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Różnorodność organizmów 
 

 

ZADANIE 5. (3 pkt) 

Na schematach przedstawiono różne rodzaje cykli rozwojowych pasożytów (strzałki  oznaczają „wędrówkę” 

pasożyta). 

 

 
 

a) Każdemu z wymienionych pasożytów przyporządkuj odpowiadający mu cykl rozwojowy, wpisując 

odpowiedni numer schematu obok nazwy pasożyta. 

włosień kręty ……….…, tasiemiec nieuzbrojony .…………., toksoplazma .…………... 

b) Podaj, jaką korzyść w zakresie swego przeżycia i zamknięcia cyklu rozwojowego odnosi pasożyt o cyklu 

takim, jak na schemacie 3, w porównaniu z pasożytem o cyklu takim, jak na schemacie 1.  

 

 

c) Zaznacz tę z poniższych definicji, która może być zastosowana do krowy jako żywiciela pośredniego 

tasiemca nieuzbrojonego. 

1. Jest to organizm, w którym rozwija się postać larwalna pasożyta.  

2. Jest to organizm, w którym bytuje postać dorosła pasożyta.  

3. Jest to organizm, w którym pasożyt rozmnaża się bezpłciowo.  

4. Jest to organizm, w którym pasożyt rozmnaża się płciowo.  

 

 

ZADANIE 6. (3 pkt) 

Zakładając, że klasyfikacja poprawnie oddaje filogenezę pięciu poniższych rodzajów ssaków, przedstaw w 

postaci drzewa rodowego relacje pokrewieństwa ewolucyjnego między tymi rodzajami.  

1. rodzaj: jeleń, rodzina: jeleniowate, rząd: parzystokopytne, podgromada: łożyskowce, gromada:  ssaki. 

2. rodzaj: sarna, rodzina: jeleniowate, rząd: parzystokopytne, podgromada: łożyskowce, gro mada: ssaki. 

3. rodzaj: dzik, rodzina: świniowate, rząd: parzystokopytne, podgromada: łożyskowce, gromada:ssaki.  

4. rodzaj: kangur, rodzina: kangurowate, rząd: torbacze, podgromada: ssaki niższe, gromada: ssaki.  

5. rodzaj: koń, rodzina: koniowate, rząd: nieparzystokopytne, podgromada: łożyskowce, gromada:ssaki.  
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ZADANIE 7. (3 pkt) 

Na schemacie przedstawiono układ sześciu jednostek systematycznych roślin.  

 

1. ……………………..………. 

2. ……………………..………. 

3. ……………………..………. 

4. ……………………..………. 

5. ……………………..………. 

6. ……………………..………. 

Przyporządkuj cyfrom na schemacie (od 1 do 6) odpowiednie, wybrane spośród wymienionych  niżej, 

przykłady grup systematycznych roślin i wpisz je we właściwe miejsca obok schematu.  

 

okrytonasienne, nagonasienne, iglaste, nasienne, trawy, miłorzębowe 

 

ZADANIE 8. (2 pkt) 

Strunowce to typ zwierząt, do którego należy ok. 50 tys. gatunków. Mają one wiele cech wspólnych  

świadczących o ich przynależności do tego typu.  Zaznacz dwie cechy spośród od A do F, które nie są 

charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli strunowców oraz podaj uzasadnienie wyboru każdej z 

nich. 

A. Położenie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej.  

B. Wykształcenie stałocieplności. 

C. Obecność struny grzbietowej przynajmniej w pewnym okresie cyklu życiowego.  

D. Położenie układu nerwowego po stronie grzbietowej. 

E. Powstanie otworu odbytowego w miejscu pragęby.  

F. Obecność błon płodowych. 

 

ZADANIE 9. (2 pkt) 

Na rysunkach A i B przedstawiono dwa rodzime gatunki roślin iglastych, a w punktach 1. –4. podano opisy 

różnych gatunków roślin iglastych. 

 

 
 

1. Jest jedynym krajowym iglakiem tracącym liście na zimę. Jego igły są miękkie, niekłujące,  pojedynczo 

osadzone na pędach długich, a w pęczkach – na krótkopędach. Młode szyszki są zielone, a dojrzałe 

jasnobrunatne, pozostają na roślinie jeszcze kilka lat po wysypaniu się nasion. 

2. Jest krzewem typowym dla suchych lasów sosnowych i wrzosowisk. Igły ma twarde,  płaskie, silnie kłujące, 

zimozielone, układają się po trzy w okółku. Rozrastające się łuski  nasienne stają się mięsiste i tworzą 

fioletowoczarne, pokryte niebieskim woskowym nalotem, tzw. szyszkojagody, zawierające po trzy nasiona.  

3. Jest krzewem osiągającym ok. 3 m wysokości. Igły dość miękkie, zielone z połyskiem,  są ustawione parami na 

krótkopędach ułożonych gęsto wokół pędu. Szyszki siedzące pojedynczo lub po dwie – trzy. Młode są pokryte 

niebieskawym lub fioletowym nalotem, dojrzałe brązowieją. 

4. Jest rośliną dwupienną. Igły są płaskie, ostre, lśniące i ciemnozielone, ustawione w dwóch  rzędach na 

rozpostartych gałązkach. Nasiona nie są osadzone w szyszkach, lecz otoczone mięsistą czerwoną powłoką, tzw. 

osnówką, która jest jedyną nietrującą częścią rośliny.  W Polsce występuje jeden gatunek, będący pod ochroną. 
Na podstawie: I. Szwedler, Z. Nawara, Spotkania z przyrodą. Rośliny, Warszawa 2007. 

 Rozpoznaj rośliny iglaste przedstawione na rysunkach A i B – wpisz w tabeli ich polskie nazwy rodzajowe 

oraz numer opisu tego gatunku wybrany spośród 1.–4. 

Rysunek Nazwa rodzajowa gatunku Numer opisu gatunku  

A   

B   
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ZADANIE 10. (2 pkt) 

Na rysunkach przedstawiono przedstawicieli różnych gromad kręgowców.  Uwaga: Nie zachowano proporcji 

wielkości zwierząt. 

 
 

Wpisz poniżej wszystkie numery, którymi na rysunkach oznaczono kręgowce  

a) należące do owodniowców:  

b) stałocieplne:  

 

 

ZADANIE 11. (1 pkt) 

Schematy przedstawiają układy pokarmowe różnych gatunków ssaków. 

   A.    B. 

Podaj, do jakiego rodzaju pokarmu przystosowany jest przewód pokarmowy każdego z tych zwierząt. 

 

 

ZADANIE 12. (1 pkt) 

Porównaj przewody pokarmowe obu zwierząt i wymień 3 różnice między nimi. 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (3 pkt) 

Schematy przedstawiają budowę ciała stułbi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy schematów i własnej wiedzy biologicznej omów proces trawienia pokarmów u 

stułbi 
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ZADANIE 14. (2 pkt) 

Tabela przedstawia produkty przemian związków azotowych u różnych grup organizmów. 

 

Grupa zwierząt Główny produkt przemiany azotowej 

Ryby kościste Amoniak 

Larwy płazów Amoniak 

Płazy dorosłe Mocznik 

Owady kw. Moczowy 

Węże kw. Moczowy 

Ptaki kw. Moczowy 

a) Określ, w jakich środowiskach mogą żyć podane w tabeli organizmy. 

b) Uzasadnij słuszność podjętej decyzji. 

 

 

 

ZADANIE 15. (4 pkt) 

(0-4) 

Schematy przedstawiają typy aparatów gębowych owadów. 

 

A B C D 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wyjaśnij, na czym polega przystosowanie każdego typu aparatu gębowego (A, B, C, D) do 

pobierania określonego rodzaju pokarmu i podaj po 1 przykładzie owada, u którego występuje ten typ 

aparatu gębowego. 

