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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 23

( .... / 1 pkt)Zadanie 1

Podczas obserwacji mikroskopowej uczeń sporządził następujący opis: Obserwowana
komórka ma niewielkie wymiary. Wyposażona jest w wić, a w gęstym cytozolu nie ma
jądra komórkowego.
Zaznacz nazwę komórki, którą obserwował uczeń.
A. Komórka bakteryjna.                      C. Komórka roślinna. 
B. Komórka grzybowa.                        D. Komórka zwierzęca.

( .... / 4 pkt)Zadanie 2

c) Zaznacz punkt, w którym wymieniono strukturę komórkową charakterystyczną
dla typu komórki przedstawionej na ilustracji.
A. Mitochondrium.                    C. Rybosomy. 
B. Aparat Golgiego.                   D. Lizosomy.

d) Podaj oznaczenie cyfrowe tego elementu budowy komórki, który jest
odpowiedzialny za modyfikowanie białek i lipidów oraz ich transportowanie.

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Zaznacz nazwę organelli komórkowych, które są odpowiedzialne za usuwanie
odpadów, jeżeli komórkę porównamy do sprawnie funkcjonującego miasta.
A. Rybosomy.   B. Lizosomy.   C. Jądra komórkowe.   D. Elementy cytoszkieletu.

( )

Na ilustracji przedstawiono model budowy pewnej
komórki.
a) Podaj nazwę struktur komórkowych oznaczonych
cyframi 2, 3 i 4.

b) Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Na ilustracji przedstawiono model budowy komórki

A. roślinnej,
ponieważ

1. jest wypełniona cytozolem.

B. zwierzęcej, 2. jest otoczona tylko błoną komórkową.



Grupa A  | strona 2 z 4

( .... / 2 pkt)Zadanie 4

( .... / 3 pkt)Zadanie 5

Na schematach przedstawiono dwa sposoby transportu przez błony biologiczne.

a) Podaj, który schemat przedstawia przebieg osmozy. Odpowiedź uzasadnij jednym
argumentem.

b) Określ jedną cechę wspólną dla obu rodzajów transportu przedstawionych na
schematach.

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

( )

Ilustracja przedstawia
budowę błony biologicznej.
Podaj, która z przestrzeni
(X czy Y) przedstawia
środowisko zewnętrzne
komórki. Odpowiedź
uzasadnij jednym
argumentem.

Na podstawie analizy ilustracji dokończ zdanie.

Przedstawiona struktura to

A. lizosom, a jego fizjologiczną
funkcją jest

1. udział w procesie modyfikacji
lipidów i białek.

B. aparat Golgiego, 2. udział w procesie trawienia.
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( .... / 3 pkt)Zadanie 7

b) Zaznacz punkt, w którym podano prawidłową funkcję pełnioną przez
mitochondrium.
A. Jest odpowiedzialne za różne procesy modyfikacji białek i lipidów.
B. Zachodzą w nim główne etapy oddychania tlenowego.
C. Przebiegają w nim główne etapy oddychania beztlenowego.
D. Bierze udział w syntezie enzymów lizosomalnych.

c) Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F, jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

( )

Mitochondrium to organellum komórkowe
odpowiedzialne za wytwarzanie ATP. Na ilustracji
przedstawiono jego budowę.

a) Podaj nazwy elementów budowy
mitochondrium, które są oznaczone na ilustracji
literami A–C.

Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie
mitochondrialne. P F

We wnętrzu mitochondrium występują liniowe cząsteczki DNA. P F

W matrix mitochondrium znajdują się rybosomy. P F

Ilustracja przedstawia mechanizm
działania systemu błon
wewnątrzkomórkowych.

Oceń prawdziwość stwierdzeń.
Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera
prawdziwe informacje, lub F,
jeśli fałszywe.

Białka wytworzone na rybosomach są transportowane w pęcherzykach od
siateczki śródplazmatycznej gładkiej do aparatu Golgiego. P F

Enzymy lizosomalne powstają na rybosomach związanych z aparatem Golgiego. P F

Gotowe cząsteczki, np. insulina, są transportowane w pęcherzykach aparatów
Golgiego poza komórkę. P F
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( .... / 3 pkt)Zadanie 9

( .... / 2 pkt)Zadanie 10

Przyporządkuj wymienione procesy do odpowiednich faz interfazy. Wpisz ich
oznaczenia literowe (A–F) w odpowiednich miejscach tabeli. 
A. Powstawanie organelli komórkowych.
B. Replikacja DNA.
C. Synteza histonów.
D. Gromadzenie substancji budulcowych.
E. Synteza białek uczestniczących w podziale komórki, które nie są histonami.
F. Synteza białek niezbędnych do funkcjonowania komórki.

( .... / 1 pkt)Zadanie 11
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 12

Poniżej przedstawiono w przypadkowej kolejności etapy zachodzenia apoptozy.
Uporządkuj te etapy we właściwej kolejności. 

Na schemacie przedstawiono etapy (A i B)
zachodzące podczas cyklu komórkowego.
a) Podaj nazwy etapów oznaczonych na
schemacie literami A i B, które zachodzą
w czasie cyklu komórkowego.

b) Podaj oznaczenie literowe etapu,
w którym następuje powielenie materiału
genetycznego z wykorzystaniem reguły
komplementarności.

