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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 16

( .... / 4 pkt)Zadanie 1

c) Zaznacz punkt, w którym wymieniono strukturę komórkową charakterystyczną
dla typu komórki przedstawionej na ilustracji.
A. Mitochondrium.                    C. Rybosomy. 
B. Aparat Golgiego.                   D. Lizosomy.

d) Podaj oznaczenie cyfrowe tego elementu budowy komórki, który jest
odpowiedzialny za modyfikowanie białek i lipidów oraz ich transportowanie.

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Zaznacz punkt, który najtrafniej charakteryzuje białka budujące błony biologiczne.
A. Są luźno związane z dwuwarstwą lipidową.
B. Są połączone tylko z jedną warstwą dwuwarstwy lipidowej.
C. Są połączone z obiema warstwami dwuwarstwy lipidowej.
D. Mogą być połączone z jedną lub dwiema warstwami dwuwarstwy lipidowej.

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Określ, jaką rolę w komórce pełni płaszcz węglowodanowy występujący w błonie
biologicznej.
A. Umożliwia zachodzenie transportu wewnątrzkomórkowego.
B. Decyduje o prawidłowym przebiegu osmozy.
C. Umożliwia rozpoznawanie się komórek; ma znaczenie ochronne dla błon.
D. Zwiększa wrażliwość komórki na działanie toksyn.

( )

Na ilustracji przedstawiono model budowy pewnej
komórki.
a) Podaj nazwę struktur komórkowych oznaczonych
cyframi 2, 3 i 4.

b) Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Na ilustracji przedstawiono model budowy komórki

A. roślinnej,
ponieważ

1. jest wypełniona cytozolem.

B. zwierzęcej, 2. jest otoczona tylko błoną komórkową.
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( .... / 1 pkt)Zadanie 4

W błonie lizosomu wbudowane jest białko, które transportuje jony H+ z cytozolu do
wnętrza lizosomu. W cytozolu jest znacznie niższe stężenie jonów wodorowych niż we
wnętrzu lizosomu. Mechanizm ten zapewnia optymalne warunki dla aktywności
enzymów zlokalizowanych we wnętrzu lizosomu. 
Określ, który mechanizm umożliwia transport jonów H+ z cytozolu do lizosomu.
A. Osmoza.   B. Dyfuzja ułatwiona.   C. Dyfuzja prosta.   D. Transport aktywny.

( .... / 1 pkt)Zadanie 5

Niektóre komórki w trakcie specjalizacji wtórnie tracą jądro komórkowe. Dzięki temu
mogą efektywniej spełniać swoje funkcje biologiczne. 
Zaznacz punkt, w którym podano przykład takich komórek. 
A. Komórki nerwowe.                      C. Krwinki czerwone.
B. Plemniki.                                      D. Włókna mięśni poprzecznie prążkowanych.

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

Zaznacz dwie funkcje jądra komórkowego.
A. Zachodzi w nim trawienie wewnątrzkomórkowe.
B. Wytwarza cząsteczki ATP w wyniku oddychania tlenowego.
C. Uczestniczy w przekazywaniu materiału genetycznego do komórek potomnych.
D. Przeprowadza proces replikacji DNA.
E. Modyfikuje białka.

( .... / 1 pkt)Zadanie 7

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

Zaznacz podpunkt, który poprawnie opisuje cykl komórkowy.
A. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej śmierci.
B. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej podziału na 4 komórki
potomne.
C. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej podziału na 2 komórki
potomne.
D. Szereg zmian zachodzących w komórce w trakcie jej istnienia.

( )

Ilustracja przedstawia budowę
chromosomu.

