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Zadania na październik
Komórka, różnorodność wirusów, bakterii, protistów i grzybów

Wymagania podstawy programowej:
Powtórzenie z gimnazjum:
I. Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń:
1) dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub po opisie) 
podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana 
komórkowa);
2) przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki;
3) porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie.
II. Systematyka - zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:
1) uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej (system jako 
sposób katalogowania organizmów, jednostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo);
2) posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów;
3) wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów zbudowanych z komórek;
5) przedstawia podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie wybranego protista 
samożywnego (np. eugleny) i cudzożywnego (np. pantofelka);
6) przedstawia miejsca występowania bakterii i protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka;
7) wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów oraz identyfikuje nieznany organizm jako 
przedstawiciela grzybów na podstawie obecności tych cech; wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów 
porostowych);
11) przedstawia znaczenie poznanych grzybów, roślin i zwierząt w środowisku i dla człowieka.

Zakres rozszerzony:
I. Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń:
1) wskazuje poszczególne elementy komórki na schemacie, rysunku lub zdjęciu 
mikroskopowym, przedstawia podobieństwa i różnice między komórką prokariotyczną a 
eukariotyczną oraz między komórką roślinną, grzybową i zwierzęcą;
2) opisuje błony komórki, wskazując na związek między budową a funkcją pełnioną przez 
błony;
3) wyjaśnia przebieg plazmolizy w komórkach roślinnych, odwołując się do zjawiska osmozy;
4) opisuje budowę i funkcje mitochondriów i chloroplastów, podaje argumenty na rzecz ich 
endosymbiotycznego pochodzenia;
5) wyjaśnia rolę wakuoli, rybosomów, siateczki śródplazmatycznej (gładkiej i szorstkiej), 
aparatu Golgiego, lizosomów i peroksysomów w przemianie materii komórki;
6) wymienia przykłady grup organizmów charakteryzujących się obecnością ściany 
komórkowej oraz omawia związek między jej budową a funkcją;
7) opisuje sposoby poruszania się komórek i wykazuje rolę cytoszkieletu w ruchu komórek i 
transporcie wewnątrzkomórkowym;
8) wykazuje znaczenie połączeń międzykomórkowych u organizmów wielokomórkowych.
II. Przegląd różnorodności organizmów.
1. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:
1) rozróżnia (na schemacie) grupy mono-, para- i polifiletyczne;
2) porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne;
3) przedstawia związek między filogenezą organizmów a ich klasyfikacją;
4) przedstawia na podstawie klasyfikacji określonej grupy organizmów jej uproszczone 
drzewo filogenetyczne;



