
1. Obraz mikroskopowy przedstawia tkankę roślinną.

Jest to tkanka:
A. okrywająca.     B. nabłonkowa     C. wzmacniająca.     D. łączna

2. Bulwy ziemniaka to podziemne spichrzowe łodygi, za pomocą 
których ta roślina rozmnaża się wegetatywnie. Na powierzchni bul-
wy można dostrzec „oczka” – zawiązki pędów. Tomek pokroił bulwę 
na części podobnej wielkości. Każda z nich posiadała „oczko”. Zasa-
dził je w wilgotnej ziemi. Należy oczekiwać, że kawałki ziemniaka:
A. spleśnieją i zgniją.
B. wytworzą formy przetrwalnikowe.
C. odtworzą brakującą część bulwy.
D. dadzą początek nowym roślinom ziemniaka.

3. W poniższym tekście są dwa błędy. Podkreśl je.
Moczarka kanadyjska jest łatwą w hodowli rośliną akwariową. Ro-
śnie zanurzona w wodzie. Ma długie wiotkie pędy, gęsto porośnięte 
drobnymi liśćmi. Blaszki liściowe składają się z dwóch warstw ko-
mórek. Liście tej rośliny pokryte są grubą warstwą wosku. Z pędu 
wyrastają korzenie przybyszowe, nieliczne, krótkie, nierozgałęzione 
lub słabo rozgałęzione. Korzenie moczarki mają zawsze silnie rozwi-
niętą strefę włośnikową z długimi włośnikami. Moczarka rozmnaża 
się przez podział pędu.

4. Uporządkuj fakty – ciąg przyczyn i skutków.
Wpisz w ramki numery faktów.
1. duża intensywność fotosyntezy w liściach pomidorów
2. obfite zbiory pomidorów
3. słoneczne lato

5. Jacek przeczytał, że można otrzymać obraz na dużym liściu. W 
tym celu wziął negatyw (kliszę fotograficzną) swojego zdjęcia i przy-
piął do blaszki liściowej na drzewie w słonecznym miejscu. Po 3
godzinach zerwał ten liść, włoŜył go na chwilę do gorącej wody, prze-
płukał w niewielkiej ilości alkoholu, a następnie w roztworze jodyny. 
Na liściu pojawił się niewyraźny zarys twarzy Jacka. 
Wskaż zdanie, które tłumaczy pojawienie się obrazu na liściu.
A. Światło nie mogło przenikać przez negatyw, wiec fotosynteza zo-
stała w liściu zahamowana.
B. Pod wpływem substancji znajdujących się na kliszy tkanki liścia 
zostały wybiórczo uszkodzone.
C. Ciemne plamy negatywu zablokowały dostęp światła do liścia i 
pod nimi nie wytworzyła się skrobia.
D. Jasne pola negatywu skupiły promienie świetlne i poparzyły tkan-
ki liścia, tworząc na nim ciemne plamy.

6. Chloroza polega na zaburzeniu syntezy chlorofilu (C55H72O5N4Mg). 
Chorobę tę wywołuje niedostateczna ilość światła lub brak w glebie 
pewnych składników. 
Wskaż pierwiastek, którego brak może doprowadzić do chlorozy.
A. Węgiel.         B. Wodór.          C. Azot.        D. Magnez.

7. Jesienią zielone liście zmieniają barwy. Przyczyną tego jest:
A. rozkład chlorofilu i ujawnienie się innych obecnych w liściu barw-
ników.
B. wytworzenie barwników chroniących chlorofil przed przymrozkiem
C. przekształcanie chlorofilu i tworzenie z niego innych barwników.
D. wytwarzanie barwników ułatwiających zwierzętom trawienie 
opadłych liści.

8. Które z roślin przedstawionych na rysunku są rozsiewane przez 
zwierzęta?

A. Tylko A i C.                                B. Tylko A i D.
C. Tylko B i C.                                 D. Tylko A, B i D.

9. Wskaż owoc.
A. Pestka słonecznika.           B. Zarodnia paproci.   
C. Ziarno grochu.                   D. Szyszka sosny.

10. Liczba nasion w owocu pomidora nie może być większa niż 
liczba występujących w jego kwiecie:
A. płatków.        B. pręcików.       C. słupków.       D. zalążków.

11. Ze względu na budowę owoc orzecha włoskiego zaliczamy do
A. orzechów.    B. rozłupek.    C. pestkowców.     D. niełupek.