 

Typ aparatu gębowego 
Przystosowanie do rodzaju pobieranego 

pokarmu 
Przykład owada 

A   

B   

C   

D   

 

 

ZADANIE 16. (2 pkt) 

Podany niżej tekst zawiera jedną błędną informację. Podkreśl ją i popraw. 

Tasiemczyce to choroby wywoływane przez tasiemce. Dorosły tasiemiec nieuzbrojony rozmnaża się płciowo w jelicie 

cienkim człowieka, po czym odrywają się segmenty wypełnione zapłodnionymi jajami. Aby cykl życiowy tego tasiemca został 

zamknięty, jego jajo musi zostać zjedzone przez żywiciela pośredniego - człowieka. Z jaja rozwija się larwa, która przebija się 

z jelita do mięśni, gdzie otacza się osłonką, tworząc wągier. 

 



 5 

ZADANIE 17. (5 pkt) 

Schemat przedstawia cykl rozwojowy jednego z pasożytów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Podaj   nazwę  gatunkową   organizmu,   którego   cykl   rozwojowy   obrazuje powyższy schemat. Napisz, do 

jakiej gromady i typu zwierząt należy. 

 

 gromada -                           typ -

b ) Napisz, na czym polega różnica między żywicielem pośrednim a ostatecznym, dokonując między nimi odpowiedniego 

porównania. 

 

 

 

c) Wskaż   żywiciela   ostatecznego   i   pośredniego   pasożyta,   którego   cykl rozwojowy przedstawiono na schemacie:   

- żywiciel ostateczny ……………….  

 - żywiciel pośredni  ......... ………. 

 

 

ZADANIE 18. (1 pkt) 

Wśród protistów obserwuje się różne sposoby poruszania się. Zależnie od posiadanych  organellów ruchu, w 

otoczeniu komórki powstają charakterystyczne ruchy cząsteczek wody.  Można je lepiej uwidocznić, jeżeli doda 

się do preparatu mikroskopowego odpowiednią  substancję (np. sproszkowany grafit), której drobne cząstki 

można obserwować wraz z ruchem wody. 

Zaplanuj obserwację, która pozwoli określić sposób poruszania się orzęsków, i opisz sposób 

przeprowadzenia tej obserwacji. Spośród wymienionych poniżej wybierz materiały niezbędn e do 

przeprowadzenia obserwacji: 

wodna hodowla pantofelków, mikroskop (powiększenie 50x), lupa, termometr, szkiełka podstawowe i szkiełka 

nakrywkowe, pipeta, sproszkowany grafit 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (3 pkt) 

Na schematach A, B, C przedstawiono różne rodzaje skrzeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ, u jakich zwierząt one występują, podając po jednym przykładzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jajo 
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ZADANIE 20. (3 pkt) 

Na wykresach przedstawiono wymianę gazową u ryb dwudysznych. 

Korzystając z zamieszczonego wykresu, określ, jaką rolę pełnią skrzela i płuca w wymianie gazowej u trzech 

rodzajów ryb dwudysznych, trzymanych w wodzie z dostępem do powietrza. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 21. (2 pkt) 

W tabeli zestawiono wielkość i liczbę czerwonych ciałek krwi niektórych kręgowców. 

Kręgowiec Średnica krwinki Liczba krwinek  (w mln/mm3) 

Odmieniec jaskiniowy (płaz ogoniasty) 58,2 0,036 

Jaszczurka zwinka 15,9 1,42 

Gołąb domowy 13,7 2,40 

Wilk 7-8 6,65 

Człowiek 6,6-9,2 5,00 

 

a) Określ, w jakim kierunku idą zmiany w wielkości i liczbie krwinek czerwonych u kręgowców. 

b) Wyjaśnij, jakie znaczenie mają te zmiany w doskonaleniu transportu gazów. 

 

 

ZADANIE 22. (4 pkt) 

Na schematach A i B przedstawiono dwa typy układów krążenia występujące u kręgowców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Skonstruuj tabelę, w której zestawisz cechy budowy różniące te dwa typy układów krążenia. 

b)  Podaj po 1 przykładzie zwierząt, u których występują tego typu układy krążenia. 
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ZADANIE 23. (4 pkt) 

Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa) jest owadem z rzędu prostoskrzydłych. Ryje w ziemi korytarze, którymi 

dociera do podziemnych części rośliny, będących jego głównym pokarmem. Na rysunku przedstawiono stadia 

rozwojowe turkucia podjadka. 

 
 

a) Wymień dwie, widoczne na rysunku, cechy budowy morfologicznej turkucia świadczące o tym, że należy on do 

owadów, a nie – do innej grupy stawonogów. 

1.  

 

2.  

 

b) Określ, jaki rodzaj przeobrażenia występuje w rozwoju turkucia podjadka. Odpowiedź uzasadnij, odwołując 

się do tych cech jego larw, które są widoczne na rysunku. 

 

 

 

c) Wykaż związek budowy pierwszej pary odnóży krocznych tego owada z trybem jego życia. 

 

 

 

 

ZADANIE 24. (2 pkt) 

Wśród pięciu królestw świata żywego obok roślin, zwierząt, protistów i bakterii wyróżnia się grzyby. Przedstaw dwie 

charakterystyczne cechy grzybów, odróżniające je zarówno od roślin, jak i zwierząt. 

 

 

 

 

ZADANIE 25. (2 pkt) 

Rośliny dwuliścienne mają zdolność przyrostu na grubość, a jednoliścienne takiej zdolności nie posiadają. Przedstaw 

dwie cechy różniące budowę łodygi roślin dwuliściennych  i jednoliściennych, dzięki którym dwuliścienne 

mają zdolność przyrostu na grubość. 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono systemy korzeniowe: A - palowy, B -wiązkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ różnicę w budowie przedstawionych systemów korzeniowych.  
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ZADANIE 27. (2 pkt) 

Głowonogi wyróżniają się spośród pozostałych mięczaków m.in. układem krążenia zbudowanym z systemu naczyń 

krwionośnych, z których krew prawie nigdzie nie wylewa się do jamy ciała. W układzie tym występują serce oraz dwa 

tzw. serca skrzelowe, będące kurczliwymi odcinkami naczyń krwionośnych. Poniżej przedstawiono budowę zewnętrzną 

jednego z przedstawicieli głowonogów oraz budowę układu krwionośnego głowonogów, gdzie jasnym i ciemnym 

kolorem oznaczono krew różniącą się stopniem utlenowania. Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości rysunków. 

 
 

a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane 

spośród 1.–3.  

Pod względem funkcji pełnionej w układzie krążenia serca skrzelowe głowonogów można  uznać za analogiczne 

do 

A. lewej części serca człowieka 

ponieważ 

1. pompują krew odtlenowaną do narządów wymiany gazowej.  

B. prawej części  2. pompują krew natlenowaną do serca. 

 3. pompują krew natlenowaną do tkanek ciała.  

 

b)  Podaj jedną cechę budowy zewnętrznej głowonogów, która odróżnia je od pozostałych  mięczaków. 

 

ZADANIE 28. (2 pkt) 

Owoce wykazują różnorodne przystosowania do rozprzestrzeniania zawartych w nich nasion. 

owoce klonu owoce jarzębiny 

 

Wyjaśnij, na czym polegają przystosowania przedstawionych na rysunkach owoców do rozprzestrzeniania zawartych w nich 

nasion. 

 

 

 

ZADANIE 29. (3 pkt) 

Ohar (Tadorna tadorna), nazywany też kaczką norową, jest w Polsce skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, 

objętym ścisłą ochroną gatunkową. Jego lęgowiska są rozmieszczone głównie na wybrzeżu, gdzie także częściej 

jest obserwowany w trakcie wędrówek. Samce są nieco większe od samic i są od nich intensywniej ubarwione. 

