
Zobacz więcej na BIOLOGHELP.COM

Przykładowe pytania z części ustnej etapu centralnego 
Olimpiady Biologicznej

Poniżej  przedstawiam  przykładowe  pytania/zagadnienia jakie  pojawiły  się  w 
poprzednich latach na części ustnej etapu centralnego OB. Nie jest to dokładna treść 
pytań, lecz są to raczej punkty ułożone na podstawie doświadczeń uczestników, które 
należałoby  rozwinąć  i  omówić. Więcej  informacji  na  temat  przebiegu  tego  etapu 
można znaleźć w artykule na stronie biologhelp.com/etap_ustny.

OB 2009/2010

Komisja II
1. Omówić proces podwójnego zapłodnienia.

2. Geny homeotyczne.

3. Metody zwalczania bakterii.

4. Omówić 3 rodzaje aktywności elektrycznej u człowieka na podstawie obrazków 
(aktywność neuronów, mózgu i serca).

5. Dopasować schematy przekrojów liści do zdjęć całych roślin, omówić różnice w 
budowie.

6. Zdjęcia  preparatów  spod  mikroskopu  świetlnego,  fluorescencyjnego, 
elektronowego  transmisyjnego  i  skaningowego  –  omówić  techniki 
mikroskopowe.

7. Rośliny transgeniczne – zalety i wady.

8. Retrowirus (rysunek) – rozpoznać elementy, omówić rolę otoczki.

9. Przeciwciała – omówić budowę, działanie i znaczenie.

10. Układ  trawienny  –  przebieg  trawienia,  korzyści  z  występowania  układu 
trawiennego.

11. Na czym polega hipercholesterolemia dziedziczna.

12. Tkanka kostna (zdjęcie z mikroskopu) – rozpoznać, opisać funkcje w organizmie, 
krwiotworzenie w kościach.

13. Choroby autoimmunologiczne (przyczyny, objawy, możliwe terapie).

14. Oddziaływanie kwasów nukleinowych z białkami na 2 przykładach (połączenie 
DNA z histonami, translacja).
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15. Limfocyty, oddziaływania między nimi.

16. Zarodziec malarii – rozpoznać, omówić cykl życiowy.

17. Układ autonomiczny – budowa i funkcje.

18. Immunofluorescencja, metody badań wykorzystujące przestrzenną białek.

Komisja III
1. Kaktus – rozpoznać, jak rośliny radzą sobie ze stresem.

2. Rak pustelnik – rozpoznać.

3. Cykada – rozpoznać, ewolucja układów oddechowych na podstawie rysunków.

4. Huba – rozpoznać, systematyka grzybów.

5. Kaktus  –  rozpoznać,  omówić  2  inne sukulenty  i  przystosowania  adaptacyjne 
sukulentów do środowiska.

6. Kolczatka – rozpoznać, omówić stekowce.

7. Grzybień biały – rozpoznać, omówić teorię telomową.

8. Koral  – rozpoznać i  oznaczyć,  omówić inne organizmy zaliczane do tej  grupy 
systematycznej, rola raf koralowych, organizmy kolonijne.

9. Skrzypłocz – rozpoznać i oznaczyć, omówić czynniki wpływające na ewolucję.

10. Rośliny synantropijne.

11. Orzech ziemny – rozpoznać, oznaczyć.

12. Porostnica  wielokształtna  (preparat)  –  rozpoznać  i  oznaczyć,  Budowa  i 
przystosowania do środowiska życia.

13. Pijawka (preparat) – rozpoznać i oznaczyć, przystosowania do półpasożytnictwa.

14. Żywice z 2 gatunków drzew – rozpoznać co to jest, skład żywicy, mechanizmy 
obronne roślin, jak się zmieniały.

15. Łopian – rozpoznać i oznaczyć, w jaki sposób się rozsiewa,  inne rośliny, które 
rozsiewają się w ten sposób, inne sposoby rozsiewania.

