
KLASA 3 LO  ( pytania i ćwiczenia obejmujące zakres materiału dla klasy trzeciej liceum z biologii 

rozszerzonej / Spośród podanych niżej zagadnień zostanie stworzony egzamin). 

- Wyjaśnij różnicę między wydalaniem a defekacją.  

- Wymień główne funkcje układu wydalniczego. Wskaż w budowie układu wydalniczego przystosowania do 

pełnienia tych funkcji.  

- Wymień substancje, które nie powinny znajdować się w moczu zdrowego człowieka. Odpowiedź uzasadnij.  

- Wyjaśnij, czym jest dializa i dlaczego jest jedną z metod ratowania życia.  

- Scharakteryzuj proces powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego.  

- Wyjaśnij funkcje synaps w przepływie impulsu nerwowego.  

- Omów podział mózgowia.  

- Wymień rodzaje opon mózgowych oraz rdzenia kręgowego. Podaj ich funkcje.  

- Wyjaśnij, dlaczego mówimy, ze nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi.  

- Porównaj odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe.  

Podaj zasadnicze różnice w funkcjonowaniu układu somatycznego i autonomicznego.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób układ współczulny przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego.  

Wyjaśnij, jakie mogą być następstwa długotrwałego stresu.  

- Scharakteryzuj sposób działania układów kary i nagrody.  

- Scharakteryzuj depresję – powstawanie, objawy, diagnostykę  i leczenie. Jak powinna wyglądać profilaktyka 

tej choroby.  

Omów mechanizm akomodacji oka i znaczenie tego procesu.  

- Wyjaśnij w jaki sposób płyn wypełniający kanały półkoliste generuje powstawanie bodźców przekształcanych 

w impulsy nerwowe.  

- Porównaj sposoby pobudzenia receptorów słuchu oraz równowagi.  

- Określ biologiczna rolę chemoreceptorów człowieka. Dlaczego smak i węch należą do chemoreceptorów?  

- Wyjaśnij znaczenie pojęć: hormony, endokrynologia, gruczoły dokrewne, neurohormony.  

- Opisz antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu.  

Wyjaśnij znaczenie ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji czynności układu dokrewnego.  

- Wyjaśnij mechanizm działania hormonu peptydowego i hormonu steroidowego.  

- Omów przebieg spermatogenezy. Dlaczego do prawidłowego rozwoju plemników konieczne jest zstąpienie 

jąder do moszny?  

- Podaj w jakich strukturach męskiego układu rozrodczego  są wytwarzane składniki nasienia. Wyjaśnij jaka jest 

ich rola.  



- Wymień etapy oogenezy, które przypadają na okres przed urodzeniem się dziewczynki.  

- Omów zmiany jakie zachodzą w obrębie błony śluzowej macicy, podaj, czym są one spowodowane i jakie mają 

znaczenie biologiczne.   

- Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje morula. Podaj nazwę procesu prowadzącego do jej ukształtowania.  

- Określ, która z błon płodowych odpowiada za :  

a. rozwój pierwotnych komórek płciowych (gonocytów).  

b. amortyzację ewentualnych wstrząsów  

c. transport substancji między organizmem matki a płodem  

d. okresowe wytwarzanie składników krwi 

 - Scharakteryzuj metody stosowane w diagnostyce prenatalne. Jakie jest ich znaczenie?  

- Wyjaśnij mechanizm wykonania przez noworodka pierwszego oddechu.  

- Wymień wady i zalety trzech wybranych metod an ty koncepcji.  

- Wyjaśnij, jak można uniknąć chorób przenoszonych droga płciową.  

- Podaj definicję terminów – zdrowie i choroba.  

- Wymień drogi rozprzestrzeniania się chorób. Jakie z tego wynikają metody profilaktyki. Podaj przykłady.  

- Określ, w jaki sposób należy unikać grzybicy.  

- Podaj podobieństwa i różnice między nowotworami łagodnymi i złośliwymi.  

- Określ, jakie może być podłoże powstawania nowotworów. Jakie z tego wynikają profilaktyczne zalecenia?  

- Wyjaśnij, jakie zjawiska świadczą o pojawieniu się uzależnienia. Omów na przykładach.  

- Wyjaśnij, na czym polega zjawisko tolerancji substancji psychoaktywnej i wskaż konsekwencje. 

 

- Wyjaśnij, w jaki sposób jest utrzymywana struktura podwójnej helisy DNA.  

