
BIOLOGIA
Zagadnienia egzaminacyjne dla II klasy LO

(30 pytań)

Lp. Temat Co należy opisać/powiedzieć

1. Metoda naukowa w biologii.
Klasyfikowanie organizmów.

Do wyboru: I, II lub III

I. Badania przyrodnicze.
1. Metodyka badań biologicznych (dedukcja i indukcja, doświadczenie i 
obserwacja, zasady prowadzenia badań, dokumentacja badań).
2. Obserwacje mikroskopowe. Mikroskopy optyczne i elektronowe.

II. Klasyfikowanie organizmów.
1. Systematyki i klasyfikacja organizmów.
2. Zasady nazewnictwa gatunków.
3. Naturalne i sztuczne systemy klasyfikacji (podobieństwo i 
pokrewieństwo organizmów). Grupy mono-, para- i polifiletyczne.

III. Kryteria klasyfikacji zwierząt.
1. Symetria ciała zwierząt.
2. Zwierzęta beztkankowe i tkankowe.
3. Zwierzęta dwuwarstwowe i trójwarstwowe.
4. Zwierzęta pierwouste i wtórouste.
5. Jama ciała zwierząt.

2. Chemiczne podstawy życia. 
Komórka – podstawowa 
jednostka strukturalna i 
funkcjonalna organizmu.

Do wyboru jeden punkt z 
podanych (I-XII) 

I. Składniki nieorganiczne organizmów.
1. Związki organiczne i nieorganiczne.
2. Pierwiastki wchodzące w skład organizmów (pierwiastki biogenne,
makroelementy i mikroelementy).
3. Znaczenie wybranych makroelementów (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) i 
mikroelementów (Fe2+, I-).
4. Woda – budowa i właściwości fizykochemiczne, znaczenie właściwości 
wody dla organizmów żywych. 
5. Sole mineralne.
6. Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych występujące w cząsteczkach
biologicznych (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe,
wiązania wodorowe, siły van der Waalsa, oddziaływania hydrofobowe).

II. Budowa i znaczenie węglowodanów.
1. Klasyfikacja monosacharydów (ketozy i aldozy; triozy, pentozy,
heksozy). Aldehyd glicerynowy, dihydroaceton, ryboza, deoksyryboza,
glukoza, fruktoza, galaktoza.
3. Oligosacharydy. Sacharoza, laktoza, maltoza.
5. Polisacharydy.  Skrobia, glikogen, chityna.
7. Wykrywanie glukozy i skrobi.

III. Lipidy – budowa i znaczenie.
1. Lipidy proste (tłuszcze właściwe, woski, kwasy tłuszczowe – nasycone i 
nienasycone, roślinne i zwierzęce).
2. Lipidy złożone (fosfolipidy, glikolipidy).
3. Lipidy izoprenowe (steroidy, karotenoidy).
4. Wykrywanie lipidów.

IV. Białka.
1. Funkcje białek.
2. Aminokwasy (grupy funkcyjne, podział, właściwości). Wiązanie
peptydowe.
3. Oligopeptydy, polipeptydy, makropeptydy.
4. Białka fibrylarne i globularne (albuminy, globuliny, histony).
6. Białka złożone (glikoproteiny, fosfoproteiny, lipoproteiny,
metaloproteiny, hemoproteiny, nukleoproteiny).
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5. Właściwości białek (koloid, koagulacja białek, denaturacja).
6. Struktura białek (pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa, 
czwartorzędowa).
7. Reakcja biuretowa.

V. Budowa i rola kwasów nukleinowych.
1. Nukleotydy i łańcuch polinukleotydowy.
2. Budowa przestrzenna DNA (podwójna helisa).
3. Znaczenie DNA.
4. Replikacja semikonserwatywna.
5. RNA – skład, budowa, rodzaje i funkcje.

VI. Komórka jako najmniejsza jednostka strukturalna organizmu.
1. Definicja komórki.
2. Wymiary i kształty komórek.
3. Komórka prokariotyczna i eukariotyczna (zwierzęca, roślinna i komórki 
grzybów) – elementy i porównanie budowy.

VII. Błony biologiczne.
1. Budowa błon biologicznych. Białka i lipidy występujące w błonach.
2. Właściwości błon biologicznych (płynność, asymetria, selektywna 
przepuszczalność).
3. Funkcje błon biologicznych.
4. Transport przez błony biologiczne. Osmoza i plazmoliza.

VIII. Jądro komórkowe. Mitochondria i plastydy.
1. Budowa jądra komórkowego.
2. Skład chemiczny chromatyny. Upakowanie DNA w jądrze komórkowym.
3. Kariotyp.
4. Mitochondria.
5. Plastydy (chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, proplastydy).
6. Teoria endosymbiozy.

IX. Składniki cytoplazmy.
1. Elementy cytoszkieletu (mikrotubule, filamenty pośrednie, filamenty 
aktynowe). Rzęski i wici.
2. Ruch cytozolu.
3. Siateczka śródplazmatyczna – gładka i szorstka.
4. Rybosomy.
5. Aparat Golgiego.
6. Lizosomy.
7. Glioksysomy.

