej powierzchni błon aparatu Golgiego. 

 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt)  

Komórki poszczególnych tkanek w obrębie jednego narządu różnią się budową, co wiąże się z funkcjami, które pełnią, np. 

charakterystyczną cechą budowy komórek zewnątrzwydzielniczych trzustki jest występowanie w nich silnie rozbudowanej 

szorstkiej siateczki śródplazmatycznej. Wykaż związek między funkcją komórek zewnątrzwydzielniczych trzustki a 

występowaniem w nich dobrze rozwiniętej szorstkiej siateczki śródplazmatycznej. 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (2 pkt)  

Cytoszkielet komórki zwierzęcej jest utworzony przez sieć włókien białkowych o różnej grubości (mikrofilamenty, filamenty 

pośrednie oraz mikrotubule), spełniających różne funkcje. Zaznacz dwie funkcje, które w komórce pełnią mikrotubule. 

A. Budują organelle ruchu: wici i rzęski. 

B. Odpowiadają za ruch pełzakowaty komórek. 

C. Pozwalają na skurcz komórek mięśnia poprzecznie prążkowanego. 

D. Umożliwiają zachowanie kształtu komórki oraz otoczki jądrowej. 

E. Umożliwiają segregację chromosomów w trakcie podziału jądra komórkowego. 

 

 

 

ZADANIE 10. (2 pkt)  

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej – rośliny, której pędy znajdują się w toni 

wodnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki 

do środowiska wodnego. 
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ZADANIE 11. (2 pkt)  

Jest to zamknięty tor przemian, w czasie których dwuwęglowe reszty acetylo-CoA zostają 

całkowicie utlenione do CO2. Produktami tych reakcji są również zredukowane nukleotydy oraz 

ATP. Podaj nazwę opisanego wyżej etapu oddychania komórkowego oraz zaznacz strzałką 

jego lokalizację na schemacie komórki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 12. (pkt 2)  

Schemat przedstawia wybrane struktury cytoplazmatyczne: siateczkę wewnątrzplazmatyczną, aparat Golgiego oraz 

lizosomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj cechę budowy wspólną dla wszystkich przedstawionych organelli komórkowych oraz cechę budowy tych 

struktur, która pozwala je odróżnić od siebie. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (3 pkt) 

Poniżej przedstawiono zdania prawdziwe i błędne, dotyczące porównania budowy i funkcji komórki prokariotycznej i 

eukariotycznej. Wybierz spośród sformułowań od A do F dwa, które są błędne. Uzasadnij wybór każdego z 

nich. 

a) Komórki prokariotyczne mają prostszą budowę niż komórki eukariotyczne. 

b). Komórki   prokariotyczne   przeprowadzają   fermentację,   a  eukariotyczne   oddychają wyłącznie tlenowo. 

c) Oba typy komórek namnażają się na drodze podziałów. 

d). Tylko w komórkach eukariotycznych biosynteza białek odbywa się w rybosomach. 

e) Zarówno komórki  prokariotyczne, jak i  eukariotyczne mogą przeprowadzać proces fotosyntezy. 

f). Sposób zapisu informacji genetycznej jest taki sam w obu typach komórek. 

 

 

 

 

ZADANIE 14. (2 pkt) 

Ustal  lokalizację procesów wyróżnionych w tabeli. 

Funkcja Komórka prokariotyczna Komórka eukariotyczna 

Synteza RNA   

Produkcja energii   

Synteza białek   

 

 

lizosomy 
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ZADANIE 15.  (3 pkt) 

Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez liść rośliny okrytonasiennej.   

 

a) Wymień 2 cechy różniące miękisz palisadowy od gąbczastego. 

b) Wyjaśnij związek między budową miękiszu palisadowego a funkcją, jaką pełni ten miękisz w roślinie 

 

 

 

 

ZADANIE 16. (3 pkt)  

Schemat przedstawia budowę organellum komórkowego.  

 

 

 

a) Podaj nazwę tego organellum. 

b) Nazwij struktury 1 i 2 oraz określ ich funkcje. 

 

Oznaczenie Struktura Funkcja 

1   

2   

 

 

ZADANIE 17. (2 pkt) 

Rysunek ilustruje zmiany zachodzące w trakcie wzrostu łodygi rośliny nasiennej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwij proces zachodzący w łodydze rośliny nasiennej i określ rolę, jaką w nim pełni miazga. 

 

 

 

 

ZADANIE 18. (2 pkt) 

Schemat ilustruje budowę komórki prokariotycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwij strukturę komórkową oznaczoną symbolem X oraz określ jej funkcję. 

cytoplazma  X 
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ZDANIE 19. (2 pkt) 

Schemat przedstawia budowę komórek miękiszu bulwy ziemniaka (A) i łodygi kaktusa (B).  

        A     B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ rolę, jaką pełnią w życiu roślin przedstawione rodzaje miękiszu. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 20. (2 pkt) 

Ułożenie chloroplastów w każdej komórce roślinnej jest uzależnione od natężenia światła. Rysunki przedstawiają 

schematyczne rozmieszczenie chloroplastów na przekrojach podłużnych  komórek roślinnych, które najpierw 

oświetlono światłem rozproszonym o średnim natężeniu, a następnie światłem słabym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaż różnicę w rozmieszczeniu tych organelli w komórce, uzupełniając w odpowiedni sposób drugi z rysunków. 