- Oblicz % zawartość adeniny w zasadach DNA organizmu, wiedząc, że cytozyna stanowi tu 18% wszystkich 

zasad azotowych. 

- Wyjaśnij, dlaczego końce liniowych cząsteczek DNA w starszych komórkach eukariotycznych ulegają skracaniu 

podczas kolejnych replikacji.  

- Wyjaśnij, jaką rolę pełnią w replikacji DNA: 

a. helikaza 

b. prymaza  

c. polimeraza DNA  



d. enzym usuwający startery  

e. ligaza 

- Opisz krótko , w jaki sposób zachodzi regulacja replikacji DNA.  

- Omów różnice pomiędzy genomem wirusa a genomem dowolnego organizmu.  

- Opisz strukturę chromatyny i sposób jej upakowania w jądrze komórkowym.  

- Wyjaśnij, czym jest genom organellowy i jaka jest jego funkcja 

- Wyjaśnij, czym jest kod genetyczny. Podaj 6 jego cech charakterystycznych i omów ich znaczenie.  

- Omów dwa procesy, które gwarantują, że do łańcucha polipeptydowego zostanie wstawiony poprawny 

aminokwas.  

- Określ sekwencje nukleotydów w  m-RNA, który służy do produkcji białka: metionina – glicyna – asparagina –

prolina (skorzystaj z tabeli kodu genetycznego). Czy zadanie to może mieć więcej niż jedno prawidłowe 

rozwiązanie? Odpowiedź uzasadnij.  

- Podaj sekwencję nici kodującej i nici matrycowej DNA dla przedstawionego niżej odcinka mRNA. Zapisz je w 

kierunku 5->3  

5-AUUAGGUUCGUGGGG-3  

- Wymień czynniki mające wpływ na ekspresję genów operonu laktozowego i opisz ich działanie. 

- Wyjaśnij dlaczego komórki ciała człowieka SA zróżnicowane pod względem budowy i funkcji, chociaż mają tę 

samą informację genetyczną.  

- Omów, w jaki sposób z jednego genu eukariotycznego może zostać wytworzone kilkaset różnych cząsteczek 

mRNA.  

- Podaj treść I prawa Mendla oraz dokonaj jego interpretacji na podstawie wiadomości dotyczących przebiegu 

podziałów komórkowych.  

- Cecha – długie pędy roślin – u grochu zwyczajnego jest uwarunkowana obecnością  allelu dominującego (A), a 

cecha – krótkie pędy roślin – obecnością allelu recesywnego (a). Zaplanuj przebieg doświadczenia, które 

pozwoli na stwierdzenie , czy roślina o fenotypie długie pędy jest homo-  czy heterozygotą. Zapisz odpowiednią 

krzyżówkę genetyczną posługując się kwadratem Punnetta.  

- Omów przebieg doświadczenia, na którego podstawie Gregor Mendel sformułował prawo niezależnego 

dziedziczenia cech.  

- U bydła umaszczenie czarne(A) dominuje nad czerwonym (a), a umaszczenie jednolite (B) nad łaciatym (b). 

Określ fenotypy skrzyżowanych osobników, a także stosunek fenotypów i stosunek genotypów w pierwszym 

pokoleniu mieszańców, gdy: 

a) AaBb x Aabb 

b) AaBB x Aabb  

c) AaBb x aabb  



- Wypisz wszystkie możliwe układy alleli w gametach, które wytworzy osobnik o genotypie AABbCc w sytuacji 

gdy :  

a. geny nie są ze sobą sprzężone 

b. sprzężone są geny AA i Bb (AB/Ab)  

c. sprzężone są geny Bb i Cc (BC/bc)  

UWAGA: Załóż, że nie zachodzi zjawisko crossing-over. 

- Wyjaśnij, w jaki sposób określa się odległości między genami. Jak nazywają się umowne jednostki, w których 

się podaje te odległości i co one oznaczają?                                                                     

- Określ znaczenie regionu pseudoautosomalnego dla prawidłowego podziału chromosomów do gamet.  

- Wyjaśnij, jakie znaczenie ma proces inaktywacji jednego z dwóch chromosomów X w większości komórek 

organizmu kobiety.  

- Oceń prawdopodobieństwo pojawienia się białookiego samca muszki owocowej w potomstwie: 

a. homozygotycznej czerwonookiej samicy i samca o białych oczach  

b. heterozygotycznej czerwonookiej samicy i samca o czerwonych oczach  

c. heterozygotycznej czerwonookiej samicy i samca o białych oczach  

 – Wysokość pewnej rośliny zależy w równym stopniu od trzech genów kumulatywnych. Jej wysoka odmiana  o 

genotypie AABBCC ma 110 cm wysokości. Odmiana niska o genotypie aabbcc ma 50 cm wysokości. Oblicz, o ile 

centymetrów podwyższa wysokość rośliny każdy z alleli dominujących.  