16. Obraz siedliska – torfowisko, rozpoznać, omówić.

17. Dzbanecznik – rozpoznać, oznaczyć.

18. Szkielet  wewnętrzny  mątwy  –  rozpoznać,  omówić  przedstawicieli  gromady 
zarówno żyjących i wymarłych form.

19. Gąbka – rozpoznać preparat, budowa, przepływ wody, inne podobne organizmy 
osiadłe. 
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OB 2007/2008

Komisja II

1. Mechanizm sprzężenia zwrotnego, termoregulacja i rola mózgu w tym procesie, 
udział brunatnej tkanki tłuszczowej oraz wątroby w termogenezie.

2. Mózg – części mózgu i ich funkcje, pamięć, EEG, bruzdy kory – znaczenie.

3. Komórki bakteryjne – transformacja, podziały komórkowe.

4. Sprzężenie zwrotne ujemne na przykładzie schematu regulacji oddechowej.

5. Układ  wegetatywny  ,  schemat  budowy  i  działania  autonomicznego  układu 
nerwowego, dlaczego autonomiczny.

6. Synteza białek u eukariontów i prokariontów, wykorzystanie tych organizmów 
do produkcji białek.

7. Procesy płciowe u bakterii (koniugacja), transformacja, PCR, klonowanie.

8. Serce – dwa wykresy – rozpoznać fazę skurczu i rozkurczu, automatyka pracy 
serca; czy serce jest unerwione, wpływ współczulnego układu nerwowego na 
pracę serca.

9. Układ autonomiczny – unerwienie organizmu, rola w homeostazie.

10. Fitohormony  –  winogrona  duże  i  małe,  wpływ  gibereliny,  klasyczne 
doświadczenie  z  giberelinami  (o  ryżu),  czy  widzisz  podobieństwa  pomiędzy 
hormonami  zwierzęcymi,  a  fitohormonami;  zastosowanie  praktyczne 
fitohormonów.

11. Korzeń  (3  fotografie)  –  wymienić  tkanki  wchodzące  w  jego  skład,  omówić 
transport wody w roślinie, jak można go zakłócić (np. dodać detergentu).

12. Mejoza,  organizmy  haplo-  i  diploidalne,  przewaga  ewolucyjna  jednych  nad 
drugimi.

Komisja III

1. Kaktus,  archeany  –  omówienie  przystosowań  do  ekstremalnych  warunków 
bytowania.

2. Ślimak  wstężyk  –  rozpoznać;  omówienie  strategii  rozrodczych  u  zwierząt, 
rodzaje szkieletów u zwierząt.

3. Rozmnażanie  płciowe  i  bezpłciowe,  partenogeneza,  partenokarpia,  koszty 
rozmnażania.
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4. Małż  –  rozpoznać;  skutki  inwazji  gatunków  obcych  na  przykładzie  racicznicy 
zmiennej.

5. Sukulenty – przystosowania.

6. Dziewięćsił  bezłodygowy  –  rozpoznać,  systematyka;  ochrona  roślin,  formy 
ochrony gatunkowej.

7. Mniszek lekarski – rozpoznać; budowa kwiatu, dlaczego są barwne, antocyjany, 
omówić inne rośliny o znaczeniu gospodarczym.

8. Rozwielitka  (żywe  okazy  oraz  zdjęcia)  –  rozpoznać;  rola  planktonu  w 
biocenozach.

9. Gniazdo os – rozpoznać; z czego zrobione, dobór krewniaczy.

10. Cykady – rozpoznać.

11. Rośliny nago- i okrytonasienne, formy liści i ich funkcje, modyfikacje, igły sosny.

12. Trylobit – rozpoznać; żywe skamieniałości, relikty.

13. Wyjaśnij  pojęcia:  rogi,  poroże,  ciosy;  różnorodność  wytworów skóry,  z  czego 
powstał róg nosorożca (z włosów).

14. Gupiki (słoik z rybami) – rozpoznać i podać systematykę.

15. Znaczenie płci, dobór płciowy.

16. Kwiatostan cebuli (rysunek) – rozpoznać i podać systematykę.

17. Muszla omułka – rozpoznać i podać systematykę; wymienić 3 gatunki z tej grupy 
organizmów ważne dla gospodarki, sposoby oddychania organizmów wodnych.