Przedstaw znaczenie obserwowanego zjawiska. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 21. (3 pkt) 

1) Mitochondria zwykle mają od 0,5 do 1 μm długości, a ich kształt jest zwykle cylindryczny. 

2) Otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową, 

3) Zewnętrzna błona jest gładka, pozbawiona wypukłości i wysoce przepuszczalna, np. dla pirogronianu. 

4) Błona wewnętrzna tworzy poprzeczne wpuklenia, tzw. grzebienie mitochondrialne, w których występują enzymy łańcucha 

oddechowego. 

5) Wewnątrz mitochondrium znajduje się matrix mitochondrialne, czyli jednorodny roztwór  koloidalny, w którym występują, 

między innymi, enzymy cyklu Krebsa. 

6) W matrix mitochondrialnym znajdują się również rybosomy. 

Wskaż numery trzech zdań tekstu, które opisują cechy warunkujące pełnienie przez mitochondrium funkcji centrów 

energetycznych komórki. Uzasadnij wybór dwóch zdań. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 22. (2pkt) 

Poniższy rysunek obrazuje w sposób uproszczony budowę nabłonka wyściełającego drogi oddechowe. 

 

 

 

 

 

Na podstawie informacji z rysunku przedstaw dwie cechy adaptacyjne w budowie nabłonka dróg oddechowych do 

pełnienia określonych funkcji przez tę tkankę. 

 
 

wakuola ziarno 

skrobi 
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ZADANIE 23. (2 pkt) 

W tabeli zostały umieszczone nazwy tkanek roślinnych i określone niektóre funkcje. Zapoznaj się z tabelą i uzupełnij ją 

o brakujące informacje w pozycjach od a) do f): 

 Nazwa tkanki Rola w organizmie rośliny 

a)  pełni funkcję ochronną 

tkanka miękiszowa (miękisz spichrzowy) b) 

c) w komórkach tego miękiszu zachodzi fotosynteza 

tkanka wzmacniająca (zwarcica) d) 

e) przewodzi wodę i sole mineralne 

tkanka przewodząca (łyko) f) 

 

ZADANIE 24. (3 pkt) 

Rysunek przedstawia trzy rodzaje tkanki mięśniowej 

 

a) Podaj nazwy tkanek oznaczonych: m, n, o.  

 

b) Podaj, która z tkanek może wystąpić w ciele: 

- dżdżownicy, 

- psa. 

 

c) Porównaj poszczególne tkanki pod względem: 

- kształtu komórek, 

- rozmieszczenia jąder, 

- liczby jąder. 

 

 

ZADANIE 25. (2 pkt) 

Zaplanowano obserwację tkanki nabłonkowej i mięśniowej. Tkanki te pobrano z organizmów zwierzęcych, różniących się 

aktywnością życiową. Po odpowiednim przygotowaniu pobranego materiału przeprowadzono obserwacje 

mikroskopowe, w czasie których liczono mitochondria w obserwowanych komórkach. Sformułuj dwa problemy 

badawcze, do rozwiązania których mogłyby być wykorzystane opisane obserwacje. 

 

 

 

ZADANIE 26. (2 pkt) 

U roślin wyższych śmierć niektórych komórek warunkuje powstanie funkcjonalnych systemów, mających istotne 

znaczenie w życiu rośliny. W prawidłowym rozwoju roślin takie zmiany zachodzą w końcowym etapie różnicowania się 

komórek i tkanek. Podaj dwa przykłady tkanek roślinnych zbudowanych z komórek martwych. Określ rolę każdej 

z tych tkanek. 

 

 

 

ZADANIE 27. (2 pkt) 

Drewno (ksylem) jest tkanką niejednorodną, zbudowaną z cewek lub naczyń, miękiszu drzewnego i włókien drzewnych. 

Elementy tkanki przewodzącej wykazują duże zróżnicowanie budowy i funkcji. 

Na podstawie powyższych informacji podaj, które elementy drewna pełnią niżej wymienione funkcje. 

1. funkcja przewodząca ............................................................................ 

2. funkcja wzmacniająca .......................................................................... 
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ZADANIE 28. (2 pkt) 

W komórkach roślinnych wakuole (wodniczki) są zwykle duże i nieliczne Są one otoczone  tonoplastem i 

wypełnione sokiem wakuolarnym (komórkowym). Wymień dwie funkcje, jakie mogą pełnić wakuole w 

komórkach roślinnych. 

 

 

 

ZADANIE 29. (2pkt) 

Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez liść  podwodny przełącznika bobownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj dwie zależności między środowiskiem życia tej rośliny a budową skórki jej liścia podwodnego. 

 

 

 

ZADANIE 30. (2pkt) 

Wzrost roślin tkankowych zachodzi dzięki obecności tkanek merystematycznych – merystemów wierzchołkowych 

korzeni i pędów oraz merystemów bocznych – miazgi wiązkowej i miazgi korkotwórczej. 

a) Podaj podstawową cechę charakteryzującą komórki merystematyczne. 

 

 

 

b) Na podstawie tekstu, wymień nazwy dwóch merystemów, dzięki którym rośliny rosną na długość 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (1 pkt) 

Schematy budowy wiązek przewodzących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaż związek między budową wiązek A i B a przyrostem na grubość  roślin, w których one występują. 
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ZADANIE 32. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono w sposób uproszczony budowę wewnętrzna łodyg różnych roślin.  

