
BIOLOGIA

Czas pisania: 120 minut
Maksymalna liczba punktów: 50

Zadanie 1. (0-2)
Występowanie aglutynogenu Rh w błonie erytrocytów człowieka jest uwarunkowane obec-

nością allelu dominującego D. Uzupełnij zapis krzyżówki genetycznej i określ prawdopodobień-
stwo odziedziczenia przez dziecko czynnika Rh+, jeżeli jego ojciec ma krew Rh- (homozygota),
a matka Rh+ (heterozygota). 

Prawdopodobieństwo odziedziczenia przez dziecko czynnika Rh wynosi.…. %.

Zadanie 2. (0-1)

Czy w przypadku ciąży w rodzinie opisanej w zadaniu 1. występuje ryzyko konfliktu serolo-
gicznego? Odpowiedź krótko uzasadnij.

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

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

Zadanie 3. (0-1)

Uczeń w trakcie zajęć w warsztacie szkolnym zranił się niegroźnie w rękę. 
Po analizie poniższego wykresu przedstawiającego wpływ temperatury na czas krzepnięcia

krwi odpowiedz na pytanie. 
Czy w celu szybkiego zahamowania krwawienia uczeń powinien, po zabezpieczeniu rany ja-

łowym opatrunkiem, obłożyć rękę lodem, czy też przez kilka minut ogrzewać ją, np. owijając ro-
zgrzanym kocem?

Uczeń powinien …………………………………………………………………………...........................................

Zadanie 4. (0-2)

Określ, jakie znaczenia dla funkcjonowania organizmu ma krążenie wieńcowe i czy należy
ono do obiegu dużego, czy małego.

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

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

Zadanie 5. (0-1)

Wyjaśnij, dlaczego ściana lewej komory serca jest znacznie grubsza od ściany komory 
prawej.

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

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

Zadanie 6. (0-1)

Nauczyciel polecił uczniom wybrać spośród siebie trzy równe pod względem liczby osób gru-
py – jedną złożoną wyłącznie z chłopców (I), drugą złożoną wyłącznie z dziewcząt (II) i trzecią,
w której liczba dziewcząt i chłopców była taka sama (III). Następnie członkowie każdej z grup
obserwowali sposób wentylacji płuc w ramach swojej grupy, biorąc pod uwagę, czy w wentyla-
cji główną rolę odgrywa przepona, czy też mięśnie klatki piersiowej.

Wyniki przeprowadzonych obserwacji uczniowie zanotowali w formie tabeli takiej jak 
poniżej.

Sformułuj problem badawczy, którego rozwiązaniem mogą być wyniki opisanego doświad-
czenia.

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

Zadanie 7. (0-2)

Rysunek przedstawia rozwijający się w macicy płód człowieka.

Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku strzałką.
................................................................................................................................................................. 

W budowie tej struktury bierze udział kosmówka. Czy kosmówka jest genetycznie identyczna
z matką, czy z płodem?

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

Zadanie 8. (0-2)

Wpisz w pola tabeli oznaczenia literowe zamieszczonych poniżej zdań w taki sposób, aby ta-
bela stanowiła porównanie budowy i właściwości tkanki kostnej i tkanki chrzęstnej.

A. Tkanka zbudowana jest ze szklistej i galaretowatej substancji międzykomórkowej, w której
tkwią włókna białkowe, głównie kolagenowe i sprężyste.

B. U dorosłego człowieka w skład tej tkanki wchodzi 30-40% związków organicznych, 30-45%
związków mineralnych i około 15-45% wody.

C. Tkanka pełni funkcję oporową. Jest twarda, w mniejszym stopniu elastyczna.
D. Tkanka jest przede wszystkim elastyczna.
E. Tkanka jest ukrwiona. Naczynia krwionośne biegną w kanałach otoczonych blaszkami zbu-

dowanymi z substancji międzykomórkowej. Składniki pokarmowe z krwi są dostarczane w bez-
pośrednie sąsiedztwo elementów komórkowych tkanki.

F. Odżywianie komórek tej tkanki odbywa się poprzez dyfuzję składników pokarmowych
w obrębie substancji międzykomórkowej. Tkanka nie jest ukrwiona.

G. Tkanka ta nie jest unerwiona.
H. Nerwy biegną kanałami tworzącymi sieć wewnątrz tkanki.

Zadanie 9. (0-3) 

Rysunek przedstawia uproszczony model układu krążenia.

Po analizie rysunku dopasuj do oznaczeń I-VI nazwy odpowiednich naczyń krwionośnych (żyła
wrotna, aorta, żyła wątrobowa, tętnica wątrobowa, żyła główna górna, żyła główna dolna).