X. Wakuole i ściana komórkowa. Połączenia międzykomórkowe.
1. Wakuole w komórkach roślinnych.
2. Wodniczki w komórkach zwierzęcych. Wodniczki pokarmowe i tętniące.
3. Ściana komórkowa. Ściana komórkowa roślin
4. Połączenia międzykomórkowe:
- połączenia międzykomórkowe u roślin (plasmodesmy, blaszka 
środkowa),
- połączenia międzykomórkowe u zwierząt: połączenia zamykające, 
desmosomy, połączenia szczelinowe (neksus).

XI. Podziały komórkowe. Mitoza.
1. Cykl życiowy komórki. Faza G1, S, G2 i G0.
2. Mitoza: profaza, metafaza, anafaza, telofaza. Wrzeciono kariokinetyczne.
3. Cytokineza
4. Znaczenie mitozy.
5. Apoptoza i transformacja nowotworowa.
6. Amitoza i endomitoza.

XII. Podziały komórkowe. Mejoza.
1. Cykl życiowy komórki. Faza G1, S, G2 i G0.
2. Mejoza: I podział, II podział. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza. 
Wrzeciono kariokinetyczne. Crossing-over.
3. Cytokineza
4. Znaczenie mejozy.

3. Wirusy, wiroidy, priony. 1. Omówienie pojęcia „wirus”.
2. Budowa wirionu. Formy wirusów.
3. Namnażanie się wirusów.
4. Cykle infekcyjne wirusów, cykl lityczny i lizogeniczny. Cykl wirusa 



zwierzęcego. Retrowirusy.
5. Pochodzenie wirusów.
6. Klasyfikacja wirusów.
7. Znaczenie wirusów.
8. Przykłady chorób wirusowych człowieka.
9. Szczepionki.
10. Priony i wiroidy.

4. Różnorodność bakterii. 1. Budowa bakterii.
2. Ściana komórkowa. Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie.
3. Wielkość i formy bakterii.
4. Czynności życiowe bakterii (odżywianie się, oddychanie, wiązanie azotu 
atmosferycznego, wzrost i rozmnażanie, procesy płciowe, ruch).
5. Formy przetrwalnikowe bakterii.
6. Znaczenie bakterii.
7. Przegląd bakterii. Sinice.
8. Wybrane choroby bakteryjne człowieka.

5. Różnorodność protistów.

Do wyboru I, II lub III.

I. Protisty zwierzęce.
1. Charakterystyka protistów zwierzęcych.
2. Ruch i reakcja na bodźce.
3. Odżywianie się.
4. Osmoregulacja i wydalanie.
5. Rozmnażanie protistów zwierzęcych.
6. Proces płciowy.
7. Cykl rozwojowy zarodźca malarii.
8. Przegląd protistów zwierzęcych.

II.  Protisty roślinopodobne i grzybopodobne.
1.  Ogólna charakterystyka protistów roślinopodobnych.
2. Formy protistów roślinopodobnych (jednokomórkowe, 
wielokomórkowe, plechowate: nitkowate, nibytkankowe, tkankowe).
2. Odżywianie protistów roślinopodobnych.
3. Rozmnażanie.
4. Przegląd protistów roślinopodobnych.
5. Charakterystyka ogólna protistów grzybopodobnych.
2. Przegląd protistów grzybopodobnych.
3. Znaczenie protistów roślinopodobnych i grzybopodobnych.

III. Znaczenie protistów.
 1. Znaczenie protistów zwierzęcopodobnych, grzybopodobnych i 
roślinopodobnych.
2. Choroby człowieka wywoływane przez protisty. Cykl rozwojowy 
zarodźca malarii.

6. Różnorodność grzybów. 1. Budowa grzybów.
2. Odżywianie grzybów. Mikoryza.
3. Oddychanie.
4. Rozmnażanie.
5. Cykle rozwojowe grzybów (sprzężniowce, workowce, podstawczaki).
6. Przegląd grzybów.
7. Znaczenie grzybów.
8. Porosty – budowa, rozmnażanie się i znaczenie.

7. Rośliny pierwotnie wodne.
Główne kierunki rozwoju 
roślin lądowych.

Do wyboru I lub II.

I. Rośliny pierwotnie wodne.
1. Ogólna charakterystyka zielenic i krasnorostów.
2. Formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych.
3. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń na przykładzie ulwy sałatowej.
4. Przegląd roślin pierwotnie wodnych: zielenice i krasnorosty.

II. Główne kierunki rozwoju roślin lądowych.
1. Wyjście roślin na ląd.
2. Adaptacje roślin do życia na lądzie.
3. Ryniofity.
4. Teoria telomowa.

8. Tkanki zwierzęce i roślinne.

Do wyboru I – X.

I. Tkanki roślinne twórcze – pierwotne i wtórne. Merystemy: 
wierzchołkowe, wstawowe, kambium, fellogen, kallus, tkanki 
zarodnikotwórcze.

II. Tkanki roślinne okrywające: pierwotne i wtórne (skórka – epiderma i 
ryzoderma, wytwory epidermy, korkowica, korek, przetchlinki). Aparaty 



szparkowe.