 
Ustal, w której z łodyg (A czy B) w trakcie jej wzrostu będzie odbywał s ię  przyrost na grubość. Odpowiedź 

uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

 

 

ZADANIE 33. (2 pkt)  

Porównując budowę struktur komórkowych, można wskazać podobieństwa i różnice. Przedstaw dwie cechy 

wspólne w budowie chloroplastu i mitochondrium.  

 

 

 

 

ZADANIE 34. (1 pkt)  

Na podstawie analizy przedstawionych niżej fragmentów opisów (A-C) różnych rodzajów komórek, zaznacz 

ten, który przedstawia opis komórki rośliny lądowej.  Wybór uzasadnij jednym argumentem. 

A. Ściana komórkowa tej komórki ma budowę warstwową, a jedną z jej głównych substancji budulcowych jest 

mannan. Cytoplazma jest jednolita, ale w starszych komórkach występują wodniczki. Materiałem zapasowym 

jest głównie glikogen, rzadziej lipidy i fosforany. Występuje jedno jądro komórkowe zawierające materiał 

genetyczny komórki. 

B. Ściana komórkowa tej komórki zbudowana jest, między innymi, z celulozy i mureiny. Na jej powierzchni 

występuje otoczka śluzowa. W cytoplazmie występują wakuole gazowe. Błona komórkowa tworzy liczne 

wpuklenia – tylakoidy, na których są barwniki fikobilinowe i chlorofil a. Materiałem zapasowym jest głównie 

glikogen. Materiał genetyczny zlokalizowany jest w nukleoidzie. 

C. Ściana komórkowa tej komórki zbudowana jest głównie z celulozy. Dużą część wnętrza komórki zajmuje 

wakuola. W cytoplazmie występują liczne chloroplasty z rozbudowanymi tylakoidami tworzącymi grana, na 

których mieszczone są barwniki (głównie chlorofil a i b). Materiałem zapasowym jest skrobia asymilacyjna. 

Występuje jedno jądro komórkowe zawierające materiał genetyczny komórki. 

 

ZADANIE 35. (3 pkt)  

Komórki charakteryzujące się wysokim tempem syntezy białek, np. komórki trzustki, zawierają szczególnie dużo 

rybosomów. Takie komórki mają również dobrze widoczne aktywne jąderka oraz liczne mitochondria. Część 

rybosomów jest zawieszona w cytozolu komórki, a część przyłącza się do cytozolowej powierzchni błon siateczki 

śródplazmatycznej. Rybosomy występują również w matriks mitochondriów.  

 

a)  Wykaż związek między obecnością licznych rybosomów w komórkach trzustki a obecnością dobrze 

widocznych jąderek w jej komórkach.  

  

 

 

b)  Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach 

przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest – na rybosomach w cytozolu. W odpowiedzi 

uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.   

 

 

 

c)  Określ, na czym polega różnica między rybosomami występującymi w cytozolu a rybosomami 

występującymi w matriks mitochondriów komórek trzustki. W odpowiedzi porównaj oba typy rybosomów.   
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ZADANIE 36. (3 pkt)  

Na rysunku przedstawiono budowę skóry płazów, która u tych zwierząt pełni istotną funkcję  w wymianie 

gazowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: C. Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001.  

 

a). Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku oceń, czy poniższe zdania opisujące budowę 

skóry płazów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

1 Skórę płazów okrywa nabłonek jednowarstwowy P F 

2 Pory występujące w skórze płazów są ujściami gruczołów śluzowych P F 

3 Gruczoły śluzowe są wytworami naskórka P F 

 

 

b). Wyjaśnij, w jaki sposób występujące w skórze płazów liczne gruczoły śluzowe i liczne naczynia 

krwionośne umożliwiają płazom sprawną wymianę gazową.  

1. Gruczoły śluzowe:  

 

 

2. Naczynia krwionośne: 

 

 

 

ZADANIE 37. (2 pkt)  

Młode organy roślin wieloletnich oraz całe rośliny zielne okrywa żywa tkanka zwana skórką. Zbudowana jest ona 

najczęściej z pojedynczej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Jednak skórka takich organów jak 

liście i łodygi różni się budową i funkcją od skórki okrywającej korzenie. Podaj dwie różnice w budowie między 

skórką okrywającą części nadziemne a skórką korzenia roślin zielnych.  

 

 

 

 

ZADANIE 38. (1 pkt)  

Po zakończeniu wzrostu komórki roślinne się różnicują. W trakcie tego procesu jest budowana wtórna ściana 

komórkowa, w skład której mogą wchodzić różne substancje wpływające na właściwości ściany komórkowej, takie jak 

kutyna, lignina lub suberyna. Podkreśl nazwy tych tkanek roślinnych, których przystosowanie do pełnionej funkcji 

polega na obecności ścian komórkowych zbudowanych głównie z ligniny: drewno, korek, kolenchyma, łyko, miazga, 

sklerenchyma 

 

 

 

ZADANIE 39. (2 pkt)  

W czasie podziału komórki podziałowi ulegają także niektóre organelle. Podaj przynajmniej jeden przykład 

organelli, które w komórce ulegają podziałowi. Uzasadnij dlaczego te organelle powstają w wyniku podziału 

istniejących organelli, a nie są tworzone „de novo”. 