18. Szkielet gołębia – czy gniazdownik, omówić przystosowania do lotu.

19. Aparaty gębowe owadów.

 OB 2005/2006

Komisja II

1. Schemat błony mitochondrialnej, wyjaśnić pojęcie łańcucha oddechowego.

2. Korzeń boczny (zdjęcie preparatu) – omówić merystemy (czym są, jak można je 
rozpoznać, jak powstają).

3. Schemat budowy oka i siatkówki, mechanizm widzenia, wady wzroku.

4. Schemat komórki  roślinnej  z  zaakcentowaną ścianą komórkową,  widocznymi 
mikrofibrylami celulozy, wzór strukturalny celulozy – omówić ten biopolimer, czy 
występuje on we wszystkich królestwach organizmów żywych.
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5. Schemat mitozy, omówić przebieg i znaczenie tego procesu.

6. Trzustka, funkcje trzustki.

7. Zdjęcie i schematy mitochondriów – omówić budowę i funkcje tego organellum.

8. Wymienić i omówić 3 metody badań genetycznych stosowanych w medycynie.

9. Merystemy – gdzie i kiedy się pojawiają, omówić hormony roślinne.

10. Kosmki jelitowe, omówić trawienie.

11. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie (zdjęcie z mikroskopu elektronowego) – 
omówić jego funkcje, rozpoznać na podstawie retikulum, czy jest to komórka 
zwierzęca, czy roślinna.

12. Bakterie, znaczenie bakterii.

13. Omówić role komórek zwierzęcych.

14. Omówić przewodzenie w neuronach.

15. Przysadka mózgowa – omówić funkcje i regulację hormonalną.

16. Omówić rodzaje ruchów roślin.

17. Zdjęcie  genotypu  wirusowego  i  bakteryjnego  –  omówić  uporządkowanie 
materiału genetycznego u wirusów, bakterii i prokariontów.

18. Rozpoznać rodzaje tkanki mięśniowej.

19. Kancerogeneza – omówić.

20. Skóra, receptory skóry, jak przekazywana jest w nich informacja.

21. Poliploidyzacja – omówić.

22. Omówić  różne  rodzaje  rozmnażania  (płciowe,  bezpłciowe,  neotenia, 
partenogeneza, partenokarpia itp.).

23. Oddziaływanie hormonów na komórki docelowe.

Komisja III

1. Podbiał  –  rozpoznać  gatunek,  podać  dwa  inne  gatunki  z  rodziny,  do  której 
należy, budowa kwiatów, funkcja koloru organów roślinnych.

2. Dwa  zęby  lofodontyczne  –  oznaczyć,  omówić  budowę  zębów,  omówić  kozy 
basenu morza śródziemnego, udomowienie kóz.

3. Gazela, rogi inne organy obronne zwierząt.

4. Żyto – rozpoznać i oznaczyć.

5. Postać dorosła i larwa ważki (preparaty) – rozpoznać, w jakich środowiskach żyje 
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ten organizm, w jakich ekosystemach, jaki typ przeobrażenia występuje u niego, 
co  to  jest  klucz  dychotomiczny,  zaproponować  klucz  dychotomiczny  dla  4 
gatunków owadów (mogą być wymyślone).

6. Ryba  łososiowata  –  rozpoznać,  omówić  przystosowania  ryb  do  pływania, 
omówić wędrówki ryb.

7. Fasola  „jaś”  –  zidentyfikować,  omówić  rośliny  motylkowe  –  symbioza  z 
bakteriami  brodawkowymi,  znaczenie  tej  symbiozy,  budowa  kwiatów  roślin 
motylkowych, znaczenie roślin motylkowych w żywieniu.

8. Gałązka rośliny – oznaczyć,  omówić charakterystyczne cechy liścia tej  rośliny, 
omówić sposoby przetrwania zimy przez rośliny.