5) oznacza organizmy za pomocą klucza;
6) opracowuje prosty dychotomiczny klucz do oznaczania określonej grupy organizmów lub 
obiektów.
2. Wirusy. Uczeń:
1) omawia podstawowe elementy budowy wirionu i wykazuje, że jest ona ściśle związana z 
przystosowaniem się do skrajnego pasożytnictwa;
2) opisuje cykl życiowy bakteriofaga (lityczny i lizogeniczny) oraz wirusa zwierzęcego 
zachodzący bez lizy komórki;
3) wyjaśnia, co to są retrowirusy i podaje ich przykłady;
4) wymienia najważniejsze choroby wirusowe człowieka (WZW typu A, B i C, AIDS, zakażenie 
HPV, grypa, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, polio, wścieklizna) i określa drogi 
zakażenia wirusami oraz przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób wirusowych.
3. Bakterie. Uczeń:
1) przedstawia różnorodność bakterii pod względem budowy komórki, zdolności do 
przemieszczania się, trybu życia i sposobu odżywiania się (fototrofizm, chemotrofizm, 
heterotrofizm);
2) przedstawia charakterystyczne cechy sinic jako bakterii prowadzących fotosyntezę 
oksygeniczną (tlenową) oraz zdolnych do asymilacji azotu atmosferycznego;
3) wyjaśnia, w jaki sposób bakterie mogą przekazywać sobie informację genetyczną w 
procesie koniugacji;
4) przedstawia rolę bakterii w życiu człowieka i w przyrodzie (przede wszystkim w 
rozkładzie materii organicznej oraz w krążeniu azotu);
5) wymienia najważniejsze choroby bakteryjne człowieka (gruźlica, czerwonka bakteryjna, 
dur brzuszny, cholera, wąglik, borelioza, tężec), przedstawia drogi zakażenia bakteriami oraz 
przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób bakteryjnych.
4. Protisty i rośliny pierwotnie wodne. Uczeń:
1. przedstawia sposoby poruszania się protistów jednokomórkowych i wskazuje odpowiednie 
organelle (struktury) lub mechanizmy umożliwiające ruch;
2. przedstawia różnorodność sposobów odżywiania się protistów, wskazując na związek z ich 
budową i trybem życia;
3. rozróżnia najważniejsze grupy glonów (brunatnice, okrzemki, bruzdnice, krasnorosty, 
zielenice) na podstawie cech charakterystycznych i przedstawia rolę glonów w ekosystemach 
wodnych jako producentów materii organicznej;
4) wymienia najważniejsze protisty wywołujące choroby człowieka (malaria, rzęsistkowica, 
lamblioza, toksoplazmoza, czerwonka pełzakowa), przedstawia drogi zarażenia oraz 
przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty.
5. Grzyby. Uczeń:
1) podaje podstawowe cechy grzybów odróżniające je od innych organizmów;
2) wymienia cechy grzybów, które są przystosowaniem do heterotroficznego trybu życia w 
środowisku lądowym;
3) wymienia cechy pozwalające na odróżnienie sprzężniowców, workowców i 
podstawczaków;
4) przedstawia związki symbiotyczne, w które wchodzą grzyby (w tym mikoryzę);
5) przedstawia budowę i tryb życia grzybów porostowych; określa ich znaczenie jako 
organizmów wskaźnikowych;
6) określa rolę grzybów w przyrodzie, przede wszystkim jako destruentów materii 
organicznej;
7) przedstawia znaczenie grzybów w gospodarce, podając przykłady wykorzystywania 
grzybów, jak i straty przez nie wywoływane;
8) przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez 
grzyby.



Zadanie 1. (matura 2018)

Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny przygotowany w celu zilustrowania 
właściwości błony komórkowej.

a) Uzupełnij poniższe informacje – określ, jak po kilkunastu minutach zmieni się poziom 
cieczy w rurce w stosunku do zaznaczonego poziomu początkowego (podniesie się, obniży 
się), oraz podaj nazwę procesu, który jest przyczyną obserwowanej zmiany.

Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce ............................................................................................... . 

Nazwa procesu: ................................................................................................................................................................ 

b) Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz jego poprawne 
uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.

Jeżeli w zlewce będzie znajdował się 15% wodny roztwór glukozy, a w kolbie z dnem 
wykonanym  z błony półprzepuszczalnej – 10% wodny roztwór glukozy, to po kilkunastu 
minutach poziom cieczy w rurce 

A. obniży się,

ponieważ

1. ruch cząsteczek wody przez błonę 
półprzepuszczalną jest możliwy tylko 
w jednym kierunku.

B. podniesie się, 2. cząsteczki glukozy będą przemieszczać 
się z roztworu o większym stężeniu do 
roztworu o mniejszym stężeniu. 

C. nie zmieni się, 3. cząsteczki wody będą przemieszczać 
się z roztworu o mniejszym stężeniu do
roztworu o większym stężeniu.



Zadanie 2. (matura 2017)

Ściana komórkowa u roślin lądowych to struktura zbudowana głównie z celulozy – substancji 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie i stanowiącej włóknisty szkielet ściany, a także z pektyn 
i hemicelulozy – wypełniających ten szkielet.

a) Wykaż związek między budową ściany komórkowej a funkcją, jaką ta ściana pełni w 
komórce.

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

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

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

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

b) Spośród wymienionych nazw wybierz i podkreśl wszystkie odnoszące się do organizmów, 
których komórki mają ścianę komórkową. 

brunatnice        skorupiaki        podstawczaki       orzęski         bakterie Gram-ujemne 

Zadanie 3. (matura 2015)

Na rysunku przedstawiono budowę jądra komórkowego. 

a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą X.

.......................................................................................................................................................  



b) Określ, czy jest to jądro komórki będące w trakcie podziału, czy – znajdujące się w stadium 

międzypodziałowym. Odpowiedź uzasadnij.

...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Zadanie 4. (matura 2016)

Na rysunku przedstawiono jądro komórkowe wraz z otaczającymi je strukturami błoniastymi.

Wpisz w tabeli nazwy struktur oznaczonych na rysunku literami A i B oraz podaj po jednej 
funkcji charakterystycznej dla każdej z nich.