III. Tkanki roślinne miękiszowe: miękisz zasadniczy, asymilacyjny 
(palisadowy, gąbczasty, wieloramienny), spichrzowy, powietrzny.

IV. Tkanki roślinne wzmacniające: kolenchyma (kątowa i płatowa), 
sklerenchyma (włókna sklerenchymatyczne, sklereidy).

V. Tkanki roślinne przewodzące – drewno (cewki, naczynia) i łyko 
(komórki sitowe, rurki sitowe).

VI. Utwory wydzielnicze roślin – wewnętrzne i zewnętrzne.

VII. Tkanki zwierzęce. Tkanka nabłonkowa. Budowa i miejsce 
występowania różnych rodzajów nabłonka.

VIII. Tkanki zwierzęce. Tkanka łączna
– właściwa: zarodkowa, siateczkowata, włóknista (zbita, luźna), 
tłuszczowa (żółta, brunatna),
- podporowa: chrzęstna (szklista, sprężysta, włóknista) i kostna (zbita, 
gąbczasta)
- płynna (krew).

IX. Tkanki zwierzęce: Tkanka mięśniowa: gładka, mięśnia sercowego i 
prążkowana.

X. Tkanki zwierzęce: Tkanka nerwowa.

9. Organy roślinne.

Do wyboru I, II lub III.

I. 1. Budowa i funkcje korzenia.
2. Budowa pierwotna i wtórna.
3. Modyfikacje budowy i funkcji korzeni.

II. 1. Budowa i funkcje łodygi.
2. Budowa pierwotna i wtórna.
3. Rodzaje łodyg. Modyfikacje budowy łodygi.

III. Budowa i funkcje liści.
1. Budowa morfologiczna liści.
2. Ulistnienie (skrętoległe, naprzeciwległe, okółkowe).
3. Rodzaje nerwacji liścia.
4. Liście pojedyncze i złożone.
5. Budowa anatomiczna liści.
6. Modyfikacje liści.

10. Mszaki i paprotniki.

Do wyboru I lub II.

I. Mszaki.
1. Charakterystyka ogólna. Budowa gametofitu i sporofitu mchu płonnika.
2. Rozmnażanie mszaków. Przemiana pokoleń (na przykładzie płonnika).
3. Przegląd mszaków (mchy, wątrobowce, glewiki).
4. Znaczenie mszaków.

II. Paprotniki.
1. Charakterystyka ogólna.
2. Budowa paprotników – paprociowych, widłakowych i skrzypowych.
3. Rozmnażanie się paprotników:
- cykl rozwojowy paprotników jednakozarodnikowych,
- cykl rozwojowy paprotników różnozarodnikowych.
4. Przegląd paprotników: widłakowe, skrzypowe, paprociowe.
5. Znaczenie paprotników.

11. Nagozalążkowe 1. Cechy roślin nasiennych.
2. Budowa sporofitu nagozalążkowych.
3. Budowa gametofitu nagozalążkowych.
4. Cykl rozwojowy roślin nagozalążkowych.
5. Przegląd nagozalążkowych: nagozalążkowe wielkolistne (sagowce, 
gniotowe) i drobnolistne (miłorzębowe, szpilkowe). Gatunki rodzime.
6. Znaczenie nagozalążkowych.

12. Okrytozalążkowe 1. Charakterystyka ogólna.
2. Budowa sporofitu.
3. Budowa gametofitu.
4. Cykl rozwojowy.
5. Sposoby zapylenia. Samozapylenie i ochrona przed nim.
6. Budowa nasienia.
7. Rodzaje owoców.  Sposoby rozprzestrzeniania się nasion i owoców.
8. Przegląd: dwuliścienne i jednoliścienne.



9. Znaczenie roślin okrytozalążkowych.

13. Funkcjonowanie roślin.

Do wyboru I, II, III lub IV. 

I. Transport wody, soli mineralnych i substancji odżywczych.
1. Pobieranie soli mineralnych przez rośliny.
2. Potencjał wody w roślinie.
3. Mechanizm pobierania wody: czynny i bierny, parcie korzeniowe, 
gutacja, wiosenny płacz roślin.
4. Transport wody i soli mineralnych.
5. Regulacja ilości wody w roślinie. Transpiracja kutykularna i szparkowa, 
przetchlinkowa. 
6. Bilans wodny roślin.
7. Transport substancji odżywczych. 

II. Wzrost i rozwój roślin okrytonasiennych.
1. Wzrost i rozwój zarodkowy. Spoczynek względny i bezwzględny.
2. Kiełkowanie nasion.
3. Wzrost wegetatywny.
4. Stadium generatywne – kwitnienie, fotoperiodyzm, owocowanie.
5. Starzenie i obumieranie rośliny. 

III. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin.
1. Omówienie pojęcia „fitohormon”.
2. Auksyny.
3. Gibereliny.
4. Cytokininy.
5. Inhibitory wzrostu.
6. Etylen.

IV. Reakcje roślin na bodźce.
1. Tropizmy.
2. Nastie: ruchy turgorowe i wzrostowe.

14. Gąbki i parzydełkowce.

Do wyboru I lub II.