9. Gupik w słoiczku – zidentyfikować i oznaczyć.

10. Cykada – rozpoznać i oznaczyć, omówić rozwój.

11. Trzcina  –  rozpoznać,  omówić  sposoby  rozmnażania,  bioróżnorodność,  a 
stabilność ekosystemu.

12. Mech – oznaczyć, omówić występowanie, cykl rozwojowy i znaczenie.

13. Cis – rozpoznać, omówić.

14. Moczarka kanadyjska – rozpoznać, omówić biologię jej życia.

15. Trawy  –  rozpoznać  gatunek,  omówić  dwa  biomy  trawiaste  (podać  przykłady 
gatunków), omówić różnice pomiędzy jedno- i dwuliściennymi.

16. Ślimak – rozpoznać, omówić rodzaje szkieletów zwierząt.

17. Jemioła – rozpoznać, dlaczego jest półpasożytem, omówić przystosowania do 
pasożytnictwa,  sposób  rozsiewania  nasion,  pytanie  dodatkowe:  jak  pasożyty 
wpływały na ewolucję.

18. Szczupak – rozpoznać i oznaczyć, zęby, fizjologia, drapieżnictwo.

19. Leszczyna – rozpoznać, omówić jej sposób rozmnażania.

20. Kość udowa – zidentyfikować, ścięgna i  więzadła,  5 przystosowań ssaków do 
lokomocji.

21. Szarotka – rozpoznać i oznaczyć, wymienić 5 innych roślin chronionych.

22. Szyszka i gałęzie sosny – rozpoznać, czy jest to steno- czy eurybiont. 

OB 2004/2005

Komisja II

1. Prokarionty i eukarionty – porównanie.
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2. Schemat  działania  sprzężenia  zwrotnego,  omówić  sprzężenia  zwrotne  w 
działaniu hormonów.

3. Schemat procesu płciowego u bakterii, zastosowania w biotechnologii.

4. Ściana komórkowa – budowa i funkcje.

5. Nabłonek  walcowaty  z  dróg  rodnych  (zdjęcie  z  mikroskopu  optycznego)  – 
rozpoznać, omówić tkanki nabłonkowe.

6. Zdjęcie  preparatu  mikroskopowego  budowy  pierwotnej  korzenia,  omówić 
budowę i funkcje korzenia.

7. Zdjęcie  czerniaka  skóry,  omówić  transformację  nowotworową,  diagnozę  i 
leczenie nowotworów.

8. Bakteriofagi – omówić budowę i zastosowania.

9. Siatkówka oka –  mechanizm powstawania  obrazu na siatkówce,  akomodacja 
oka, chemizm widzenia.

10. Fotografie  2  lilii,  małej  i  dużej,  obraz  jąder  komórkowych  –  rozpoznać 
poliploidyzację, o poliploidach.

11. Trzy zdjęcia kariotypów aneuploidalnych (zespół Downa, Klinefeltera, Turnera), 
podać 3 sposoby wykorzystania biologii molekularnej w diagnostyce medycznej.

12. Zdjęcie przedstawiające mejozę – rozpoznać fazę, omówić mejozę.

13. Tętnica,  żyła,  naczynia  włosowate  (rysunek)  –  budowa  i  funkcja,  omówić 
wybrane choroby układu krążenia.

14. Szorstkie  retikulum  endoplazmatyczne  (zdjęcie  spod  mikroskopu 
elektronowego) – rozpoznać i omówić funkcje,

15. Schemat replikacji, omówić budowę i replikację DNA.

16. Fosforylacja oksydacyjna i fotosynteza.

17. Przysadka, podwzgórze – omówić funkcję i ich hormony.

18. Chloroplast  i  komórka  roślinna  z  widocznymi  chloroplastami  (zdjęcia  z 
mikroskopu  elektronowego),  przekrój  poprzeczny  przez  liść  rośliny 
dwuliściennej  (zdjęcie  z  mikroskopu  optycznego)  –  omówić  fotosyntezę,  czy 
chloroplasty występują we wszystkich komórkach roślinnych.

19. Przekrój przez jajowód i pęcherzyk Graafa (zdjęcie), oogeneza, funkcje układu 
rozrodczego.

20. Kwiatostan trawy,  porównanie  dwuliściennych  i  jednoliściennych,  czy  istnieją 
trawy poliploidalne, charakteryzować pszenżyto.