 

 

 

ZADANIE 40. (2 pkt)  

Aparat Golgiego to organella występująca w  większości komórek eukariotycznych. Składa się ze stosu 

ułożonych równolegle, spłaszczonych , mniej lub bardziej łukowato wygiętych cystern (zwykle od kilku do 

kilkunastu), licznych pęcherzyków gładkich i opłaszczonych oraz wakuoli o zróżnicowanym kształci e i 

wielkości. Podaj przykład organu/tkanki zwierzęcej, w której komórkach oczekujesz szczególnie licznego 

występowania aparatów Golgiego. Odpowiedź uzasadnij odwołując się do funkcji tego aparatu.   
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ZADANIE 41. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono komórki tkanki przewodzącej rośliny okrytozalążkowej. 

 

  

A (naczynie) B (rurka sitowa) 

 

 

a) Podaj dwie różnice w budowie między komórką A i B. 

 

 

b) Na przykładzie komórki A lub B wykaż związek między budową a funkcją. 

 

 

 

 

ZADANIE 42. (1 pkt) 

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące porównania komórki prokariotycznej i eukariotycznej są prawdziwe. Zaznacz P, 

jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. W niektórych strukturach komórek eukariotycznych występują rybosomy bardzo podobne do tych, które są 

obecne w komórkach prokariotycznych. 

 

P  F 

2. Jądra komórkowe obecne w komórkach prokariotycznych są mniejsze niż występujące w komórkach 

eukariotycznych. 

 

P  F 

3. Zarówno u prokariontów, jak i eukariontów występują struktury wewnątrzkomórkowe otoczone podwójną 

błoną. 

 

P  F 

 

ZADANIE 43. (3 pkt) 

Jednym z najważniejszych enzymów mitochondrialnych jest syntaza ATP: kompleks białek, dzięki któremu w procesie 

fosforylacji oksydacyjnej powstaje ATP. Na schemacie przedstawiono mitochondrium oraz lokalizację materiału genetycznego 

zawierającego informację o budowie podjednostek syntazy ATP, a także miejsca ich syntezy i składania. 

 
 

a. Na przykładzie wytwarzania syntazy ATP uzasadnij, że mitochondria są organellami półautonomicznymi. 

 

 

b. Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP. 

A. błona zewnętrzna 

B. przestrzeń międzybłonowa 

C. błona wewnętrzna 

D. matriks (macierz) 

 

c. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe 

określenie. Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP (elektrony / protony) powracają do (matriks / przestrzeni 

międzybłonowej). Ich przepływ przez kanał syntazy ATP sprawia, że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej do (ATP / 

ADP). 

 



 13 

ZADANIE 44. (3 pkt) 

Na zdjęciu spod transmisyjnego mikroskopu elektronowego przedstawiono fragment komórki pochodzącej z kory nadnerczy i 

wydzielającej hormony.  

 
 

a. Wykaż związek pomiędzy funkcją wewnątrzwydzielniczą komórek kory nadnerczy a występowaniem w nich 

licznych: 

1. kropel tłuszczu zawierających estry cholesterolu  

 

 

 

2. mitochondriów  

 

 

 

b. Wybierz i zaznacz nazwy dwóch hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy dorosłego człowieka. 

A. glukagon B. kortyzol C. aldosteron D. parathormon E. wazopresyna 

 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Uczniowie mieli za pomocą mikroskopu świetlnego przeprowadzić obserwację cienkiego skrawka pochodzącego z bulwy 

spichrzowej ziemniaka. 

a. Ustal właściwą kolejność czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej 

komórek miękiszu spichrzowego. Wpisz numery 2.–6. we właściwe miejsca tabeli. 

Czynności Kolejność 

 

Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym.  

Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka. 1 

Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej.  

Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym.  

Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej.  

Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie.  

 

b. Spośród rysunków A–D wybierz i zaznacz tkankę pochodzącą z bulwy spichrzowej ziemniaka, w której gromadzona 

jest skrobia zaobserwowana przez uczniów. 
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ZADANIE 1. 

1. A - komórka zwierzęca, B - komórka roślinna 2. 

a) Komórka roślinna otoczona jest ścianą komórkową, a komórka zwierzęca błoną komórkową. 

b) W komórce roślinnej występują chloroplasty, a w zwierzęcej nie. 

 

ZADANIE 2. 

1. – B, 2. – D. 

ZADANIE 3. 

Rybosom – udział w syntezie białek. 

 

ZADANIE 4. 

1. a) błona komórkowa; b) błona jądrowa; c) retikulum endoplazmatyczne; d) układ Golgiego; e) błony wodniczek; f) błony 

mitochondriów lub błony lizosomów 

2. a) rybosomy - biosynteza białek (translacja); b) retikulum gładkie - synteza kwasów tłuszczowych, cholesterolu i sterydów 

c) mitochondria - oddychanie tlenowe; d) lizosomy - trawienie wewnątrzkomórkowe 

3. centriole występują w komórkach zwierzęcych i tworzą wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne), zbudowane są z    9 

trypletów mikrotubul 

4. chromosom: DNA, białka; rybosom: rRNA, białka; błona komórkowa: białka, lipidy 

 

ZADANIE 5 

Przykłady odpowiedzi: — Wzrost stężenia jonów K+ w komórkach aparatu szparkowego powoduje (zwiększenie ciśnienia 

turgorowego i ) otwieranie się aparatów szparkowych. — Spadek stężenia jonów potasu powoduje zamykanie się szparki. 