Można je rozpoznać po jaskrawoczerwonej narośli u nasady dzioba i rdzawych piórach pod ogonem. Gniazda 

oharów znajdują się najczęściej w pobliżu wody, w opuszczonych norach wykopanych przez dzikie zwierzęta 

(króliki, borsuki). Po wykluciu pisklęta są wodzone przez obydwoje rodziców w kierunku wody. Zdarzają się 

przypadki, że te ptaki prowadzą swoje pisklęta do wody nawet kilka kilometrów. Nad Zatoką Pucką był 

realizowany program ochrony czynnej ohara, polegający na budowaniu sztucznych nor, które rozmieszczono w 

miejscach, gdzie ohary przystępują zwykle do lęgów, jak również tam, gdzie od pewnego czasu dorosłych ptaków 

z pisklętami już nie obserwowano. Na podstawie: I. Kaługa, Ohar – czarno-biała kaczka, „Salamandra. Magazyn Przyrodniczy”, nr 

1/2008 (25). 

 

 

a) Wybierz i zaznacz nazwę zjawiska opisanego w tekście, umożliwiającego odróżnienie samca ohara od 

samicy ohara po cechach morfologicznych. 

 

 



 9 

A. hermafrodytyzm 

B. zmienność modyfikacyjna 

C. dymorfizm płciowy 

D. rozdzielnopłciowość 

 

b) Określ, czy ohary są gniazdownikami czy zagniazdownikami. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do 

informacji zawartych w tekście. 

 

 

 

 

c) Na podstawie tekstu określ jeden z czynników ograniczających liczebność par lęgowych oharów nad 

Zatoką Pucką. 

 

 

 

ZADANIE 30. (2 pkt) 

Ssaki są zwierzętami bardzo różnorodnymi. Mimo że są stałocieplne, to ich temperatura ciała; nie jest jednakowa, na przykład u 

szczura wynosi: 37,2 - 37,8 °C, u królika: 37,2 - 39,4 °C u żyrafy: 38 - 38,8 °C, a u słonia: 36 - 37 °C. Również zróżnicowana 

jest u tych zwierzą częstotliwość oddechów w czasie 1 minuty i wynosi ona odpowiednio: 66 - 114, 30 – 60, 12- 20, 4 - 6 .  

Wśród wymienionych zwierząt najkrócej żyje szczur - 4 lata, najdłużej słoń - 50 lat, żyrafa zaś 30 lat, a królik 10.  

Skonstruuj tabelę i wpisz do niej informacje zawarte w powyższym tekście.  

 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (1 pkt) 

Wśród wirusów wyróżnia się, między innymi, retrowirusy, do których należy HIV, wywołujący nieuleczalną chorobę 

człowieka - AIDS. Wirusy te w swojej budowie zawierają spośród kwasów nukleinowych tylko RNA. Uporządkuj 

wymienione poniżej procesy zgodnie z kolejnością ich przebiegu podczas infekcji komórki żywiciela przez wirusa HIV. 

A. Produkcja białek wirusowych. 

B. Transkrypcja genów wirusowych. 

C. Wytwarzanie DNA na matrycy RNA wirusa. 

D. Łączenie się białek wirusowych z RNA wirusa. 

 

 

ZADANIE 32. (2 pkt) 

Schemat budowy przewodu pokarmowego pijawki lekarskiej. Pijawka ta odżywia się krwią kręgowców. 

Wyjaśnij, jakie znaczenie w odżywianiu się tej pijawki mają uchodzące do jamy gębowej 

gruczoły ślinowe i duże wole. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 33 (2 pkt) 

Na rysunkach przedstawiono zmodyfikowane organy podziemne ziemniaka i kosaćca. 

 
Podaj, które organy tych roślin uległy modyfikacji oraz wyjaśnij, jakie ma ona dla nich znaczenie. 

 

 

ZADANIE 34. (3 pkt) 

Rysunki przedstawiają schemat budowy (A) i 

narys (B) kwiatu rośliny okrytonasiennej 

dwuliściennej. Narys jest planem budowy kwiatu 
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„widzianym z góry". Przy pomocy symboli graficznych przedstawia się w narysie ilość poszczególnych elementów kwiatu i 

sposób ich ułożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyporządkuj oznaczeniom literowym z rysunku B, odpowiadające tym samym elementom kwiatu oznaczenia 

cyfrowe z rysunku A, oraz wyjaśnij, z czego ewolucyjnie rozwinęła się część kwiatu oznaczona cyfrą 5. 

 

 

ZADANIE 35 (3 pkt) 

Stonka ziemniaczana zimuje w postaci imago (formy dorosłej) w warstwie gleby do 50 cm głębokości. Wiosną samice 

składają żółte jaja w złożach na spodniej stronie liści ziemniaków. Wylęgające się larwy są pękate i z wiekiem przybierają 

pomarańczową barwę. Podczas lata dorosłe chrząszcze oraz larwy żerują na liściach, ogałacając niekiedy całą roślinę. 

Jesienią w glebie następuje przepoczwarzenie. Narysuj schemat przedstawiający cykl rozwojowy stonki ziemniaczanej. 

W schemacie uwzględnij wszystkie stadia rozwojowe, miejsca i czas ich bytowania. 

 

 

 

 

ZADANIE 36. (2 pkt) 

Rysunki przedstawiają niektóre typy owoców. 

 
Określ wspólną cechę budowy oraz wspólną funkcję charakterystyczną dla wszystkich przedstawionych wyżej typów 

owoców. 

 

 

 

 

ZADANIE 37. (3 pkt) 

Na poniższym zdjęciu przedstawiono budowę skóry typową dla wielu przedstawicieli pewnej gromady kręgowców lądowych. 

 
 

a) Określ przynależność systematyczną – gromadę – zwierzęcia, od którego pobrano tkankę, a następnie 

wykonano przedstawiony preparat. Odpowiedź uzasadnij, wskazując jedną cechę budowy skóry 

charakterystyczną dla wszystkich zwierząt zaliczanych do tej  gromady. 

 

 

b) Dla każdej z wymienionych warstw skóry podaj nazwę listka zarodkowego, z którego  ta warstwa się rozwija. 

1. Skóra właściwa: ...................... ................................................................................................. 

2. Naskórek: ................................................................................................................ ................. 
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c) Wykaż, że gruczoły jadowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, którego  budowę skóry 

przedstawiono na zdjęciu. 

 

 

 

ZADANIE 38. (2 pkt) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst: 

W rozwoju owadów o przeobrażeniu zupełnym występuje charakterystyczna postać poczwarki. Wyróżnia się trzy 

typy poczwarek. Poczwarka wolna np. u chrząszcza przypomina kształtem owada dorosłego. Ma ona wyraźne zawiązki 

skrzydeł i odnóży, które swobodnie wystają nad powierzchnię ciała. U poczwarki osłoniętej występującej u motyli zawiązki 

skrzydeł i odnóży tak ściśle przylegają do ciała, że ich obecność zaznacza się jedynie w postaci niewyraźnych konturów, 

a kształt samej poczwarki jest obły. Poczwarki tych dwu typów są w pewnym stopniu ruchliwe. Do trzeciego typu zalicza 

się zupełnie nieruchomą poczwarkę baryłkowatą, charakterystyczną dla części muchówek. Ciało tej poczwarki jest 

nieforemne i baryłkowate. Zawiązki skrzydeł i odnóży są zupełnie niewidoczne. Skonstruuj tabelę, w której porównasz 

trzy cechy wymienionych typów poczwarek owadów, wpisując informacje podane w tekście. 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Żebra ptaków są połączone z mostkiem i składają się z dwóch części: kręgowej i mostkowej. Obie części żeber są połączone 

ruchomo. Część kręgowa żeber zaopatrzona jest w haczyki. Na rysunku A przedstawiono budowę fragmentu klatki piersiowej, 

a na rysunku B – zmiany w położeniu szkieletu klatki piersiowej podczas wentylacji płuc ptaka. Obszar zacieniony na rysunku 

B przedstawia położenie klatki piersiowej na koniec wydechu, natomiast obszar niezacieniony – pozycję klatki piersiowej pod 

koniec wdechu. 