21. Fotografie  stułbi  i  wypławka,  omówić  typy  rozmnażania:  poliembrionia, 
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partenogeneza, neotenia.

22. Kwiatostany męskie i żeńskie nagonasiennych, omówić cykle życiowe roślin.

23. Rysunek trzustki, omówić jej funkcje.

24. Kosmki jelitowe – budowa i funkcje.

25. Szpik  kostny  (zdjęcie  spod  mikroskopu)  –  omówić  funkcje  w  organizmie 
człowieka, podział krwinek białych, czas ich życia, przyczyny degeneracji.

26. Tkanka nerwowa, impuls nerwowy.

27. Rysunek nerki  –  omówić funkcje tego narządu, sposoby wydalania zbędnych 
produktów przemiany materii u różnych organizmów.

28. Ekspresja informacji genetycznej u prokariontów i eukariontów – podobieństwa 
i różnice.

29. Koniugacja,  transdukcja  i  transformacja  –  omówić  procesy  oraz  ich 
wykorzystanie w biotechnologii.

30. Bakterie, zastosowania w biotechnologii.

Komisja III

1. Trawy – jakie zbiorowiska tworzą, flora i fauna zbiorowisk roślinnych tworzonych 
przez trawy (sawanna, step), czy gryka jest trawą.

2. Jeżyk  (zdjęcie)  –  rozpoznać,  podać  czym  różni  się  od  jaskółki,  porównanie 
gniazdowników i zagniazdowników.

3. Rozpoznać grzyb (workowiec lub podstawczak), omówić cykle życiowe grzybów.

4. Pszenica  –  rozpoznać  okaz,  podać  przykłady  innych  jednoliściennych  o 
podobnych  kwiatostanach,  omówić  rolę  selekcji  (doboru  sztucznego)  w 
powstawaniu roślin uprawnych.

5. Mucha  –  rozpoznać,  systematyka,  sposoby  odżywiania  w  obrębie  rzędu,  do 
którego należy ten gatunek.

6. Moczarka kanadyjska – rozpoznać, omówić charakter zbiorowiska roślinnego, w 
którym żyje, omówić przystosowania roślin do życia w wodzie.

7. Kefir – rozpoznać okaz (chodziło o bakterie, które podane były na opakowaniu),  
omówić zastosowania bakterii w gospodarce człowieka.

8. Gepard (zdjęcie) – rozpoznać, podać 5 innych gatunków kotów, omówić prawo 
Hardy-Weinberga i  efekt wąskiego gardła, czy dobór naturalny może utrwalić 
nowy gen.

9. Trzy  gatunki  nietoperzy  (zdjęcia:  nocek,  podkowiec  i  gacek  wielkouchy)  – 
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rozpoznać,  wymienić  inne  gromady  zdolne  do  lotu,  omówić  narządy 
homologiczne i analogiczne.

10. Kaktus  –  rozpoznać  okaz,  omówić  funkcje  cierni,  podać  5  przykładów 
przystosowań roślin do skrajnych warunków środowiska.

11.  Jeżowiec (szkielet bez kolców) – rozpoznać, systematyka szkarłupni, symetria 
ciała szkarłupni.

12. Głowonóg,  omówić  różnorodność  mięczaków,  podać  sposoby  odżywiania 
organizmów wodnych.

13. Skrzyp  (zdjęcie)  –  rozpoznać,  omówić  filogenezę  roślin,  udowodnić,  że 
przystosowania paprotników przewyższają przystosowania mszaków.

14. Torfowiec  (zdjęcie)  –  rozpoznać,  kryteria  podziału  roślin  na  wyższe  i  niższe, 
występowanie i znaczenie ekologiczne torfowisk.

15. Gawron, kruk, wrona (zdjęcia) – rozpoznać, podać różnice między tymi ptakami, 
podać  nazwę  ptaka  podobnego  do  nich  (kawka),  omówić  pokrewieństwo 
ewolucyjne ptaków i gadów.