- Podaj przykłady trzech cech człowieka, w których wykształceniu uczestniczy wiele genów. 

- Wyjaśnij jak przebiega dziedziczenie barwy skóry u człowieka( działanie genów kumulatywnych). 

- Wyjaśnij, dlaczego zmienność środowiskową określa się również mianem zmienności fluktuacyjnej lub 

zmienności modyfikacyjnej.  

- Określ jakiego typu zmienność obserwuje się w przypadku bliźniąt jednojajowych. Odpowiedź uzasadnij. 

- Napisz, w jaki sposób zostanie zmieniona cząsteczka białka zbudowanego ze 110 aminokwasów, jeśli w 

kodującym ja genie wystąpią następujące zmiany:  

a) utrata fragmentu genu obejmująca pary nukleotydów 10-16.  

b) utrata fragmentu genu obejmująca pary nukleotydów 25-28.  

c) wstawienie fragmentu genu zbudowanego z 12 par nukleotydów.  

- Wyjaśnij, na czym polega i jakie ma konsekwencje transformacja nowotworowa.  

- Wyjaśnij, dlaczego alkaptonuria jest zaliczana do grupy chorób bloku metabolicznego.  

- Podaj, jakie jest prawdopodobieństwo, że syn zdrowej kobiety i mężczyzny chorego na chorobę Huntingtona 

również będzie chory.  



- W leczeniu fenyloketonurii i galaktozemii stosuje się dietę eliminacyjną. Określ, która dieta jest bardziej 

restrykcyjna, wymień 3 produkty, których nie mogą spożywać zarówno osoby chore na fenyloketonurię  jak i 

osoby chore na galaktozemię.  

- Narysuj 7 znaków używanych do konstruowania graficznych rodowodów.  Wyjaśnij, dlaczego w nie 

wykorzystuje się znaku kwadratu z kropka w środku. 

- Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje gen fuzyjny odpowiedzialny za przewlekłą białaczkę szpikową.  

- Podaj przykłady chorób genetycznych człowieka wynikające ze zmiany liczby chromosomów:  

a) o charakterze trisomii.  

b) o charakterze monosomii.  

 

- Zaproponuj sposób w jaki można zidentyfikować wybrany gen w mieszaninie wielu fragmentów powstałych 

po pocięciu DNA przez enzymy restrykcyjne.  

- Wyjaśnij, dlaczego plazmidy są dobrymi wektorami.  

- Odpowiedz, jaki byłby efekt PCR , gdyby nie można było zwiększyć temperatury powyżej 70 stopni C. Jaki 

enzym należałoby dodać, aby powielanie DN A mimo to przebiegło prawidłowo?  

- Wyjaśnij, dlaczego do wytwarzania białek człowieka nie zawsze można użyć bakterii transgenicznych.  

- Podaj 3 przykłady organizmów zmodyfikowanych genetycznie, które nie są organizmami transgenicznymi.  

- Do genomu pstrąga wstawiono gen kodujący hormon wzrostu łososia. Uzyskano w ten sposób transgeniczne 

ryby dwa razy większe od ryb nietransgenicznych. Wymień korzyści i zagrożenia, jakie mogą wiązać się z 

uzyskaniem takiej odmiany transgenicznych pstrągów. Zaproponuj, w jaki sposób można zapobiec zagrożeniom.  

- Podaj 3 przykłady klonów występujących naturalnie w przyrodzie.   

- Wyjaśnij, czym różni się klonowanie organizmów od klonowania komórek.  

- Porównaj rozmnażanie płciowe z klonowaniem zwierząt. Weź pod uwagę komórki uczestniczące w 

powstawaniu zygoty, miejsce w którym przebiega rozwój zarodka do stadium blastocysty oraz podobieństwo 

organizmów potomnych do organizmów rodzicielskich.  

- Wymień argumenty za klonowaniem i przeciw klonowaniu wymarłych gatunków zwierząt.  

- Omów możliwe konsekwencje udostępniania, np. pracodawcom i firmom ubezpieczeniowym, informacji  

dotyczącej ryzyka wystąpienia określonych chorób u danej osoby.  

