
Przyroda
Zagadnienia na egzamin

dla III klasy liceum ogólnokształcącego
(30 pytań)

Lp. Temat Co należy napisać/powiedzieć

1. Wielcy rewolucjoniści nauki.

Do wyboru: 1-13 
(opowiadamy kilka zdań o 
życiu uczonego oraz 
opisujemy jego 
odkrycia/wynalazki na tle 
epoki w jakiej pracował; pkt 5
– krótka historia
sformułowania teorii
kwantów, porównanie
determinizmu i
indeterminizmu).

1. Teoria geocentryczna Ptolemeusza i heliocentryczna Kopernika.
2. Galileusz.
3. Izaak Newton.
4. Albert Einstein: szczególna i ogólna teoria względności. Wyjaśnienie
zjawiska fotoelektrycznego.
5. Teoria kwantów. Osiągnięcia Nielsa Bohra, Louisa de Broglie'a, Erwina
Schrödingera, Wernera Heisenberga i Paula Diraca. Determinizm i
indeterminizm.
6. Robert Boyle i jego odkrycia.
7. Antoine Laurent de Lavoisier.
8. Joseph Louis Proust.
9. John Dalton. Atomizm.
10. Dmitrij Iwanowicz Mendelejew.
11. Arystoteles (poglądy na ruch, klasyfikacja istot żywych).
12. Systematyka Linneusza. Nazewnictwo binominalne. System sztuczny i
naturalny.
13. Podróż Darwina na „Beagle”. „O powstawaniu gatunków” jako jedna z
książek, które wstrząsnęły światem.

2. Odkrywanie i poznawanie kuli
ziemskiej.

1. Podboje Aleksandra Macedońskiego. Wikingowie i ich wyprawy. Podróże
Marco Polo.
2. Wyprawy Bartolomeu Diaza i Vasco da Gamy.
3. Wyprawy Krzysztofa Kolumba i odkrycia Amerigo Vespucciego.
5. Wyprawy Ferdynanda Magellana.
6. Przyczyny organizowania wielkich wypraw.
7. Skutki wielkich odkryć geograficznych.
8. Odkrycia Janzsoona i Jamesa Cooka. Odkrywanie Antarktydy.

3. Broń jądrowa i energetyka 
jądrowa.

1. Odkrycia i wynalazki jako pozytywne przejawy rozwoju cywilizacji i jako
narzędzia destrukcji.
2. Rozszczepienie atomu.
3. Projekt Manhattan (prace nad bronią jądrową).
4. Elektrownie jądrowe. Katastrofy elektrowni jądrowych.

4. Substancje wybuchowe i broń 
chemiczna.

1. Odkrycia i wynalazki jako pozytywne przejawy rozwoju cywilizacji i jako
narzędzia destrukcji.
2. Broń chemiczna. Postać Fritza Habera. Chlor, luizyt, iperyty. Konwencja o
zakazie broni chemicznej.
3. Bojowe środki pomocnicze.
4. Substancje wybuchowe: proch czarny, nitrogliceryna, dynamit.
5. Zastosowania materiałów wybuchowych.
5. Proch bezdymny i napalm.

5. Nadużycia wniosków z teorii 
ewolucji. Bioetyka we 
współczesnej genetyce, 
biotechnologii i medycynie.

Do wyboru 1 lub 2.

1. Socjobiologia, i kontrowersje jej towarzyszące. Poglądy na przyczyny
altruizmu, usprawiedliwianie zachowań negatywnych. Biologiczne i społeczne
podłoże nietolerancji, propozycje przeciwdziałania.
2. Problemy etyczne związane z postępem genetyki, biotechnologii i
współczesnej medycyny (Projekt Poznania Ludzkiego Genomu i problem
dostępności informacji na temat indywidualnych cech genetycznych
człowieka, GMO, klonowanie reprodukcyjne, klonowanie terapeutyczne,
zapłodnienie in vitro, badania prenatalne).

6. Niszczenie zasobów Ziemi - 
moralne aspekty działalności 

1. Przeludnienie.
2. Zasoby naturalne Ziemi – odnawialne i nieodnawialne.
3. Zanieczyszczenie atmosfery. Kwaśne opady i mgły, dziura ozonowa, smog.
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człowieka – 4. Wpływ człowieka na hydrosferę.
5. Wpływ działalności człowieka na litosferę i pedosferę.
6. Wpływ działalności człowieka na biosferę. Przełowienie i wylesianie.

7. Najnowsze osiągnięcia w 
badaniach kosmosu.

1. Odkrywanie planet pozasłonecznych.
2. Ewentualnie: najnowsze wyniki badań kosmosu, jakie pojawiły się w 
mediach (np. misja Cassini, wysłanie sondy na planetoidę etc.)

