
1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z  jej właściwości � zycznych i  chemicznych. Oceń 
każdą podaną w tabeli informację, wybierając Prawdę, jeśli jest ona prawdziwa, lub Fałsz, 
jeśli jest fałszywa. 

1) Ilość wody w komórce zmienia się wraz z wiekiem komórki 
i tempem czynności życiowych w niej  zachodzących.

  Prawda       Fałsz

2) Niedostatek wody w komórce powoduje zwolnienie procesów 
życiowych, a nawet zamieranie komórki.

  Prawda       Fałsz

3) Woda pełni rolę środowiska dla wielu reakcji zachodzących 
w komórce i jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków 
chemicznych.

  Prawda       Fałsz

4) Woda w komórkach wielu organizmów jest materiałem 
budulcowym.

  Prawda       Fałsz

Odpowiedź: P, P, P, F.

kiełkujące 
nasiona grochu

Na rysunku przedstawiono doświadczenie 
z palącą świecą w naczyniu z kiełkującymi na-
sionami grochu. 

Informacja do zadań 1.32 i 1.33

1.32. Wskaż poprawne dokończenie zdania, wybierając spośród podanych. 
Procesem badanym w doświadczeniu jest
A) fotosynteza. B) fermentacja.   
C) oddychanie.     D) transpiracja.

1.33. W wyniku zachodzącego procesu gasła świeca. Oceń podane w tabeli przyczyny obser-
wowanego zjawiska, wybierając Tak, jeśli informacja o przyczynie jest prawdziwa, lub Nie, 
jeśli jest ona nieprawdziwa.

Paląca się świeca gasła, 
ponieważ kiełkujące nasiona

1) pochłaniają tlen.  Tak    Nie
2) wydzielają dwutlenek węgla.  Tak    Nie
3) wydzielają parę wodną.  Tak    Nie

Odpowiedź

1.32. C.           1.33. Tak – 1, 2, 3. 

Odpowiedź: P, P, P, F.

Odpowiedź

1.32. C.           1.33. Tak – 1, 2, 3.
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2.12. Oceń prawdziwość informacji o  komórkach, wybierając odpowiedź Tak lub Nie 
i jedno uzasadnienie  swojej oceny spośród A, B, C, D.

Wybór Uzasadnienie
Komórkę bakteryjną od 
komórki roślinnej i komórki 
zwierzęcej można odróżnić.

  Tak
 Nie

ponieważ  A)   B)   C)   D)

A) komórka bakteryjna nie ma chloroplastów i ściany komórkowej.
B) komórka bakteryjna nie ma jądra komórkowego i mitochondrium.   
C) komórka bakteryjna nie ma jądra komórkowego i cytoplazmy.
D) komórka bakteryjna nie ma mitochondrium i ściany komórkowej.

Odpowiedź

2.12. Tak, ponieważ B.

3.32. Wśród glonów wyróżnia się między 
innymi:
a) brunatnice,   b) krasnorosty, 
c) zielenice,  d) okrzemki.
Rozpoznaj na rysunkach organizmy 
oznaczone 1, 2, 3 i połącz w pary z odpowiednimi grupami glonów (a–d).

Odpowiedź

3.32. 1 – c, 2 – a, 3 – b.

3.59. Oceń, do której grupy (owadów czy pajęczków) należy 
przedstawione na rysunku zwierzę i wskaż jedno uzasadnienie 
swojego wyboru spośród A i B.

Wybór Uzasadnienie

Zwierzę należy do   owadów
  pajęczaków

ponieważ  A)            B)

A) ciało jest podzielone na głowę, tułów i odwłok, a na tułowiu znajdują się trzy pary odnóży 
krocznych i zwykle dwie pary skrzydeł.

B) ciało jest zróżnicowane na głowotułów i odwłok, a na tułowiu znajdują się cztery pary od-
nóży krocznych.

Odpowiedź

3.59. Do owadów, ponieważ A.

Odpowiedź

2.12. Tak, ponieważ B.

1 2 3

Odpowiedź

3.32. 1 – c, 2 – a, 3 – b.

Odpowiedź

3.59. Do owadów, ponieważ A.
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4.24. Obok liściastego lasu rosły pojedyncze sosny i świerki. Nasiona tych drzew, przeniesione 
z wiatrem do lasu, wykiełkowały. Po trzech latach dobrze rosły siewki świerkowe, a sosnowe 
bardzo słabo. 
Oceń poprawność informacji o zróżnicowanym wzroście siewek, wybierając odpowiedź Tak 
lub Nie i jedno uzasadnienie swojej oceny spośród A i B.

Wybór Uzasadnienie
Na różny wzrost siewek miały 
wpływ warunki świetlne w warstwie 
runa lasu liściastego.

  Tak
 Nie

ponieważ  A)    B)

A) sosna jest rośliną światłolubną i  jej siewki do wzrostu  potrzebują  dużej ilości światła, 
a siewki świerka są cieniolubne  i w runie liściastego lasu rozwijają  się bardzo dobrze.

B) różny wzrost siewek sosny i siewek świerka mógł być przypadkowy i wynikać na przykład 
z braku dostępu wody.

Odpowiedź

4.24. Tak, ponieważ A.

5.25. Na rysunku przedstawiono nasienie rośliny dwuliścien-
nej. Połącz w pary części nasienia (1–3) z  funkcjami (a–d), 
jakie spełniają.