12. Uzupełnij opis budowy owocu orzecha włoskiego.

13. Rozpoznaj, co przedstawia rysunek i uzupełnij jego opis.

14. Agata obawia się, że jej paproć niedawno posadzona w ogrodzie 
choruje. Po dolnej stronie liści rośliny pojawiły się jasnozielone zgru-
bienia, które szybko zbrązowiały i zaczęły wydzielać brązowy pył. 
Wskaż właściwy opis tego zjawiska.
A. Paproć została uszkodzona przez kwaśne deszcze.
B. Na liściach paproci pojawiły się grzyby.
C. Liście paproci usychają.
D. Paproć rozmnaża się. 

15. Siła kiełkowania nasion 80% oznacza, że: 
A. przeciętnie kiełkuje 80 na 100 wysianych nasion.
B. gdy wysiejemy 10 nasion, to 
wykiełkuje zawsze 8 z nich.
C. nigdy nie kiełkują wszystkie 
wysiane nasiona.
D. warunki stworzone dla kieł-
kujących nasion są nieodpo-
wiednie.

16. Jaką siłę kiełkowania mają 
jednoroczne nasiona tej rośliny?
A. 100%        B. 90%      C. 80%     
D. Brak danych do odpowiedzi. 
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17. Olsza, zaatakowana przez owada hurmaka olchowca, zrzuca 
zniszczone przez niego liście, a w ich miejsce wyrastają inne, pokryte 
ostrymi włoskami.Takie działanie ma na celu
A. upodobnienie do roślin, które nie są pokarmem hurmaka.
B. ostrzeganie owadów o tym, Ŝe liście są niejadalne.
C. przekazanie informacji o ataku szkodnika sąsiednim drzewom.
D. utrudnienie owadom poruszania się po liściu.

18. Sformułuj poprawnie cztery skutki niszczenia lasów tropikal-
nych w regionie Amazonii, wpisując w wykropkowanych miejscach 
jedno z dwóch zaproponowanych określeń.
A. (spadek / wzrost) ...................................................... produkcji tlenu.
B. (mniejsza / większa) ....................................................  emisja gazów 
cieplarnianych do atmosfery.
C. (ubożenie / wzbogacenie) ......................... bioróżnorodności selwy.
D. (zmniejszenie / powiększenie) ...........................................................  
powierzchni obszarów wykorzystywanych rolniczo
19. Kręgowce różnią się liczbą składanych jaj podczas jednego se-
zonu rozrodczego. W ikrze składanej przez jedną samicę karpia znaj-
duje się kilkaset tysięcy jaj. Jedna samica żółwia błotnego składa na 
lądzie kilkanaście jaj a samica bociana składa w gnieździe kilka
jaj. Mimo, że liczba jaj jest różna, każdy z gatunków ma podobną 
szansę na przeżycie. Wskaż stwierdzenie, z którym się zgadzasz.
A. Aby przetrwać, gatunki musza inwestować w produkcję wielu jaj.
B. Efektem dużej rozrodczości karpi będzie ogromny wzrost ich populacji.
C. Przetrwa tylko potomstwo bocianów, gdyż jedynie one opiekują 
się młodymi.
D. W populacjach gdzie jest duża rozrodczość, zwykle jest także duża 
śmiertelność młodych. 

20. Dorosłe zwierzęta niektórych gatunków prowadzą inny tryb ty-
cia niż ich formy młodociane (np.: występują w innym środowisku, 
odżywiają się innym pokarmem). Do takich zwierząt nie zaliczymy
A. żółwi.          B. pszczół.         C. komarów.        D. żab.

21. Wskaż stwierdzenie, które prawidłowo opisuje przynależność 
systematyczną jaszczurki zwinki i zaskrońca zwyczajnego.
Jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny należą do:
A. płazów ogoniastych.                     B. zwierząt chronionych.
C. tej samej gromady.                        D. tego samego rodzaju.

22. Spośród wymienionych niżej gatunków jeden różni się od po-
zostałych pokryciem ciała. Tym gatunkiem jest: 
A. salamandra plamista.                    B. padalec zwyczajny.
C. traszka górska.                               D. kumak nizinny.

23. Zaobserwowano, że węże zbliżają się do źródła ciepła w okresie 
trawienia, zaś odsuwają się podczas głodu. Takie zachowanie węży 
ma związek z wpływem temperatury otoczenia na tempo:
A. przebiegu procesów fizjologicznych.    
B. poruszania się po podłożu.
C. reakcji na bodźce zewnętrzne.
D. pobierania tlenu z otoczenia.