I. ……………………………………….... II. ………………………………………...
III. ………………………………………. IV. ………………………………………..
V. ………………………………………... VI. ………………………………………..

Zadanie 10. (0-2)

Do jamy ustnej uchodzą trzy parzyste gruczoły ślinowe: ślinianki przyuszne, podjęzykowe 
i podżuchwowe. Produkują one około 1,5 l śliny na dobę.

Wskaż dwie wybrane funkcje śliny w procesie trawienia.
……………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………….............................

Zadanie 11. (0-2)

W żołądkach dzieci (i innych młodych ssaków) produkowany jest enzym rennina (podpusz-
czka). Wraz z wiekiem wydzielanie tego enzymu zanika.

Wyjaśnij, w jaki sposób rennina działa na pokarm i jakie znaczenie ma jej wydzielanie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 12. (0-3)

1. Wpisz w puste miejsce nazwę jednego z makroelementów, którego źródłem jest mleko.
U dorosłych często zanika jeden z enzymów rozkładających laktozę – cukier mleczny, więc po-

zyskiwanie składników odżywczych z mleka może być u nich utrudnione. Mimo to zaleca się spo-
żywanie mleka lub produktów mlecznych w każdym wieku, gdyż jest to bardzo dobre źródło
………………. – pierwiastka ważnego dla prawidłowego rozwoju kości. 

2. Podaj dwa inne niż wymieniony powyżej przykłady roli tego makroelementu w funkcjonowa-
niu organizmu człowieka.

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

3. Spośród wymienionych poniżej przykładów pokarmów zaznacz te, które są źródłem skład-
nika mineralnego, o którym mowa w tym zadaniu.

A. ciemnozielone warzywa liściaste (np. brokuły), sardynki, tofu
B. banany, twaróg, szpinak
C. wątroba, ciemne pieczywo, cebula
D. ziemniaki, orzechy, czekolada

 Tkanka kostna  Tkanka chrzęstna  

Budowa   

Wytrzymałość   

Sposób odżywiania 
elementów komórkowych  

  

Unerwienie   

Grupa  Oddychanie brzuszne 
(przeponowe)  

Oddychanie piersiowe  

I 8 2 

II  6 4 
III  7 3 

    

P: _ _ x _ _ 

    

F1:    

 _ _  

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _  
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Zadanie 13. (0-2)
1. Wyjaśnij, czym jest kariotyp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. W celu zbadania kariotypu człowieka poddano obserwacji mikroskopowej preparaty przy-
gotowane z (wybierz) 

A. komórek jajowych.
B. limfocytów.
C. złuszczających się komórek naskórka.
D. erytrocytów.

Zadanie 14. (0-3)

Rysunek przedstawia schemat procesu spermatogenezy.

Podaj nazwę typu podziału komórkowego (I), który przechodzą spermatogonia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podaj nazwę typu podziału komórkowego (II), który przechodzą spermatocyty.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proces przekształcania się spermatyd w plemniki (III) nazywamy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 15. (0-2)

Spośród podanych poniżej zdań opisujących przebieg procesu spermatogenezy wybierz zda-
nia fałszywe.

A. Podziały mitotyczne spermatogoniów rozpoczynają się w okresie dojrzewania płciowego
i trwają przez całe życie.

B. Z jednego spermatocytu II rzędu powstają cztery plemniki.
C. Plemniki powstają w kanalikach nasiennych jąder, skąd przemieszczają się do najądrzy,

w których osiągają dojrzałość.
D. W okresie andropauzy następuje stopniowe zmniejszanie się liczby produkowanych plem-

ników aż do zupełnego ustania ich produkcji (ok. 60. roku życia).
E. Sperma zawiera plemniki oraz wydzielinę gruczołu krokowego zawierającą substancje

odżywcze i enzymy, które rozpuszczają błonę komórkową komórki jajowej.
F. Z jednego spermatogonium powstaje jeden spermatocyt I rzędu.

Zadanie 16. (0-2)

Wyjaśnij, jaki jest powód i przebieg immunologicznej reakcji odrzucenia przeszczepu.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Zadanie 17. (0-2)

W zależności od stopnia pokrewieństwa genetycznego między dawcą a biorcą wyróżnia się
kilka rodzajów przeszczepów.

Uporządkuj podane niżej rodzaje przeszczepów, zaczynając od tego, który ma największe
szanse na przyjęcie przez organizm biorcy, a kończąc na tym, który ma najmniejsze szanse przy-
jęcia.