16. Listownica (zdjęcie)  – rozpoznać, omówić formy morfologiczne i  anatomiczne 
glonów (kolonia, komórczak, pełzak), systematyka glonów.

17. Stadium rozwojowe owada (okaz w słoiku) – rozpoznać, omówić larwy owadów.

18. Modrzew  –  rozpoznać,  specyfika  fenologiczna  gatunku,  podać  5  sposobów 
przeżywania  zimy  u  roślin  nasiennych  naszej  strefy  klimatycznej  (fanerofity, 
chamefity, hemikryptofity, terofity, geofity).

19. Kleszcze  (okazy  w  formalinie)  –  podać  systematykę,  omówić  przystosowania 
stawonogów  do  różnych  środowisk  życia,  na  jakim  kontynencie  stawonogi 
stwarzają  największe  zagrożenie  dla  człowieka  (Australia,  bo  występuje  tam 
bardzo dużo silnie jadowitych gatunków).

20. Jemioła  –  rozpoznać,  biologia  rozmnażania  się  (sposób  roznoszenia  nasion), 
podać 5 przystosowań dowolnych organizmów do pasożytnictwa.

21. Krewetka (okaz) – rozpoznać, scharakteryzować 3 wodne zespoły ekologiczne.

22. Omułek – rozpoznać, omówić systematykę, wymienić 3 gatunki małży istotnych 
gospodarczo, omówić przystosowania zwierząt do wymiany gazowej.

23. Tasiemiec  (okaz)  –  rozpoznać,  podać  5  innych  gatunków  pasożytniczych 
płazińców, przystosowania do pasożytnictwa, cykle życiowe.

24. Kwitnąca gałązka leszczyny – rozpoznać, wyjaśnić dlaczego kwiatostan ma taką 
formę, omówić sposoby ochrony roślin przed samozapyleniem, zastosowania 
palinologii.
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25. Podbiał – rozpoznać, do jakiej rodziny należy, podać 3 innych przedstawicieli tej 
rodziny, omówić rodzaje kwiatostanów roślin okrytonasiennych.

26. Gałązka świerka – rozpoznać, podać 3 inne gatunki drzew iglastych, wyjaśnić jak 
je można odróżnić, omówić 2 wybrane biomy leśne.

27. Mech płonnik – rozpoznać, omówić cykl rozwojowy (zwrócić uwagę na różnice 
względem cykli rozwojowych nasiennych).

28. Owoc  awokado  (okaz)  –  rozpoznać,  podać  5  rodzajów  owoców,  omówić 
powstawanie owoców.

29. Wanilia (okaz) – rozpoznać, podać 5 grup roślin użytkowych.

30. Nasiono soczewicy (okaz) – rozpoznać, omówić rośliny motylkowe.

OB 1999/2000

Komisja II

1. Tkanka nerwowa – rozpoznać preparat, przystosowania do pełnionych funkcji.

2. Tkanka kostna – rozpoznać preparat, omówić dynamikę tkanki oraz hormony za 
nią odpowiedzialne.

3. Tkanka  nabłonkowa  –  rozpoznać,  podać  rodzaje  nabłonków,  co  umożliwia 
tworzenie tkanek.

4. Jądro komórkowe – preparat, wskazać procesy odbywające się w jądrze.

5. Plazmoliza w komórce (preparat).

6. Mięsień sercowy – preparat, szkielet komórki.

7. Tkanka  twórcza  –  zdjęcie  spod  mikroskopu  (jakiego?),  rozpoznać  podziały 
komórkowe. Jakie funkcje pełnią białka.

8. Kwiat – przekrój (preparat) na wysokości pylników, omówić budowę kwiatu.

9. Komórka roślinna – preparat cechy komórki rośliny porównać ze zwierzęcą.

10. DNA – budowa, funkcja, pojęcie genu.

11. Błona komórkowa – budowa i teorie.

12. Tkanka  mięśniowa  –  preparat,  wymienić  elementy  oraz  nośniki  energii  w 
komórce, mechanizm skurczu mięśnia.

13. Kallus na agarze – rozpoznać, wykorzystanie we współczesnej biotechnologii.

14. Problemy związane z replikacją DNA.

15. Drożdże jako organizmy modelowe w inżynierii genetycznej.
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16. Chromosomy  –  preparat  mikroskopowy,  omówić  budowę  chromosomu,  czy 
Mendel znał te struktury i dlaczego udało mu się II prawo Mendla.