8. Najczęstsze błędy chemiczne 
pojawiające się w mediach i 
przekłamania w reklamach.

1) Ocena informacji medialnych pod kątem ich zgodności z aktualnym stanem
wiedzy naukowej.
2) Błędy i manipulacje w informacjach medialnych.
3) Analizuje informacji reklamowe pod kątem ich prawdziwości naukowej.
4. Reklamy produktów spozywczych.
5. Symbole E i substancje z listy zatwierdzonej przez UE.
6. Reklamy kosmetyków, leków i suplementów diety.

9. Spór o GMO, świadomość 
ekologiczna i zdrowie w 
mediach.

1. Wiarygodność informacji w mediach. Nauka i pseudonauka.
2. Spór o GMO w mediach.
3. Wpływ na zdrowie reklamowanych produktów, w tym żywnościowych, 
farmaceutycznych, kosmetycznych (np. produkty typu light, „ekologiczność” 
produktów, zawartość witamin w produktach a dobowe zapotrzebowanie, 
niekontrolowane stosowanie leków dostępnych bez recepty).

10. Energetyka i wpływ 
działalności ludzkiej na klimat
w mediach.

1. Globalne ocieplenie – kontrowersje związane z wpływem człowieka na to 
zjawisko.
2. Problemy energetyczne świata. Gaz łupkowy.
3. Energetyka jądrowa – argumenty za i przeciw.
4. Kwestia dostępu do żywności na świecie.

11. Współczesne metody 
diagnostyki obrazowej.

Zasady działania i zastosowanie: ultrasonografii, radio- i laseroterapii; 
tomografii komputerowej; rezonansu magnetycznego.

12. Chemiczne podstawy analizy 
tkanek i płynów ustrojowych. 
Materiały, z których wykonuje
się implanty.

Do wyboru I lub II.

I. Diagnostyka laboratoryjna. Przykłady analizy płynów ustrojowych i ich 
znaczenie w profilaktyce chorób.:
- skład moczu,
- analiza chemiczna moczu,
- analiza wyników badania moczu,
- wykrywanie białka, bilirubiny i glukozy w moczu (do wyboru),
- skład krwi,
- oznaczanie stężenia glukozy we krwi,
- analiza wyników badania krwi.

II. Materiały, z których wykonuje się implanty.
1. Właściwości i przykłady biomateriałów.
2. Cechy, którymi muszą charakteryzować się materiały stosowane do 
przygotowania implantów.
3. Zastosowania wybranych materiałów w medycynie.

13. Medycyna molekularna, 
wykrywanie drobnoustrojów 
chorobotwórczych i mutacji 
genowych.

1. Zasady i skuteczność klasycznych, molekularnych i immunologicznych 
metod wykrywania patogenów. Test ciążowy. reakcja PCR, hybrydyzacja 
DNA.
2. Metody wykrywania mutacji genowych.
3. Medycyna molekularna.

14. Choroby cywilizacyjne. 1. Choroby biednego świata.
2. Choroby cywilizacyjne.
3. Dostępność i poziom usług medycznych.
4. Profilaktyka zdrowotna.

15. Mechanizm efektu 
cieplarnianego. Wpływ 
człowieka na jego pogłębianie 
się.

1. Mechanizm efektu cieplarnianego. Znaczenie efektu cieplarnianego dla 
życia na Ziemi.
2. Wpływ człowieka na zmiany klimatyczne.

16. Środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie i ich wpływ na 
środowisko. Freony i gazy 
cieplarniane.

1. Znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania nawozów sztucznych 
dla środowiska. Analiza etykiety nawozu sztucznego.
2. Znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania chemicznych środków 
zwalczania szkodników (pestycydów) dla środowiska (na przykładzie DDT 
lub innych substancji). Analiza etykiety pestycydu.
3. Wpływ rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych.
4. Chemiczna natura freonów i ich wpływ na środowisko.



17. Inżynieria genetyczna w 
ochronie przyrody i 
środowiska.

1. Różnorodność genetyczna i jej ochrona. Banki genów.
2. Klonowanie w ochronie gatunków.
3. Zastosowanie bakterii w unieszkodliwianiu zanieczyszczeń środowiska (np.
biologiczne oczyszczalnie ścieków).
4. Inżynieria genetyczna w ochronie środowiska.
5. GMO – zagrożenia dla przyrody i środowiska.

18. Rozwój zrównoważony. 1. Relacje człowiek – środowisko (etap predindustrialny, industrialny i 
postindustrialny).
2. Ochrona przyrody a ochrona środowiska.
3. Cele i zasady zrównoważonego rozwoju.
4. Szczyt Ziemi 1992 r.; działalność organizacji międzynarodowych (WWF).
5. Międzynarodowe formy ochrony przyrody.