- Wyjaśnij, czym różnią się szczepionki rekombinowane od szczepionek DNA.  

- Jednym z biofarmaceutyków jest czynnik krzepliwości IX człowieka, glikoproteina stosowana w leczeniu 

hemofilii. Jest ona standardowo wytwarzana w hodowli komórek ssaczych. Wyjaśnij, czy czynnik ten można 

otrzymywać dzięki tańszym w hodowli transgenicznym bakteriom. Odpowiedź uzasadnij.  

- Wyjaśnij, dlaczego do tworzenia profili genetycznych używa się sekwencji pochodzących z DNA 

pozagenowego.  



- Wykaż, że znając DNA dziecka, matki i domniemanego ojca, można wykluczyć ojcostwo ze stuprocentową 

pewnością.  

- Omów, czym różni się tradycyjna systematyka od systematyki opartej na filogenetyce molekularnej.  

- Na przykładzie dowolnie wybranego gatunku wyjaśnij pojęcia siedlisko i nisza ekologiczna.  

- Wyjaśnij, czym są gatunki wskaźnikowe i podaj przykład ich praktycznego zastosowania.  

- Wskaż, które z podanych stwierdzeń dotyczy prawa minimum, które prawa tolerancji ekologicznej, a które 

zasady współdziałania czynników.  

* Rośliny rosnące w warunkach zacienienia wykazują mniejsze zapotrzebowanie na cynk w porównaniu z 

roślinami, które rosną w warunkach pełnego oświetlenia.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Niedostateczna zawartość związków azotu w podłożu wpływa hamująco na wzrost i rozwój roślin, mimo 

obfitości pozostałych składników mineralnych.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin następuje zarówno w warunkach zbyt dużej, jak i zbyt małej ilości 

wody w podłożu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- Określ znaczenie liczebności i zagęszczenia jako parametrów opisujących populację.  

- Omów podstawowe typy krzywych przeżywania oraz wskaż czynniki wpływające na przebieg każdej krzywej.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób znajomość struktury wiekowej  i struktury płciowej populacji pozwala przewidzieć jej 

rozwój.  

- Scharakteryzuj konkurencję wewnątrzgatunkową jako czynnik ograniczający liczebność populacji.  

- Określ główne przyczyny istnienia konkurencji międzygatunkowej w przyrodzie.  

- Podaj dwa przykłady walki z konkurencyjnym gatunkiem i wymień możliwe skutki oddziaływań 

konkurencyjnych.  

- Wyjaśnij zasadę ujemnego sprzężenia zwrotnego, analizując cykliczne zmiany liczebności populacji zjadającego 

i zjadanego.  

- Wyjaśnij znaczenie zjawiska mikoryzy. 

- Omów na wybranym przykładzie różnice między mutualizmem obligatoryjnym a mutualizmem 

fakultatywnym.  

- Wyjaśnij, dlaczego komensalizm jest związkiem jednostronnie korzystnym. 

- Wyjaśnij, dlaczego ekosystem autotroficzny jest samowystarczalny.  

- Wyjaśnij, czy sukcesja ekologiczna zachodzi ani w wodach płynących i w morzach.  

- Omów na dowolnym przykładzie wpływ biocenozy na kształtowanie się biotopu.  



- Wyjaśnij, dlaczego graficzna ilustracja ilości energii akumulowanej na kolejnych poziomach łańcucha 

troficznego ma postać piramidy.  

- Dlaczego w celach konsumpcyjnych człowiek hoduje głównie zwierzęta roślinożerne a nie drapieżniki? 

Odpowiedź uzasadnij.  

- Omów przyczyny zaburzenia równowagi w ekosystemach.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób wylesianie terenów wpływa na obieg węgla w przyrodzie.  

- Naszkicuj schemat obiegu azotu w przyrodzie i omów jego poszczególne etapy.  

- Wyjaśnij, dlaczego cyjanobakteria, wiążąca dwutlenek węgla i azot atmosferyczny, jest uznawana za 

najbardziej efektywnego autotrofa.  

- Wyjaśnij, na czym polega podobieństwo biocenoz zaliczanych do tego samego biomu.  

- Omów i porównaj dwa wybrane biomy wodne.  

- Omów i porównaj dwa biomy leśne: tajgę i las liściasty strefy umiarkowanej. 

-  Wyjaśnij, jakie są lub mogą być konsekwencje spadku  bioróżnorodności.   

- Podaj i omów po 3 przykłady działań człowieka, które mogą powodować: 

a)niszczenie siedlisk  

b) zanieczyszczanie środowiska  

- Uzasadnij konieczność ochrony starych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych.  