17. Mitoza – preparat, anafaza, po czym rozpoznać tą fazę, ile jest grup sprzężeń 
genów,  zależność  między  ilością  DNA,  a  liczbą  chromosomów,  wykazać 
znaczenie w ewolucji.

18. Mięsień  sercowy  –  cytoszkielet,  komórki,  wymienić  mikrofilamenty,  funkcja, 
autonomiczność skurczu serca.

19. Nabłonek jelita (zdjęcie)  – budowa i  funkcje układu pokarmowego człowieka, 
Wpływ hormonów na układ pokarmowy.

20. Mitoza (preparat) – rozpoznać fazę, porównać z mejozą.

21. Komórka  prokariotyczna  i  eukariotyczna  –  rozpoznać  pod  mikroskopem, 
porównać,  teoria  obecnie  tłumacząca  powstanie  tych  komórek,  jak  powstały 
chloroplasty i mitochondria.

22. Drewno (preparat) – budowa, funkcja.

23. Aneuploidia (zdjęcia)  – rodzaje mutacji,  czynniki  mutagenne i  ich mechanizm 
działania, przykłady aneuploidii u człowieka.

24. Mięsień poprzecznie prążkowany (preparat) – związek budowy z funkcją, skąd 
bierze się energia do skurczu, zdobywanie i przechowywanie energii.

25. Wiciowce (zdjęcie) – sposób poruszania, mechanizm.

26. Stożek wzrostu korzenia (preparat)  – po czym rozpoznać,  że jest to preparat 
korzenia,  różnice  między  komórką  roślinną,  a  zwierzęcą,  plazmoliza,  a 
deplazmoliza.

27. Komórka  zwierzęca  (zdjęcie)  –  komórka  z  dwoma jądrami,  widać  na  zdjęciu 
retikulum  endoplazmatyczne,  omówić  jego  funkcje,  mechanizm  działania 
hormonów.

28. Komórka roślinna (zdjęcie) – przedziały komórki, funkcje białek.

29. Fotosynteza.

30. Stożek  wzrostu  pędu  (preparat)  –  rozpoznać,  co  on  wytwarza  (auksyny), 
mechanizm działania i transport auksyn.

31. Escherichia coli  (zdjęcie)  – czy bakteria ta ma zastosowanie w biotechnologii, 
jakie inne organizmy mają zastosowanie.

32. Korkowica – komórki żywe czy martwe.

33. Krew (preparat) – homeostaza u organizmów.

34. Hormony tłuszczowe zwierzęce.
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35. Hepatocyty  wątroby  (preparat)  –  dlaczego  komórki  nie  dzielą  się  w  sposób 
niekontrolowany, mechanizmy nowotworzenia.

Komisja III

1. Pałka wąskolistna (zdjęcie) – gdzie występuje, jaka jest dynamika ekosystemu, 
systematyka.

2. Pstrąg  –  zdjęcie,  przystosowania  roślin  i  zwierząt  do  życia  w  wodzie, 
systematyka.

3. Ryby pancerne (zdjęcie) – jak kreacjonizm tłumaczy wyginięcie tych ryb. Jaka jest 
różnica między kreacjonizmem, a ewolucjonizmem.

4. Borowik  (zdjęcie)  –  nazwa  grzyba,  współpraca  między  organizmami, 
systematyka.

5. Żaba  wodna  (zdjęcie)  –  czy  zwierzę  uniezależniło  się  od  wody,  wyjście 
kręgowców na ląd w obrębie poszczególnych gromad, systematyka.

6. Jeleń (zdjęcie) – czy mają poroże czy rogi, do jakiego biomu zaliczymy.

7. Szarotka (zdjęcie) – okaz i systematyka, formy ochrony przyrody.

8. Śledź (zdjęcie)  – systematyka, czy występuje w faunie Polski,  dlaczego tworzy 
ławice, czym wytłumaczyć dobór indywidualny i grupowy.

