
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? 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Komórki bakterii, w przeciwieństwie do komórek organizmów jądrowych, nie mają 

A. cytoplazmy.  B. mitochondriów.  C. rybosomów. D. błony komórkowej. 

 

 

Informacje do zadania 3. 

Jednokomórkowe glony żyjące w wodzie stawu rybnego wykorzystują promieniowanie słoneczne w 

procesie fotosyntezy. Od ilości glonów i od intensywności światła zależy ilość wydzielonego przez nie 

tlenu. Na wykresie przedstawiono badane (w tych samych dniach) wczesną wiosną dobowe zmiany ilości 

tlenu rozpuszczonego w powierzchniowej (0 0,5 m) warstwie wody w trzech sąsiednich stawach (o 

podobnej ilości glonów): A, B i C. 

 
Na podstawie: K. Bieniarz, A. Kownacki, P. Epler, Biologia stawów rybnych, Olsztyn 2003. 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Czy analiza tekstu i wykresu potwierdza prawdziwość poniższych stwierdzeń? Wybierz T (tak), jeśli 

stwierdzenie jest uzasadnione, lub N (nie) – jeśli jest nieuzasadnione. 

Największe wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C. T N 

Najwięcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia. T N 

 

Zadanie 4. (0−1)  

Aksolotl meksykański jest spotykany w naturze tylko w dwóch wysokogórskich jeziorach Meksyku. Ma 

pokryte śluzem, masywne ciało oraz 2 pary kończyn. Za dużą głową znajdują się 3 pary zewnętrznych 

pierzastych skrzeli. Ogon jest długi, bocznie spłaszczony. Na grzbiecie znajduje się grzebień. Aksolotl jest 

drapieżny, żywi się małymi rybami i bezkręgowcami.  

Wskaż gromadę kręgowców, do której zaliczany jest aksolotl. Wybierz odpowiedź spośród podanych.  

A. Ryby.  B. Płazy.  C. Gady.  D. Ssaki. 

 

Zadanie 5. (0–1) 

Na rysunkach przedstawiono trzech przedstawicieli stawonogów. 



 
Czy zwierzęta przedstawione na rysunkach należą do owadów? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej 

uzasadnienie A, B albo C. 

 

T 

ponieważ A.  ich ciało wykazuje podział na głowotułów i odwłok. 

B. u owadów obydwie pary skrzydeł mają podobną budowę 

N C. owady mają 3 pary odnóży i jedną parę czułków. 

 

Zadanie 6. (0-1) 

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. 

 

6.1. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Próbą kontrolną w przeprowadzonym doświadczeniu: 

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

 

6.2. 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 7 (0-1) 

Zwierzę to ma smukłe ciało z długim ogonem. Ma dobrze rozwinięte i sprawnie funkcjonujące 

płuca. Jego ciało pokrywają rogowe łuski i tarczki, chroniące przed utratą wody. Składa jaja 

otoczone pergaminową osłonką, które zagrzebuje w ziemi, w ciepłym miejscu. 

Opisany organizm należy do 

A. ryb.  B. płazów.  C. gadów.  D. ptaków.   E. ssaków. 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Rysunek przedstawia pewien proces zachodzący 

w komórkach drożdży. 

Proces ten dotyczy 

A. pobierania pokarmu. 

B. wydalania dwutlenku węgla. 

C. zwiększenia liczby komórek. 

D. przemieszczania się organizmu. 

 
 

 

 



Zadanie 9. (0–1) 

Roślina ta osiąga rozmiary kilkunastu centymetrów. Jest przytwierdzona do podłoża chwytnikami. Łodyżkę 

ma prostą, nierozgałęzioną, pokrytą listkami. Z ulistnionej łodyżki wyrasta łodyżka bezlistna, na szczycie 

której znajduje się zarodnia okryta czepkiem. 

Na podstawie powyższego tekstu zaklasyfikuj opisany organizm do jednej z wymienionych 

grup. 

A. mchy   B. widłaki  C. skrzypy  D. paprocie 

 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Organizm ten ma dwuboczną symetrię. Jego ciało jest grzbieto-brzusznie spłaszczone. Poruszanie 

się umożliwiają mu śluz, rzęski oraz mięśnie umieszczone na brzusznej i bocznej stronie 

ciała. 