I. Gąbki.
1. Ogólna budowa ciała. Typy budowy. Rodzaje komórek; szkielet.
2. Odżywianie się.
3. Rozmnażanie. 
4. Przegląd (gąbki wapienne, krzemionkowe sześcioosiowe, 
różnoszkieletowe).
5. Znaczenie gąbek.

II. Parzydełkowce.
1. Ogólna budowa ciała. Polip i meduza. Budowa ściany ciała.
2. Parzydełka – budowa i działanie.
3. Odżywianie się. Trawienie pozakomórkowe i wewnątrzkomórkowe.
4. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
5. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń parzydełkowców.
6. Przegląd parzydełkowców (stułbiopławy, krążkopławy, koralowce, 
kostkomeduzy).
7. Znaczenie parzydełkowców. Rafy koralowe.

15. Płazińce.

Do wyboru: I lub II.

I. Ogólna charakterystyka płazińców.
1. Pokrój ciała.
2. Pokrycie ciała.
3. Wymiana gazowa.
4. Transport substancji.
5. Układ nerwowy. i narządy zmysłów.
6. Układ wydalniczy.
7. Rozmnażanie się i rozwój.
- rozwój prosty,
- rozwój złożony: cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego, bruzdogłowca 
szerokiego, motylicy wątrobowej (należy wybrać jeden przykład).
8. Znaczenie płazińców.

II. Płazińce pasożytnicze.
1. Przystosowania płazińców do pasożytnictwa.
2. Cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego, bruzdogłowca szerokiego i 
motylicy wątrobowej.
3. Pasożyty człowieka: motylica wątrobowa, przywra kocia, przywry krwi, 
tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, bruzdogłowiec szeroki, 
bąblowiec.



16.  Nicienie 

Do wyboru I lub II.

I. Charakterystyka nicieni.
1. Ogólna budowa ciała.
2. Pokrycie ciała.
3. Układ pokarmowy.
4. Wymiana gazowa.
5. Układ nerwowy.
6. Układ wydalniczy.
7. Rozmnażanie i rozwój.

II. Znaczenie nicieni. Nicienie pasożytnicze.
1. Przegląd nicieni: nicienie niepasożytnicze, pasożyty roślin, pasożyty 
zwierząt.
2. Cykle rozwojowe glisty ludzkiej i włośnia krętego.
3. Nicienie pasożytnicze: glista ludzka, owsik ludzki, włosień kręty, filaria 
Bankrofta, włosogłówka ludzka, tęgoryjec dwunastniczy.
4. Znaczenie nicieni wolnożyjących i pasożytniczych.

17. Pierścienice. 1. Ogólna budowa ciała.
2. Pokrycie ciała.
3. Układ pokarmowy.
4. Wymiana gazowa.
5. Układ krwionośny.
6. Układ nerwowy.
7. Układ wydalniczy.
8. Rozmnażanie i rozwój (wieloszczety, skąposzczety, pijawki).
9. Przegląd pierścienic.
10. Znaczenie pierścienic.

18. Stawonogi.

Do wyboru I lub II.

I. 1. Ogólna budowa ciała: tagmy, odnóża, jama ciała.
2. Porównanie budowy morfologicznej wybranych grup stawonogów.
3. Pokrycie ciała. Szkielet zewnętrzny.
4. Układ pokarmowy stawonogów (jelito przednie, środkowe i tylne, 
gruczoł wątrobowo-trzustkowy).
6. Układ oddechowy stawonogów: skrzela, płucotchawki, tchawki, 
skrzelotchawki.
7. Układ krwionośny stawonogów.
8. Układ nerwowy i narządy zmysłów (fotoreceptory, chemoreceptory, 
mechanoreceptory).
9. Układ wydalniczy.
10. Rozmnażanie i rozwój. Partenogeneza.
11. Przegląd i znaczenie stawonogów.

II. Tchawkowce.
1. Ogólna budowa ciała owadów (tagmy, odnóża).
2. Modyfikacje odnóży u owadów.
4. Pokrycie ciała. Szkielet zewnętrzny, skrzydła owadów.
5. Układ oddechowy, tchawki, skrzelotchawki.
6. Rozmnażanie i rozwój. Przeobrażenie zupełne i niezupełne u owadów. 
Partenogeneza.
7. Przegląd tchawkowców: wije, owady (bezskrzydłe; prostoskrzydłe, 
ważki, pluskwiaki równoskrzydłe, pluskwiaki różnoskrzydłe, 
łuskoskrzydłe, muchówki, pchły, chrząszcze, błonkoskrzydłe).
8. Znaczenie owadów.

19. Mięczaki. 1. Ogólna budowa ciała, części ciała. Porównanie cech budowy 
poszczególnych grup mięczaków. 
2. Pokrycie ciała.
3. Układ pokarmowy.
4. Układ oddechowy.
5. układ krwionośny.
6. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
7. Układ wydalniczy.
8. Rozmnażanie i rozwój.
9. Przegląd mięczaków: jednotarczowce, chitony, małże, łódkonogi, ślimaki,
głowonogi.
10. Znaczenie mięczaków.

Szkarłupnie. 1. Ogólna budowa ciała.
2. Pokrycie ciała.
3. Układ pokarmowy.
4. Wymiana gazowa.



