


















Praca kontrolna z biologii rozszerzonej  

Klasa 3 LOd, semestr V 
Zadanie 1  (3 pkt) Na rysunku przedstawiono przekrój przez głowę ryby. Strzałki oznaczają 

kierunek przepływu wody. 

a) Podaj nazwę procesu, który zachodzi w skrzelach. 

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

b) Podaj nazwy dwóch opisanych na rysunku elementów budowy, które usprawniają przebieg 

tego procesu w środowisku wodnym. 

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

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

c) Opisz mechanizm wentylacji u ryb.  

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

...........................................................................................................................................................................
Zadanie 2  (3 pkt.)  Organizmy zwierzęce wykształciły różne mechanizmy regulacji zawartości wody i soli mineralnych. Poniższy 

rysunek miał przedstawiać ustalanie bilansu wodnego u morskiej ryby kostnoszkieletowej, jednak nie wszystkie, zamieszczone na nim 

informacje są prawdziwe.  

Przeanalizuj go i zakreśl tylko te trzy informacje, które 

prawidłowo wyjaśniają mechanizm osmoregulacji u morskiej 

ryby kostnoszkieletowej. Za każdym razem uzasadnij swój 

wybór jednym argumentem, biorąc pod uwagę specyfikę 

środowiska. 

1............................................................................................................

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

2............................................................................................................

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

3............................................................................................................

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

Zadanie 3 (0 – 4 pkt.) Schemat przedstawia błony płodowe gadów. 

Podaj nazwy błon płodowych oznaczonych na rysunku cyframi (1, 2): 

1 – ............................................................................... 

2 – ............................................................................... 

a) Przedstaw dwie funkcje owodni. 

1 – ................................................................................................................  

2 – .............................................................................................. 

Zadanie 4 (1pkt.)  

Poniższe rysunki przedstawiają mózgi trzech kręgowców. 

 

Przedstaw tendencję ewolucyjną zauważalną w rozwoju tego narządu.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 5 (0 – 2 pkt.) 

Przedstaw po jednym podobieństwie i jednej różnicy w budowie lub fizjologii układów oddechowych 

ptaka i ssaka, dokonując odpowiedniego porównania między nimi. 

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 6 ( 3 pkt)  Gady zdobyły niezależność od środowiska wodnego między innymi dzięki 

oszczędnej gospodarce wody. Podaj i omów trzy nowe cechy, które umożliwiły racjonalną gospodarkę 

wodną. 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 



Zadanie 7 ( 2 pkt)  Z podanych cech podkreśl tylko te pasujące do ssaków. 

Stałocieplność, zmiennocieplność, ciało pokryte łuskami rogowymi, ciało pokryte włosami, kończyny podpierające ciało, 

kończyny zawieszające ciało, serce 3-działowe, serce 4-działowe, słabiej rozwinięty mózg, silny rozwój mózgu, obecna 

przepona, brak przepony, jajorodność, jajożyworodność, żyworodność. 

Zadanie 8 ( 2 pkt) Płazy to zwierzęta dwóch środowisk. Wypisz po dwie cechy przystosowania do życia w wodzie i na lądzie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 9. ( 2 pkt) Wykonaj polecenia: 

a) Dopasuj nazwy do rodzajów piór: 

 

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

pióro puchowe, lotka, pióro okrywowe. 

b) Co to są kości pneumatyczne? 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 10 ( 1 pkt) Co to są owodniowce? Jakie kręgowce zaliczamy do owodniowców? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 11 ( 1 pkt) Jakie zwierzęta nazywamy stałocieplnymi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 12 ( 1 pkt)  Czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników? Podaj przykłady. . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 13. (1 pkt ) Na schemacie przedstawiono zróżnicowanie powierzchni wymiany gazowej w układach oddechowych różnych 

kręgowców (płazy, gady, ssaki). Na podstawie schematu przedstaw 

tendencję ewolucyjną dotyczącą powierzchni wymiany gazowej u 

kręgowców. 

