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KLASA 2 LO ( pytania i ćwiczenia obejmujące zakres materiału dla klasy drugiej liceum z biologii 

rozszerzonej / Spośród podanych niżej zagadnień zostanie stworzony egzamin). 

- Wyjaśnij, czym różni się obserwacja od eksperymentu? 

- Ustal etapy badań wg metodyki naukowej, której zastosowanie pozwoli udzielić odpowiedzi na następujące 

pytanie: dlaczego roślina umieszczona na parapecie wygina się w kierunku okna?  

- Niektóre szczepy bakterii są oporne na niektóre antybiotyki. W laboratorium dysponowano:  

a. szalkami z pożywką i koloniami bakterii pobranymi od pacjenta.  

b. szalkami z jałową pożywką (bez bakterii)  

c. krążkami bibuły, które można nasączyć dowolnym roztworem i nałożyć na pożywkę z bakteriami  

d. próbkami różnych antybiotyków  

Zaprojektuj próbę badawczą i próbę kontrolną do doświadczenia .sprawdzającego, który antybiotyk będzie 

skuteczny w walce z bakteriami pobranymi od pacjenta 

- wyjaśnij na przykładzie dowolnego eksperymentu czym jest zmienna zależna a czym zmienna niezależna?  

Jak przedstawiamy zależność między nimi w układzie współrzędnych?  

- Wyjaśnij pojęcie pierwiastki biogenne.  

- Omów budowę cząsteczki wody? Jakie są tego konsekwencje?  

- Określ znaczenie zjawisk adhezji i kohezji dla organizmów.  

- Podaj kryterium podziału sacharydów na mono-, oligo-, i polisacharydy. 

-Wyjaśnij, dlaczego materiałem zapasowym u roślin i zwierząt  są wielocukry, a nie cukry proste.  

- Porównaj budowę chemiczna skrobi, glikogenu i celulozy. 

- Wymień kryteria podziału lipidów.  

- Wyjaśnij, jaką funkcję pełni cholesterol w błonach biologicznych.  

- Porównaj białka fibrylarne z białkami globularnymi. Podaj po jednym przykładzie.  

- Podaj trzy przykłady białek złożonych oraz wskaż pełnione przez nie funkcje.   

- Oblicz procentową zawartość adeniny w DNA organizmu, wiedząc, że cytozyna stanowi 18% wszystkich zasad 

azotowych tego DNA.  

- Dopisz w zeszycie do podanej sekwencji nici DNA sekwencję komplementarnej nici DNA  

G C C A T C A T C C T T A C C  

-Wyjaśnij zależność między rozmiarami komórki a jej powierzchnia I objętością. Przedstaw wynikające z tego 

konsekwencje dla funkcjonowania komórki.  
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- Podaj kryterium wg którego dzieli się komórki na prokariotyczne i eukariotyczne. Podaj przykłady tak 

zbudowanych organizmów.  

- Opisz budowę błon biologicznych. Uwzględnij budowę oraz rozmieszczenie lipidów i białek.   

- Wyjaśnij na czym polega asymetria błon biologicznych.  

- Zdefiniuj selektywną przepuszczalność błon biologicznych.  

- Omów budowę jądra komórkowego i określ jego funkcje w komórce.  

- Wymień związki chemiczne budujące chromatynę.  

- Sporządź plan doświadczenia, które umożliwiłoby zweryfikowanie tezy: wzrost temperatury przyspiesza ruch 

cytoplazmy.  

- Podaj kryterium, na którego podstawie wyróżnia się siateczkę Śródplazmatyczna gładką i szorstką. Wyjaśnij 

związek między budową a funkcją każdej z nich.  

- Opisz budowę mitochondriom oraz wyjaśnij jej związek z funkcją.  

- Wyjaśnij, dlaczego mitochondria i plastydy nazywa się organellami półautonomicznymi.  

- Omów budowę ściany komórkowej roślin.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób są ze sobą połączone komórki roślin. 

- Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie, że nowotwory są wynikiem zaburzeń cyklu komórkowego.  

- Wyjaśnij, jakie znaczenie w cyklu życiowym komórki ma interfaza.  