Opisany organizm można zaklasyfikować do 

A. nicieni.  B. płazińców.  C. pierścienic.  D. parzydełkowców. 

 

Zadanie 11. (0–1) 

Do funkcji tkanki przedstawionej na rysunku należy 

A. okrywanie i ochrona. 

B. nadawanie elastyczności. 

C. magazynowanie tłuszczu. 

D. podpieranie i usztywnianie. 

 

 

Zadanie 12. (0–1) 

Wirusy wykazują przejawy życia dopiero wówczas, gdy znajdą się w komórkach organizmów 

żywych. Charakterystyczną cechą ich budowy jest obecność 

A. cytoplazmy. 

B. mitochondrium. 

C. ściany komórkowej. 

D. płaszcza białkowego. 
 

Zadanie 13. (0–1) 

Wśród sosen powszechnie występuje zjawisko polegające na tym, że strzępki grzybni maślaków 

oplatają korzenie drzew, zwiększając im w ten sposób dostęp do wody i rozpuszczonych w niej 

soli mineralnych. Grzyby natomiast korzystają z glukozy będącej produktem fotosyntezy.  

Zależność ta jest 

A. korzystna tylko dla sosen. 

B. korzystna tylko dla maślaków. 

C. korzystna dla maślaków i sosen. 

D. niekorzystna dla maślaków i sosen 

 

Zadanie 14. (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 15. (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 

 

A. I  B. II  C. III   D. IV 

 

Zadanie16. (0–1) 

Schemat przedstawia unerwienie liści roślin różnych środowisk. 

 
Moczarka kanadyjska jest rośliną żyjącą w wodzie. Na podstawie analizy schematu 

można sformułować przypuszczenie, że unerwienie liści moczarki jest: 

A. znacznie bardziej gęste niż u rdestnicy 

B. podobne jak u kasztanowca 

C. bardziej gęste niż u klonu 

D. podobne jak u rdestnicy 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Które zdanie opisuje związek między budową skórki liścia i funkcją przez nią pełnioną? 

A. Skórka liścia pokrywa dolną i górną stronę blaszki liściowej. 

B. Skórka chroni liść przed utratą wody i wniknięciem niepożądanych substancji oraz 

drobnoustrojów. 

C. Komórki skórki mają zgrubiałe ściany komórkowe i nie zawierają chlorofilu. 
D. Komórki skórki ściśle przylegają do siebie, dzięki czemu chronią liść przed utratą wody 

Zadanie 18. (0-2) 

Schemat przedstawia cykl rozwojowy biedronki. 

 

  X    Y 

Podaj nazwy stadiów rozwojowych oznaczonych literami X i Y. 

A.  X –.jajo, Y – larwa  

B. X –larwa, Y – poczwarka 

C. X –poczwarka, Y – larwa 

D. X –jaja Y – poczwarka 



 

Zadanie 19. (0–1) 

Krokodyla można opisać następująco: 

A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny 

B. gad, stałocieplny, wody ciepłe 

C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny 

D. stałocieplny, płaz, jajorodny, zęby jadowe 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Na podstawie rysunku rozpoznaj drzewo obserwowane przez Jacka w trakcie 

przejażdżki rowerowej. 

A. świerk 

B. sosna 

C. modrzew 

D. jodła 

 

Zadanie 21. (0–2) 

Rysunek przedstawia głowę ryby 

Wybierz spośród A–D i i E –H zakończenie zdań w tabeli 

A. Oskrzela 

B. Płuca 

C. Tchawki 

D. Płucoserce 

E. Fermentacji 

F. Oddychania 

G. Wymiany gazowej 

H. Wydalania 

 

1. Wskazany strzałką narząd to A B C D 

2. Narząd ten odpowiada za proces E F G H 

 

Zadanie 29. (0–2) 

Na zajęciach koła biologicznego uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe tkanek zwierzęcych. 

Robert następująco opisał obserwowaną tkankę: 

„Komórki tej tkanki ściśle przylegają do siebie, łączy je niewielka ilość substancji międzykomórkowej. 

Mogą tworzyć jedną lub kilka warstw”. 