 

ZADANIE 6 

(Komórki Leydiga wytwarzają) testosteron (1pkt). Testosteron wytwarzany w komórkach Leydiga jest hormonem 

steroidowym / sterydowym, dlatego gładka siateczka śródplazmatyczna / wewnątrzplazmatyczna / gładkie 

retikulumendoplazmatyczne / SER, w której zachodzi synteza tłuszczowców / steroidów / sterydów, jest 

w nich silnie rozbudowana. (1pkt) 

 

ZADANIE 7 

1. – F, 2. – P, 3. – F 

 

ZADANIE 8 

Przykład odpowiedzi: Komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki wytwarzają enzymy trawienne/proenzymy, które są białkami 

syntetyzowanymi na rybosomach siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, dlatego jest ona w tych komórkach silnie 

rozbudowana. 

 

ZADANIE 9. A i E 

 

ZADANIE 10 

Przykłady odpowiedzi: - Obecność aerenchymy – ułatwia unoszenie się w toni wodnej/transport gazów 

oddechowych. - Tkanka wzmacniająca i wiązki przewodzące umieszczone w centralnej części łodygi – 

zapewniają łodydze większą giętkość, co nadaje roślinie odporność na prądy wodyi uszkodzenia mechaniczne w wodzie. - 

Skórka bez kutykuli – umożliwia pobieranie jonów/różnych substancji ze środowiska wodnego. 

 

ZADANIE 11. 

Przykłady: cykl Krebsa; cykl kwasu cytrynowego. Za wskazanie strzałką mitochondrium - 1 pkt. 

 

ZADANIE 12. 

Przykład odpowiedzi: wszystkie organella zawierają pojedynczą błonę białkowo-tłuszczową (są tworami błoniastymi) (1 pkt).  

Przykład odpowiedzi: organella różnią się kształtem (ER ma postać kanałów, AG - spłaszczonych, wygiętych cystern, 

lizosomy -pęcherzyków) (1 pkt). 

 

ZADANIE 13. 

Za prawidłowy wybór dwóch błędnych zdań (B, D) - 1 pkt. Za trafne uzasadnienie wyboru każdego z dwóch zdań - po 1 pkt. 

Przykłady uzasadnienia wyboru zdań B i D: - zdanie B - wśród obu typów komórek mogą występować takie, które oddychają 

tlenowo lub beztlenowo (1 pkt), - zdanie D - w komórkach prokariotycznych, podobnie jak w eukariotycznych, występują 

rybosomy niezbędne w biosyntezie białek (1 pkt). 

 

ZADANIE 14. 

Komórka priokariotyczna: nukleoid (genofor), cytoplazma, rybosom; komórka eukariotyczna: jądro komórkowe, 

mitochondrium, rybosom.  

Biologia 1 
Odpowiedzi do zadań 
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ZADANIE 15. 

a) Np. kształt komórek, ilość chloroplastów, przestrzenie między komórkami (1pkt). 

b) Np. wydłużony kształt komórek ułatwia przenikanie promieni świetlnych (1 pkt), duża ilość chloroplastów wpływa na 

intensywność procesu fotosyntezy (1 pkt). 

 

ZADANIE 16. a) Chloroplast (1pkt). b) 1 - stroma - faza ciemna fotosyntezy (1 pkt)., 2 - granum - faza jasna fotosyntezy (1 

pkt). 

  

ZADANIE 17. 

Przykład: Miazga wytwarza komórki, z których powstaje łyko i drewno wtórne. 

 

ZADANIE 18. 

Nazwa X - nukleoid (splątana nić DNA, genofor) -1 pkt. Funkcja - materiał genetyczny komórki bakteryjnej -1 pkt  

 

ZADANIE 19. 

Przykłady: •   A - gromadzi substancje zapasowe (umożliwiając roślinie przetrwanie okresu niesprzyjającego). (1 pkt); •   B - 

magazynuje wodę (przez co umożliwia funkcjonowanie rośliny w okresie suszy). (1 pkt). 

 

ZADANIE 20. 

Przykład: Takie ułożenie chloroplastów (rys. 1) pozwala uniknąć nadmiernego/szkodliwego dla komórki naświetlania tych 

organelli. 

  

ZADANIE 21. 

Przykłady: • zdanie III - przykład uzasadnienia: Wysoka przepuszczalność błony zewnętrznej umożliwia przenikanie (z 

cytoplazmy do mitochondria) substancji związanych z przebiegiem procesu. (1 pkt); • zdanie IV - przykład uzasadnienia: 

Grzebienie mitochondrialne są miejscem przebiegu łańcucha oddechowego, jednego z etapów oddychania. (1 pkt); • zdane V - 

przykład uzasadnienia: Enzymy umożliwiają przebieg Cyklu Krebsa, jednego z głównych etapów oddychania. (1 pkt) 

  

 

ZADANIE 22. 

Przykłady odpowiedzi: - obecność rzęsek ułatwia wyłapywanie zanieczyszczeń pyłowych z wdychanego powietrza (1 pkt), - 

obecność gruczołów śluzowych (ich wydzielina powleka powierzchnię nabłonka) umożliwia nawilgocenie wdychanego 

powietrza (zlepianie zanieczyszczeń pyłowych, co ułatwia ich usuwanie) (1 pkt).  