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

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

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

 

 

 

Zadanie14  (2 pkt)  

Zwierzę A 

Ma dobry węch, wzrok i słuch. Znaczną część dnia spędza na lenistwie, śpi kilkanaście godzin na dobę. Nie posila się regularnie, 

czasem nie je nawet kilka dni. Chodzi na palcach i jest bardzo szybkie. Sierść na grzbiecie ma ciemniejszą barwę niż na brzuchu. 

Zwierzę B 

Spożywanie posiłku zajmuje mu znaczną część dnia. Pokarm starannie rozciera zębami policzkowymi. Szybko biega i zawsze jest 

czujne. żyje w stadach, często się przemieszcza, a młode, krótko po urodzeniu, zdolne są do wędrówek. 

 

Oceń, które z opisanych zwierząt jest roślinożerne. Odpowiedź uzasadnij dwoma argumentami sformułowanymi na podstawie 

wybranych z tekstu dwóch cech zwierzęcia. Podaj przedstawicieli 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 15 (1 pkt)  

 Sowy są drapieżnikami, polują na gryzonie i inne drobne ssaki, ptaki, węże, jaszczurki, żaby, a nawet owady i ryby. Kiedy tylko 

możliwe, sowy połykają zdobycz w całości, razem z sierścią, piórami, kośćmi itp. Następnego dnia części nie dające się strawić, zbite 

w kluskowatą wypluwkę, są usuwane z żołądka. Wypluwki są źródłem wielu informacji naukowych, na przykład o diecie sów. Podaj 

inny niż analiza diety sów przykład naukowego wykorzystania analizy wypluwek. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 16 ( 1 pkt)  

Co to są kręgowce? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 17. (1 pkt) 

Proces powstawania ATP z ADP nazywamy fosforylacją. 



 
Określ, jaki rodzaj fosforylacji przedstawia powyższy schemat fragmentu procesu  glikolizy. 

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

Zadanie 18. (2 pkt) 

Schemat przedstawia współpracę chloroplastów i mitochondriów w komórce roślinnej. 

 

 
a) Ustal, w którym z tych organelli zachodzą procesy anaboliczne, a w którym zachodzą procesy kataboliczne. 

b) Wyjaśnij, jakie korzyści ma komórka ze współpracy chloroplastów i mitochondriów. 

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

Zadanie 19. (1 pkt) 

Chemosynteza jest formą asymilacji CO2, dla której źródłem energii są procesy utleniania, najczęściej związków nieorganicznych. 

Mimo, iż bakterie chemosyntetyzujące nie są głównymi producentami masy organicznej, odgrywają jednak dużą rolę w ekosystemach 

wodnych i lądowych. 

Przedstaw na dowolnym przykładzie bakterii chemosyntetyzujących ich znaczenie w przyrodzie. 

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

Zadanie 20. (1 pkt) 

Fotosynteza jest procesem, na który składa się ciąg przemian warunkujących ostateczne skumulowanie energii w produkcie 

organicznym. 

Uporządkuj poniższe sformułowania tak, aby odzwierciedlały właściwą kolejność przemian energetycznych w fotosyntezie. 

A. energia skumulowana w ATP i NADPH2, 

B. energia cząsteczek węglowodanów – trioz, 

C. energia elektronów wybijanych z chlorofilu, 

D. energia fotonów światła. 

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

Zadanie 21. (2 pkt) 

Rysunek przedstawia uproszczony schemat przebiegu cyklu Krebsa, jednego z etapów oddychania tlenowego. 

 

 
Podaj nazwy (pełne lub skrócone) związków, które powinny być wpisane w miejsce liter X i Y. 

.....................................................................................................................................................  
Zadanie 22. (2 pkt) 

Mitochondria i chloroplasty należą do błoniastych organelli przeprowadzających skomplikowane procesy przetwarzania energii. 

Porównaj obie organelle pod względem pełnionej przez nie funkcji, uzupełniając tabelę. 

 
 



Zadanie 23. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono podstawowe reakcje zachodzące w chloroplaście. 

 
Wyjaśnij na podstawie schematu, na czym polega powiązanie ze sobą fazy jasnej z fazą ciemną fotosyntezy. 

 

 

Zadanie 24. ( 2pkt) Korzystając z ogólnego schematu, uzupełnij tabelę. 