A. Mięśniowej 

B. Nerwowej 

C. Łącznej 

D. Nabłonkowej 

E. Budowa narządów wewnętrznych 

F.  Przewodzenie bodźców 

G. Wyścielanie jam i ścian narządów 

H. Budowa szkieletu 

1. Opis Roberta dotyczy tkanki A B C D 

2. Główną funkcją tej tkanki jest E F G H 

 

Zadanie 30. (0-1)  

Mitochondria to elementy komórki, w których uwalniana jest energia potrzebna organizmowi. W 

organizmie człowieka najwięcej mitochondriów jest w komórce  

 A. kostnej.   B. tłuszczowej.  C. naskórka.   D. mięśniowej.  

 

Zadanie 31. (0-1)  

Jak nazywa się proces uwalniania energii w mitochondriach?  

 A. Mitoza.  B. Fotosynteza.  C. Osmoza.  D. Oddychanie komórkowe.  
 



Zadanie 32. (0 - 1) 

Schemat przedstawia wymianę gazową między organizmami w jeziorze. Organizmy 

zużywają lub wydalają gazy oznaczone literami a lub b. 

 
Gazami a i b są: 

A. a – dwutlenek węgla, b – tlen   B. a – tlen, b – azot 

C. a – tlen, b – dwutlenek węgla   D. a – azot, b – dwutlenek węgla 

 

Zadanie 33. (0 - 3) 

Rysunek przedstawia schemat budowy rośliny lądowej. Literami A-D oznaczono 

poszczególne organy rośliny. Przyporządkuj każdej literze właściwą nazwę organu i 

wymień jego główną funkcję. 

 
oznaczenie organ główna funkcja 

 

   

   

   

   

 

 

 



Zadanie 34. (0-3) 

a)W zależności od środowiska życia u zwierząt wytworzyły się różne narządy wymiany gazowej. 

 

Tchawki, płuco (jama płucna), skrzela, płuca, nabłonek (powierzchnia ciała) 

 
 

Przyporządkuj w tabeli każdemu z wymienionych zwierząt właściwy dla 

niego narząd wymiany gazowej przedstawiony na rysunku. 

zwierzę ślimak stułbia owad ryba gad 

Narząd wymiany  gazowej      

 

b)Wiedząc, że u zwierząt wymiana gazowa odbywa się przez wilgotną powierzchnię, wyjaśnij, 

dlaczego narządy wymiany gazowej zwierząt wodnych mogą znajdować się na zewnątrz organizmu, a 

u zwierząt lądowych są ukryte wewnątrz ciała. 

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

Zadanie 35. (0 – 1)  

Zarodek kukurydzy znajdujący się w ziarniaku  

 A.  Odżywia się autotroficznie, oddycha beztlenowo.  

B.  Odżywia się kosztem bielma, oddycha tlenowo.  

C.  Odżywia się kosztem łupiny owocowo-nasiennej, oddycha tlenowo.  

D.  Odżywia się kosztem bielma, oddycha beztlenowo.  

 

Zadanie 36. (0-1) 

Rysunek przedstawia kolejne etapy rozmnażania eugleny. 

 
Na podstawie: Ziemia, rośliny, zwierzęta, Larousse, Warszawa 1970. 

 

Przedstawiony na rysunku proces to 

A. pączkowanie.   B. fragmentacja plechy. 

C. podział komórki.   D. wytwarzanie zarodników. 



 

Informacje do zadań 37. i 38. 

Schemat przedstawia cykl rozwojowy żaby. 

 
 

Zadanie 37. (0-2) 

Nazwij formy rozwojowe oznaczone literami A i B. 

A – ...............................................................      B – ................................................................ 

 

Zadanie 38. (0-2) 

Wymień dwie cechy formy rozwojowej oznaczonej literą B, które przystosowują ją 

do życia w wodzie i jednocześnie odróżniają od osobnika dorosłego. 

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

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

 

Zadanie 39. (0-1)  

Niektóre ssaki zapadające w sen zimowy zwijają się w kulę. Przyjmując taki kształt,  

 A. zajmują w norach maksymalnie dużo miejsca.  

 B. chronią się przed nadmiernym wypromieniowaniem ciepła.  

 C. bardziej nagrzewają wnętrze nory.  

 D. pobierają podczas snu najwięcej wilgoci potrzebnej do przetrwania.  

 

Zadanie 40. (0-1) 

Tomek przygotował 4 zestawy doświadczalne takie, jak przedstawiony na rysunku 

 

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. 