 
 

Wyjaśnij, w jaki sposób dwuczęściowa budowa żeber ptaków umożliwia im wentylację płucpodczas spoczynku.  

 

 

 

 

 

ZADANIE 40. (2 pkt) 

Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania, którego celem było określenie czynników wpływających na bogactwo 

gatunkowe wybranych wysp Karaibów. 

 
 

a) Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników.  

 

 

 

b) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące czynników wpływających na różnorodność  gatunkową zwierząt na 

wyspach są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest  prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

1. Na wyspie różnorodność gatunkowa zwierząt rośnie wraz ze wzrostem różnorodności siedlisk.  P F 

2. Pojawienie się nowych gatunków na wyspie jest konsekwencją dwóch zjawisk: imigracji oraz 

specjacji. 
P F 
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3. W okresie zasiedlania nowo powstałej wyspy przez organizmy tempo wzrostu różnorodności 

gatunkowej zależy od odległości wyspy od kontynentów.  
P F 

 

 

ZADANIE 41. (2 pkt) 

Endofity to symbiotyczne grzyby, głównie workowce, żyjące wewnątrz liści lub innych  organów wielu gatunków 

roślin. Badano wpływ endofitów na uszkodzenie liści kakaowca  wywołane zakażeniem fitoftorą – pasożytniczym 

protistem z grupy lęgniowców. Przygotowano cztery grupy zestawów z siewkami kakaowca: dwie grupy badawcze (I–

II) oraz dwie grupy kontrolne (III–IV). Po osiągnięciu odpowiedniego wzrostu roślin liście  w zestawach badawczych (I 

i II) zakażono fitoftorą. Po określonym czasie sprawdzono stan  liści siewek kakaowca we wszystkich czterech grupach.  

Wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli.  

 

Zestaw Siewki kakaowca Skutki zakażenia kakaowca fitoftorą 

Obecność 

endofitów 

Zakażenie 

fitoftorą 

Odsetek obumarłych 

liści 

Odsetek zniszczonych 

powierzchni żywych liści 

I + + 9,5 7,6 

II - + 24,5 15,1 

III + - 0,0 0,0 

IV - - 0,0 0,0 

Na podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.  

 

a) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.  

 

 

 

b) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące workowcó w. Podkreśl w 

każdym nawiasie właściwe określenie.  

Strzępki troficzne grzybni workowców są (haploidalne / diploidalne), powstają na nich lęgnie i plemnie, w których po 

(mitozie / mejozie) tworzą się liczne jądra komórkowe, łączące się po procesie płciowym w pary jąder sprzężonych. W 

zarodniach, po kariogamii i kolejnych podziałach, powstają zarodniki workowe, które są (mitosporami / mejosporami).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wybierz i zaznacz literę (A–D) pod rysunkiem przedstawiającym zarodnię, w której powstały zarodniki 

workowe. 

 
 

 

ZADANIE 42. (2 pkt) 

Przez długi czas grzyby zaliczano do roślin. Różnią się od nich jednak wieloma cechami i dlatego wydzielono je w 

odrębne królestwo. Spośród wymienionych  niżej   cech  budowy  i funkcji  organizmów wypisz  (stosując oznaczenia 

literowe): 

a)  dwie cechy roślin różniące je od grzybów. 

b)  dwie cechy grzybów różniące je od roślin. 

Cechy budowy i funkcji organizmów 

A. Budują je komórki nieposiadające ukształtowanego jądra. 

B. Są zbudowane z komórek eukariotycznych. 
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C. Celuloza jest głównym składnikiem ich ścian komórkowych. 

D. Ściany ich komórek są zbudowane przeważnie z chityny. 

E. Organizmy te magazynują głównie skrobię. 

F. Organizmy te są wyłącznie cudzożywne. 

G. Mogą rozmnażać się przez zarodniki. 

a)  Cechy roślin różniące je od grzybów: .............................................  

b)  Cechy grzybów różniące je od roślin: .............................................  

 

 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono jeden z przykładów przejawu różnorodności organizmów w świecie zwierząt (ssaki z rodziny 

psowatych). 

 

 

 

A. Piesiec (żyje w rejonach arktycznych) 

B. Lis (pospolity w strefie umiarkowanej) 

C. Fenek (mieszkaniec terenów pustynnych strefy gorącej, podzwrotnikowej) 

Interpretując powyższe rysunki (i ich opisy): 

a) sformułuj prawidłowość, której przejawem jest zróżnicowanie wielkości uszu u przedstawionych zwierząt, 

b) podaj znaczenie przystosowawcze tej cechy do środowiska życia przedstawionych zwierząt. 

 

 

ZADANIE 44. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono dwa rodzaje pędów nadziemnych skrzypu polnego: 

1. pęd letni (zielony), 

2. pęd wiosenny (bezzieleniowy). 

Podaj funkcję pędu oznaczonego 1 i funkcję pędu oznaczonego 2. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 45. (1 pkt) 
Poniżej opisano fragment cyklu rozwojowego przywry motylicy wątrobowej. Urzęsiona larwa (miracidium) wnika aktywnie 

do ciała ślimaka błotniarki moczarowej, gdzie przekształca się w workowatą sporocystę. Wewnątrz każdej sporocysty 

rozwijają się liczne, również workowate larwy – redie, a wewnątrz każdej redii rozwijają się liczne ruchliwe larwy – cerkarie. 

W każdym ślimaku z jednego miracidium może powstać kilkaset cerkarii. Cerkarie opuszczają ciało ślimaka i przekształcają 

się w otoczone osłonką, przymocowane do roślin nadwodnych stadia inwazyjne – metacerkarie, które razem z roślinami mogą 

zostać zjedzone przez bydło. 

Wyjaśnij znaczenie, jakie ma dla tego pasożyta zwielokrotnienie liczby larw w trakcie cyklu rozwojowego. 

 

 

 

ZADANIE 46. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana. 
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a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana. 

 

A. ............................................. B. ............................................. C. ............................................ 

b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem. 

ZADANIE 47. (2 pkt) 
Łuskiewnik różowy jest bezzieleniową byliną pasożytującą na korzeniach drzew liściastych, głównie na leszczynie, topoli i 

olszy. Większą część życia spędza pod ziemią, gdzie rozrasta się do wielkiego, pokrytego łuskowatymi, białawymi liśćmi 

kłącza z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, który ssawkami wnika do korzeni drzew. Pędy nadziemne 

łuskiewnika pojawiają się po około 10 latach rozwoju rośliny, są białawe lub różowe, pokryte łuskowatymi liśćmi. Na pędach 

tych rozwijają się kwiaty. Nasiona łuskiewnika kiełkują tylko wówczas, gdy znajdą się w pobliżu odpowiedniego żywiciela. 

Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty potwierdzające, że łuskiewnik jest pasożytem. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 48. (4 pkt) 
Na rysunkach poniżej przedstawiono przedstawicieli różnych grup systematycznych stawonogów. 

Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości stawonogów. 

 
 

a) Przyporządkuj poszczególne stawonogi do wymienionych grup, wpisując poniżej ich oznaczenia literowe. 

 

Owady ............................ Pajęczaki ........................... 

 

b) Wymień dwie cechy budowy morfologicznej, które są wspólne dla wszystkich stawonogów. 

