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1. Zaplanuj dowolne, proste doświadczenie (np. wpływ światła/temperatury na kiełkowanie 
roślin). Przedstaw kolejne etapy przeprowadzania badań naukowych, wyjaśnij czym jest 
próba badawcza i kontrolna.

2. Opisz budowę mikroskopu świetlnego. Wymień kolejne czynności, jakie wykonasz 
przygotowując preparat do obserwacji (np. obserwacja mikroskopowa komórek skórki 
cebuli).

3. Wyjaśnij, czym są pierwiastki biogenne, makroelementy i mikroelementy. Wymień i opisz 
znaczenie wybranego makro- lub mikroelementu.

4. Opisz budowę cząsteczki wody i właściwości fizykochemiczne wody (ciepło parowania, 
ciepło właściwe, gęstość wody). Opisz znaczenie wody w życiu organizmów i kształtowaniu
klimatu.

5. Opisz budowę i znaczenie węglowodanów, wyjaśnij czym są wiązania glikozydowe (α i β). 
Wyjaśnij, czym są monosacharydy, disacharydy i polisacharydy.

6. Opisz wybrane monosacharydy, disacharydy i polisacharydy (po dwa z każdej grupy).

7. Przedstaw budowę i znaczenie biologiczne lipidów. Opisz wiązanie estrowe.

8. Przedstaw budowę i znaczenie biologiczne białek. Opisz wiązanie peptydowe oraz I-, II-, III-
i IV-rzędową strukturę białek.

9. Przedstaw znaczenie albumin, globulin, histonów, kolagenu, keratyny, fibrynogenu, 
hemoglobiny, mioglobiny.

10. Opisz budowę i funkcje kwasów nukleinowych (RNA i DNA).

11. Porównaj komórkę prokariotyczną i eukariotyczną; opisz i porównaj typowe komórki: 
roślinną, grzybową i zwierzęcą. Narysuj odpowiednie schematy.

12. Opisz budowę i funkcje błony biologicznej. Omów zjawisko osmozy, plazmolizy
i deplazmolizy.

13. Wyjaśnij, na czym polegają poszczególne rodzaje transportu przez błonę komórkową 
(dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza).

14. Opisz budowę i funkcje ściany komórkowej. Wskaż grupy organizmów, u których ona 
występuje.

15. Przedstaw budowę i znaczenie cytoszkieletu.

16. Opisz budowę, lokalizację i funkcje rybosomów.

17. Opisz budowę i funkcje mitochondrium i chloroplastu. Wyjaśnij teorię endosymbiozy, 
przestaw argumenty przemawiające za nią.



18. Przedstaw znaczenie wakuoli w funkcjonowaniu komórki roślinnej.

19. Wyjaśnij na przykładach pojęcia szlaku i cyklu metabolicznego. Wyjaśnij, czym jest 
metabolizm, anabolizm i katabolizm.

20. ATP – budowa i rola biologiczna.

21. Wyjaśnij, czym są enzymy, opisz budowę enzymu i wyjaśnij istotę katalizy enzymatycznej.

22. Przedstaw sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja); wyjaśnij mechanizm 
sprzężenia zwrotnego ujemnego w regulacji przebiegu szlaków metabolicznych.

23. Wyjaśnij wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu)
na przebieg katalizy enzymatycznej.

24. Oddychanie komórkowe. Opisz przebieg oddychania komórkowego.

25. Oddychanie beztlenowe i fermentacja – przebieg, znaczenie.

26. Znaczenie utleniania kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy
w przemianach energetycznych komórki.

27. Opisz etapy cyklu komórkowego. Znaczenie i przebieg apoptozy (programowanej śmierci 
komórki).

28. Przedstaw budowę i rolę jądra komórkowego. Przedstaw, w jaki sposób jest 
zorganizowany materiał genetyczny w jądrze komórkowym.

29. Opisz przebieg mitozy. Przedstaw istotę procesu replikacji DNA i uzasadnij jego 
konieczność przed podziałem komórki.

30. Znaczenie i przebieg mejozy.