 

 

 

 

 



Zadanie 41. (0-3)  

Uzupełnij poniższy zapis reakcji fotosyntezy, wpisując odpowiednie wzory i współczynniki.  

  
 Uzupełnij brakujące wyrazy w słownym zapisie reakcji zachodzącej podczas utleniania 

biologicznego (procesu uwalniania energii).  

  

 glukoza + ...................... → ........................ + dwutlenek węgla + energia  

 

Informacja do zadań 42. i 43. 

Rysunki przedstawiają dwa systemy korzeniowe. 

 
A       B 

Biologia, Praca zbiorowa, Warszawa 1989 

 

Zadanie 42. (0-1) 

Nazwij systemy korzeniowe przedstawione na rysunkach. 

system korzeniowy A – .............................................................................................................. 

system korzeniowy B – ............................................................................................................... 

 

Zadanie 43. (0-1) 

Podaj jedną różnicę w budowie przedstawionych systemów korzeniowych. 

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

 

Zadanie 44. (0–1) 

Rośliny zielone przekształcają w procesie fotosyntezy część energii słonecznej w energię chemiczną. 

Zaznacz nazwę tkanki roślinnej, w której zachodzi ten proces. 

A. miękisz spichrzowy  B. łyko  C. miękisz asymilacyjny D. korek 

 

Zadanie 45. (0–1) 

Wiele ważnych procesów  zachodzących w  komórce wymaga  energii. Zaznacz  ten  element  

komórki, który jest nazywany jej centrum energetycznym. 

A. jądro komórkowe  B. wodniczka  C. mitochondriom D. chloroplast 

 

Zadanie 46. (0–1) 

Oddychanie tlenowe jest głównym procesem dostarczającym organizmowi człowieka energii. Zaznacz 

wśród wymienionych poniżej związków chemicznych ten, który jest substratem tego procesu. 

A. woda  B. dwutlenek węgla  C. glukoza  D. mocznik 

 



Zadanie 47.  (0-1)           

Czynność życiowa, do której rośliny wykorzystują energię słoneczną, to: 

A. oddychanie,  B. odżywianie,   

C. rozmnażanie, D. poruszanie się. 

 

Wykorzystaj podane informacje rozwiązując zadania 48, 49 i 50. 

 W zbiorowiskach roślinnych wielu parków narodowych często spotykane są porosty. Są to 

organizmy bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza związkami siarki, dlatego nazywa 

się je wskaźnikami czystości powietrza. Plecha porostu jest zbudowana ze strzępek grzyba, 

wśród których znajdują się komórki zielonych glonów. Zależność, która je łączy opiera się na 

wzajemnych korzyściach. 

 

Zadanie 48. (0-1) 

Zależność, która łączy glon i grzyb w porostach to 

A. drapieżnictwo.  B. pasożytnictwo. C. symbioza.  D. konkurencja. 

 

Zadanie 49. (0-1) 

Korzyści, jakie czerpie grzyb z zależności opisanej w zamieszczonym powyżej tekście, to 

A. otrzymywanie produktów fotosyntezy.  B. otrzymywanie wody i soli mineralnych. 

C. uzyskiwanie odpowiedniego kształtu plechy. D. ochrona przed wysychaniem. 

 

Zadanie 50.  (0-1) 

Porosty są bardzo wrażliwe na obecność tlenków siarki w powietrzu, dlatego    

największym zagrożeniem dla nich jest przemysł:  

  A. spożywczy,   B. elektroniczny, C. energetyczny, D. włókienniczy. 

 

Zadanie 51.  (0-1) 

Część liścia, w której zachodzi proces fotosyntezy, to: 

 

A. skórka, 

B. miękisz, 

C. wiązka przewodząca, 

D. przestwory międzykomórkowe. 

 

Zadanie 52. (0–1) 

Modrzew europejski jest jednym z szybko rosnących drzew. Wskaż, który rysunek przedstawia ten 

gatunek. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 53. (0–3) 

Wykres przedstawia intensywność procesu fotosyntezy u roślin pewnego gatunku w różnych 

zakresach temperatur. Wykorzystując dane z wykresu wpisz w miejsce kropek takie temperatury, 

aby poniższe spostrzeżenia były prawdziwe. 