 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono gatunki należące do różnych grup stawonogów (skorupiaków, owadów i pajęczaków). 

Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości zwierząt. 

 
a) Wypisz z rysunku oznaczenia literowe wszystkich gatunków stawonogów należących do owadów. 

 

 

b) Określ, który z gatunków stawonogów (A–F) przedstawionych na rysunku jest pajęczakiem. Uzasadnij wybór, 

podając jedną charakterystyczną cechę budowy pajęczaków widoczną na rysunku. 

 

Pajęczakiem jest gatunek .............., ponieważ ........................................................................... ... 
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ZADANIE 50. (2 pkt) 
Poniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb. 

1. opływowy kształt ciała 2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie 3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóry 

4. krótkowzroczność oczu 5. obecność linii nabocznej 6. obecność pęcherza pławnego 

Podaj oznaczenia cyfrowe 

a) dwóch cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody: 

b) cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości ich zanurzenia: 

 

 

 

 

ZADANIE 51. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono dziobaka i kolczatkę, które należą do ssaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazwę kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka. 

b) Podaj jedną cechę występującą u dziobaka i kolczatki, która odróżnia te zwierzęta od wszystkich pozostałych 

ssaków. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 52. (2pkt) 

Na rysunku przedstawiono jemiołę Viscum album. Jemioła jest półpasożytem o skórzastych,  zimozielonych liściach, 

występującym głównie na drzewach liściastych. Wytwarza białe,  lepkie jagody, zjadane przez ptaki i przenoszone z 

drzewa na drzewo. Nasiona przyklejają się do gałęzi. Z nasion kiełkują siewki. Wytwarzają one charakterystyczne 

organy – ssawki wrastające poprzez korę żywiciela aż do tkanki, z której czerpią wodę i sole mineralne.  

 

 
 

 

a) Uzasadnij, że jemioła jest półpasożytem. W odpowiedzi uwzględnij dwie przedstawione w zadaniu cechy jej budowy. 

 

b) Podaj nazwę tkanki przewodzącej żywiciela oraz nazwę komórek tej tkanki, z których jemioła czerpie niezbędne 

substancje. 

Nazwa tkanki przewodzącej:  

Nazwa komórek: 
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ZADANIE 53. (3pkt) 

Łuski są charakterystyczną cechą budowy skóry ryb i gadów, występują także u ptakówi niektórych płazów. Łuska ryby, np. 

karasia, rośnie w miarę zwiększania się rozmiarów ciała ryby, a na powierzchni łuski zaznaczają się równoległe linie – pasma 

przyrostu, podobnie jak na przekroju pnia drzewa. Przy słabym wzroście pasma te się zagęszczają, co odznacza się na łusce 

jako ciemniejsza linia. Dzieje się tak np. zimą, kiedy ryba obniża intensywność żerowania lub przestaje pobierać pokarm. 

Ciemne pasma tworzą pierścienie roczne, które są podstawą określania wieku ryby. 

Na rysunku przedstawiono budowę łuski karasia, a na schematach A i B – przekrój poprzeczny przez skórę przedstawicieli 

dwóch gromad kręgowców. 

 
 

a) Wyjaśnij, dlaczego na podstawie budowy łuski karasia hodowanego w stawie na terenie Polski można określić 

przybliżony wiek tej ryby, ale znacznie trudniej tego dokonać, analizując budowę łuski karasia hodowanego w 

domowym akwarium. 

 

 

 

 

b) Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono budowę skóry ryb. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając 

pochodzenie łusek. 

 

 

 

c) Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz jej 

uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–4. Łuski występujące na nogach ptaków oraz łuski pokrywające skórę gadów to 

struktury 

A. analogiczne  

ponieważ 

1. mają inną budowę i pochodzenie. 

2. pełnią w skórze odmienne funkcje. 

B. homologiczne 3. są wytworami naskórka. 

4. występują u zwierząt z różnych gromad. 

 

 

ZADANIE 54. (2pkt) 

Na rysunkach przedstawiono sylwetkę ryby i ptaka. Przedstawiciele obu gromad żyją w różnych środowiskach, ale wykazują 

szereg podobnych przystosowań w budowie ciała, pozwalających na zmniejszanie oporu ośrodka podczas poruszania się w 

swoim środowisku. Zarówno ryby, jak i ptaki nie widzą przezroczystych przeszkód na swojej drodze, np. szklanych szyb czy 

ekranów. Jednak ryby zatrzymują się przed takimi przeszkodami, a ptaki bardzo często się o nie rozbijają. 

 
 

a) Określ jedno wspólne przystosowanie w budowie ciała ptaka i ryby, widoczne na rysunkach, które służy 

zmniejszaniu oporu ośrodka podczas poruszania się tych zwierząt. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, uwzględniając nazwę i funkcję specyficznego dla ryb narządu zmysłu, dlaczego ryby w akwarium 

zatrzymują się przed jego szklanymi ścianami. 
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ZADANIE 1.   

Np. gruczoły wapienne, zwiększona powierzchnia jelita lub specjalizacja odcinków układu pokarmowego.  Np. Zwiększona 

powierzchnia jelita ułatwia proces obróbki i wchłaniania pokarmu, gruczoły wapienne neutralizują kwaśny pokarm - szczątki 

organiczne. 

 

ZADANIE 2.   

Np.: spożywanie mięsa badanego przez weterynarza, tępienie gryzoni.  

 

ZADANIE 3.  

Przykładowe odpowiedzi: 

• Kwiat A – nitki jego pręcików są długie/wiotkie, co ułatwia wysypywanie się pyłku i swobodne przenoszenie przez wiatr. 

• Kwiat A – pierzaste znamię słupka ma dużą powierzchnię, umożliwiającą wychwytywanie pyłku przenoszonego przez wiatr. 

 

 

ZADANIE 4.   

a) przeobrażenie zupełne. b) 

 

ZADANIE 5. 

a) włosień kręty – cykl 2. tasiemiec nieuzbrojony – cykl 1. toksoplazma – cykl 3. 

b) Korzyść polega na tym, że: – pasożyty, krążąc między różnymi żywicielami pośrednimi, mają większą szansę na 

znalezienie żywiciela ostatecznego, by zamknąć cykl rozwojowy; – pasożyt, krążąc między różnymi żywicielami pośrednimi, 

może przetrwać zanim znajdzie żywiciela ostatecznego, by zamknąć cykl rozwojowy. 

c) Jest to organizm, w którym rozwija się postać larwalna pasożyta. 

 

ZADANIE 6. 

 
ZADANIE 7. 

Przykład odpowiedzi: 1 – nasienne, 2 lub 3 – nagonasienne, 3 lub 2 – okrytonasienne, 2 – nagonasienne, 4 lub 5 – iglaste, 5 lub 

4 – miłorzębowe, 3 – okrytonasienne, 6 – trawy. 

 

ZADANIE 8. 

B – tylko dwie gromady kręgowców są stałocieplne (ptaki i ssaki) a inne nie. F – obecność błon płodowych jest cechą gadów, 

ptaków i ssaków a nie wszystkich strunowców. 

 

 

ZADANIE 9. 

cis -4; jałowiec – 2 

 

 

ZADANIE 10. 

owodniowce: 1, 4, 6, 7; stałocieplne 4, 6 

 

ZADANIE 11.  

A - pokarm roślinny, B - pokarm zwierzęcy. 

 

ZADANIE 12.  

Np. budowa żołądka, długość jelita cienkiego, wielkość jelita ślepego. Za dwie cechy.  

 

ZADANIE 13.  