5. Transport substancji.
6. Układ wodny.
7. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
8. Wydalanie i osmoregulacja.
9. Rozmnażanie i rozwój.
10. Przegląd szkarłupni: liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, 
strzykwy.
11. Znaczenie szkarłupni. Odmienność budowy i rozwoju tej grupy 
zwierząt.

20. Strunowce.

Do wyboru I lub II.

I. Różnorodność strunowców.
1. Porównanie budowy strunowców i bezkręgowców.
2. Lancetnik jako przykład strunowca (pokrycie ciała, szkielet, układ 
pokarmowy, wymiana gazowa, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ 
wydalniczy, układ rozrodczy.
3. Osłonice.

II. Cechy charakterystyczne kręgowców.
1. Pokrycie ciała.
2. Układ szkieletowy.
3. Układ pokarmowy.
4. Układ oddechowy.
5. Układ nerwowy.
6. Narządy zmysłów.
7. Układ wydalniczy.
8. Układ rozrodczy.
9. Ewolucja łuków skrzelowych u kręgowców.
10 Krągłouste.

21. Ryby i płazy.

Do wyboru I lub II.

I. Ryby.
1. Charakterystyka ogólna.
2. Pokrycie ciała: naskórek, gruczoły, skóra właściwa, łuski (plakoidalne, 
ganoidalne, cykloidalne, ktenoidalne).
3. Układ szkieletowy.
4. Układ pokarmowy.
5. Układ oddechowy.
6. Układ krwionośny.
7. Układ nerwowy.
8. Układ wydalniczy.
9. Rozmnażanie i rozwój.
10. Przystosowania ryb do życia w wodzie.
11. Przegląd ryb: chrzęstnoszkieletowe, kostnoszkieletowe. 
12. Ochrona ryb.
13. Znaczenie ryb.

II. Płazy.
1. Ogólna charakterystyka płazów.
2. Pokrycie ciała, gruczoły i komórki barwnikowe.
3. Układ szkieletowy.
4. Układ pokarmowy.
5. Układ oddechowy. Mechanizm wentylacji płuc.
6. Układ krwionośny.
7. Układ nerwowy, narządy zmysłów.
8. Układ wydalniczy.
9. Rozmnażanie i rozwój. Neotenia.
10. Przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie.
11. Przegląd płazów (beznogie, ogoniaste, bezogonowe).
12. Znaczenie i ochrona płazów.

22. Gady i ptaki.

Do wyboru I lub II.

I. Gady.
1. Ogólna charakterystyka.
2. Pokrycie ciała.
3. Układ szkieletowy.
4. Układ pokarmowy.
5. Układ oddechowy.
6. Układ krwionośny.
7. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
8. Układ wydalniczy.
9. Rozmnażanie i rozwój. Błony płodowe.
10. Przystosowania gadów do życia na lądzie.



11. Przegląd: żółwie, hatterie, krokodyle, łuskonośne.
12. Znaczenie i ochrona gadów.

II. Ptaki.
1. Ogólna charakterystyka ptaków.
2. Pokrycie ciała. Pióra (konturowe, puchowe), wytwory naskórka (łuski, 
pazury, dziób).
3. Układ szkieletowy. 
4. Układ pokarmowy.
5. Układ oddechowy. Worki powietrzne i wentylacja płuc (podwójne 
oddychanie, wentylacja podczas lotu).
6. Układ krwionośny.
7. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
8. Układ rozrodczy, rozmnażanie. Budowa jaja ptaka. Gniazdowniki i 
zagniazdowniki.
9. Wędrówki ptaków.
10. Przystosowania ptaków do lotu.
11. Przegląd ptaków: bezgrzebieniowe (strusiowe, kiwi), grzebieniowe.
12. Znaczenie i ochrona ptaków.

22. Ssaki. 1. Ogólna charakterystyka ssaków.
2. Pokrycie ciała. Włosy (ościste, wełniste, czuciowe), pazury, kopyta, łuski.
Gruczoły potowe, łojowe, mlekowe i zapachowe.
3. Układ szkieletowy.
4. Układ pokarmowy. Zęby ssaków.
5. Układ oddechowy.
6. Układ krwionośny.
7. Układ nerwowy i narządy zmysłów.
8. Układ wydalniczy.
9. Układ rozrodczy. Żyworodność.
10. Przegląd ssaków: prassaki (stekowce), ssaki niższe (torbacze), ssaki 
wyższe.
11. Znaczenie i ochrona ssaków.

23. Funkcjonowanie zwierząt.

Do wyboru jeden z podanych 
punktów (I-VIII).

I. Powłoki ciała. Symetria ciała.
1. Funkcje powłok ciała.
2. Powłoki ciała bezkręgowych.
3. Powłoki ciała strunowców.
4. Związek symetrii ciała z trybem życia. Zmiana symetrii a budowa 
zwierzęcia. 

II. Ruch zwierząt.
1. Ruch rzęskowy.
2. Ruch mięśniowy.
3. Ruch bez przemieszczania się i lokomotoryczny. Porównanie szkieletu 
zewnętrznego ze szkieletem wewnętrznym.
4. Narządy lokomotoryczne zwierząt.
5. Poruszanie się zwierząt w różnych środowiskach.