24. Rysunek przedstawia szkielet przedniej kończyny konia. Koń-
czyna konia i kończyna człowieka mają ten sam plan budowy, ale 
przystosowane są do pełnienia innych funkcji. Porównaj swoją koń-
czynę z kończyną konia, rozpo-
znaj na rysunku i podpisz przy
odpowiednich strzałkach nazwy:  
- staw nadgarstkowy 
- kość ramieniowa

25. U niektórych zwierząt oraz u człowieka, proces wymiany ga-
zowej, za który odpowiada układ oddechowy, został rozdzielony od
transportu gazów (układ krwionośny). Wskaż zwierzę, u którego 
układ oddechowy zapewnia tylko wymianę gazową i nie transpor-
tuje gazów do tkanek. 
A. Dżdżownica.         B. Ryba.            C. Mucha.           D. Ptak.

26. Uzupełnij systematykę strąkowca fasolowego.
Strąkowiec fasolowy

Domena eukarionty
Królestwo

Typ

Gromada

Rząd

Rodzaj

Gatunek

27.W ciągu ostatnich 20 lat w stanie Massachusetts zaobserwowano, 
że zasięgi motyli przesuwają się na północ. W Massachusetts zaczę-
ły masowo pojawiać się gatunki ciepłolubne, na przykład Urbanus 
proteus. Jednocześnie odnotowano siedemdziesięcioprocentowy 
spadek liczebności gatunków właściwych dotychczas dla tego stanu. 
Najszybciej spada liczba tych motyli, które przeczekują zimę w for-
mie jajek lub larw. Możliwa przyczyna zmiany składu gatunkowego 
motyli w Massachusetts to:
A. zmiana klimatu.
B. sezonowe wędrówki tych owadów.
C. negatywny wpływ urbanizacji na ekosystemy.
D. przystosowanie się ciepłolubnych motyli do życia w chłodniej-
szym klimacie. 

28.Wskaż zapis, w którym Urbanus proteus został prawidłowo 
zaklasyfikowany.

29. Na całym świecie żyje przeszło 5,2 tysiąca, a w Polsce około 80 
gatunków biedronkowatych. Rodzina ta obejmuje niewielkie chrzą-
szcze o owalnym, wypukłym ciele, a liczba i kształt kontrastujących 
kropek jest cechą gatunkową. Oceń prawdziwość zdania zaznaczając 
w tabeli znakiem X odpowiedni kwadrat w drugiej kolumnie oraz 
uzasadnienie w czwartej kolumnie.

A. ilość kropek na skrzydłach pokrywowych informuje ile lat ma bie-
dronka.
B. ilość kropek na skrzydłach pokrywowych jest cechą umożliwiającą 
klasyfikację biedronek.

30.  Przedstawiciele której z wymienionych grup zwierząt występu-
ją jedynie w wodach słonych?
A. Gąbki.               B. Foki.                C. Koralowce.        D. Delfiny.



31. Ślepota zmierzchowa (potocznie nazywana „kurzą ślepotą”)
jest wadą wzroku, polegającą na zaburzeniu widzenia w warunkach 
słabego oświetlenia. Powodowana jest uszkodzeniem czynności 
pręcików siatkówki. Przyczyną tej choroby może być niedobór:
A. witaminy A.                                     B. witaminy B.
C. witaminy C.                                      D. witaminy D.

32. Organizm człowieka wyposażony jest w bariery tworzące tzw. 
odporność nieswoistą – nie związaną z rodzajem czynnika choro-
botwórczego. Bariery te utrudniają lub uniemożliwiają wniknięcie 
zarazka lub pasożyta do organizmu. Jeśli jednak czynnik chorobo-
twórczy trafi do wnętrza organizmu, spotka komórki odpornościo-
we zwane makrofagami, które pożerają intruza. Wśród poniższych 
zapisów odszukaj bariery tworzące odporność nieswoistą i wskaż 
prawidłowe rozwiązanie.
I. kwaśny odczyn treści żołądka,    II. makrofagi,   
III. przeciwciała,            IV. erytrocyty,                V. ciągłość skóry.
Do barier odporności nieswoistej należą:
A. tylko III.                 B. I, II i V.                     C. III i IV.
D. wszystkie stanowią bariery odporności nieswoistej.