Przykład odpowiedzi: Pokarm trafia do jamy chłonąco-trawiącej, gdzie odbywa się trawienie zewnątrzkomórkowe. Pokarm 

trawiony jest przez soki trawienne wydzielane przez komórki gruczołowe endodermy. Częściowo strawiony pokarm na 

zasadzie fagocytozy wchłaniany jest do komórek endodermy, gdzie zachodzi trawienie wewnątrzkomórkowe. Niestrawione 

resztki usuwane są przez otwór gębowy. 

 

ZADANIE 14.  

Woda - ryby kościste, larwy płazów. Ziemnowodne - płazy dorosłe. Lądowe — owady, węże ptaki.  

Zwierzęta wodne, mające zapewniony stały dostęp do wody, wydalają amoniak, który jest związkiem toksycznym, lecz dobrze 

Biologia 3  
Odpowiedzi do zadań 
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rozpuszczalnym w wodzie. Należą do amoniotelicznych. Zwierzęta lądowe przy ograniczonym dostępie do wody prowadzą 

oszczędną gospodarkę wodną - wydalają kwas moczowy. Należą do urykotelicznych. Natomiast zwierzęta lądowe mające 

dostęp do wody (ziemnowodne) wydalają mocznik. Należą do ureotelicznych. 

 

ZADANIE 15. 

Przystosowanie        Przykład 

A. gryzienie, pokarm stały, np. drapieżnik                np. chrabąszcz majowy  

B.  zlizywanie pokarmu      np. mucha domowa  

C.  wysysanie pokarmu, np. nektaru                           np. bielinek kapustnik  

D.  nakłuwanie powłok ciała i wysysanie krwi        np. komar widliszek  

 

ZADANIE 16.  

Przykład: Człowiek jest dla tasiemca nieuzbrojonego żywicielem ostatecznym, a nie pośrednim. 

 

ZADANIE 17. 

a) Tasiemiec nieuzbrojony, gromada — tasiemce, typ — płazińce.  

b) Przykład: Żywiciel pośredni to organizm, w którym rozwija się larwa pasożyta, natomiast żywiciel ostateczny to taki 

organizm, w którym bytuje dorosła postać pasożyta rozmnażającego się płciowo,  

c) żywiciel ostateczny — człowiek, żywiciel pośredni — bydło domowe  

 

ZADANIE 18. 

Przykładowe rozwiązania: 

• Z wodnej hodowli pantofelków pobieramy próbkę, którą nanosimy na szkiełko podstawowe, następnie dodajemy nieco 

grafitu, nakrywamy kroplę szkiełkiem nakrywkowym i obserwujemy pod mikroskopem ruch wody wokół komórek orzęsków. 

• Za pomocą pipety umieszczamy kroplę wodnej hodowli pantofelków na szkiełku podstawowym. Następnie dodajemy 

sproszkowany grafit, przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym 

 

ZADANIE 19.  

A - raki, B - małże, C – ryby. 

 

ZADANIE 20. Z 

a prawidłowe określenie roli skrzel i płuc dla każdej ryby dwudysznej po I p. rogoząb - wymiana gazowa tylko przez skrzela, 

prapłetwiec - wymiana gazowa tlenu głównie przez płuca, natomiast dwutlenku węgla przez skrzela i płuca (na podobnym 

poziomie), prapłaziec - wymiana gazowa głównie przez płuca, za pomocą skrzel wymiana dwutlenku węgla, natomiast 

wymiana tlenu znikoma 

 

ZADANIE 21 

a) Zmniejsza się wielkość krwinek, a zwiększa ich liczba.  

b) Wzrost stosunku powierzchni krwinki do objętości, co ułatwia transport gazów. 

 

ZADANIE 22. 

a)   Cecha    A  B 

Liczba obiegów    1  2 

Budowa serca   1 przedsionek 2 przedsionki 

1 komora 2 komory 

b) Np.: ryba, ptak. 

 

 

ZADANIE 23.  

a) Przykładowe rozwiązania 

• 1. trzy pary odnóży krocznych 2. skrzydła 

• 1. ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok 2. dwie pary skrzydeł 

• 1. sześć nóg 2. trzy tagmy 

b) Przykładowe rozwiązania 

• Jest to rozwój z przeobrażeniem niezupełnym, ponieważ budowa larwy jest podobna do imago. 

• Przeobrażenie niezupełne, ponieważ larwy przypominają wyglądem postać dorosłą, ale są mniejsze. 

• Jest to hemimetabolia 

c) Przykładowe rozwiązania 

• Odnóża pierwszej pary turkucia są duże i szerokie, co ułatwia kopanie tuneli w glebie. 

• Są masywne i mają kolce, co umożliwia turkuciowi drążenie korytarzy w ziemi. 

• Odnóża pierwszej pary turkucia są łopatkowate, co ułatwia rycie w podłożu. 

• Okazałe i spłaszczone odnóża grzebne pomagają w kopaniu tuneli. 
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ZADANIE 24.  

Przykłady cech: - ściany komórkowe zawierają chitynę, - wytworzenie zarodników w zarodni jest konsekwencją uprzedniego 

procesu płciowego, - w czasie procesu płciowego występuje charakterystyczne stadium jąder sprzężonych.  

 

ZADANIE 25. 

Przykład odpowiedzi: • Obecność wiązek otwartych (zawierających miazgę) umożliwia wytwarzanie drewna (wtórnego) i łyka 

(wtórnego). • Ułożenie wiązek w postaci pierścienia (regularne, obwodowe ułożenie) umożliwia przyrost na grubość na całej 

objętości. 

 

ZADANIE 26. Przykład: System palowy w przeciwieństwie do wiązkowego ma wykształcony korzeń główny.   

 

ZADANIE 27. 

a) B1 

b) Przykładowe rozwiązania: • noga przekształcona w ramiona i lejek • obecność ramion • obecny lejek • duże oczy / dobrze 

rozwinięte oczy / oczy przypominające oczy kręgowców 

 

ZADANIE 28. 

Przykłady: •  owoc klonu - aparat lotny umożliwia przenoszenie przez wiatr; •  owoc jarzębiny - barwna, mięsista owocnia 

zjadana przez zwierzęta, nasiona są rozprzestrzeniane przez zwierzęta. 

 

 

ZADANIE 29. 

a). C  

b) Przykładowe rozwiązania: 

• Ohary są zagniazdownikami, ponieważ zaraz po wykluciu ich pisklęta są zdolne do wędrówki z rodzicami do zbiornika 

wodnego. 

• Ohary są zagniazdownikami, ponieważ po wykluciu ich pisklęta są zdolne do przemieszczania się w kierunku wody. 

• Pisklęta zaraz po wykluciu przemieszczają się w kierunku wody, a więc są zagniazdownikami. • Po wykluciu pisklęta oharów 

pływają, a więc są zagniazdownikami. • Są to zagniazdowniki, bo po wykluciu są wodzone przez rodziców do wody.  

c) Przykładowe rozwiązania: 

• Czynnikiem ograniczającym liczebność par lęgowych ohara nad Zatoką Pucką jest brak odpowiedniej liczby miejsc do 

gniazdowania. • Dostępność nor lęgowych. • Liczba nor. 

 

 

 

ZADANIE 30.  

Przykłady tytułów rubryk tabeli: rodzaj zwierząt, temperatura ciała (w °C), częstotliwość oddechów na min., długość życia (w 

latach) 

  

ZADANIE 31. C, B, A, D.  

 

ZADANIE 32.  

Przykłady odpowiedzi: - Gruczoły ślinowe produkują ślinę zawierającą substancję, która przeciwdziała krzepnięciu krwi / 

Gruczoły ślinowe produkują ślinę zawierającą hirudinę.- Duże kieszeniowate wole ułatwia magazynowanie krwi (zmieszana z 

hirudiną długo zachowuje świeżość - nie krzepnie). 

 

ZADANIE 33. 

