
Biologia

Zadania na listopad

Różnorodność roślin. Funkcjonowanie roślin

Wymagania podstawy programowej:

Powtórka z gimnazjum:
I. Systematyka - zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:
1) obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów, paproci, 
nagozalążkowych i okrytozalążkowych), wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej
grup oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich na podstawie obecności tych cech;
2) przedstawia znaczenie poznanych roślin w środowisku i dla człowieka.
II. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej. Uczeń: 
1) wymienia czynności życiowe organizmu roślinnego;
2) identyfikuje (np. na schemacie, fotografii, rysunku lub na podstawie opisu) i opisuje organy rośliny okrytonasiennej 
(korzeń, pęd, łodyga, liść, kwiat, owoc) oraz przedstawia ich funkcje;
3) wskazuje cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, 
miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca);
4) rozróżnia elementy budowy kwiatu (okwiat: działki kielicha i płatki korony oraz słupkowie, pręcikowie) i określa ich rolę 
w rozmnażaniu płciowym;
5) przedstawia budowę nasienia (łupina nasienna, bielmo, zarodek) oraz opisuje warunki niezbędne do procesu kiełkowania 
(temperatura, woda, tlen);
6) podaje przykłady różnych sposobów rozsiewania się nasion i przedstawia rolę owocu w tym procesie.

Zakres rozszerzony
I. Przegląd różnorodności organizmów.
1. Rośliny lądowe. Uczeń:
1) porównuje warunki życia roślin w wodzie i na lądzie oraz wskazuje cechy roślin, które 
umożliwiły im opanowanie środowiska lądowego;
2) wskazuje cechy charakterystyczne mszaków, widłaków, skrzypów, paproci oraz roślin nago-
i okrytonasiennych, opisuje zróżnicowanie budowy ich ciała, wskazując poszczególne organy i 
określając ich funkcje;
3) porównuje przemianę pokoleń (i faz jądrowych) grup roślin wymienionych w pkt 2, 
wskazując na stopniową redukcję pokolenia gametofitu w trakcie ewolucji na lądzie;
4) rozpoznaje przedstawicieli rodzimych gatunków iglastych;
5) rozróżnia rośliny jednoliścienne od dwuliściennych, wskazując ich cechy charakterystyczne
(cechy liścia i kwiatu, system korzeniowy, budowa anatomiczna korzenia i pędu);
6) podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka (np. rośliny jadalne, trujące, 
przemysłowe, lecznicze).
6 Rośliny - budowa i funkcje tkanek i organów. Uczeń:
1) przedstawia charakterystyczne cechy budowy tkanek roślinnych (twórczej, okrywającej, 
miękiszowej, wzmacniającej, przewodzącej), identyfikuje je na rysunku (schemacie, 
preparacie mikroskopowym, fotografii itp.), określając związek ich budowy z pełnioną 
funkcją;
2) analizuje budowę morfologiczną rośliny okrytonasiennej, rozróżniając poszczególne organy
i określając ich funkcje;
3) analizuje budowę anatomiczną organów roślinnych: pierwotną i wtórną budowę korzenia i 
łodygi rośliny dwuliściennej, pierwotną budowę łodygi rośliny jednoliściennej, budowę liścia, 
określając związek ich budowy z pełnioną funkcją;
4) opisuje modyfikacje organów roślin (korzeni, liści, łodygi) jako adaptacje do bytowania w 
określonych warunkach środowiska;
5) wyróżnia formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności wody i światła w 
środowisku.
7. Rośliny - odżywianie się. Uczeń:



1) wskazuje główne makro- i mikroelementy (C, H, O, N, S, P, K, Mg) oraz określa ich źródła dla 
roślin;
2) określa sposób pobierania wody i soli mineralnych oraz mechanizmy transportu wody 
(potencjał wody, transpiracja, siła ssąca liści, kohezja, adhezja, parcie korzeniowe);
3) przedstawia warunki wymiany gazowej u roślin, wskazując odpowiednie adaptacje w ich 
budowie anatomicznej;
4) wskazuje drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy i jakimi produkty 
fotosyntezy rozchodzą się w roślinie.
8 Rośliny - rozmnażanie się. Uczeń:
1) podaje podstawowe cechy zalążka i nasienia oraz wykazuje ich znaczenie adaptacyjne do 
życia na lądzie;
2) opisuje budowę kwiatu okrytonasiennych, przedstawia jej różnorodność i wykazuje, że jest 
ona związana ze sposobami zapylania;
3) przedstawia powstawanie gametofitów męskiego i żeńskiego, zapłodnienie komórki 
jajowej oraz rozwój i kiełkowanie nasienia u rośliny okrytonasiennej;
4) opisuje podstawowe sposoby rozsiewania się nasion (z udziałem wiatru, wody i zwierząt), 
wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owocu;
5) opisuje sposoby rozmnażania wegetatywnego.
9. Rośliny - reakcja na bodźce. Uczeń:
1) przedstawia podstawowe sposoby reakcji roślin na bodźce (ruchy tropiczne i nastyczne); 
podaje ich przykłady (fototropizm, geotropizm, sejsmonastia, nyktynastia);
2) przedstawia rolę hormonów roślinnych w funkcjonowaniu rośliny, w tym w reakcjach 
tropicznych;
3) wyjaśnia zjawisko fotoperiodyzmu.



Zadanie 1 (matura 2017)

Każdemu z wymienionych elementów budowy roślin okrytonasiennych związanych z 
rozmnażaniem (A–D) przyporządkuj jego opis wybrany spośród 1.–5. Wpisz odpowiednie 
numery w wyznaczone miejsca.

Element budowy Opis elementu budowy

A. łagiewka pyłkowa
B. nasienie
C. kwiat
D. zalążek

1. Struktura, w ośrodku której rozwija się gametofit żeński.
2. U większości gatunków zawiera zarówno pręciki, jak i owocolistki.
3. Organ powstający ze ściany zalążni po procesie zapłodnienia.
4. Silnie wydłużona struktura, której funkcją jest transport jąder 
plemnikowych.
 5. Organ o charakterze przetrwalnikowym zawierający zarodek i 
materiały zapasowe.

A. ……..….       B. …………       C. ………....        D. ……..…. 

Zadanie 2 (matura 2015)

Na rysunku przedstawiono kwiaty roślin okrytonasiennych: A – kwiat trawy ze 
zredukowanym okwiatem, oraz B – kwiat czyśćca (jasnotowate) z okwiatem zróżnicowanym 
na kielich i koronę. 

Podaj, który z kwiatów – A czy B – jest wiatropylny. Odpowiedź  uzasadnij, uwzględniając 
jedną widoczną na rysunku cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności.
 
…................................................................................................................................................................................................

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

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

 



Zadanie 3 (matura 2016)

Na rysunku przedstawiono budowę kwiatu pewnego gatunku rośliny okrytonasiennej. 

a) Poniższym opisom (1.–3.) przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z
rysunku (A–E).  
 
1. Elementy okwiatu: ……………………………................................….…...... 

2. Struktura, w której powstają mikrospory: ……………….…….…..... 

3. Struktura, z której powstaje owocnia: …………………...…..…..…..... 

b) Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy – jednopłciowy. Odpowiedź uzasadnij,
odnosząc się do jego budowy.

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

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

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

c) Wyjaśnij, dlaczego w barwnych i pachnących kwiatach najczęściej wytwarzany jest lepki 
pyłek. W odpowiedzi uwzględnij znaczenie adaptacyjne wymienionych cech: zarówno kwiatu, 
jak i pyłku.

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

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

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

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

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



Zadanie 4 (matura 2016)

W niektórych stałych tkankach roślinnych występują martwe komórki pozbawione 
protoplastu. Na rysunkach A i B przedstawiono przekroje i modele (komórki ciemniejsze) 
przestrzenne komórek tworzących jedną z tkanek wzmacniających.

a) Podaj nazwę rodzaju tkanki wzmacniającej, która może być zbudowana z komórek 
przedstawionych na rysunku A lub B.

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

b) Wykaż związek widocznej na rysunkach wspólnej cechy budowy przedstawionych komórek
z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

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

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

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

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

Zadanie 5
Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną liścia rośliny okrytozalążkowej.