 

ZADANIE 23. 

a) okrywająca; b) gromadzi (magazynuje substancje); c) miękisz asymilacyjny; d) ochrania i zabezpiecza; e) tkanka 

przewodząca (drewno); f) przewodzi asymilaty 

  

ZADANIE 24. a) Tkanka mięśniowa m — gładka, n — poprzecznie prążkowana, o - poprzecznie prążkowana serca (3pkt). b) 

dżdżownica: m, pies: m, n, o. c) (3pkt) 

 

 gładka poprzecznie 

prążkowana 

serca 

kształt komórki wrzecionowate cylindryczne cylindryczne, połączone ze sobą 

położenie jądra centralne na obwodzie komórki centralnie 

liczba jąder w komórce jedno Liczne jedno-, rzadko 2 jądrzaste 

  

ZADANIE 25. 

Przykłady odpowiedzi: - zależność między aktywnością życiową organizmów a ilością mitochondriów w komórkach różnych 

rodzajów tkanek (l pkt), - zależność między intensywnością oddychania komórkowego a rodzajem tkanki (lpkt).  

  

ZADANIE 26. 

1. Drewno (ksylem) – tworzy system przewodzący wodę (i sole mineralne). 

2. Twardzica (sklerenchyma) – tworzy system usztywniający i wzmacniający roślinę. 

  

ZADANIE 27. 

1. Funkcja przewodząca cewki (tracheidy), naczynia (tracheje) 2. Funkcja wzmacniająca włókna drzewne, miękisz drzewny 

 

ZADANIE 28.   

Przykłady funkcji wakuol: - Utrzymują komórkę w stanie uwodnienia (odpowiadają za turgor komórki). - Magazynują zbędne 

produkty przemiany materii (glikozydy, alkaloidy, garbniki, kwasy organiczne). - Magazynują materiały zapasowe (białka w 

postaci ziaren aleuronowych, cukry, tłuszcze). - Znajdują się w nich barwniki - antocjany i flawony — nadające barwę 

kwiatom, owocom, liściom. - Znajdują się w nich enzymy hydrolityczne upodabniające wakuole do lizosomów. - Wakuole 

zawierają enzymy hydrolityczne (trawiące), dzięki czemu uczestniczą w rozkładzie białek ikwasów   nukleinowych. 
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ZADANIE 29.   

Przykład zależności:- Chloroplasty w komórkach skórki rośliny wodnej ułatwiają fotosyntezę w środowisku wodnym (światło 

o małym natężeniu, rozproszone). - Brak aparatów szparkowych - środowisko wodne zapewnia roślinie stałą wilgotność 

(roślina nie musi oszczędzać wody). - Cienka kutykula w obu warstwach skórki - ułatwia gospodarkę wodą i solami 

mineralnymi. 

 

ZADANIE 30.   

a) Przykład odpowiedzi: Wykazują zdolność do szybkich / częstych podziałów mitotycznych (1pkt). 

b) Za podanie merystemów wierzchołkowych korzeni i pędów – (lpkt). 

 

ZADANIE 31.   

Przykład odpowiedzi: Wiązka B posiada miazgę, która umożliwia przyrost rośliny na grubość, natomiast wiązka A nie ma 

miazgi, więc rośliny, w których występują tego typu wiązki (wiązki zamknięte) nie będą przyrastały na grubość. 

 

ZADANIE 32.   

Poprawna odpowiedź: łodyga A (1 pkt). Za trafny argument - 1 pkt.  

Przykład argumentu: obecność miazgi w wiązce przewodzącej (1 pkt). 

 

ZADANIE 33.   

Przykłady cech: - obecność podwójnej błony białkowo-lipidowej; - błona wewnętrzna pofałdowana; - wnętrze wypełnione 

substancją białkową; - zawiera DNA; - rybosomy 

 

ZADANIE 34.   

Ponieważ tylko w komórkach roślinnych są chloroplasty, więc właściwym opisem jest opis C. – 1pkt 

 

ZADANIE 35.   

a) Przykładowe rozwiązania: • W jąderkach wytwarzany jest rRNA, który buduje rybosomy, dlatego jąderka są lepiej 

widoczne, gdyż są aktywne. • W jąderkach wytwarzany jest rRNA, dlatego w sytuacji, kiedy powstaje dużo rRNA, 

to jąderka są bardziej wyraźne. • W jąderkach syntezowany jest rRNA. • Jąderka odpowiadają za syntezę podjednostek 

rybosomów. 

b) Przykładowe rozwiązania: • W komórkach trzustki na rybosomach związanych z siateczką śródplazmatyczną 

są syntetyzowane enzymy trawienne, które ulegają w niej modyfikacji, a następnie ą wydzielane.• Komórki trzustki produkują 

enzymy białkowe wydzielane do jelita, a szorstka siateczka śródplazmatyczna umożliwia transport tych białek poza komórki 

trzustki. • W komórkach trzustki wytwarzane są hormony (przeznaczone do wydzielania poza komórkę), dlatego ich synteza 

zachodzi na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, która transportuje je dalej. • Komórki trzustki 

wytwarzają insulinę, dlatego rybosomy, na których powstaje ten hormon, przyłączone są do siateczki śródplazmatycznej, która 

umożliwia jego egzocytozę. 