A. Przeszczep allogeniczny – np. przeszczepienie osobie chorej na białaczkę komórek szpi-
ku kostnego osoby odszukanej w banku szpiku.

B. Przeszczep izogeniczny – np. pozyskanie nerki do przeszczepu od brata bliźniaka osoby
z niewydolnością nerek.

C. Przeszczep ksenogeniczny – np. przeszczep nerki świni osobie z niewydolnością nerek.
D. Przeszczep autologiczny – np. przeszczepienie osobie poparzonej skóry z pośladków na

twarz.
................................................................................................................................................................. 

Zadanie 18. (0-3)

Rysunek przedstawia procesy zachodzące w komórce jajowej od momentu wniknięcia plem-
nika do pierwszego podziału zygoty. 

Uzupełnij tabelę, wstawiając w odpowiednie miejsca oznaczenia I-IV z rysunku oraz nazwy
procesów opisanych w tabeli: syngamia, zapłodnienie, replikacja DNA, mitoza.

Zadanie 19. (0-1)

Wykres porównuje czas pozostawania w stanie skurczu i siłę skurczu trzech typów mięśni:
gładkiego, szkieletowego i sercowego. 

Po analizie wykresu dopasuj nazwy odpowiednich mięśni do oznaczeń I-III na wykresie. 
I. ……………………….................
II. ………………………...............
III. …………………….............…

Zadanie 20. (0-3)

W czasie badania lekarz, uderzając młoteczkiem w ścięgno mięśnia prostownika podudzia,
wyzwala tzw. odruch kolanowy. Schemat powstawania odruchu kolanowego przedstawia poniż-
szy rysunek.

1. Uporządkuj podane poniżej zdania w ten sposób, by stanowiły opis kolejnych etapów wyz-
walania odruchu kolanowego. 

A. Rejestracja przez wrzecionko mięśniowe stopnia rozciągnięcia mięśnia czworogłowego uda.
B. Przekazanie impulsu do neuronu ruchowego.
C. Rozciągnięcie mięśnia czworogłowego uda.
D. Informacja o stopniu rozciągnięcia mięśnia przekazywana jest do rdzenia kręgowego.
E. Przekazywanie impulsu nerwowego do włókna mięśnia czworogłowego uda.
F. Rozciągnięcie ścięgna mięśnia czworogłowego uda w wyniku oddziaływania bodźca zew-

nętrznego.
G. Skurcz mięśnia czworogłowego uda.
H. Wyprostowanie nogi w kolanie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. W którym ze zdań A-H opisana jest
droga czuciowa impulsu nerwowego? …........................
droga ruchowa impulsu nerwowego? ….........................

Zadanie 21. (0-1)

Mięsień czworogłowy uda jest mięśniem
A. obracającym kolano.
B. zginaczem kolana.
C. prostownikiem kolana.
D. żadnym z wymienionych w punktach A-C. 

Zadanie 22. (0-3)

Jednym z odruchów obserwowanych u noworodka zaraz po urodzeniu jest odruch ssania wyz-
walający się w momencie dotknięcia okolic ust dziecka i polegający na ssaniu przedmiotów znaj-
dujących się w zasięgu ust. U dwutygodniowego dziecka występuje odruch ssania już przy ułoże-
niu ciała typowym dla karmienia. Około drugiego miesiąca życia odruch ssania pojawia się w od-
powiedzi już na sam widok piersi matki.

Określ, czy trzy odruchy wymienione w tekście to odruchy warunkowe, czy bezwarunkowe.
Uzasadnij swoją odpowiedź.

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

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

Zadanie 23. (0-1)

Rysunki przedstawiają zmiany liczebności osobników sosny zwyczajnej w ciągu 50 lat upra-
wy.

1. rok 5. rok 25. rok 50. rok

Podaj nazwę czynnika, który powoduje pokazane na rysunku zmiany.
.....................................................................................................................................................................

Opis procesu  Nazwa procesu  

 

Oznaczenie procesu  

na rysunku  

Połączenie materiału genetycznego przedjądrzy    

Zakończenie metafazy II oocytu  
i dalszy ciąg podziału mejotycznego  

  

Rozdzielenie materiału genetycznego jądra  
do komórek potomnych  

  

Podwojenie  liczby nici DNA w przedjądrzach    

uuuDokończenie ze s. 5 



Zadanie 24. (0-1)
Wykres przedstawia rozpowszechnienie alergii na różne produkty spożywcze wśród dorosłych

mieszkańców Polski (I) i Japonii (II) z rozpoznaną alergią pokarmową.
Po uważnej analizie wykresu sformułuj wniosek na temat zależności między udziałem naj-

częstszych alergenów a dietą danej populacji.

