
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z biologii – klasa 1 

 Chemizm życia. 

 

Składniki nieorganiczne. 

 Uczeń: 

 

1. przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych; 
2. przedstawia znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów (Fe, J, Cu, Co, F); 

3. wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów w oparciu o jej właściwości fizyko-chemiczne. 

Składniki organiczne.  

Uczeń: 

 

4. przedstawia budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe); rozróżnia 

monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, 
laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna); określa znaczenie biologiczne 

węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyko-chemiczne; przedstawia budowę białek 

(uwzględniając wiązania peptydowe); rozróżnia białka proste i złożone; określa biologiczne znaczenie 

białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen, hemoglobina, mioglobina); 
przedstawia wpływ czynników fizyko-chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji);  

5. przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone; 

przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; 
6. porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań 

występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych. 

Komórka.  

Uczeń: 

 

1.wykazuje związek budowy błony biologicznej z pełnionymi przez nią funkcjami; 

2. rozróżnia rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, 
endocytoza i egzocytoza); 



3. wyjaśnia rolę błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych;  

4. przedstawia budowę jądra komórkowego i jego rolę w funkcjonowaniu komórki; 

5. opisuje lokalizację, budowę i funkcje rybosomów; 

6. opisuje budowę i funkcje mitochondriów. 

Energia i metabolizm.- enzymy 

Uczeń: 

 

1. wyjaśnia na przykładach pojęcia szlaku i cyklu metabolicznego; 
2. porównuje istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazuje, że są ze sobą powiązane; 

3. wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną. 

4. przedstawia charakterystyczne cechy budowy enzymu; 

5. przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja); 
6. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego w regulacji przebiegu szlaków metabolicznych; 

7. wyjaśnia wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg 

katalizy enzymatycznej 

Oddychanie komórkowe. 

 Uczeń: 

 

8. wykazuje związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego; 
9. przedstawia na podstawie analizy schematu znaczenie utleniania kwasów tłuszczowych, 

glukoneogenezy, glikogenolizy w przemianach energetycznych komórki. 

Podziały komórkowe.  

Uczeń: 

 

7. przedstawia organizację materiału genetycznego w jądrze komórkowym; 
8. opisuje cykl komórkowy z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach; 

9. przedstawia istotę procesu replikacji DNA i uzasadnia jego konieczność przed podziałem 

komórki; 

10. przedstawia znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi; 

11. wyjaśnia znaczenie apoptozy dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. 



 

Budowa i fizjologia człowieka. 

 

Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.  

Uczeń: 

 

1. wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją; 

2. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu; 
3. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu; 

4. przedstawia mechanizmy warunkujące homeostazę (termoregulacja, osmoregulacja, stałość składu 

płynów ustrojowych, ciśnienie krwi, rytmy dobowe). 

 

Odżywianie się.  

Uczeń: 

5. przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu, w 

szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, błonnika, witamin; 
6. przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie funkcją; 

7. przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu; 

8. przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym 

człowieka;  
9. wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu; 

10. przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w 

przewodzie pokarmowym; 
11. przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym; 

12. przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu; 

13. przedstawia zasady racjonalnego żywienia; 

14. przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne; 

15. podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej profilaktyki; 

16. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, 

badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka 
jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroby Crohna. 



Odporność.  

Uczeń: 

 

17. rozróżnia odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną; 

18. opisuje sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny); 
19. przedstawia narządy i komórki układu odpornościowego; 

20. wyjaśnia, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawia jej znaczenie w transplantologii; 

21. wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego i przedstawia znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh; 
22. analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź 

immunologiczna) oraz podaje sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby 

autoimmunologiczne). 

Wymiana gazowa i krążenie. 

 Uczeń: 

 

23. wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka; 

24. przedstawia warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej 
płuc; 

25. wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc; 

26. opisuje wymianę gazową w tkankach i płucach uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w 

różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku 
zewnętrznym  

27. analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, 

pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog); 

28. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG 

klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia); 

29. przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych; 
30. wyjaśnia na podstawie schematu proces krzepnięcia krwi; 

31. wykazuje związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych; 

32. przedstawia budowę serca oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym; 

33. przedstawia automatyzm pracy serca; 

34. wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia 

sercowego, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, udar, żylaki); przedstawia znaczenie 

badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, 
badanie Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi); 

35. przedstawia funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawia rolę limfy. 
 