- Wyjaśnij, czym różni się introdukcja gatunków od reintrodukcji gatunków. Omów po 2 przykłady. 

- Opisz zagrożenia związane ze stosowaniem monokultur w rolnictwie i leśnictwie.  

- Uzasadnij stwierdzenie: Stosowanie pestycydów może mieć negatywny skutek na organizmy ze wszystkich 

poziomów troficznych.  

- Przedstaw dwie hipotezy dotyczące przyczyn globalnego ocieplenia klimatu.  

- Wyjaśnij, dlaczego niegroźne dla istot żywych związki mogą stanowić zagrożenie dla życia na Ziemi (na 

przykładzie  powstawanie dziury ozonowej).  

- Wyjaśnij dlaczego teoria Lamarcka odegrała ważną rolę w rozwoju myśli ewolucyjnej.  

- Przedstaw główne założenia teorii Darwina. Korzystając z własnych obserwacji oraz innych źródeł podaj 

przykłady potwierdzające słuszność każdego z tych założeń.  

- Porównaj teorię Lamarcka i Darwina ,  dla każdej z nich dokończ następujące zdania:  

a) Ewolucja odbywa się na poziomie…..  

b) Mechanizmem ewolucji jest ….  

c) Zmiany, którym organizmy podlegają za życia, są …. 

d) W przebiegu ewolucji istotne znaczenie mają czynniki …. 



e) Ewolucja jest procesem, który zachodzi…  

- Określ, jaką rolę w badaniach paleontologicznych odegrało opracowanie metody radioizotopowej.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób analiza budowy cytochromy c może być pomocna w ustalaniu pokrewieństwa między 

organizmami.  

- Australia jest kontynentem, który pozostaje w izolacji od reszty lądów od ok. 200mln lat. Wyjaśnij, dlaczego 

fakt ten wpłynął na wykształcenie specyficznej fauny tego kontynentu. Podaj przykłady gatunków typowych 

tylko dla Australii.  

- Wymień i krótko scharakteryzuj rodzaje doboru naturalnego, uwzględniając warunki, sposób i efekty jego 

działania.  

- Zastanów się, czy można oczekiwać, że dobór naturalny: 

a) przyczyni się do wzrostu liczebności osobników w obrębie populacji lub gatunku.  

b) przyspieszy tempo powstawania gatunków, zwiększając ich liczbę.  

- Wyjaśnij pojęcie dymorfizm płciowy. Podaj przykłady cech będących przejawami dymorfizmu u dowolnie 

wybranych gatunków zwierząt oraz określ możliwe przyczyny jego powstania. 

- Wyjaśnij pojęcie stan równowagi genetycznej populacji oraz wskaż warunki, które są konieczne do utrzymania 

tego stanu.  

- Wyjaśnij, na czym polega dryft genetyczny, oraz podaj przykłady jego działania w przyrodzie.  

- Podaj trzy przykłady czynników, które mogą doprowadzić do wystąpienia efektu wąskiego gardła.  

- Omów biologiczną koncepcję gatunku.  

- Określ znaczenie mechanizmów izolacji rozrodczej.  

- Wyjaśnij pojęcie specjacja, a następnie podaj kryteria podziału specjacji na specjację sympatryczną  i 

allopatryczną. 

- Podaj przykład świadczący o nierównomierności tempa ewolucji.  

- Wyjaśnij, dlaczego ewolucja jest nieodwracalna.  

- Wyjaśnij znaczenie pojęcia koewolucja.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób pojawienie się fotoautotrofów  wpłynęło na zmianę warunków życia na Ziemi.  

- Przedstaw główne założenia teorii endosymbiozy, uwzględniając sposób powstania mitochondriów i 

chloroplastów.  

- Wyjaśnij, w jaki sposób procesy przemieszczania się kontynentów mogły wpłynąć na rozmieszczenie 

organizmów na Ziemi. 

- Wymień cechy wspólne człowieka i małp człekokształtnych.  

- Wyjaśnij, które cechy budowy szkieletu człowieka są najprawdopodobniej następstwem pionizacji ciała, a 

które wynikają ze wzrostu masy mózgu i jego objętości.  



- Porównaj człowieka zręcznego, wyprostowanego i rozumnego, biorąc pod uwagę czas, kiedy występowały te 

gatunki, charakterystyczne cechy ich budowy, prawdopodobny tryb życia oraz specyficzne umiejętności. 

 