Odpowiedź

5.25. 1 – d, 2 – c, 3 – a.

6.31.  Oceń poprawność każdej informacji o  roli w organizmie pierwiastków wchodzących 
w skład soli mineralnych, wybierając odpowiedź Tak lub Nie.

1) Jod jako składnik hormonu tarczycy wpływa na wzrost organizmu.  Tak     Nie
2) Fosfor i � uor to materiał budulcowy mięśni.  Tak     Nie
3) Sód wpływa na zawartośc wody w organizmie.  Tak     Nie
4) Wapń i fosfor są składnikami budulcowymi kości.  Tak     Nie

Odpowiedź

6.31. Tak – 1, 3, 4; Nie – 2.

Odpowiedź

4.24. Tak, ponieważ A.

Odpowiedź

5.25. 1 – d, 2 – c, 3 – a.

Odpowiedź

6.31. Tak – 1, 3, 4; Nie – 2.
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bielmo

zarodek

łupina 
nasienna

1) łupina nasienna
2) zarodek
3) bielmo

a) magazynowanie substancji 
odżywczych

b) magazynowanie wody
c) zaczątek nowej rośliny
d) ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi



6.82. Organizm człowieka wydala różne substancje przez:
a) układ oddechowy,       b) skórę,       c) układ wydalniczy.

Wskaż drogę wydalania z organizmu człowieka substancji (1–3) podanych w tabeli, wybiera-
jąc odpowiednie kwadraty w każdym wierszu tabeli. 

1) Dwutlenek węgla (CO2)   a)         b)         c)
2) Mocznik   a)         b)         c)
3) Chlorek sodu (NaCl)   a)         b)         c)

Odpowiedź

6.82. 1 – a, b; 2 – c; 3 – b, c.

7.9. Połącz w pary czynniki chorobotwórcze:
1) wirusy,      2) bakterie,     3) zarodziec,      4) glista ludzka

z wywoływanymi przez nie chorobami:
a) angina, gruźlica,     b) świnka, grypa,     c) glistnica,     d) rzęsistkowica,     e) malaria.  

Odpowiedź

7.9. 1 – b, 2 – a, 3 – e, 4 – c. 

7.30. Oceń poprawność informacji o śnie, wybierając odpowiedź Tak lub Nie i jedno uzasad-
nienie  swojej oceny spośród A i  B.

Wybór Uzasadnienie
Istnieje związek pomiędzy długością 
snu a uczeniem się i zapamiętywaniem. 

  Tak
 Nie

ponieważ  A)   B)

A) za proces uczenia się i zapamiętywania odpowiada mózg, a za efektywność pełnionych  
przez mózg funkcji odpowiada wiele czynników,  a wśród nich sen.

B) nie ma żadnego związku między długością snu a uczeniem się, sen wpływa jedynie na po-
prawę samopoczucia.

Odpowiedź

7.30. Tak, ponieważ A.

Odpowiedź

6.82. 1 – a, b; 2 – c; 3 – b, c.

Odpowiedź

7.9. 1 – b, 2 – a, 3 – e, 4 – c.

Odpowiedź

7.30. Tak, ponieważ A.
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8.28. Oceń prawdziwość każdej podanej w tabeli informacji o mutacjach i wybierz odpowiedź 
Tak lub Nie.

1) W organizmie człowieka mutacje  mogą zajść w komórkach 
somatycznych i gametach.  Tak     Nie

2) Wszytkie mutacje powstające w organizmie człowieka są dziedziczne.  Tak     Nie
3) Tylko mutacje występujące w gametach są dziedziczne.  Tak     Nie
4) W komórkach organizmu człowieka wiele pojawiających się mutacji 

zostaje naprawionych.  Tak     Nie

5) Wszystkie mutacje powodują pojawienie się cech niekorzystnych dla 
organizmu.  Tak     Nie

6) Mutacje mogą być spowodowane zarówno czynnikami � zycznymi jak 
i chemicznymi.  Tak     Nie

Odpowiedź

8.28. Tak – 1, 3, 4, 6; Nie – 2, 5.

9.5. Wskaż poprawne dokończenie zdania, wybierając spośród podanych. 
Wiele stosowanych w medycynie antybiotyków nie działa na niektóre szczepy bakterii cho-
robotwórczych i jest to skutek 
A) działania doboru sztucznego.
B) działania doboru naturalnego.
C) zmiany sposobu produkcji antybiotyków.
D) mniejszej odporności człowieka na infekcje.

Odpowiedź

9.5. B. 

10.3. Oceń prawdziwość informacji o segregowaniu odpadów, wybierając odpowiedź Tak lub 
Nie i jedno uzasadnienie swojej oceny spośród A i B.

Wybór Uzasadnienie
Segregowanie odpadów w gospodarstwie 
domowym ma znaczenie dla gospodarki kraju.

  Tak
 Nie

ponieważ  A)      B)

A) większość odpadów nie daje  się wykorzystać powtórnie, a te które można przetworzyć  
nie mają większego znaczenia dla gospodarki kraju.

B) posegregowane odpady w dużej ilości bywają cennym surowcem przynoszącym  gospo-
darce kraju wymierne  oszczędności.

Odpowiedź

10.3. Tak, ponieważ B. 

Odpowiedź

8.28. Tak – 1, 3, 4, 6; Nie – 2, 5.

Odpowiedź

9.5. B.

Odpowiedź

10.3. Tak, ponieważ B.
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