Modyfikacji uległy łodygi (bulwa ziemniaka i kłącze kosaćca). Przykłady wyjaśnień: - Gromadzą materiały (substancje) 

zapasowe (węglowodany) (zużywane do budowy wzrostu i rozwoju tych roślin). - Obydwie łodygi ułatwiają wegetatywne 

rozmnażanie się tych roślin. - Kłącze kosaćca pozwala na lepsze umocowanie rośliny w glebie. - Są organami 

przetrwalnikowymi. 

 

ZADANIE 34.  

Poprawne zestawienie: a - 4, b - 5, c - 2, d - 3. Za poprawne wyjaśnienie ewolucyjnego pochodzenia słupka.  Przykład 

odpowiedzi: słupek powstał ze zrośnięcia się owocolistków.  

 

ZADANIE 35.  

- wszystkich form rozwojowych (jaja, larwy, poczwarki, osobniki dorosłe ) i miejsc ich bytowania.  

- czas (pora roku) występowania wymienionych form rozwojowych. 

- za prawidłowe rozmieszczenie i powiązanie wszystkich elementów schematu. 

 

ZADANIE 36. 

Przykłady cech: - wszystkie owoce zawierają nasiona. - wszystkie owoce mają owocnię. Przykład odpowiedzi: wszystkie 

owoce umożliwiają rozprzestrzenianie się roślin.  
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ZADANIE 37. 

a) Przykładowe rozwiązanie Płazy, ponieważ (w skórze) są obecne liczne gruczoły śluzowe. 

b) 1. Skóra właściwa: mezoderma.  2. Naskórek: ektoderma.   

c) Przykładowe rozwiązania: • Wydzielają one na powierzchnię skóry substancje toksyczne, które służą do obrony przed 

drapieżnikami.  • Gruczoły jadowe chronią przed pożarciem przez drapieżnika. • Jad może być trujący dla drapieżnika, 

który chciałby zjeść takiego płaza, dlatego chroni go przed pożarciem.  

 

 

ZADANIE 38. 

Cecha  
Typ poczwarki  

porównywana  wolna  osłonięta  baryłkowata  

kształt  kształt owada dorosłego  obły  baryłkowaty  

zawiązki skrzydeł i odnóży  dobrze widoczne  słabo widoczne  niewidoczne  

ruchliwość ruchliwa  ruchliwa  nieruchliwa  

ZADANIE 39. 

Przykładowe rozwiązania: • Dwuczęściowa budowa żeber umożliwia zmiany objętości klatki piersiowej, co powoduje zmiany 

objętości worków powietrznych i w konsekwencji wentylację płuc.  • Połączenie obu części żeber za pomocą ruchomego 

stawu umożliwia zmiany objętości klatki piersiowej, wywołując zmiany objętości worków powietrznych, co powoduje 

naprzemienne powstawanie podciśnienia i nadciśnienia wymuszających wentylację płuc. • Dzięki temu, że żebra mostkowe 

ptaków składają się z dwóch części, mogą następować zmiany w położeniu mostka i kręgosłupa względem siebie, co wywołuje 

zmiany objętości worków powietrznych, skutkiem czego jest przepływ powietrza przez płuca.  

 

 

ZADANIE 40. 

a) Przykładowe rozwiązania: • Wielkość wyspy jest czynnikiem wpływającym na bogactwo gatunkowe płazów i gadów wysp 

Karaibów. • Różnorodność gatunkowa płazów i gadów zależy od wielkości powierzchni wyspy. • Wraz ze wzrostem 

powierzchni wysp wzrasta liczba gatunków płazów i gadów. • Im większa powierzchnia wyspy, tym większa różnorodność 

gatunkowa badanych kręgowców. • Im mniejsza powierzchnia wyspy, tym mniejsza różnorodność gatunkowa płazów i gadów.  

b) 1. – P,   2. – P,   3. – P. 

 

ZADANIE 41.  

a) Przykładowe rozwiązania: • Endofity ograniczają uszkodzenie liści kakaowca przez fitoftorę. • Endofity zmniejszają objawy 

zakażenia liści kakaowca fitoftorą. • Endofity ograniczają rozległość uszkodzenia liści kakaowca przez fitoftorę. • Obecność 

endofitów w liściach kakaowca zmniejsza skutki ich zakażenia fitoftorą. • Symbiotyczne workowce zmniejszają odsetek liści 

kakaowca obumarłych na skutek zakażenia fitoftorą. • Kakaowiec zainfekowany endofitami wykazuje większą odporność na 

fitoftorę niż rośliny niezainfekowane. 

b) Strzępki troficzne grzybni workowców są (haploidalne), powstają na nich lęgnie i plemnie, w których po (mitozie) tworzą 

się liczne jądra komórkowe, łączące się po procesie płciowym w pary jąder sprzężonych. W zarodniach, po kariogamii i 

kolejnych podziałach, powstają zarodniki workowe, które są (mejosporami). 

c) odp. C 

 

ZADANIE 42. 

Prawidłowe odpowiedzi: a) rośliny – C, E; b) grzyby – D, F. 

 

ZADANIE 43.  

Przykłady odpowiedzi: a) Prawidłowość: zwierzęta żyjące w chłodniejszym klimacie mają mniejsze rozmiary odstających 

części ciała (np. uszy). U zwierząt żyjących w klimacie cieplejszym/gorącym wystające części ciała (np. uszy) są większe. b) 

Znaczenie przystosowawcze: mniejsze rozmiary/długość/wielkość wystających części ciała/uszu zwierząt żyjących w 

chłodnym klimacie ograniczają/zmniejszają straty ciepła/zwierzętom żyjącym w klimacie gorącym większe rozmiary tych 

części ułatwiają termoregulację. 

 

ZADANIE 44. 

Przykład odpowiedzi: Pęd oznaczony 1 to pęd odżywczy / przeprowadzający fotosyntezę. Pęd oznaczony 2 to pęd 

wytwarzający zarodniki / zarodnie / umożliwiający rozmnażanie bezpłciowe. 

 

ZADANIE 45.  

Pasożyty o złożonych cyklach rozwojowych mają niewielkie szanse zamknięcia każdego cyklu, a zwielokrotnienie liczby larw 

zwiększa te szanse. 

 

 

 

 



 21 

ZADANIE 46.  

a) A. okwiat, B. słupek, C. pręcik 

b) Kwiaty tulipana są owadopylne. Przykłady uzasadnienia: posiadają barwny okwiat, który zwabia owady lub mają lepki 

pyłek mogący przyklejać się do ciała owada. 
 

ZADANIE 47.  

Łuskiewnik różowy jest pasożytem 

1. Nie jest wstanie rozwijać się bez odpowiedniego żywiciela. 2. Posiada ssawki, dzięki którym pobiera substancje odżywcze z 

drzew. 

 

ZADANIE 48.  

A. Poprawne odpowiedzi: Owady: A, E, G, Pajęczaki: C, F, H 

B. Przykłady poprawnych odpowiedzi: • obecność odnóży członowanych; • ciało podzielone na tagmy; • obecność 

zewnętrznego pancerza lub chitynowego oskórka 

 

ZADANIE 49.  

a) A, C, E, F. 

b) Przykładowe rozwiązania:  Pajęczakiem jest gatunek D, ponieważ • ma cztery pary odnóży krocznych / 4 pary nóg / odnóży 

lokomotorycznych. • nie występują u niego czułki. • ma nogogłaszczki. 

 

 

ZADANIE 50.  

a) 1. opływowy kształt ciała 3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe. b) 6. obecność pęcherza pławnego 

 

ZADANIE 51  

a) Australia i Tasmania 

b) jajorodność / jajożyworodność lub obecność steku lub obecność kości kruczej 

 

 

ZADANIE 52  
a) Przykładowe rozwiązania 

• Jemioła jest półpasożytem, ponieważ za pomocą ssawek pobiera wodę (i sole mineralne) od rośliny żywicielskiej, ale 

przeprowadza też proces fotosyntezy, gdyż ma zielone liście/chloroplasty/chlorofil/miękisz asymilacyjny. 