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz
P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

Jedna cząsteczka DNA, czyli chromosom, ma postać długiej pojedynczej nici. P F

Chromosom złożony z dwóch cząsteczek DNA, zwanych chromatydami,
powstaje w wyniku replikacji. P F

Miejscem połączenia obu chromatyd jest centromer. P F
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( .... / 1 pkt)Zadanie 9
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 10
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W wyniku mejozy powstają

( .... / 1 pkt)Zadanie 11

Zaznacz dwa punkty, w których błędnie podano znaczenie mitozy.
A. Umożliwia rozmnażanie bezpłciowe.
B. Dzięki niej powstają haploidalne gamety.
C. Pozwala na regenerację komórek i tkanek.
D. Umożliwia wzrost i rozwój organizmu.
E. Dzięki niej zastępowane są pokłady usuwanych z organizmów komórek.
F. Umożliwia przetrwanie gatunków nawet przy zmieniających się warunkach
środowiska.

( .... / 1 pkt)Zadanie 12

( .... / 1 pkt)Zadanie 13

Zaznacz nazwę organelli komórkowych, które są odpowiedzialne za usuwanie
odpadów, jeżeli komórkę porównamy do sprawnie funkcjonującego miasta.
A. Rybosomy.   B. Lizosomy.   C. Jądra komórkowe.   D. Elementy cytoszkieletu.

W wyniku mitozy powstają dwie komórki potomne o identycznej liczbie
chromosomów jak komórka macierzysta. P F

Mejozie mogą ulegać zarówno komórki haploidalne, jak i diploidalne. P F

Wzrost organizmów wielokomórkowych jest możliwy dzięki mejozie. P F

A. dwie komórki potomne,
z których
każda ma

1.
o połowę zredukowaną ilość DNA
w stosunku do komórki
macierzystej.

B. cztery komórki potomne, 2. identyczną ilość DNA w stosunku
do komórki macierzystej.

Na podstawie analizy ilustracji dokończ zdanie.

Przedstawiona struktura to

A. lizosom, a jego fizjologiczną
funkcją jest

1. udział w procesie modyfikacji
lipidów i białek.

B. aparat Golgiego, 2. udział w procesie trawienia.
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Grupa B

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 16

( .... / 4 pkt)Zadanie 1

c) Zaznacz punkt, w którym wymieniono strukturę komórkową charakterystyczną
dla typu komórki przedstawionej na ilustracji.
A. Mitochondrium.                C. Aparat Golgiego. 
B. Lizosomy.                          D. Rybosomy.

d) Podaj oznaczenie cyfrowe tego elementu budowy komórki, który jest
odpowiedzialny za modyfikowanie białek i lipidów oraz ich transportowanie.

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Zaznacz punkt, który najtrafniej charakteryzuje białka budujące błony biologiczne.
A. Są luźno związane z dwuwarstwą lipidową.
B. Są połączone tylko z jedną warstwą dwuwarstwy lipidowej.
C. Mogą być połączone z jedną lub dwiema warstwami dwuwarstwy lipidowej.
D. Są połączone z obiema warstwami dwuwarstwy lipidowej.

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Określ, jaką rolę w komórce pełni płaszcz węglowodanowy występujący w błonie
biologicznej.
A. Umożliwia zachodzenie transportu wewnątrzkomórkowego.
B. Umożliwia rozpoznawanie się komórek; ma znaczenie ochronne dla błon.
C. Decyduje o prawidłowym przebiegu osmozy.
D. Zwiększa wrażliwość komórki na działanie toksyn.

( )

Na ilustracji przedstawiono model budowy pewnej
komórki.
a) Podaj nazwę struktur komórkowych oznaczonych
cyframi 1, 2 i 4.

b) Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Na ilustracji przedstawiono model budowy komórki

A. roślinnej,

ponieważ

1. jest otoczona tylko błoną komórkową.