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

Zadanie 25. (0-3)
Anafilaksja to szybka reakcja alergiczna o groźnym przebiegu charakteryzująca się wystąpie-

niem (niektórych lub wszystkich podanych dalej) objawów, takich jak: obrzęk tkanek w obrębie
jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, pokrzywka (swędzące
wykwity na skórze), bóle brzucha, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi, zapaść i utrata przy-
tomności.

1. Wymień przykład zachowania w sklepie/w domu, które może uchronić osobę cierpiącą na
alergię pokarmową przed wystąpieniem reakcji anafilaktycznej, jeśli wie ona o swojej przypadło-
ści i jej źródle. 

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

2. Wskaż ogólnie przyczynę powstawania reakcji alergicznych.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 26. (0-1)

Pojawiająca się na produktach spożywczych informacja: „Produkt może zawierać śladowe ilo-
ści glutenu” jest ważna dla osób

A. chorych na fenyloketonurię.
B. chorych na celiakię.
C. uczulonych na orzechy arachidowe.
D. chorych na cukrzycę.

AUTOR: MAGDALENA CIUPIŃSKA
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nr zad.  Model odpowiedzi  Punktacja  

1.  

Za poprawne wypełnienie diagramu - 1 punkt, za podanie prawdopodobieństwa 
odziedziczenia przez dziecko czynnika Rh - 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: 

 ?  ? 
P: Dd x dd 
    
F1:    
 D d  
d Dd dd  
d Dd dd  

Prawdopodobieństwo odziedziczenia przez dziecko czynnika Rh wynosi 50%.  

2 

2.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi z uzasadnieniem - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: Nie, gdyż warunkiem konfliktu serologicznego jest grupa krwi 
Rh- u matki, a u jej dziecka grupa R h+ dziedziczona po ojcu. 

1 

3.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: Uczeń powinien ogrzać rękę.  

1 

4.  

Za poprawny opis systemu naczyń wieńcowych - 1 punkt, za opisanie znaczenia 
krążenia wieńcowego dla funkcjonowania organizmu - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: np. Tętnice wieńcowe doprowadzają krew do różnych części 
serca, zapewniając włóknom mięśniowym stały dopływ tlenu i substancji 
odżywczych. Krążenie wieńcowe jest elementem obiegu dużego.  

2 

5.  

Za podanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: Ściana lewej komory jest grubsza od ściany komory prawej, 
ponieważ komora lewa wykonuje większą pracę od komory prawej, obsługując 
bardziej odległą i rozległą sieć naczyń (duży krwiobieg) niż komora prawa 
(obsługująca tylko pobliski obieg płucny - mały). 

1 

6.  
Za poprawne sformułowanie problemu badawczego - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: Czy sposób wentylacji płuc zależy od płci?  

1 

7.  Za poprawną odpowiedź na każde z pytań - po 1 punkcie, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: łożysko; Kosmówka jest genetycznie identyczna z płodem.  

2 

8.  
Za poprawne dopasowanie czterech zdań - 1 punkt, za poprawne dopasowanie ośmiu 
zdań - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: Tkanka kostna: B, C, E, H; Tkanka chrzęstna: A, D, F, G  

2 

9.  

Za poprawne wpisanie dwóch nazw naczyń krwionośnych - 1 punkt, za wpisanie 
czterech nazw - 2 punkty, za wpisanie sześciu nazw - 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: I - aorta, II - tętnica wątrobowa, III - żyła wrotna,  
IV - żyła wątrobowa, V - żyła główna dolna, VI - żyła główna górna 

3 

10.  

Za podanie poprawnego opisu jednej funkcji śliny - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: np. Ślina broni organizm przed drobnoustrojami 
chorobotwórczymi (które mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową);  
Ślina zapoczątkowuje proces t rawienia cukrów; Ślina nawilża pokarm i ułatwia 
połykanie uformowanych kęsów.  

2 

11.  

Za podanie sposobu oddziaływania renniny na białka mleka - 1 punkt, za wyjaśnienie 
znaczenia wydzielania renniny dla niemowląt - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: np. Rennina trawi wyłącznie kazeinę - białko pokarmowe 
mleka, nie naruszając białek odpornościowych mleka (1 pkt). Aminokwasy z rozkładu 
kazeiny są dla niemowlęcia źródłem aminokwasów do budowy białek własnych,  
zaś nienaruszone przeciwciała mleka niemowl ę wchłania do krwi, zyskując odporność 
(1 pkt). 