Nazwa struktury Funkcja struktury

A.

B.



Zadanie 5. (matura 2014)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących rybosomów. Wpisz obok każdego zdania w tabeli 
literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.
1. Rybosom składa się z dwóch podjednostek otoczonych jedną błoną plazmatyczną.

2. W większości komórek eukariotycznych występują dwa rodzaje rybosomów, które 
różnią się wielkością i wartością stałej sedymentacji.

3. Rybosomy uczestniczące w syntezie białka, z którego w komórce będą wytwarzane 
glikoproteiny, przyłączone są do zewnętrznej powierzchni błon.

Zadanie 6. (matura 2016)

Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra 
komórkowego – mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami 
komórki – interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2. Po zakończeniu podziału większość 
komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę G0. Komórki takie nie ulegają dalszym podziałom, a
po różnicowaniu pełnią określone funkcje w tkankach i narządach. Jednak niewielki, stały odsetek 
komórek znajdujących się w fazie G0 zachowuje zdolność do podziału.

a) Określ, jakie znaczenie dla narządów organizmu człowieka ma fakt, że komórki fazy G0 mogą 
wrócić do cyklu komórkowego.

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

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

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

b) Podaj, w której fazie cyklu komórkowego zachodzi replikacja DNA.

……………………………………………………… 



Zadanie 7. (matura 2012)

Są to patogeny, z których każdy jest zbudowany z cząsteczek RNA lub DNA, otoczonych białkami 
kodowanymi przez ich własny genom.

a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Przedstawiony opis dotyczy 

A. prionów.               B. wirusów.               C. bakterii. 

b) Podaj dwa przykłady chorób powodowanych przez patogeny opisane w tekście.

1. ..........................................................               2. .......................................................... 

Zadanie 8. (matura 2014)

Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T 
(pomocniczego) we krwi człowieka.

a) Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie literą X, oraz wyjaśnij jego znaczenie w 
przebiegu infekcji HIV.

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

...................................................................................................................................................................................................



b) Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione rozpoznawanie 
tego wirusa przez układ odpornościowy zainfekowanej osoby. Odpowiedź uzasadnij.

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

...................................................................................................................................................................................................

Zadanie 9 (matura 2018)

Na rysunku przedstawiono budowę pantofelka – jednokomórkowego organizmu 
heterotroficznego,  zaliczanego do Protista. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i 
otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.

Na podstawie: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/orzeski

a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.

1.: ....................................................................     2.: .....................................................................  

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące pantofelka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja 
jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy, która może zachodzić w każdej 
części błony komórkowej.

P F

2. Zawartość wody w komórce pantofelka regulują wodniczki tętniące. P F

3. Podczas rozmnażania bezpłciowego mikronukleus dzieli się mitotycznie, a 
makronukleus ulega przewężeniu i rozdziałowi na dwie części. 

P F



Zadanie 10 (matura 2011)

Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy taśmy morskiej należącej do zielenic. W cyklu tym 
występuje diploidalny sporofit oraz haploidalny gametofit, które mają podobną budowę 
morfologiczną. 

a) Na podstawie powyższych informacji zapisz litery, którymi na schemacie oznaczono:

Zarodniki ............................                      Gamety ............................

b) Wpisz na schemacie literę R w miejscu, gdzie zachodzi mejoza. 

Zadanie 11. (matura 2018)

Dla grzybów saprofitycznych źródłem substancji pokarmowych są związki organiczne, które 
grzyby pobierają z martwych szczątków organizmów całą powierzchnią ciała. W tym procesie u 
grzybów wielokomórkowych ważną rolę odgrywają: budowa morfologiczna (długie, cienkie 
strzępki grzybni, które się szybko rozrastają) oraz enzymy (celulazy, proteazy, chitynazy, enzymy 
rozkładające ligninę).
Wykaż, że budowa grzybni oraz zdolność wytwarzania enzymów uwalnianych do otoczenia są 
przystosowaniem do sposobu odżywiania się wielokomórkowych grzybów.

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

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 



Zadanie 12 (matura 2103)

Na rysunku przedstawiono (w sposób uproszczony) strzępki dwóch odmiennych płciowo, 
haploidalnych grzybni pieczarki biorących udział w procesie płciowym (somatogamii).

Zaznacz rysunek przedstawiający grzybnię, z której są zbudowane owocniki tej pieczarki.