33. Wybierz substancję, którą opisują wszystkie poniższe określeni
- otrzymywana z krwi zwierząt czynnie uodpornionych.
- zawiera gotowe przeciwciała.
- działa natychmiast po podaniu do organizmu.
- stosowana w celu szybkiego zwalczania toksyn.
A. Szczepionka.        B. Surowica.    C. Antybiotyk.       D. Insulina.

34. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczą chorób skóry czło-
wieka. Wskaż prawdziwe.
A. Do częstych chorób bakteryjnych skóry należy opryszczka.
Rozwija się zwykle na wargach.
B. Pęcherze pojawiające się na skórze w wyniku oparzenia II stopnia 
należy przekłuć, gdyż to przyspieszy proces gojenia się skóry.
C. Czerniak jest nowotworem skóry. Nie stwierdzono związku mie-
dzy wystąpieniem czerniaka a częstym korzystaniem z solariów.
D. Zakażeniu grzybicami skóry sprzyja używanie wspólnej odzieży, 
ręczników, butów oraz przyrządów do pielęgnacji ciała i włosów.

35. Porównaj wymienione w tabeli cechy odnoszące się do komór 
serca ssaka. W pustych rubrykach wpisz znak < (mniejszy), > (więk-
szy) lub = (równy).

grubość ściany serca komora
lewa

komora
prawa

wartość ciśnienia krwi komora
lewa

komora
prawa

zawartość dwutlenku
węgla we krwi

komora
lewa

komora
prawa

36. Trzy powierzchnie kręgu lędźwiowego zaznaczono: łukiem, 
trójkątem i owalem. Napisz w odpowiadających im ramkach okre-
ślenia: powierzchnia stawowa, miejsce przyczepu mięśni, położenie 
rdzenia kręgowego.

37. Wśród kobiet uprawiających dynamiczne sporty, takie jak np. 
koszykówka dochodzi 8 razy częściej do zerwania więzadła krzy-
żowego niż u mężczyzn. Jest to efekt ewolucyjnej różnicy między 
płciami spowodowany
A. wielkością szkieletu.                      B. szerokością miednicy.
C. długością kości udowej.                D. wielkością stopy.

38. Przebieg więzadła krzyżowego jest tak opisany w Wikipedii: 
„Więzadło przyczepia się do wewnętrznej powierzchni kłykcia 
bocznego kości udowej (przy jego brzegu tylnym). Biegnie skośnie 
w dół i przyśrodkowo. Końcowy przyczep znajduje się w polu mię-
dzykłykciowym piszczeli.” Wskaż na rysunku literę, która najlepiej 
określa położenie więzadła krzyżowego.

     
39. Chińskie przysłowie „Niezależnie od tego, kto był ojcem 
choroby, zła dieta była na pewno jej matką” potwierdza się w przy-
padku osób, które zachorowały na
A. gruźlicę.       B. hemofilię.      C. czerniaka.       D. depresję.

40. Aby zaobserwować zestaw wszystkich chromosomów czło-
wieka należy sporządzić preparaty mikroskopowe
A. leukocytów.    B. erytrocytów.     C. trombocytów.    D. gamet.

41.W poniższej tabeli zapisano wzór zębowy dorosłego człowieka 
podając liczbę poszczególnych rodzajów zębów.

Strona prawa Strona lewa
Szczęka 3  2  1  2 2  1  2  3 Szczęka
Żuchwa 3  2  1  2 2  1  2  3 Żuchwa
Literowe
symbole zębów

M  P  C  I I  C  P  M

 Oceń prawdziwość zdań i zaznacz odpowiedź P (prawda) lub F(fałsz).
A. Zęby oznaczone literą C to siekacze i jest ich łącznie 4. P/ F
B. Człowiek o pełnym uzębieniu ma 20 zębów o szerokich trących 
powierzchniach. P/ F

42. Na podstawie wykresu oceń prawdziwość zdań i otocz kół-
kiem wybraną odpowiedź P (prawda) lub F (fałsz).

A. W permie gady zostały częściowo wyparte przez płazy.  P/F
B. Era kenozoiczna jest erą ssaków, ptaków i ryb. P/F
C. W karbonie na lądzie można było spotkać płazy, gady i ssaki. P/F
D. Olbrzymia ważka, która żyła 310 milionów lat temu, była przed-
stawicielem fauny karbonu. P/F