- Oceń znaczenie systematyki w przeszłości oraz współcześnie. Podaj argumenty uzasadniające twoją opinię.  

- Wymień królestwa, których przedstawiciele mają:  

a. jądro komórkowe  

b. genofor  

c. ścianę komórkową  

d. chloroplasty   

- Omów budowę pojedynczej cząstki wirusa.  

- Wyjaśnij, jaką rolę w zwalczaniu wirusów odgrywają szczepienia ochronne.  

- Podaj przykłady świadczące o tym, że bakterie to organizmy kosmopolityczne.  

- Scharakteryzuj czynności życiowe bakterii.  

- Podaj przykłady protestów, których organizm jest pojedynczą komórką, kolonią plechą. Porównaj ich budowę.   

- Wyjaśnij pojęcie symbioza i podaj przykłady protestów wchodzących w związki tego typu.  

- Omów cykl rozwojowy sprzęgniowców . 
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- Ustal, czy wymienione typy zarodników maja wici oraz czy powstają wewnątrz zarodni czy poza nią: 

a. zarodniki podstawkowe  

b. zarodniki workowe  

c. zarodniki konidialne  

- Wyjaśnij, na czym polega koniugacja u skrętnicy. Jakie jest jej znaczenie w przystosowaniu do środowiska.  

- Wytłumacz, dlaczego rośliny pierwotnie wodne są plechowcami.  

- Wymień czynniki, które wymusiły wykształcenie tkanek przewodzących w roślinach.  

- Najstarszą poznana grupę roślin lądowych stanowiły ryniofity. Wyjaśnij, jak wg teorii telomowej wykształciły 

się z nich organy roślin.  

- Porównaj budowę tkanek okrywających: pierwotnej i wtórnej.  

- Wymień przystosowania tkanek przewodzących, które zwiększają możliwość transportu substancji.  

- Z jakiej tkanki zbudowana jest czapeczka. Jaka jest jej funkcja?  

- Porównaj pierwotną i wtórną budowę korzenia.   

- Opisz budowę wiązki przewodzącej otwartej i wyjaśnij związek jej budowy z funkcją jaką pełni w roślinie. 

- Porównaj budowę pierwotną korzenia i łodygi (rys.)  

- Wyjaśnij, dlaczego aparaty szparkowe znajdują się głównie na spodniej stronie liści. 

- Porównaj budowę anatomiczną liścia nagonasiennej rośliny iglastej z budową liścia okrytonasiennej rośliny 

dwuliściennej. Wyjaśnij, jakie to konsekwencje dla występowania na Ziemi obu grup roślin.  

- Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozmnażania płciowego mchów oraz pobierania przez nie wody ma fakt, że 

występują one w zwartych darniach.  

- Wykonaj schemat cyklu rozwojowego mchów. Które elementy cyklu należą do gametofitu a które do 

sporofitu?  

- Wyjaśnij, na jakiej podstawie mchy, wątrobowce i glewiki są zaliczane do mszaków.  

- Wymień wspólne cechy budowy oraz cykli rozwojowych paprotników.  

- Wyjaśnij, dlaczego wszystkie gatunki widłakowych są objęte ochroną .  

-Porównaj pojęcia zapylenie i zapłodnienie. Jaki jest między nimi związek?  

- Omów budowę nasienia roślin nagozalążkowych. Scharakteryzuj sposoby ich rozsiewania.  

- Wymień cechy budowy roślin okrytonasiennych odróżniające je od nagonasiennych. Jakie mają one znaczenie 

adaptacyjne?   

- Korzystając z dowolnie wybranych przykładów, wyjaśnij związek między budową kwiatu rośliny 

okrytonasiennej a sposobem jego zapylania.  
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- Określ znaczenie wody w życiu rośliny. Jakie są skutki jej niedoboru a jakie nadmiaru?   

- Wyjaśnij mechanizm zamykania i otwierania aparatów szparkowych w roślinie.  

 - Opisz kiełkowanie nasion.  

- Omów sposoby wegetatywnego rozmnażania roślin.  

- Podaj warunki bezwzględnego i względnego spoczynku nasion.  

- Wyjaśnij czym są fitohormony.  