• Jemioła jest półpasożytem, ponieważ dzięki zielonym liściom wytwarza w procesie fotosyntezy związki organiczne, ale wodę 

(i sole mineralne) pobiera ssawkami od rośliny, na której żyje. 

b) Nazwa tkanki: drewno/ksylem; Nazwa komórki: naczynia/cewki (tracheidy)  

 

ZADANIE 53. 

a) Przykładowe rozwiązanie 

• Karaś żyjący w stawie rośnie wolniej zimą, więc linie przyrostu na jego łuskach są w tym okresie bardziej zagęszczone, co 

ułatwia identyfikację przyrostów rocznych i obliczenie wieku, natomiast w akwarium ryby mają przez cały czas takie same 

warunki i linie przyrostu są równomierne, co uniemożliwia obliczenie wieku ryby. 

• Można określić przybliżony wiek karasia żyjącego w stawie, gdyż zimą obniża się tempo jego metabolizmu i na łuskach 

zagęszczają się pierścienie przyrostu, natomiast karaś żyjący w akwarium ma stałe warunki i na jego łuskach nie ma takich 

zagęszczeń pierścieni, umożliwiających obliczenie jego wieku.  

b) Przykładowe rozwiązanie: Budowę skóry ryb przedstawiono na rysunku A, ponieważ łuski ryb są wytworem skóry 

właściwej. 

3. B3 

 

ZADANIE 54. 

a) Przykładowe rozwiązania: • opływowy kształt ciała (dopuszczalne: obły kształt ciała lub hydrodynamiczny u ryby a 

aerodynamiczny u ptaka) • wrzecionowaty kształt ciała • dachówkowato ułożone łuski i pióra • zaostrzony przód ciała 

b) Przykładowe rozwiązania: • Ryby mają linię naboczną, która odbiera informacje ze środowiska dotyczące ruchów 

wody i pozwala im wyczuć niewidzialną przeszkodę ze względu na odbitą od niej falę. • Linia naboczna ryb odbiera 

informacje o zmieniającym się w pobliżu szyby ciśnieniu wody, dlatego ryby ją omijają. 
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Fizjologia -  zakres materiału 
 

 

Uwaga: zakres materiału oraz pytania problemowe i przykładowe testy do rozwiązania w domu dotyczą 

dwóch kolejnych zajęć. 

 

1) Gospodarka wodna i mineralna roślin i zwierząt (podstawowe własności fizyko-chemiczne, transport 

wody, gazów, substancji odżywczych i produktów przemiany materii, mechanizmy regulacyjne, makro 

i mikro elementy). 

2) Enzymy (klasyfikacja, budowa, mechanizm działania, przebieg katalizy enzymatycznej, szybkość 

reakcji enzymatycznych i czynniki wpływające na tą szybkość). 

3) Potrzeby pokarmowe heterotrofów (węglowodany, lipidy, białka, witaminy i in.). Różne typy 

heterotrofizmu. 

4) Budowa układu pokarmowego człowieka (specjalizacja poszczególnych odcinków). 

 - gruczoły trawienne (ślinowe, żołądkowe, trzustka, wątroba) 

 - trawienie (poszczególne etapy i ich lokalizacja) 

 - wchłanianie (lokalizacja, transport produktów trawienia) 

 - regulacja pobierania pokarmu i procesu trawienia. 

5) Wymiana gazowa (zależność od środowiska) u organizmów jednokomórkowych i roślin,  mechanizmy 

wymiany gazowej u zwierząt, regulacja wymiany gazowej. 

6) Transport substancji i płyny ustrojowe (transport wewnątrzkomórkowy,  transport substancji u roślin, 

układ krwionośny i limfatyczny, budowa i funkcje krwi). 

7) Mechanizmy odporności (typy odporności, antygeny i przeciwciała, problemy transplantologii). 

) Fizjologia wydalania produktów ubocznych metabolizmu (skład wydalin u różnych 

organizmów, powstawanie mocznika, regulacja wydalania). 

 

Literatura 

1) podręczniki szkolne 

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

3) Kozik i Turyna. Molekularne podstawy biologii  

4) Mizerski (red.). Tablice biologiczne. Adamantan. 

 

 

Zastanów się: 

 

Jakie mechanizmy pozwalają utrzymać stałą koncentrację substancji rozpuszczonych u organizmów 

słodkowodnych i słonowodnych? Jakie korzyści wynikają ze stałocieplności? Jakie koszty z drugiej 

strony muszą ponosić oraganizmy stałocieplne? Na czym polega odporność nabyta i jakie mechanizmy 

kryją się za tą odpornością? Jak myślisz, co mogą zyskiwać ssaki nie posiadając jąder w swoich 

erytrocytach? 
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ZADANIE 1. (2pkt) 

Schematy A i B przedstawiają zdolność kiełkowania nasion trawy - kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra fallax). 

Schemat A - zdolność kiełkowania nasion o różnej zawartości wody (8%, 10%, 14%) przechowywanych w temperaturze 

30° C. Schemat B - zdolność kiełkowania nasion zawierających 14% wody, przechowywanych  w różnej temperaturze (2°C, 

10° C, 30° C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ, na czym polegają zależności między czasem zachowania zdolności kiełkowania nasion badanego gatunku trawy 

a: 

- zawartością wody w tych nasionach, 

- temperaturą przechowywania nasion. 

 

 

 

ZADANIE 2. (2pkt) 

Wyniki badań teoretycznych niekiedy wykorzystywane są w działalności praktycznej, na przykład w ustalaniu warunków 

przechowywania płodów rolnych. Poniższy wykres obrazuje wyniki eksperymentu wykazującego zmiany natężenia 

oddychania w bulwach ziemniaka w zależności od temperatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ temperaturę przechowywania ziemniaków (niepowodującą uszkodzenia komórek), w której będą najmniejsze 

straty biomasy. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

ZADANIE 3. (2pkt) 

Przeprowadzono doświadczenie, które miało wykazać miejsce występowania aparatów szparkowych w liściu. W tym celu w 

probówkach napełnionych w całości wodą (z warstwą oliwy) umieszczono jednakowej wielkości liście. Część liści posmarowano 

wazeliną po stronie dolnej, część po stronie górnej, części w ogóle nie posmarowano. Po pewnym czasie uzyskano efekt, który ilustruje 

poniższy schemat doświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy wyniku doświadczenia określ, po której stronie liści znajdują się aparaty szparkowe. Odpowiedź uzasadnij. 
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ZADANIE 4. (2pkt) 

Schemat obrazuje wynik pewnego doświadczenia. Po jego analizie wykonaj zadania. 

 

a) Określ problem badawczy do przedstawionego doświadczenia. 

b) Sformułuj wniosek wynikający z tego doświadczenia 

c) Podaj rolę, jaką w doświadczeniu odgrywa roślina A. 

 

 

 

ZADANIE 5. (3 pkt) 

Poniżej zaprezentowano wyniki pewnych badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  zaproponuj temat badań, których wyniki przedstawiono na wykresie,  

b)  zanalizuj wykresy i zinterpretuj dostrzeżone zależności. 

 

 

 

ZADANIE 6. (4 pkt) 

Rośliny, podobnie jak inne organizmy, reagują na różne bodźce ze środowiska.  

Schematy A i B ilustrują wybrane reakcje roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazwy reakcji roślin przedstawione na schemacie A i na schemacie B oraz przedstaw podstawowe dwie 

różnice między tymi reakcjami. 


