
Zadanie 1. (0-1) 

Uczniowie przeprowadzili doświadczenie z siewkami rzodkiewki. Przygotowali trzy zestawy 

doświadczalne, z których każdy zawierał tę samą liczbę jednakowych siewek. Każdy zestaw siewek 

naświetlali przez 10 dni światłem o jednakowym natężeniu, ale o innej barwie: białej, czerwonej lub 

zielonej. Codziennie mierzyli przyrost roślin.  

Określ problem, który uczniowie chcieli rozwiązać. 

A. Czy natężenie światła wpływa na wzrost siewek rzodkiewki? 

B. Czy obecność światła wpływa na wzrost siewek rzodkiewki? 

C. Czy barwa światła ma wpływ na wzrost siewek rzodkiewki? 

D. Czy czas naświetlania ma wpływ na wzrost siewek rzodkiewki? 

 

Informacje do zadań 2 i 3 

Janek postanowił zbadać, czy kiełkujące nasiona fasoli 

oddychają. W tym celu przygotował zestaw 

doświadczalny, którego schemat przedstawił na 

poniższym rysunku.  

 

Janek pozostawił zestaw doświadczalny w pomieszczeniu 

o temperaturze pokojowej, a po 48 godzinach dokonał 

obserwacji.  

 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Dwaj koledzy uważają, że Janek zaplanował doświadczenie nieprawidłowo. Swoje uwagi zapisali w tabeli. 

Oceń uwagi kolegów Janka. Wybierz T (tak), jeśli uwaga jest uzasadniona, lub N (nie) – jeśli jest 

nieuzasadniona. 

Janek powinien dodatkowo przygotować zestaw kontrolny z suchymi nasionami fasoli.  T N 

Janek powinien powtórzyć swoje doświadczenie, aby upewnić się co do wyniku.  T N 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Jaki był wynik obserwacji dokonanych przez Janka? Wybierz odp. A lub B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 

A. Woda wapienna zmętniała, ponieważ 

 
1. kiełkujące nasiona wydzielają 

CO2. 

B. Woda wapienna nie zmętniała, 2. kiełkujące nasiona wydzielają 

O2. 

 

Zadanie 4. (0-2) 

Aby zbadać, po której stronie liści zachodzi intensywniejsze parowanie, uczniowie przygotowali trzy 

zestawy doświadczalne. W każdym z nich do zlewki napełnionej 100 ml wody włożyli gałązkę śliwy (z 

trzema liśćmi) w taki sposób, aby liście pozostały ponad jej powierzchnią. Powierzchnię wody w każdej 

zlewce pokryli cienką warstwą oleju roślinnego. Następnie liście posmarowali wazeliną: w zestawie 1. po 

stronie dolnej, w zestawie 2. po stronie górnej, a w zestawie 3. nie posmarowali liści. Zestawy 

doświadczalne umieścili w jednakowych warunkach. Po 24 godzinach zaobserwowali obniżenie się 

poziomu wody w zlewkach. 

 

4.1. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Próbą kontrolną w przeprowadzonym doświadczeniu: 

A. jest zestaw 1.  B. jest zestaw 2.  C. jest zestaw 3. 

 

4.2. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C i uzasadnienie 1. albo 2. 

 Poziom wody obniżył się: 

A. najmniej w 

zestawie 1., 

 

 

ponieważ 

1 aparaty szparkowe w liściach tej rośliny występują głównie po 

stronie dolnej. 

B. w zestawie 2., 2. aparaty szparkowe w liściach tej rośliny  

występują głównie po stronie górnej. C. w zestawie 3., 



Zadanie 5. (0-1) 

Karol postanowił zbadać, jaka ilość cukru jest optymalna dla rośnięcia ciasta drożdżowego. Wydawało mu 

się, że im więcej cukru doda, tym bardziej ciasto wyrośnie. W tym celu przygotował  ciasto z mąki, wody i 

drożdży. Następnie podzielił je na 5 równych porcji. Do czterech porcji dodał od 1 do 4 łyżek cukru. 

Napełnił przygotowanymi porcjami 5 identycznych rurek do poziomu 5 cm i postawił je obok siebie w 

pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Po 10 minutach zmierzył, o ile ciasto urosło. Wyniki pomiaru 

zapisał w poniższej tabeli. 

 
 

Jaką hipotezę sprawdzał Karol w tym doświadczeniu? 