2 

15.  
Za wskazanie dwóch fałszywych odpowiedzi - 1 punkt, za wskazanie czterech 
fałszywych odpowiedzi - 2 punkty 
Poprawne odpowiedzi: A, B, D, E  

2 

16.  

Za podanie poprawnej odpowiedzi - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: Niezgodność tkankowa dawcy i biorcy (1 pkt) . Reakcja biorcy 
na przeszczep jest skierowana przeciw obcym białkom występującym w komórkach 
przeszczepionego organu, które układ odpornościowy biorcy traktuje jako antygeny i 
niszczy komórki, w których te białka występują (1 pkt).  

2 

17.  
Za wstawienie oznaczeń literowych dwóch rodzajów przeszczepów we właściwe 
miejsca - 1 punkt, za wstawienie czterech oznaczeń literowych - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: D, B, A, C  

2 

18.  

Za poprawne uzupełnienie trzech pól tabeli - 1 punkt, sześciu - 2 punkty,  
ośmiu - 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: 

Opis procesu  
Nazwa procesu  
 

Oznaczenie 
procesu  
na rysunku  

Połączenie materiału genetycznego 
przedjądrzy 

III syngamia 

Zakończenie metafazy II i dalszy ciąg 
podziału mejotycznego 

I zapłodnienie 

Rozdzielenie materiału genetycznego 
jądra do komórek potomnych  

IV mitoza 

Podwojenie liczby nici DNA w 
przedjądrzach 

II replikacja DNA 
 

3 

19.  
Za poprawne dopasowanie typów mięśni do wykresu - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: I - mięsień gładki, II - mięsień sercowy, III - mięsień 
szkieletowy 

1 

20.  

Za wstawienie we właściwe miejsce czterech liter oznaczających etapy wyzwalania 
odruchu kolanowego - 1 punkt, za wstawienie we właściwe miejsce ośmiu liter  
- 2 punkty, za wstawienie poprawnych oznaczeń literowych w pkt 2. - 1 punkt,  
razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: 1. F, C, A, D, B, E, G, H;  2.  
Droga czuciowa impulsu nerwowego - D 
Droga ruchowa impulsu nerwowego - E 

3 

21.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: C 

1 

22.  

Za poprawne określenie rodzajów odruchów - 1 punkt, za poprawne uzasadnienie  
- 2 punkty, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: Odruch ssania w odpowiedzi na dotknięcie okolic ust jest 
odruchem bezwarunkowym - wrodzonym, natomiast odruch ssania w momencie 
ułożenia ciała dziecka typowy dla karmienia i w odpowiedz i na widok piersi matki  
to odruchy warunkowe wykształcające się przez skojarzenie odpowiednich sytuacji  
z zabiegiem karmienia.  

3 

23.  Za podanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: konkurencja (wewnątrzgatunkowa)  

1 

24.  
Poprawna odpowiedź: np. Alergie pokarmowe stwierdzane wśród osób 
zamieszkujących określony teren dotyczą głównie produktów często stosowanych  
w tradycyjnym żywieniu w danej populacji.  

1 

25.  

Za podanie jednego przykładu zachowania mogącego ustrzec pr zez reakcją 
anafilaktyczną - 1 punkt, za podanie dwóch przykładów zachowań - 2 punkty,  
za określenie przyczyny występowania alergii w pkt 2. - 1 punkt, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: np. Unikanie produktów zawierających alergen,  
np. przez uważne czytanie etykiet na opakowaniach produktów spożywczych, 
nabywanie jedynie produktów nieprzetworzonych i gotowanie posiłków w domu. 
Przyczyną występowania reakcji alergicznych jest zaburzenie mechanizmów 
odpornościowych organizmu.  

3 

26.  Za podanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: B 

1 

12.  

Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań po 1 punkcie, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: 1. wapnia (wapń); 2. Wapń bierze udział w procesie krzepnięcia 
krwi, odpowiada za prawidłową pracę mięśni i przewodzenie impulsów nerwowych; 
3. A 

3 

13.  

Za podanie poprawnego wyjaśnienia, czym jest kariotyp - 1 punkt, za poprawne 
wybranie preparatu z komórkami - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: 1. Kariotyp to wygląd kompletnego zestawu chromosomów 
komórki somatycznej organizmu; 2. B  

2 

14.  

Za poprawne nazwanie podziałów spermatogoniów (I) - 1 punkt, za poprawne 
nazwanie podziałów spermatocytów (II) - 1 punkt, za nazwanie procesu 
przekształcania się spermatyd w plemniki (III) - 1 punkt, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: I - mitoza (podziały mitot yczne);  
II - mejoza (podział mejotyczny); III - spermiogeneza  

3 
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