19. Metody datowania i analiza 
obrazowa dzieł sztuki.

1. Datowanie metodą izotopową (np. 14C) i termoluminescencja. Zakres 
stosowalności wymienionych metod.
2. Prześwietlanie dzieł sztuki. Przykłady informacji, które można uzyskać w 
ten sposób.

20. Chemia i dzieła sztuki. 1. Zasada badań spektroskopowych, stosowanych do analizy dzieł sztuki. 
Analiza widma.
2. Odróżnianie oryginalnych dzieł sztuki od falsyfikatów.
3. Barwniki stosowane w malarstwie.

21. Nauka i sztuka. Materiały 
pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego, symbolika roślin
i zwierząt na obrazach; 
choroby utrwalone na 
dawnych obrazach.

1. Materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używane przez dawnych 
artystów.
2. Metody datowania dzieł sztuki (dendrochronologia, datowanie jedwabiu, 
ziarna pyłku).
2. Symbolika przedstawień roślin i zwierząt w sztuce.
3. Dzieło sztuki jako źródło informacji o stanie zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin. Artystyczny geniusz a choroba.

22. Dzieła sztuki jako źródło 
wiedzy o kataklizmach i 
zmianach klimatycznych na 
obrazach.

1. Trzęsienia ziemi.
2. Zagadka Atlantydy.
3. Wulkanizm. Wybuchy wulkanów na obrazach. Herkulanum i Pompeje.
4. Klimat poprzednich epok na obrazach.

23. Barwy i zapachy świata. 1. Widzenie barw. Składanie barw.
2. System zapisu barw RGB.
3. Zasady druku wielobarwnego (CMYK).
4. Procesy fizyczne, dzięki którym substancje zapachowe rozchodzą się w 
powietrzu (dyfuzja).

24. Barwniki i chemia zapachów. 1. Substancje chemiczne stosowane w malarstwie, barwieniu żywności, 
tkanin. Barwniki naturalne i sztuczne.
2. Trwałość barw.
3. Chromatografia.
4. Wskaźniki kwasowo-zasadowe. Charakterystyczne barwne reakcje 
związków chemicznych.
5. Związki chemiczne, wykorzystywane jako substancje zapachowe (estry, 
olejki eteryczne).

25. Narządy zmysłu wzroku i 
zapachu. Informacje niesione 
przez ubarwienie i zapach 
organizmów.

1. Budowa receptorów światła i zapachu wybranych grup zwierząt.
2. Oko człowieka
3. Odbiór zapachów.
4. Znaczenie zapachów i barw u roślin.
5. Znaczenie barw i zapachów u zwierząt.

26. Barwne krajobrazy Ziemi. 1. Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki. Zjawisko Coriolisa.
2. Czas miejscowy i uniwersalny.
3. Krajobrazy Ziemi (wilgotne lasy równikowe, sawanna, półpustynie i 
pustynie, strefa śródziemnomorska, stepu strefy umiarkowanej, strafa 
umiarkowana lasów liściastych, tajga, tundra i pustynia lodowa; krajobraz 
górski).
4. Zmiany krajobrazu w strefie klimatu umiarkowanego (pory roku).

27. Największe i najmniejsze: 
wielkości fizyczne.

1. Obiekty fizyczne o największych rozmiarach (np. galaktyki) oraz 
najmniejszych (jądro atomowe).
2. Metody pomiarów bardzo krótkich i bardzo długich czasów i odległości.
3. Największe prędkości



28. Atomy i ich składniki. 
Największe i najmniejsze 
cząsteczki.

1. Budowa atomu. Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w 
układzie okresowym. Izotopy i ich zastosowanie.
2. Najmniejsze i największe cząsteczki chemiczne.
3. Skaningowy mikroskop elektronowy. Skaningowy mikroskop tunelowy. 
Mikroskop sił atomowych.

29. Rekordy w świecie roślin i 
zwierząt. Czynniki 
ograniczające wielkość 
organizmów.

1. Rozmiary organizmów.
2. Rekordy w świecie zwierząt i roślin, np. wielkość, długość życia, 
temperatura ciała, częstotliwość oddechów i uderzeń serca, szybkość 
poruszania się, długość skoku, długość wędrówek, czas rozwoju, liczba 
potomstwa, liczba chromosomów, ilość DNA, liczba genów – do wyboru.
3. Przykłady organizmów występujących w skrajnych warunkach 
środowiskowych;
4. Czynniki ograniczające wielkość organizmów.

30. Rekordy Ziemi. 1. Ukształtowania pionowe powierzchni Ziemi. Niziny, depresje, wyżyny, 
góry; szelfy i stoki kontynentalne, baseny oceaniczne, rowy oceaniczne i 
związane z nimi rekordy.
2. Ukształtowanie poziome powierzchni Ziemi. Typy wybrzeży i związane z 
nim rekordy.
3. Rekordy hydrologiczne.
4. Rekordy klimatyczne.