A. Cukier jest potrzebny do rośnięcia ciasta. 

B. Składniki niezbędne do rośnięcia ciasta to: woda, mąka, drożdże, cukier. 

C. Jaka ilość cukru jest optymalna dla rośnięcia ciasta drożdżowego? 

D. Im więcej cukru zostanie dodane do ciasta, tym bardziej ciasto wyrośnie. 

 

Zadanie 6. (0-1) 

Trzej inni uczniowie uważają, że Karol nie może sprawdzić swojej hipotezy, ponieważ źle zaplanował 

doświadczenie. Oceń, czy ich uwagi są słuszne. 

 

Wybierz T (tak) albo N (nie). 

Karol powinien dodatkowo przygotować ciasto bez drożdży i cukru. T N 

Karol powinien umieścić rurki z ciastem w pomieszczeniach o różnej temperaturze. T N 

Karol powinien wykonać to doświadczenie kilka razy. T N 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A–F w taki sposób, 

aby informacja o drożdżach była prawdziwa. 

Drożdże nie potrafią wytwarzać związków pokarmowych z prostych związków 

nieorganicznych, lecz muszą je pobierać ze środowiska, czyli są 

A B 

Energię niezbędną do życia wytwarzają głównie w procesie fermentacji alkoholowej, 

czyli przeprowadzają oddychanie 

C D 

W wyniku tego procesu wydziela się E F 

 

A. pasożytami;   B. cudzożywne  

C. tlenowe;    D. beztlenowe 

E. dwutlenek węgla;   F. tlen 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Do doświadczenia sprawdzającego wpływ wody na proces kiełkowania przygotowano próbę badawczą w 

następujący sposób: szklany spodek wyścielono ligniną zwilżoną wodą, a następnie wysiano tam 25 nasion 

rzeżuchy. 

 

Do przygotowania próby kontrolnej nie należy wykorzystywać 

A. nasion rzeżuchy. 

B. spodka. 

C. ligniny. 

D. wody. 

 

 

 



 

Zadanie 9. (0-1) 

Eten (etylen) jest hormonem roślinnym przyśpieszającym dojrzewanie owoców. Wydzielany jest na 

przykład przez niektóre dojrzałe owoce. Aby sprawdzić, czy jabłka wydzielają eten, uczniowie zaplanowali 

doświadczenie z użyciem niedojrzałych, zielonych pomidorów i dojrzałych jabłek, które umieszczono w 

szklanych słoikach. W słoiku I umieszczono  dojrzałe jabłka, w słoiku II niedojrzałe, zielone pomidory, w 

słoiku III dojrzałe jabłka i niedojrzałe, zielone pomidory, słoik IV był pusty. 

 
W którym wierszu tabeli właściwie wskazano próbę badawczą i próbę kontrolną do doświadczenia? 

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

 Próba 

badawcza 

Próba 

kontrolna 

A.  III  IV 

B.  III  II 

C.  II  I 

D.  II  III 

 

Zadanie 10. (0-1) 
Wanilia jest gatunkiem storczyka pochodzącym z Ameryki Południowej. Cenną przyprawą są jej niedojrzałe 

owoce, wydzielające silny zapach. Przez wiele lat uprawa wanilii poza jej ojczyzną nie udawała się, ponieważ 

kwiaty nie zawiązywały owoców. Przełomem było opracowanie metody ręcznego zapylania.  

Jaka była przyczyna, że wanilia przez długi czas nie plonowała poza Ameryką Południową? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych.  
A. Rośliny nie zakwitały.  

B. Kwiaty były ręcznie zapylane.  

C. Nie było owadów zdolnych do zapylania wanilii.  

D. Nie było odpowiednich warunków glebowych.  

 

Zadanie 11. (0-1) 

W którym zespole warunków roślina o szerokich liściach jest najbardziej narażona na 

utratę wody? 