- Do czego w ogrodnictwie wykorzystywany jest etylen?  

 - Wymień różnice między tropizmami i nastiami.  

- Wyjaśnij, jaki jest biologiczne znaczenie faktu, że korzeń i pęd inaczej reagują na bodźce powodujące 

tropizmy.  

 -Podaj przykłady zwierząt o symetrii promienistej. Jaki jest związek takiej budowy ciała z trybem życia tych 

zwierząt?  

- Porównaj zwierzęta pierwo- i wtórouste pod kątem powstawania otworu gębowego oraz mezodermy.   

- Wymień cechy odróżniające gąbki od innych zwierząt.  

- Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa woda przepływająca przez ciało gąbki.  

- Omów i porównaj  budowę tkanki kostnej i tkanki chrzęstnej.  

- Wymień przystosowania budowy  neuronu do przewodzenia i przekazywania impulsów elektrycznych.  

- scharakteryzuj ogólna budowę ciała parzydełkowca.  

- Przedstaw (schematycznie, na rysunku) cykl rozwojowy chełbi modrej. Które stadium rozmnaża się płciowo, a 

które bezpłciowo?  

- Wymień cechy świadczące o przystosowaniu przywr i tasiemców do pasożytniczego trybu życia.  

- Opisz cykl rozwojowy wybranego gatunku pasożytniczego płazińców.  

Wymień cechy nicieni, które umożliwiły im opanowanie różnorodnych środowisk.  

- Wyjaśnij, dlaczego w przypadku zarażenia nicieniami jednej osoby w rodzinie leczeniu podlegają wszyscy jej 

członkowie. 

- Opisz działanie hydroszkieletu u pierścienic.  

- Porównaj sposoby rozmnażania się wieloszczetów, skąposzczetów i pijawek.  

- Wymień zalety i wady pokrycia ciała twardym oskórkiem.  

- Roztocze kojarzone są przeważnie z szkodliwym działaniem dla naszego zdrowia. Czy taka opinia zawsze jest 

słuszna? 
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- Przedstaw przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach.  

- Wymień cechy wspólne mięczaków.   

- Opisz różne narządy wymiany gazowej występujące u mięczaków.  

- Określ środowisko i tryb życia szkarłupni.   

- Opisz budowę i funkcje układu wodnego szkarłupni.  

- Wymień cechy lancetnika decydujące o tym, że zalicza się go do strunowców.  

- Przedstaw ogólny plan budowy szkieletu kręgowców.  

- Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania budowy układu oddechowego różnych grup kręgowców.  

- Scharakteryzuj budowę oka i wyjaśnij jakie funkcje pełnią jego elementy.  

- Wyjaśnij mechanizm utrzymania równowagi osmotycznej u ryb morskich.  

= Wyjaśnij, dlaczego ości nie uznaje się za element szkieletu.  

- Wskaż cechy płazów, które umożliwiają im życie na lądzie i te, które umożliwiają im życie w wodzie.  

- Podaj różnice między larwami płazów ogoniastych i bezogonowych.  

- Jak gady radzą sobie z niekorzystnymi dla nich warunkami środowiska występującymi w strefie klimatów 

umiarkowanych?  

- Podaj funkcje każdej z błon płodowych.  

- Wymień cechy występujące wyłącznie u ssaków.  

- Opisz cechy układu pokarmowego ssaka roślinożernego.  

- Wymień cechy, na podstawie których zaliczamy stekowce do ssaków.  

- Podaj różnice w procesie rozmnażania się ssaków łożyskowych i torbaczy. 

- Wskaż różnice w pokryciu ciała bezkręgowców i kręgowców. Wyjaśnij, na czym polega i czemu służy linienie. – 

- Wyjaśnij, na czym polega ruch rzęskowy. Wymień zwierzęta u których występuje.   

- Dlaczego zwierzęta poruszające się w wodzie i powietrzu mają opływowy kształt ciała, a te poruszające się na 

lądzie – nie?  

- Wyjaśnij znaczenie pojęcia – heterotrofizm.   

- Na czym polega filtracja? Wymień zwierzęta należące do filtratorów.  