c) Przykładowe rozwiązania: • W mitochondriach występują rybosomy typu prokariotycznego, które są mniejsze od 

rybosomów występujących w cytozolu komórek eukariotycznych. • W mitochondriach występują rybosomy typu 

prokariotycznego, a w cytoplazmie – typu eukariotycznego. • Rybosomy mitochondrialne są mniejsze od rybosomów 

występujących w cytozolu komórek eukariotycznych. • Rybosomy cytoplazmatyczne mają stałą sedymentacji 80S, a 

mitochondrialne – 55S. • Stosunek rRNA do białek w rybosomach mitochondrialnych jest niższy (1 : 3) niż w rybosomach 

cytoplazmatycznych (1 : 1). • Rybosomy mitochondrialne są mniejsze. • Rybosomy cytoplazmatyczne mają większą stałą 

sedymentacji. 

 

ZADANIE 36.  

a) 1. – F, 2. – P, 3. – P 

b)  Przykładowe rozwiązania: 

• 1. Gruczoły śluzowe – w śluzie rozpuszcza się tlen, co ułatwia jego dyfuzję. 2. Naczynia krwionośne – krew transportuje 

dwutlenek węgla do skóry, a tlen transportuje – ze skóry. 

• 1. Gruczoły śluzowe – wytwarzany przez nie śluz utrzymuje wilgotność naskórka, co ułatwia dyfuzję tlenu z powietrza w 

głąb skóry. 2. Naczynia krwionośne – ich gęsta sieć zwiększa powierzchnię dyfuzji tlenu do krwi i CO2 z krwi, co zwiększa 

intensywność wymiany gazowej. 

• 1. Gruczoły śluzowe – wytwarzany przez nie śluz ułatwia przenikanie gazów przez skórę dzięki rozpuszczaniu się ich w 

wodzie. 2. Naczynia krwionośne – płynąca nimi krew odbiera tlen i oddaje dwutlenek węgla, co zwiększa intensywność 

wymiany gazowej. 

 

 

ZADANIE 37.   

Obecność kutikuli i aparatów szparkowych w skórce pędu, a brak ww. elementów w skórce korzenia. 

 

ZADANIE 38. 

Drewno i sklerenchyma. 1pkt za podkreślenia obu. 
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ZADANIE 39. 

Mitochondrium, chloroplast. To stosunkowo niezależne „organizmy” symbiotyczne, które zawierają niezależną informację 

genetyczną potrzebną do przeprowadzenia podziału i budowy. 

 

ZADANIE 40. 

Np. komórki tkanek związanych z wydzielaniem, np. trzustka. Komórki te produkują duże ilości białek, które muszą przejść 

proces obróbki po ich wytworzeniu, by stały się w pełni funkcjonalnymi enzymami. Taki proces zachodzi właśnie w aparacie 

Golgiego. 

 

ZADANIE 41.  

a)    Np. naczynia posiadają zgrubienia, nie mają ścian poprzecznych.  

b)    Np. obecność otworków w ścianach poprzecznych rurek sitowych ułatwia transport asymilatów.  

 

ZADANIE 42.  

1. – P, 2. – F, 3. − F 

 

ZADANIE 43.  

a) Przykładowe rozwiązania 

Mitochondria są organellami półautonomicznymi, ponieważ: 

• pomimo własnego DNA i obecności rybosomów, część białek budujących syntazę ATP jest kodowana poza genomem 

mitochondrialnym (przez genom jądrowy i syntetyzowana jest w cytoplazmie). 

• część białek tego kompleksu enzymatycznego jest syntezowana w cytoplazmie. 

• tylko część białek budujących syntazę ATP jest kodowana przez genom mitochondrialny. 
b) C 

c) Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP (elektrony / protony) powracają do (matriks / przestrzeni międzybłonowej). Ich 

przepływ przez kanał syntazy ATP umożliwia przyłączenie reszty fosforanowej do (ATP / ADP). 

 

ZADANIE 44.  
a1.  • Cholesterol (występujący w kroplach tłuszczu) jest prekursorem hormonów steroidowych.  • Z cholesterolu wytwarzane są 

glikokortykoidy. • Estry te są substratem do syntezy kortyzolu, wydzielanego przez komórki kory nadnerczy. • Cholesterol jest steroidem 

służącym do syntezy hormonów kory nadnerczy. 

a2.  • Mitochondria dostarczają energii chemicznej potrzebnej do syntezy hormonów kory nadnerczy. • W mitochondriach powstaje ATP 

niezbędny do syntezy hormonów kory nadnerczy. • Wydzielanie hormonów wymaga dużo energii, którą uwalniają mitochondria. 

b. B, C. 

