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1.   	  Podaj	  3	  przykłady	  cech	  dziedzicznych	  i	  niedziedzicznych;	  które	  z	  nich	  są	  
przyczyną	  podobieństwa	  rodzinnego?	  	  

2.  Wskaż	  przykłady	  zastosowania	  genetyki	  w	  medycynie,	  archeologii,	  
kryminalistyce	  i	  rolnictwie.	  	  

3.   Gdzie	  w	  organizmie	  znajduję	  się	  DNA?	  opisz	  jego	  budowę.	  
4.  Wymień	  3	  rodzaje	  cząsteczek	  RNA	  i	  wyjaśnij	  ich	  znaczenie.	  
5.  Wyjaśnij	  znaczenie	  biologiczne	  mejozy	  i	  mitozy.	  
6.   	  Wyjaśnij	  znaczenie	  pojęć	  :	  chromosomy	  homologiczne,	  allele,	  fenotyp,	  

genotyp,	  heterozygota.	  
7.   Na	  podstawie	  krzyżówki	  genetycznej	  wyjaśnij,	  dlaczego	  na	  hemofilię	  

częściej	  chorują	  chłopcy	  niż	  dziewczynki?	  
8.  Wymień	  4	  główne	  grupy	  krwi	  człowieka:	  w	  jaki	  sposób	  dziedziczymy	  

grupy	  krwi	  (	  przykładowa	  krzyżówka	  genetyczna).	  
9.   Czym	  są	  mutacje?	  Wymień	  5	  czynników	  mutagennych.	  
10.  	  Czym	  są	  i	  czemu	  służą	  badania	  prenatalne?	  Jaka	  jest	  rola	  poradni	  

genetycznych?	  	  
11.  	  Czym	  są	  pośrednie	  i	  bezpośrednie	  dowody	  ewolucji?	  Podaj	  po	  2	  

przykłady.	  	  
12.  	  Porównaj	  przebieg	  i	  konsekwencje	  doboru	  naturalnego	  i	  sztucznego.	  
13.  	  Porównaj	  na	  3	  przykładach	  pojęcia:	  nisza	  ekologiczna	  i	  siedlisko.	  
14.  	  Omów	  tolerancję	  ekologiczna	  na	  2	  przykładach.	  
15.  	  Wyjaśnij,	  czym	  jest	  populacja?	  Jakie	  cechy	  ją	  charakteryzują?	  
16.  	  Omów,	  na	  czym	  polega	  konkurencja	  między	  organizmami?	  Podaj	  

przykłady.	  
17.  	  Omów	  krótko	  na	  przykładach	  przystosowanie	  organizmów	  do	  

pasożytniczego	  trybu	  życia.	  
18.  	  Wyjaśnij	  znaczenie	  nieantagonistycznych	  zależności	  między	  gatunkami.	  
19.  	  Wyjaśnij,	  czym	  jest	  w	  ekologii	  sukcesja	  pierwotna	  i	  wtórna?	  
20.  	  Omów	  krótko	  zagadnienie	  równowagi	  w	  ekosystemie.	  
21.  	  Wyjaśnij,	  dlaczego	  mówimy	  o	  obiegu	  materii	  a	  o	  przepływie	  energii	  w	  

przyrodzie?	  
22.  	  Omów	  krótko	  poziomy	  różnorodności	  biologicznej.	  
23.  	  Opisz,	  jak	  sukcesja	  wpływa	  na	  różnorodność	  biologiczna?	  	  
24.  	  Wymień	  i	  omów	  3	  przykłady	  zanieczyszczeń	  atmosfery	  i	  ich	  skutki.	  



25.  	  Wymień	  i	  omów	  3	  przykłady	  zanieczyszczeń	  wód	  i	  ich	  skutki.	  
26.  	  Omów,	  na	  czym	  polega	  konkurencja	  między	  organizmami?	  Podaj	  

przykłady.	  
27.  	  Wskaż	  sposoby	  ochrony	  zasobów	  przyrody,	  które	  są	  dostępne	  dla	  ciebie	  

i	  twoich	  rówieśników.	  
28.  	  Wyjaśnij,	  czym	  różnią	  się	  od	  siebie:	  parki	  narodowe,	  rezerwaty	  i	  parki	  

krajobrazowe?	  
29.  	  Wymień	  5	  parków	  narodowych	  w	  Polsce	  i	  krótko	  je	  scharakteryzuj.	  
30.  	  Wyjaśnij,	  czym	  jest	  Europejska	  Sieć	  Ekologiczna	  Natura	  2000.	  

	  