- Czy człowiek jest mikrofagiem czy makrofagiem. Uzasadnij swoje stanowisko.  

- Wyjaśnij, czym różni się wymiana gazowa od oddychania komórkowego. 

- Podaj różnice między płucami dyfuzyjnymi a płucami wentylowanymi.  

- Wymień rodzaje transportu u zwierząt.  
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- Porównaj układ krwionośny otwarty i zamknięty. Podaj przykłady zwierząt , które mają taki układ.  

- Porównaj budowę serca u poszczególnych gromad kręgowców.  

- Przedstaw różne receptory występujące u zwierząt.  

- Podaj główne różnice w budowie układu nerwowego  pierścienic i mięczków.  

- Scharakteryzuj rozwój zarodkowy mózgu kręgowca.  

- Opisz związki azotowe wydalane przez zwierzęta.  

- Które zwierzęta wydalają kwas moczowy. Jaki to ma związek z ich trybem życia?  

- Przedstaw, na przykładach, sposoby rozmnażania bezpłciowego zwierząt.  

- Podaj różnice między rozwojem prostym i rozwojem złożonym zwierząt.  

- Wymień rodzaje komórek jajowych, stosując różne kryteria podziału.  

 

- Porównaj mechanizm syntezy ATP w procesach fosforylacji substratowej, fotosyntetycznej i oksydacyjnej.  

- Podaj przykłady innych nią ATP nośników energii.   

- Wyjaśnij mechanizm działania enzymów, uwzględniając ich budowę.  

- Wymień czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej.  

- Opisz, na czym polega hamowanie odwracalne przebiegu reakcji enzymatycznej: kompetencyjne i 

niekompetencyjne.  

- porównaj lokalizację oraz przebieg fotosyntezy w komórkach roślin oraz Komorkach bakterii zielonych i 

purpurowych.  

- Wyjaśnij związek między zależną i niezależną od światła fazą fotosyntezy.  

- Wymień etapy cykl Calvina oraz przedstaw produkty i znaczenie każdego z nich.   

- Omów wpływ czynników zewnętrznych na intensywność fotosyntezy.  

- Wskaż przyczynę spadku intensywności fotosyntezy u roślin typu C-3 w temperaturze powyżej 30 stopni 

Celsjusza.  

- Wyjaśnij dlaczego niedobór magnezu prowadzi do zahamowania fotosyntezy.  

- Podaj przykład organizmów u których zachodzi chemosynteza.  

- Omów przebieg chemosyntezy.  

- Podaj etapy oddychania, w czasie których powstaje dwutlenek węgla i woda.  

- Wymień etapy oddychania, podczas których dochodzi do fosforylacji substratowej oraz fosforylacji 

oksydacyjnej.  
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- Przedstaw przebieg fermentacji dowolnego typu (alkoholowej lub mlekowej) uwzględniając : warunki , kolejne 

etapy, lokalizację w komórce, bilans energetyczny i ewentualne wykorzystanie w gospodarce człowieka.  

 - Omów procesy zachodzące we włóknach mięśnia szkieletowego, kiedy tlen jest dostępny i kiedy jest 

niedostępny.  

- Określ znaczenie acetylokoenzymu A  w przebiegu rożnych szlaków metabolicznych.  

- Wymień zbędne produkty katabolicznych przemian węglowodanów, tłuszczów i białek. Podaj sposoby ich 

usuwania z organizmu.  

- Wykaż zależność między budową skory a jej funkcjami.  

- Na podstawie dostępnej literatury krótko uzasadnij zdanie” Wygląd skóry jest obrazem ogólnego stanu 

organizmu”.  

- Omów czynniki chorobotwórcze będące przyczynami wybranych chorób skóry.  

 - Wyjaśnij, dlaczego największa zachorowalność na czerniaka złośliwego występuje u napływowych 

mieszkańców Australii.  

- Omów budowę kości na przykładzie kości długiej.  

- Wymień funkcje szkieletu.  

- Wymień rodzaje połączeń kości i podaj po 2 przykłady każdego z nich.  

- Omów budowę stawu. Podaj funkcje jego elementów.  