III. Odżywanie się zwierząt.
1. Podział heterotrofów: makro- i mikrofagi, płynożercy, monofagi, 
oligofagi, polifagi; roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne, saprofagi.
2. Trawienie pokarmu (wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe, plany budowy 
układu pokarmowego). Ewolucja układu pokarmowego.
3. Przewód pokarmowy roślinożercy i drapieżnika.
4. Mikroorganizmy w przewodzie pokarmowym.

IV. Wymiana gazowa u zwierząt.
1. Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa.
2. Wymiana gazowa i dyfuzja.
3. Etapy wymiany gazowej.
4. Sposoby wymiany gazowej.
5. Narządy wymiany gazowej zwierząt wodnych, skrzela wewnętrzne i 
zewnętrzne, wyrostki skrzelowe, skrzelotchawki, kosz skrzelowy). 
Mechanizm wymiany gazowej u ryb, zasada przeciwprądów i działanie 
wieczek skrzelowych.
6. Narządy wymiany gazowej zwierząt lądowych: tchawki, płucotchawki, 
płuca dyfuzyjne i wentylowane. Porównanie budowy płuc kręgowców.

V. Transport u zwierząt.
1. Transport wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy.



2. Płyny ciała.
3. Barwniki oddechowe.
4. Budowa i rola układu krwionośnego.
5. Transport u bezkręgowców. Układ zamknięty i otwarty.
6. Transport u kręgowców. Porównanie budowy układów krwionośnych u 
kręgowców.
7. Budowa serca u kręgowców.

VI. Reagowanie zwierząt na bodźce.
1. Receptory: eksteroreceptory i interoreceptory; mechanoreceptory, 
nocyreceptory, chemoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory, 
osmoreceptory, elektroreceptory, baroreceptory.
2. Narządy zmysłów (dotyk, wzrok i ewolucja oka, węch i smak, słuch i 
równowaga).
3. Odruchy.
4. Układy nerwowe bezkręgowców.
5. Układ nerwowy strunowców.
6. Porównanie budowy mózgowia u kręgowców.
7. Hormonalna kontrola organizmów. 

VII. Osmoregulacja i wydalanie.
1. Pojęcie „osmoregulacja”, „wydalanie” i „narządy wydalnicze”.
2. Osmoregulacja i bilans wodny zwierząt.
- zwierzęta lądowe,
- zwierzęta wodne (izoosmotyczne, hipoosmotyczne, hiperosmotyczne).
3. Wydalanie produktów przemiany materii.
4. Narządy wydalnicze i wydalanie u bezkręgowców (protonefrydia, 
metanefrydia, komórki chloragogenowe, cewki Malpighiego, nerki 
mięczaków).
5. Narządy wydalnicze strunowców (protonefrydia, przednercze, 
pranercze, zanercze).

VIII. Rozmnażanie i rozwój zwierząt.
1. Rozmnażanie bezpłciowe: podział (poprzeczny, podłużny),  
pączkowanie, regeneracja, wielozarodkowość.
2. Rozmnażanie płciowe.
3. Zapłodnienie i zaplemnienie. Zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne.
4. Partenogeneza.
5. Etapy rozwoju organizmu, rozwój zarodkowy i pozazarodkowy.

24. Metabolizm.

Do wyboru jeden dział (I-VI).

I. Kierunki przemian metabolicznych.
1. Anabolizm i katabolizm.
2. ATP – uniwersalny nośnik energii w komórce.
3. Cechy ATP.
4. Mechanizmy syntezy ATP.
5. Uniwersalne nośniki elektronów: NAD+, FAD, NADP+, NADP+.

1. Omówienie pojęcia „enzym”, energia aktywacji.
2. Budowa enzymów (apoenzym, koenzym i grupa prostetyczna, centrum 
aktywne). Enzymy allosteryczne. Katalityczne funkcje RNA.
3. Właściwości enzymów:
- swoistość substratowa, 
- swoistość katalizowanej reakcji.
4. Mechanizm działania enzymów. Modele powstawania kompleksu enzym 
– substrat.
5. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych (stężenie 
substratu, temperatura, wartość pH i stężenie jonów/soli mineralnych). 
Aktywatory i inhibitory; inhibicja nieodwracalna i odwracalna 
(kompetycyjna i niekompetycyjna).
6. Nazewnictwo i klasyfikacja enzymów.
7. Szlaki metaboliczne – liniowe i cykliczne.
8. Regulacja przebiegu szlaków metabolicznych:
- fosforylacja/defosforylacja enzymów,
- ujemne sprzężenie zwrotne,
- wytwarzanie proenzymów,
- regulacja liczby cząstek enzymów (degradacja w lizosomach i 
ubikwitynozależna).