Faza G1 Faza S Faza G2

W wyniku mitozy powstają dwie komórki potomne o identycznej liczbie
chromosomów jak komórka macierzysta. P F

Mejozie mogą ulegać zarówno komórki haploidalne, jak i diploidalne. P F

Wzrost organizmów wielokomórkowych jest możliwy dzięki mejozie. P F
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Grupa B

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 23

( .... / 1 pkt)Zadanie 1

Podczas obserwacji mikroskopowej uczeń sporządził następujący opis: Obserwowana
komórka ma niewielkie wymiary. Wyposażona jest w wić, a w gęstym cytozolu nie ma
jądra komórkowego.
Zaznacz nazwę komórki, którą obserwował uczeń.
A. Komórka roślinna.                          C. Komórka bakteryjna. 
B. Komórka grzybowa.                        D. Komórka zwierzęca.

( .... / 4 pkt)Zadanie 2

c) Zaznacz punkt, w którym wymieniono strukturę komórkową charakterystyczną
dla typu komórki przedstawionej na ilustracji.
A. Mitochondrium.                C. Aparat Golgiego. 
B. Lizosomy.                          D. Rybosomy.

d) Podaj oznaczenie cyfrowe tego elementu budowy komórki, który jest
odpowiedzialny za modyfikowanie białek i lipidów oraz ich transportowanie.

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Zaznacz nazwę organelli komórkowych, które są odpowiedzialne za usuwanie odpadów,
jeżeli komórkę porównamy do sprawnie funkcjonującego miasta.
A. Lizosomy.   B. Rybosomy.   C. Jądra komórkowe.   D. Elementy cytoszkieletu.

( )

Na ilustracji przedstawiono model budowy pewnej
komórki.
a) Podaj nazwę struktur komórkowych oznaczonych
cyframi 1, 2 i 4.

b) Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Na ilustracji przedstawiono model budowy komórki

A. roślinnej,

ponieważ

1. jest otoczona tylko błoną komórkową.

B. zwierzęcej, 2. jest wypełniona cytozolem.
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( .... / 2 pkt)Zadanie 4

( .... / 3 pkt)Zadanie 5

Na schematach przedstawiono dwa sposoby transportu przez błony biologiczne.

a) Określ jedną cechę wspólną dla obu rodzajów transportu przedstawionych na
schematach.

b) Podaj, który schemat przedstawia przebieg osmozy. Odpowiedź uzasadnij
jednym argumentem.

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

( )

Ilustracja przedstawia
budowę błony biologicznej.
Podaj, która z przestrzeni
(X czy Y) przedstawia
środowisko zewnętrzne
komórki. Odpowiedź
uzasadnij jednym
argumentem.

Na podstawie analizy ilustracji dokończ zdanie.

Przedstawiona struktura to

A. lizosom,
a jego fizjologiczną

funkcją jest

1. udział w procesie trawienia.

B. aparat Golgiego, 2. udział w procesie modyfikacji
lipidów i białek.
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( .... / 3 pkt)Zadanie 7

b) Zaznacz punkt, w którym podano prawidłową funkcję pełnioną przez
mitochondrium.
A. Jest odpowiedzialne za różne procesy modyfikacji białek i lipidów.
B. Przebiegają w nim główne etapy oddychania beztlenowego.
C. Zachodzą w nim główne etapy oddychania tlenowego.
D. Bierze udział w syntezie enzymów lizosomalnych.

c) Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F, jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

( )

Mitochondrium to organellum komórkowe
odpowiedzialne za wytwarzanie ATP. Na ilustracji
przedstawiono schemat jego budowy.

a) Podaj nazwy elementów budowy
mitochondrium, które są oznaczone na ilustracji
literami A–C.

Błona zewnętrzna mitochondrium jest pofałdowana i tworzy grzebienie
mitochondrialne. P F

W matrix mitochondrium znajdują się rybosomy. P F
We wnętrzu mitochondrium występują liniowe cząsteczki DNA. P F

Ilustracja przedstawia mechanizm
działania systemu błon
wewnątrzkomórkowych.

Oceń prawdziwość stwierdzeń.
Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera
prawdziwe informacje, lub F,
jeśli fałszywe.

Białka wytworzone na rybosomach są transportowane w pęcherzykach od
siateczki śródplazmatycznej gładkiej do aparatu Golgiego. P F

Gotowe cząsteczki, np. insulina, są transportowane w pęcherzykach aparatów
Golgiego poza komórkę. P F

Enzymy lizosomalne powstają na rybosomach związanych z aparatem Golgiego. P F
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( .... / 3 pkt)Zadanie 9

( .... / 2 pkt)Zadanie 10

Przyporządkuj wymienione procesy do odpowiednich faz interfazy. Wpisz ich
oznaczenia literowe (A–F) w odpowiednich miejscach tabeli.
A. Synteza białek uczestniczących w podziale komórki, które nie są histonami.
B. Gromadzenie substancji budulcowych.
C. Synteza histonów.
D. Replikacja DNA.
E. Powstawanie organelli komórkowych.
F. Synteza białek niezbędnych do funkcjonowania komórki.

( .... / 1 pkt)Zadanie 11
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 12

Poniżej przedstawiono w przypadkowej kolejności etapy zachodzenia apoptozy.
Uporządkuj te etapy we właściwej kolejności. 

Na schemacie przedstawiono etapy (I i II)
zachodzące podczas cyklu komórkowego.
a) Podaj nazwy etapów oznaczonych na
schemacie cyframi I i II, które zachodzą
w czasie cyklu komórkowego.

b) Podaj oznaczenie cyfrowe etapu,
w którym następuje powielenie materiału
genetycznego z wykorzystaniem reguły
komplementarności.

Faza G1 Faza S Faza G2

Wzrost organizmów wielokomórkowych jest możliwy dzięki mejozie. P F

W wyniku mitozy powstają dwie komórki potomne o identycznej liczbie
chromosomów jak komórka macierzysta. P F

Mejozie mogą ulegać zarówno komórki haploidalne, jak i diploidalne. P F