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

1. ……………………………………….                   2. …………………..…….……………. 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób współdziałanie elementów budowy liścia (1 i 2) wskazanych na 
rysunku sprawia, że możliwy staje się transport wody w roślinie.

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

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

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

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

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

Zadanie 6 (matura 2016)

W cyklu życiowym roślin nagozalążkowych występuje stadium gametofitu. Na rysunku 
przedstawiono przekrój przez zalążek sosny. W opisie zalążka nie uwzględniono wszystkich 
jego elementów.

Na podstawie rysunku i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania opisujące gametofit sosny 
są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Wielokomórkowy, haploidalny gametofit żeński rozwija się w zalążku. P F

2. W gametoficie żeńskim rodnie wykształcają się na biegunie od strony okienka. P F

3. Gametofit żeński ma postać tzw. bielma wtórnego, będącego tkanką odżywczą 
dla rozwijającego się zarodka.

P F



Zadanie 7 (matura 2018)
U drzew odległość między liśćmi asymilującymi CO2 i eksportującymi produkty fotosyntezy a 
korzeniami pobierającymi wodę i składniki mineralne z podłoża dochodzi nawet do 
kilkudziesięciu  metrów. Koniecznością jest więc sprawne funkcjonowanie transportu tych 
substancji w całej roślinie. Za transport wody i składników mineralnych odpowiadają 
naczynia drewna, a przez łyko jest przemieszczana główna masa związków organicznych, w 
tym – produkty fotosyntezy. Wyjątek stanowi transport wiosenny u drzew okrytonasiennych, 
gdy nie ma jeszcze liści. Wówczas cukry są przemieszczane przez drewno.

Na podstawie: Podstawy fizjologii roślin, pod red. J. Kopcewicza i S. Lewaka, Warszawa 1998.

 
a) Uporządkuj poszczególne elementy uczestniczące w transporcie cukrów u roślin 
okrytonasiennych w okresie letnim – zgodnie z kierunkiem transportu. Wpisz numery 2.–6. 
we właściwe miejsca tabeli. 

Elementy uczestniczące w transporcie cukrów w roślinie Kolejność

komórki miękiszu spichrzowego

komórka przyrurkowa w liściu

stroma chloroplastu

cytoplazma komórki miękiszu asymilacyjnego

człony rurki sitowej

komórka przyrurkowa w korzeniu

b) Wyjaśnij, dlaczego ograniczony dostęp wody w podłożu skutkuje ograniczeniem pobierania
CO2   przez roślinę. W odpowiedzi uwzględnij funkcjonowanie aparatów szparkowych.

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

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

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

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

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

c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący wiosennego 
transportu cukrów przez elementy drewna rośliny. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe 
określenie.

Transport wiosenny cukrów u drzew okrytozalążkowych, gdy nie ma jeszcze liści, zachodzi z 
udziałem drewna. Te cukry pochodzą z rozkładu (glikogenu/skrobi) – wielocukru, który 
został zmagazynowany w okresie jesiennym w komórkach miękiszowych pnia lub korzeni 
drzewa. Siłą napędową tego transportu jest (siła ssąca/parcie korzeniowe).



Zadanie 8 (matura 2015)

Mechanizm działania komórek szparkowych związany jest z przemieszczaniem się jonów i 
związków organicznych między komórkami szparkowymi i epidermalnymi. Zwłaszcza zmiany 
stężenia jonów K+, które wpływają na stopień uwodnienia cytoplazmy, są ściśle powiązane ze 
stanami otwarcia lub zamknięcia szparki. Stwierdzono, że wzrost stężenia K+ skutkuje 
zwiększeniem uwodnienia cytoplazmy komórek szparkowych. W tabeli poniżej 
przedstawiono zawartość jonów potasu w komórkach aparatu szparkowego bobu.

Na podstawie: H. Marschner, Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants,
Academic Press Elsevier, 2012.

a) Uzupełnij tabelę, wykorzystując określenia podane w nawiasach – tak, aby ilustrowała ona 
poprawną zależność występującą w aparatach szparkowych.