II. Autotrofizm.
1. Fotosynteza zachodząca z uwolnieniem tlenu i bez uwolnienia tlenu.
2. Barwniki uczestniczące w fotosyntezie. Budowa chlorofilu. Fotosystem I 



i II.
3. Faza jasna fotosyntezy. Fosforylacja niecykliczna, fosforylacja cykliczna,  
budowa i działanie syntazy ATP.
4. Faza niezależna od światła. Karboksylacja, redukcja, regeneracja.
5. Fotooddychanie.
6. Rośliny typu C3 i C4. Fotosynteza CAM.
7. Znaczenie fotosyntezy.
8. Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy (światło, dwutlenek 
węgla, temperatura, woda, sole mineralne). 

III. Chemosynteza.
1. Omówienie pojęcia „chemosynteza”.
2. Synteza cukrów prostych w czasie chemosyntezy.
3. Znaczenie chemosyntezy. Kominy hydrotermalne.

IV. Oddychanie tlenowe.
1. Omówienie pojęcia „oddychanie komórkowe”.
2. Etapy oddychania tlenowego: glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa,
łańcuch oddechowy.
3. Bilans energetyczny oddychania tlenowego.
4. Czynniki wpływające na intensywność oddychania tlenowego: 
temperatura, stężenie dwutlenku węgla, zawartość wody w komórkach.

V. Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.
1. Oddychanie beztlenowe i fermentacja.
2. Przebieg fermentacji. Glikoliza i redukcja.
3. Bilans energetyczny procesów beztlenowych.
4. Porównanie procesów uzyskiwania energii.
5. Fermentacja alkoholowa.
6. Fermentacja mlekowa.

VI. Elementy metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek.
1. Glukoneogeneza i glikogenoliza.
2. Rozkład tłuszczów.
3. Deaminacja.
4. Produkty przemiany materii i ich usuwanie.

25. Organizm człowieka. Skóra.

Do wyboru I, II lub III.

I. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
1. Hierarchiczna budowa organizmu. Układy narządów i ich funkcje w 
organizmie.
2. Homeostaza. Sprzężenie zwrotne.
3. Termoregulacja.
4. Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

II. Skóra.
1. Funkcje skóry.
2. Budowa skóry: naskórek, skóra właściwa. Tkanka podskórna. Receptory 
położone w skórze.
3. Wytwory naskórka: włosy, paznokcie, gruczoły łojowe, potowe, 
mlekowe.

III. Choroby i higiena skóry.
1. Wpływ promieniowania słonecznego na skórę.
2. Alergia skórna.
3. Zaburzenia funkcjonowania gruczołów (łojotok, trądzik pospolity, 
łupież, nadmierna potliwość).
4. Choroby wirusowe (np. opryszczka wargowa).
5. Choroby bakteryjne (np. liszajec).
6. Choroby pasożytnicze (wszawica, świerzb).
7. Grzybice.
8. Oparzenia.
9. Choroby nowotworowe skóry, czerniak.
10. Higiena skóry.  

26. Aparat ruchu.

Do wyboru I, II III lub IV.

I. Budowa i funkcje szkieletu. Rodzaje połączeń kości. Elementy szkieletu.
1. Funkcje szkieletu.
2. Budowa i rozwój szkieletu.
3. Podział kości ze względu na kształt. Budowa kości długiej. 
4. Rodzaje połączeń kości. Budowa stawu.
5. Szkielet osiowy: budowa czaszki, kręgosłupa (odcinki, opis budowy 
kręgów), klatki piersiowej. Szkielet obręczy i kończyn.



II. Aparat mięśniowy.
1. Funkcje układu mięśniowego. Funkcje grup mięśni szkieletowych.
2. Budowa mięśni szkieletowych (ścięgna, brzusiec, włókna mięśniowe 
miofibryle). Hierarchiczna budowa mięśnia.
3. Współdziałanie mięśni (mięśnie antagonistyczne i synergistyczne).

III. Skurcz mięśnia. 
1. Budowa sarkomeru.
2. Molekularny mechanizm skurczu mięśnia.
3. Źródła energii skurczu mięśnia.
4. Mięśnie czerwone i białe.
5. Synapsy nerwowo-mięśniowe. Jednostka motoryczna.
6. Rodzaje skurczów: tężcowy, izotoniczny i izometryczny.

IV. Choroby i higiena aparatu ruchu.
1. Urazy mechaniczne:
- skręcenie stawu, zwichnięcie, złamanie kości,
- stłuczenie, naciągnięcie, naderwanie i rozerwanie mięśnia.
2. Wady postawy. Wady budowy stóp.
3. Krzywica.
4. Reumatyzm.
5. Osteoporoza.
6. Choroby mięśni.
7. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Przetrenowanie.
8. Doping w sporcie.

27. Układ pokarmowy.

Do wyboru: I, II, III, IV lub V.

I. Budulcowe i energetyczne składniki pokarmowe. Rola witamin w diecie.
1. Białka: aminokwasy endogenne i egzogenne, białka pełno- i 
niepełnowartościowe.
2. Lipidy.
3. Węglowodany: dostępne i niedostępne. Błonnik pokarmowy.
4. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze.

II. Witaminy i substancje antyodżywcze.
1. Klasyfikacja witamin: rozpuszczalne i nierozpuszczalne w tłuszczach.
2. Źródła witamin.
3. Zapotrzebowanie na witaminy.
4. Charakterystyka witamin (wybranych 6 spośród: A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, 
B6, H, B11, B12, C – występowanie, funkcja, skutki niedoboru i nadmiaru).
5. Antywitaminy i substancje antyodżywcze.
6. Hiperwitaminoza.