9. Foksterier (zdjęcie) – co to jest udomowienie, czy jest to rasa, która powstała w 
wyniku doboru naturalnego czy sztucznego.

10. Pszczoła (zdjęcie) – struktura społeczna i dobór krewniaczy.

11. Pieczarka  –  rozpoznać  okaz,  podać  rodzaje  hymenium,  grzyby  trujące,  rola 
grzybów, sposoby odżywiania, rola w ekosystemie.

12. Jeż  (zdjęcie)  –  co  spowodowało  ich  specjację,  jeż  wschodnioeuropejski  i 
zachodnioeuropejski.

13. Kosodrzewina  –  rozpoznać  na  podstawie  szyszki,  rośliny  górskie,  piętra 
roślinności.

14. Pstrąg w formalinie – rozpoznać, podać przystosowania organizmów do życia w 
wodzie, systematyka.

15. Kumak górski (zdjęcie) – neotenia, przykład neotenii, jakie informacje pomagają 
ustalić filogenezę, dowody na to.

16. Motyl  rusałka  (zdjęcie)  –  mimetyzm,  mimikra,  ewolucja  tych  zjawisk  (dryf 
genetyczny), znaczenie w ewolucji, systematyka.

17. Żaba zielona (zdjęcie) – przystosowania do życia w środowisku, systematyka.
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18. Traszka w formalinie – strategie R i K w środowisku stabilnym, systematyka.

19. Tyranozaur (ilustracja) – zaliczyć do rodzaju, dlaczego i kiedy wymarły dinozaury.

20. Orka (zdjęcie) – systematyka, jak doszło do powstania płetw.

21. Sinice  –  czas  powstania,  skamieniałość,  doświadczenie  potwierdzające 
biogenezę.

22. Kaktus  (okaz)  –  przyporządkować  do  rodziny,  organizmy  występujące  na 
pustyniach i w skrajnych temperaturach.

23. Pszczoła (zdjęcie) – dobór krewniaczy, przykłady altruizmu.

24. Lis  (zdjęcie)  –  systematyka,  podać  jego  bliskiego  krewniaka  (piesiec,  reguła 
Bergmana).

25. Porost  –  forma,  budowa,  rozmnażanie,  różnice  między  płciowym,  a 
bezpłciowym.

26. Wydra (zdjęcie) – podać rodzinę, dlaczego drapieżców jest mało w stosunku do 
producentów,  utworzyć  długi  i  krótki  łańcuch  pokarmowy,  w  jakich 
środowiskach one występują najczęściej.

27. Szympans  (zdjęcie)  –  systematyka,  czy  człowiek  pochodzi  od  szympansa, 
omówić antropogenezę.

28. Kos  (zdjęcia)  –  skrzydła  ptaka,  makro  i  mikroewolucja,  pochodzenie  ptaków, 
radiacja, homologia skrzydeł, ewolucja kończyn wśród kręgowców.

29. Jodła  (gałązka)  –  z  czym można  ją  pomylić,  ile  mamy gatunków jodły,  gdzie 
występuje, czy ma uwiciowione plemniki.

30. Paproć (zdjęcie) – systematyka, główne etapy ewolucji roślin, kalamity, budowa 
paproci, zróżnicowanie.

31. Niedźwiedź  polarny  (zdjęcie)  –  określić  dlaczego  ma  takie  małe  uszy,  reguły 
ekogeograficzne (zależność budowy od środowiska).

32. Ważka  (okaz,  owad  dorosły  i  larwa)  –  określić  rząd,  czy  można  nazwać  go 
organizmem pierwotnym i dlaczego, przeobrażenie zupełne i niezupełne.

33. Gepard (zdjęcie) – rząd, przyczyny ginięcia.

34. Wilk (zdjęcie)  – podać systematykę, wyjaśnić co to jest takson, różne rodzaje 
systematyki.

35. Bizon (zdjęcie) – europejski odpowiednik, rodzaje barier ekologicznych, czy jest 
możliwa specjacja gdy nie ma bariery.
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