Optymalna temperatura do przebiegu 

fotosyntezy to ...........................0C. 

W przedziale temperatur od ……..0C do 

……….0C wraz ze wzrostem temperatury 

wzrasta intensywność fotosyntezy. 

W temperaturze powyżej ...........0C proces 

fotosyntezy nie zachodzi. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 54. (0 – 1)  

Grzybnia wielu gatunków grzybów oplata korzenie drzew lub wnika do wnętrza ich komórek. 

Zjawisko to nazywamy mikoryzą.  

 

Taki związek grzybów i korzeni drzew to  

 A. pasożytnictwo, ponieważ grzyby czerpią substancje 

organiczne z komórek korzeni i utrudniają pobieranie wody 

przez korzenie.  

B. komensalizm, gdyż grzyby czerpią substancje organiczne z 

komórek korzeni, ale drzewa nie ponoszą z tego powodu strat i 

nie czerpią korzyści.  

C. konkurencja, ponieważ grzyby i korzenie drzew konkurują o 

wodę w glebie.  

D. symbioza, gdyż grzyby ułatwiają drzewom pobieranie wody 

z gleby i uzyskują od nich substancje organiczne.  

 

Informacja do zadania 55 

Kwiatostan to skupienie większej liczby kwiatów na pędzie lub systemie pędów. Przykłady kwiatostanów: 

 
 

Zadanie 55. (0–1) 

Baldach to kwiatostan, w którym kwiaty o szypułkach jednakowej długości wyrastają z krótkiej osi 

głównej. Baldach przedstawiony jest na rysunku 

A. I.   B. II.   C. III.   D. IV. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 56. (0–1) 

W której kolumnie tabeli właściwie przyporządkowano nazwy elementów budowy kwiatu rośliny 

okrytonasiennej cyfrom zaznaczonym na schemacie? 

 
 

Informacje do zadań 57. i 58. 

Fotosynteza to proces syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej i 

chlorofilu. 

 
 

Zadanie 57. (0–2) 

Uzupełnij diagram uproszczonego równania fotosyntezy, wpisując odpowiednio: 

cukier, tlen, dwutlenek węgla, energia słoneczna (światło) 

 
 

Zadanie 58. (0–3) 

Obok każdej zapisanej w tabeli hipotezy wpisz Słowo „tak” (jeśli analiza wykresów potwierdza 

hipotezę) lub „nie” (jeśli jej nie potwierdza). 

Nr hipotezy Hipoteza tak 

 

nie 

1 Tempo fotosyntezy stale rośnie wraz ze wzrostem natężenia światła. T N 

2 Wzrost temperatury początkowo prowadzi do przyspieszenia fotosyntezy. Po 

przekroczeniu granicznej temperatury, tempo fotosyntezy spada. 

T N 

3 Wzrost stężenia dwutlenku węgla wpływa na wzrost tempa fotosyntezy tylko do 

pewnego granicznego poziomu stężenia tego gazu. 

T N 

 

 

 



Zadanie 59. (0–3) 

Procesem, który można uznać za odwrotny do fotosyntezy, jest oddychanie komórkowe. Uzupełnij 

zapis reakcji obrazującej oddychanie, wpisując odpowiednie współczynniki. 

C   H   O6 + 6O               6CO2 + 6H2O + energia 

 

 

 
 

Zadanie 60. (0–1) 

Jak nazywa się proces badany za pomocą tego doświadczenia? 

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

 

Informacja do zadania 61.  

W roku 1998 opisano z archipelagu Azorów nowy gatunek rośliny, któremu nadano nazwę Angelica 

lignescens. Tę roślinę znano już wcześniej, ale błędnie uważano, że jest to Melanoselinum decipiens, który 

występuje na sąsiednim archipelagu Madery. Oba gatunki są podobne pokrojem, różnią się jednak budową 

kwiatów i owoców. Ich odmienność oraz miejsce w systemie klasyfikacji organizmów zostały potwierdzone 

za pomocą badań DNA. 

 

Zadanie 61. (0-1) 

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.  

Na podstawie powyższego opisu można stwierdzić, że gatunki te należą do 

A. mszaków.  B. paprotników.  C. nagonasiennych.  D. okrytonasiennych 