III. Rola wody i składników mineralnych w organizmie.
1. właściwości wody.
2. Bilans wodny.
3. Składniki mineralne: makro-i mikroelementy; wapń, magnez, sód, chlor, 
potas, żelazo, jod, fluor.

IV. Budowa i funkcje układu pokarmowego.
1. Omówienie pojęcia „trawienie”.
2. Budowa funkcje narządów układu pokarmowego: jama ustna, gardło, 
przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, wątroba i trzustka.
3. Enzymy trawienne. Proces trawienia cukrów, białek i tłuszczów.
4. Wchłanianie składników pokarmowych.

V. Higiena i choroby układu pokarmowego. 
1. Zasady prawidłowego żywienia.
2. Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia.
3. Otyłość.
4. Choroby układu pokarmowego: kamica żółciowa, choroba wrzodowa, 
celiakia, wirusowe zapalenie wątroby (typu A, B, C), salmonelloza, zatrucia 
pokarmowe, lamblioza, pełzakowica, tasiemczyca, owsica, glistnica, 
włośnica.

28. Układ oddechowy.

Do wyboru: I, II, III.

I. Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego.
1. Drogi oddechowe – budowa i funkcje:
- jama nosowa, zatoki przynosowe,
- krtań, powstawanie głosu,
- tchawica, oskrzela.
2. Płuca – budowa i funkcje.

II. Wentylacja i wymiana gazowa.



1. Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa.
2. Wentylacja płuc. Mięśnie oddechowe, wdech i wydech. Rola opłucnej.
3. Pojemność płuc.
4. Regulacja częstości oddechów.
5. Wymiana gazowa w płucach i tkankach – wewnętrzna i zewnętrzna.
6. Transport tlenu i dwutlenku węgla.
7. Wymiana gazowa w mięśniach i u płodu.
8. Wpływ ciśnienia powietrza na wymianę gazową.

III. Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.
1. Jakość powietrza.
2. Zanieczyszczenia powietrza: pyłowe, gazowe, mikrobiologiczne.
3. Choroby układu oddechowego: katar, grypa, zapalenie oskrzeli,  astma, 
rozedma płuc, zapalenie płuc, gruźlica, rak płuca).

29. Układ krążenia i krew.

Do wyboru: I, II, III lub IV.

I. Tkanka płynna – krew. Skład i funkcje.
1. Funkcje krwi.
2. Skład krwi (hematokryt, osocze, elementy morfotyczne krwi). 
3. Krzepnięcie krwi i fibrynoliza.
4. Grupy krwi. Próba krzyżowa.
5. Konflikt serologiczny.

II. Budowa i funkcje układu krwionośnego.
1. Rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, żyły, naczynia włosowate. 
Przepływ krwi w żyłach.
2. Budowa układu krwionośnego człowieka.
3. Krążenie krwi. Krwiobieg mały i duży.
4. Budowa serca. Układ przewodzący serca i automatyzm serca.
5. Praca serca, cykl pracy serca i regulacja pracy serca.
6. Regulacja ciśnienia krwi w naczyniach.
7. Diagnostyka pracy serca.
8. Krążenie wieńcowe.

III. Układ limfatyczny.
1. Narządy układu limfatycznego: grasica, szpik kostny czerwony, węzły 
chłonne, śledziona, grudki limfatyczne, migdałki.
2. Naczynia limfatyczne.
3. Powstawanie, skład i funkcje limfy.
4. Rola układu krążenia w utrzymaniu homeostazy. 

IV. Choroby układu krążenia.
1. Choroby związane ze składem krwi (anemia, białaczka).
2. Wady serca: nabyte i wrodzone.
3. Miażdżyca. Skutki miażdżycy: zakrzepy, choroba wieńcowa, dusznica 
bolesna, zawał, udar mózgu.
4. Nadciśnienie tętnicze.

. Układ odpornościowy.

Do wyboru jeden punkt 
spośród podanych (I – V).

I. Narządy wchodzące w skład układu odpornościowego (grasica, szpik 
kostny czerwony, migdałki, węzły chłonne, śledziona, kępki Peyera).

II. Komorki i cząsteczki biorące udział w reakcjach odpornościowych.

III. Odporność nieswoista i swoista. Odpowiedź immunologiczna 
organizmu (humoralna i komórkowa).
5. Reakcja zapalna.
6. Rozpoznawanie elementów własnego organizmu.
7. Odporność czynna i bierna, sztuczna i naturalna.
8. Pamięć immunologiczna.

III. Funkcjonowanie układu odpornościowego.
3. Odporność nieswoista i swoista.
4. Odpowiedź immunologiczna organizmu (humoralna i komórkowa).
5. Reakcja zapalna.
6. Rozpoznawanie elementów własnego organizmu.
7. Odporność czynna i bierna,

III. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego i przeszczepy.
1. AIDS.
2. Alergia. Mechanizm powstawania reakcji alergicznej.
3. Transplantacja narządów, zmniejszanie prawdopodobieństwa 
odrzucenia przeszczepu.