- Wymień funkcje poszczególnych elementów szkieletu osiowego. 

- Wyjaśnij związek pomiędzy budową klatki piersiowej a jej funkcjami.  

- Wyjaśnij, na czym polega antagonizm  pracy mięśni. Podaj przykłady mięśni antagonistycznych.   

- Wyjaśnij mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego.  

- Wyjaśnij, dlaczego sprinter nie jest w stanie wygrać maratonu.  

- Podaj przyczyny i konsekwencje wad postawy.  

- Wymień zmiany adaptacyjne, które zachodzą w organizmie człowieka pod wpływem regularnego wysiłku 

fizycznego. Jakie jest ich znaczenie dla zdrowia?  

- Wyjaśnij różnicę pomiędzy pokarmem pełnowartościowym a niepełnowartościowym.  

- Uzasadnij twierdzenie, że spożywanie węglowodanów niedostępnych jest wskazane i korzystne. Jaka jest ich 

rola?  

- Wyjaśnij, dlaczego witaminy zaliczamy do związków egzogennych.  

- Czym są prowitaminy i w jaki sposób są wykorzystywane przez organizm człowieka?  

- Omów rolę magnezu i wapnia w organizmie.  
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- Wymień grupy osób realnie zagrożonych niedoborem żelaza, a w konsekwencji – niedokrwistością.  

- Wyjaśnij, na czym polega proces trawienia pokarmów.  

- Wymień cechy jelita cienkiego będące adaptacją do pełnionych funkcji.  

- Omów zaburzenia procesów łaknienia.  

- Podaj przykłady chorób pasożytniczych układu pokarmowego człowieka. Scharakteryzuj jedną z nich. 

- Wyjaśnij, czym jest celiakia. Na czy polega leczenie?  

- Wymień nazwy kolejnych odcinków dróg oddechowych i określ ich funkcje.  

- Opisz, w jaki sposób powstaje ludzki głos. Wyjaśnij, od czego zależy jego wysokość.  

- Określ warunki, w jakich dochodzi do dyfuzji gazów w pęcherzykach płucnych i w tkankach.  

- Wskaż problemy oddechowe, które mogą wystąpić u ludzi przebywających na dużych wysokościach lub 

dużych głębokościach.  

- Wyjaśnij, czym jest astma i jak się ją leczy.  

- Prątki gruźlicy wywołują między innymi gruźlicę płuc. Dlaczego jest ona nazywana chorobą społeczną? Jakie 

mogą być źródła zakażenia?  

- Opisz fizjologiczną rolę krwi.  

- Jakie znaczenie na znajomość grup krwi pacjenta w krwiodawstwie. Wyjaśnij, jak określa się grupę krwi 

człowieka i na jakiej podstawie. 

- Czym jest konflikt serologiczny? Jakie są jego konsekwencje?  

- Porównaj tętnice z żyłami. Wyjaśnij, z czego wynikają różnice w ich budowie.  

- Scharakteryzuj typy sieci naczyń włosowatych występujących w organizmie człowieka.  

- Wyjaśnij znaczenie krążenia wieńcowego i określ skutki jego niewydolności.  

- Wyjaśnij pojęcie automatyzmu pracy serca.  

- Wymień podobieństwa i różnice między układem krwionośnym i limfatycznym.  

 - Omów rolę układu limfatycznego.  

- Wyjaśnij, na czym polega niewydolność krążenia. Podaj jej główne przyczyny.  

- Wymień czynniki ryzyka wystąpienia miażdżycy.   

- Wyjaśnij, w jaki sposób układ odpornościowy rozpoznaje czynniki chorobotwórcze.  

- Scharakteryzuj rolę jaka w układzie immunologicznym pełną limfocyty.   

- Wyjaśnij, czym jest odporność humoralna i odporność komórkowa.  

- Wyjaśnij, na czym polega alergia. Podaj przykłady 3 alergenów.  
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- Wyjaśnij, dlaczego przeszczepy dokonywane w obrębie tkanek jednego człowieka nie są odrzucane.  

- Czym są choroby autoimmunizacyjne, jaki jest mechanizm ich powstawania?  

 

 

 

 

 

 

 