Zawartość jonów K+/aparat 
szparkowy (10 -14 mol)

Objętość komórek 
szparkowych 
(mniejsza, większa) 

Stan aparatu szparkowego 
(otwarty, zamknięty) 

424

20

b) Wyjaśnij, w jaki sposób zmniejszenie stopnia rozwarcia szparek wpływa na utrzymanie 
zrównoważonej gospodarki wodnej rośliny, w sytuacji zmniejszonej dostępności wody w 
podłożu.

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

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

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

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

Zadanie 9 (2010)

Gospodarka wodna roślin lądowych opiera się na oszczędzaniu wody przez ograniczenie jej 
parowania. Ograniczeniu parowania służy przede wszystkim skórka, dodatkowo pokryta 
kutikulą, a za regulację parowania wody odpowiedzialne są znajdujące się w niej aparaty 
szparkowe. U roślin okrytonasiennych, które wróciły do życia w wodzie, ograniczenie 
parowania nie jest konieczne. Aparaty szparkowe są w liściach roślin wodnych różnie 
rozmieszczone.

Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca oznaczenia literowe określeń wybranych spośród 
podanych poniżej.

A. dolna strona liścia
B. górna strona liścia
C. obie strony liścia
D. brak aparatów szparkowych



1. U roślin lądowych aparaty szparkowe znajdują się zazwyczaj na .......................  stronie liścia.

2. U roślin wodnych liście jednej rośliny mogą być zróżnicowane, np.:

a) liście nadwodne są zwykle zbudowane tak, jak u roślin lądowych i aparaty szparkowe 
znajdują się na ....................... stronie liścia,

b) liście pływające na powierzchni wody transpirują i aparaty szparkowe znajdują się 
na ............................ stronie liścia,

c) liście podwodne nie transpirują, więc ............................ .

Zadanie 10 (matura 2014)

Niektóre rośliny do zakwitania wymagają odpowiednich bodźców zewnętrznych. Najczęściej 
są to właściwy stosunek długości dnia i nocy – tzw. fotoperiod lub czasowe potraktowanie 
młodych roślin niską temperaturą, czyli tzw. wernalizacja.

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było zbadanie wpływu fotoperiodu i 
wernalizacji siewek na zakwitanie pewnej odmiany pszenicy ozimej.

W tym celu hodowane rośliny podzielono na dwie grupy: 
 grupa I – rośliny, które hodowano cały czas w temperaturze ok. 20°C (brak wernalizacji), 
rozdzielono i połowę z nich hodowano w warunkach krótkiego dnia, a drugą połowę 
hodowano w warunkach dnia długiego,
 grupa II – rośliny, które poddano wernalizacji, rozdzielono i również hodowano w 
temperaturze 20 °C – połowę tych roślin w warunkach krótkiego dnia, a drugą połowę w 
warunkach dnia długiego.

Krótki dzień w doświadczeniu to mniej niż 10 godzin oświetlenia, a długi dzień – więcej niż 10
godzin oświetlenia.
Wyniki tego doświadczenia przedstawiono na rysunku.



a) Sformułuj wniosek wynikający z powyższego doświadczenia, który dotyczy warunków 
niezbędnych do zakwitania tej odmiany pszenicy w środowisku naturalnym.

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

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

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

b) Wyjaśnij, dlaczego w krajach tropikalnych położonych blisko równika nie należy 
wprowadzać upraw odmiany pszenicy, która była badana w doświadczeniu. Podaj argument 
odnoszący się do wyników tego doświadczenia.

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

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

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

Zadanie 11 (matura 2009)

Wykonano doświadczenie, w którym do pożywki agarowej z kallusem dodawano auksyny i 
cytokininy zmieszane w różnych proporcjach. Obserwowano przekształcenie się kallusa albo 
w korzenie albo w pędy.
Na poniższym schemacie zilustrowano przebieg opisanego doświadczenia.



Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikami powyższego doświadczenia.

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

Zadanie 12

Scharakteryzuj krótko kiełkowanie nad- i podziemne

1. Kiełkowanie nadziemne

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

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

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

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

2. Kiełkowanie podziemne

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

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

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

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