 

 
Podaj zysk energetyczny oddychania tlenowego. 

Zadanie 25.( 1pkt) Uzupełnij schemat przebiegu reakcji enzymatycznych. 

 
Wyjaśnij krótko, na czym polega model indukcyjnego dopasowania. 

Zadanie 26. (2 pkt) 

Ustal, co należałoby wpisać do tabeli w miejsca oznaczone literami A, B, C, D, E, F. 

 
 

 



Praca kontrolna z języka angielskiego – semestr V 

 

Zad.1 Odpowiedz na 2 dowolne spośród poniższych  pytań: 

1. Do you  prefer team sports or individual sports? Why? 

2. What dangerous sports can you think of? 

3. Would you like to be a professional athlete? Why? Why not?  

4. What are the benefits of doing sports? 

 

Zad.2  Napisz pracę na poniższy temat, (80-150 słów): 

Twój kolega/ koleżanka z Anglii zaproponował/a wyjście do restauracji by przy okazji wymienić się 

nowinkami. Napisz e-mail, w którym wyjaśnisz, że jesteś na diecie oraz: 

1. -poinformujesz, kiedy zacząłeś/zaczęłaś dietę, 

2. -wymienisz c o jesz, 

3. -zaproponujesz restaurację, w której obaj/obie/oboje będziecie mogli/mogły znaleźć 

odpowiedni wybór dań dla siebie, 

4. -poprosisz o radę dotyczącą zdrowego odżywiania się. 

Zad.3  Napisz pracę na poniższy temat, (80-150 słów): 

Jesteś członkiem forum internetowego na temat techniki. Członkowie tego forum często dzielą się 

między sobą opiniami na temat nowych urządzeń technicznych. W tym tygodniu oceniają czytnik       

e-booków. Napisz wiadomość na forum Internetowym, w której: 

1. -zadeklarujesz się czy jesteś zwolennikiem czytnika czy tez nie, 

2. -uzasadnisz swoją opinie podając plusy lub minusy czytnika, 

3. -podasz przykłady na poparcie swojej opinii , 

4. -zachęcisz lub zniechęcisz innych członków forum do używania czytnika. 

Zad.4  Jesteś członkiem organizacji ekologicznej, która chce zorganizować kampanie przeciwko 

budowie autostrady przebiegającej niedaleko Rezerwatu przyrody. Przychodzisz do biura 

przedstawiciela samorządu lokalnego, aby poprosić o pozwolenie na przeprowadzenie pokojowego 

protestu w tej sprawie. Podaj powody, dla których budowa autostrady nie powinna dojść do skutku. 

 

Należy wykonać 4 zadania  - nie są to polecenia do wyboru. 

 



Wykaz tematów prac kontrolnych  z przedmiotu -   historia i społeczeństwo 

semestr V 

1.Scharakteryzuj dorobek naukowy starożytnych Egipcjan, Babilończyków, Fenicjan 

 i    Chińczyków 

2. Przedstaw osiągnięcia starożytnych Greków w zakresie filozofii 

3. Wyjaśnij antyczne korzenie współczesnych dyscyplin naukowych 

4.Przedstaw genezę uniwersytetów i jego organizację 

5.Wyjaśnij i opisz przyczyny trwałości idei uniwersyteckiej 

6.Scharakteryzuj instytucje nowożytnej nauki 

7. Przedstaw dorobek naukowy ludzi renesansu 

8. Opisz społeczne i polityczne teorie renesansu i baroku 

9. Wiek filozofów. Oświecenie. Przedstaw osiągnięcia naukowe w zakresie filozofii 

10. Przedstaw rozwój nauki w okresie oświecenia 

11. Oceń osiągnięcia naukowe w XIX w. 

12. Przedstaw osiągnięcia naukowe w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych 

które rozwinęły się w XIX w. 

13. Nauka a utylitaryzm. Świat wiedzy w dwudziestoleciu międzywojennym. 

14.Nauka w drugiej połowie XX w. Przedstaw najważniejsze osiągnięcia. 

15.Opisz współczesne spory etyczne i światopoglądowe dotyczące osiągnięć 

naukowych 

 

 