 

ZADANIE 45.  
a. Kolejność: 2, 1, 6, 3, 5, 4 

b. C 
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Cytologia i histologia - zakres materiału 
 

 

1) Budowa komórki bakterii (ściana komórkowa, nukleoid, mezosom, chromatofory, cytoplazma i rybosomy, typy bakterii) 

2) Budowa komórki eukariotycznej: roślinnej i zwierzęcej (błona plazmatyczna, cytoplazma, cytoszkielet, jądro, 

mitochondrium, plastydy, lizosomy, peroksysomy, glikozysomy, centrosom, retikulum endoplazmatyczne, wić i rzęska, 

ściana komórkowa, wakuola i wodniczki) 

3) Tkanki roślinne i zwierzęce ( merystemy pierwotny i wtórny, tkanka miękiszowa, tkanki, okrywające i wzmacniające, 

tkanki przewodzące, tkanki wydalniczo-wydzielnicze, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka łączna, tkanka 

nerwowa) 

 

Literatura 

1) Podręczniki szkolne 

2) Salomon, Berg, Martin i Villee. Biologia Villeego. Multico. 1996 

3) Hoser. Cytologia, embriologia i histologia człowieka. WSiP. 1993 

 

Zastanów się: 

Dlaczego komórki bakteryjne, roślinne i zwierzęce różnią się między sobą? Czy obserwując ich funkcjonowanie można 

powiedzieć, że któreś z nich są pierwotniejsze? 

Czy wszystkie komórki człowieka zawierają mitochondria? 

 
 

Biologia molekularna - zakres materiału 
 

 

I) Chemizm życia, typy zwiazków chemicznych występujących u organizmów żywych 
 

1) Budowa cukrów, lipidów, białek 

2) Ważne związki uczestniczące w metabolizmie (enzymy, fosforany nukleotydów) 

3) Chemizm informacji genetycznej 

4) Fosforylacja jako ważny rodzaj reakcji chemicznych 

 

II) Przemiany anaboliczne 
 

1) Fotosynteza - lokalizacja w komórce i chemizm  

 - barwniki fotosyntetyczne 

 - faza jasna (fotoliza wody i fosforylacja) 

 - faza ciemna (cykl Calvina)  

 - przemiany biochemiczne u roślin C4 

 - czynniki wpływające na fotosyntezę 

2) Chemosynteza (organizmy, źródła energii, znaczenie) 

 

III) Przemiany kataboliczne 
 

1) Oddychanie beztlenowe i tlenowe 

2) Glikoliza - przebieg procesu, zyski energetyczne i wydajność 

3) Fermentacja (redukcja kwasu pirogronowego) 

4) Cykl Krebsa - przemiany kwasów, zyski energetyczne, szlaki metaboliczne 

5) Łańcuch oddechowy - przebieg procesu i lokalizacja w komórce 

6) Zyski energetyczne z oddychania beztlenowego i tlenowego 

7) -oksydacja - przemiany kwasów tłuszczowych, lokalizacja w komórce i związki z innymi szlakami metabolicznymi 

8) Degradacja białek i związki z cyklem Krebsa 

9) Fotooddychanie, lokalizacja w komórce i znaczenie dla roślin 

 

Literatura: 

1) podręczniki szkolne 

2) Salomon i in. Biologia Villego 

3) Kozik i Turyna. Molekularne podstawy biologii 

 

Zastanów się: 

Dlaczego jądro komórkowe Eukariotów otoczone jest błoną komórkową? Jaki to może mieć związek z metabolizmem?  Jakie 

procesy metaboliczne zachodzą w dojrzałym jabłku przechowywanym w zimie? 

Ilo węglowy związek wchodzi jako substrat w cykl reakcji biochemicznych zwany cyklem Krebsa?
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ZADANIE 1. (3 pkt) 

Poniżej zamieszczono proces powstawania peptydów. 

 

 

 

 

 

 

1.  Wymień podstawowe monomery białek. 

2. Podaj grupy funkcyjne występujące w tych związkach. 

3. Wyjaśnij, w jaki sposób łączą się ze sobą te związki. 

 

 

ZADANIE 2. (3 pkt) 

Poniżej przedstawiono etapy reakcji enzymatycznej za pomocą równania: 

 

 

 

 

Dokonaj analizy zapisu i wykonaj polecenia: 

 

1.  Nazwij, co oznaczają litery E, S i P i opisz etapy reakcji enzymatycznej. 

 

E ............................................... S ........................................... P ........................  

 

2. Wyjaśnij, co to jest centrum aktywne enzymu.  

 

 

 

ZADANIE 3. (2 pkt) 

Azot jest jednym z pierwiastków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. 

a) Spośród wymienionych niżej drobin zawierających azot podkreśl te, które mogą być bezpośrednio przyswajane przez 

rośliny 

NH4
+  N2  NO3

-  N2O3 

 

b) Podkreśl nazwy grup związków organicznych, w skład których wchodzi azot. 

białka  kwasy nukleinowe  cukry proste tłuszcze właściwe (proste) 

 

 

 

ZADANIE 4. (3 pkt) 

Amoniak, który jest związkiem toksycznym, powstaje jako produkt deaminacji w komórkach organizmu człowieka w 

niewielkich ilościach. Deaminacja zachodzi w różnych komórkach organizmu człowieka i polega na odłączeniu grupy 

aminowej z cząsteczki aminokwasu lub innego związku. Grupy aminowe, odłączane w tym procesie, przyłączane są do kwasu 

glutaminowego i powstaje glutamina (amid kwasu glutaminowego). W dalszym etapie glutamina jest uwalniana do krwi i 

wędruje do wątroby, gdzie odłączane są od niej reszty amidowe. 

a. Podaj nazwę związku, który jest głównym produktem azotowej przemiany materii, wydalanym z organizmu 

człowieka. 

 

 

b. Wyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe 

są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie. 

 

 

 

 

c. Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo 

że związek ten jest toksyczny. W odpowiedzi uwzględnij procesy związane z osmoregulacją u tych ryb. 

 