B. zwierzęcej, 2. jest wypełniona cytozolem.
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( .... / 1 pkt)Zadanie 4

W błonie lizosomu wbudowane jest białko, które transportuje jony H+ z cytozolu do
wnętrza lizosomu. W cytozolu jest znacznie niższe stężenie jonów wodorowych niż we
wnętrzu lizosomu. Mechanizm ten zapewnia optymalne warunki dla aktywności
enzymów zlokalizowanych we wnętrzu lizosomu. 
Określ, który mechanizm umożliwia transport jonów H+ z cytozolu do lizosomu.
A. Transport aktywny.   B. Dyfuzja ułatwiona.   C. Dyfuzja prosta.   D. Osmoza.

( .... / 1 pkt)Zadanie 5

Niektóre komórki w trakcie specjalizacji wtórnie tracą jądro komórkowe. Dzięki temu
mogą efektywniej spełniać swoje funkcje biologiczne. 
Zaznacz punkt, w którym podano przykład takich komórek.
A. Komórki nerwowe.                      C. Włókna mięśni poprzecznie
prążkowanych.
B. Plemniki.                                      D. Krwinki czerwone.

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

Zaznacz dwie funkcje jądra komórkowego.
A. Modyfikuje białka.
B. Wytwarza cząsteczki ATP w wyniku oddychania tlenowego.
C. Zachodzi w nim trawienie wewnątrzkomórkowe.
D. Przeprowadza proces replikacji DNA.
E. Uczestniczy w przekazywaniu materiału genetycznego do komórek potomnych.

( .... / 1 pkt)Zadanie 7

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

Zaznacz podpunkt, który poprawnie opisuje cykl komórkowy.
A. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej śmierci.
B. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej podziału na 2 komórki
potomne. 
C. Ogół procesów od momentu powstania komórki do jej podziału na 4 komórki
potomne.
D. Szereg zmian zachodzących w komórce w trakcie jej istnienia.

( )

Ilustracja przedstawia budowę
chromosomu.

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz
P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

Chromosom złożony z dwóch cząsteczek DNA, zwanych chromatydami,
powstaje w wyniku replikacji. P F

Miejscem połączenia obu chromatyd jest centromer. P F

Jedna cząsteczka DNA, czyli chromosom, ma postać długiej pojedynczej nici. P F
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( .... / 1 pkt)Zadanie 9
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe
informacje, lub F – jeśli fałszywe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 10
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W wyniku mejozy powstają

( .... / 1 pkt)Zadanie 11

Zaznacz dwa punkty, w których błędnie podano znaczenie mitozy.
A. Dzięki niej powstają haploidalne gamety.
B. Umożliwia rozmnażanie bezpłciowe.
C. Pozwala na regenerację komórek i tkanek.
D. Umożliwia przetrwanie gatunków nawet przy zmieniających się warunkach
środowiska.
E. Umożliwia wzrost i rozwój organizmu.
F. Dzięki niej zastępowane są pokłady usuwanych z organizmów komórek.

( .... / 1 pkt)Zadanie 12

( .... / 1 pkt)Zadanie 13

Zaznacz nazwę organelli komórkowych, które są odpowiedzialne za usuwanie odpadów,
jeżeli komórkę porównamy do sprawnie funkcjonującego miasta.
A. Lizosomy.   B. Rybosomy.   C. Jądra komórkowe.   D. Elementy cytoszkieletu.

Wzrost organizmów wielokomórkowych jest możliwy dzięki mejozie. P F

W wyniku mitozy powstają dwie komórki potomne o identycznej liczbie
chromosomów jak komórka macierzysta. P F

Mejozie mogą ulegać zarówno komórki haploidalne, jak i diploidalne. P F

A. cztery komórki potomne,
z których
każda ma

1.
o połowę zredukowaną ilość DNA
w stosunku do komórki
macierzystej.

B. dwie komórki potomne, 2. identyczną ilość DNA w stosunku
do komórki macierzystej.

Na podstawie analizy ilustracji dokończ zdanie.

Przedstawiona struktura to

A. lizosom,
a jego fizjologiczną

funkcją jest

1. udział w procesie trawienia.

B. aparat Golgiego, 2. udział w procesie modyfikacji
lipidów i białek.