Zespół warunków  

 temperatura powietrza wilgotność powietrza Prędkość wiatru 

 

I wysoka  niska duża 

II  wysoka wysoka duża 

III wysoka wysoka mała 

IV niska niska mała 

 

Zadanie 12. (0-1) 

 

Gałązki trzykrotki jednakowej długości i z taką samą liczbą liści umieścił w 

cylindrach z równą ilością wody. Na powierzchnię wody wkropił niewielką ilość oleju, 

aby ograniczyć parowanie. Zestawy umieścił w miejscach o takim samym oświetleniu, 

ale różnej temperaturze (odpowiednio 15
0
C, 20

0
C, 25

0
C i 30

0
C). Po upływie 4 godzin 

porównał poziom wody w cylindrach. W tym doświadczeniu uczeń badał 

A. wpływ temperatury na proces fotosyntezy. 

B. wpływ ilości wody na proces oddychania. 

C. wpływ temperatury na proces transpiracji. 

D. wpływ ilości wody na proces fotosyntezy. 



Informacja do zadania 13 

Przeprowadzono doświadczenie widoczne na rysunku: 

 
 

Zadanie 13. (0-1) 

Jak nazywa się proces badany za pomocą tego doświadczenia? 

A. fotosynteza  B. fermentacja  C. oddychanie komórkowe D. transpiracja 

 

Zadanie 14. (0-2) 

Przeczytaj uważnie przebieg doświadczenia i odpowiedz na postawione pytania.  

W czterech probówkach umieszczono produkty spożywcze: mąkę ziemniaczaną, miąższ banana, miąższ 

winogrona, ryż, jak na rysunku poniżej. Do każdej z nich dodano po 2 krople jodyny, aby wykryć skrobię. 

Zaobserwowano w probówce nr 1, 2, 4 zmianę zabarwienia produktu na kolor ciemnoniebieski. W probówce 

nr 3 nie zaobserwowano zmiany zabarwienia. 

    

A. Sformułuj problem badawczy tego eksperymentu.  

……………………………………………………………………………………...  

B. Która probówka była próbą kontrolną? …………………………………………….  

 



Zadanie 15. (0-1) 
Zapoznaj się z przedstawionym poniżej schematem i tabelą. Wykonaj zadanie i odpowiedz na pytania 

 

B. Jak nazywa się proces do którego 

przygotowano zestaw doświadczalny?  

………………………………………………  

C. Jaki gaz wydziela się podczas tego 

doświadczenia?  ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 16. (0-2) 

Uczniowie na lekcji przyrody wykrywali skrobię w produktach spożywczych dodając kilka kropel jodyny. 

Do przeprowadzenia doświadczenia przygotowali potrzebny sprzęt oraz  produkty spożywcze. Próbą 

kontrolną był kisiel ugotowany z mąki ziemniaczanej, który po dodaniu jodyny barwił się na niebiesko. Na 

podstawie przeprowadzonych obserwacji sformułuj problem badawczy oraz podaj hipotezę badawczą: 

Badany produkt Niebieskie zabarwienie 

ziemniak + 

niedojrzały banan + 

jabłko - 

ryż + 

ogórek - 

 

Problem badawczy : ………………………………………………………………………….. 

Hipoteza badawcza: ………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 17. (0-2) 

Poniżej przedstawiono opis pewnego doświadczenia. Dokonaj jego analizy i \wykonaj polecenia. 

Problem badawczy: 

Jak zmienia się liczba oddechów podczas wysiłku fizycznego? 

Hipoteza:  

W czasie wysiłku fizycznego liczba oddechów w jednostce czasu wzrasta.  

Przewidywanie: Wysiłek fizyczny zwiększa liczbę oddechów.  

Przebieg Doświadczenia:  

 Próba I  

Policzono oddechy w ciągu 1 minuty po dziesięciosekundowym biegu.  

 Próba II  

Policzono oddechy w ciągu 1 minuty podczas siedzenia bez ruchu. 

 Czas trwania: 130 sekund  

17.1. Określ, która próba jest próbą badawczą. A. Próba I B. Próba II 

17. 2 Uzupełnij wniosek: Hipoteza jest A. Prawdziwa B. Nieprawdeziwa 

 

 



Zadanie 18. (0-2) 

Na zajęciach uczniowie wykonali pewne doświadczenie, które zostało przedstawione na rysunku.  

Do pięciu probówek wlali taką samą ilość wody i je przykryli. Do czterech z nich włożyli różne gałązki. 

Dokonaj analizy przedstawionego doświadczenia i odpowiedz na pytania. 

 

18.1. W którym naczyniu ( podaj numer) nastąpi największy ubytek wody.  Odpowiedź uzasadnij.  

 

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

 

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

18.2. Które naczynie jest próbą kontrolną w tym doświadczeniu. 

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

 


