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Jak korzystać z podręcznika?
W piątej klasie rozpoczynasz naukę nowego przedmiotu – biologii.  
Pomoże Ci w tym ten podręcznik. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę 
o wirusach oraz najprostszych organizmach, takich jak bakterie, protisty 
i grzyby. Poznasz również budowę, środowisko życia i znaczenie roślin. 
Podręcznik pomoże Ci także przygotować się do sprawdzianów. 

Zobacz, z jakich elementów składa się podręcznik „Puls życia 5”. 

Na początku lekcji  
dowiesz się, na co trzeba 
zwrócić szczególną uwagę.

Dzięki elementowi „Rozpoznaj…” 
dowiesz się, jak rozpoznać gatunki 
organizmów.

Na końcu lekcji znajdziesz ćwiczenia 
utrwalające zdobytą wiedzę. Rozwiązania 
ćwiczeń wpisuj do zeszytu.

„To najważniejsze!” 
zawiera wiadomości, 
które musisz 
zapamiętać z lekcji.

W „Dowiedz się więcej” 
znajdziesz dodatkowe 

informacje poszerzające 
wiedzę z biologii.

Na marginesie 
znajdziesz 
słowniczek, 
w którym są 
wyjaśnione  
nowe terminy.

„Czy wiesz, że…” 
to ciekawostki 
związane 
z tematem lekcji.

„Doświadczenia” 
nauczą Cię planowania 
i przeprowadzania 
badań biologicznych 
metodą naukową.
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I

Biologia –
nauka o życiu



Każdego dnia możemy obserwować świat, 
na przykład motyle na łące czy kształty liści 
drzew i traw. Takie obserwacje prowadzimy 
gołym okiem, ale kiedy chcemy zobaczyć 
coś dokładniej, musimy użyć specjalnych 
przyrządów, między innymi lupy i mikroskopu. 
Dzięki nim możemy zobaczyć szczegóły 
budowy organizmów.

Biologia jako nauka 

Jak poznawać biologię?

Obserwacje mikroskopowe 

Podsumowanie 

Wiesz czy nie wiesz?

1
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1 Biologia jako nauka
Zwróć uwagę na:
 • wspólne cechy wszystkich organizmów,
 • czynności życiowe organizmów,
 • kolejne poziomy budowy organizmów wielokomórkowych.

Czy wiesz, że...
Nazwa „biologia” 
pochodzi od dwóch 
greckich wyrazów: 
bíos, który oznacza 
‘życie’, i logos, który 
oznacza ‘słowo’.

Wiele organizmów,  
np. sekwoja, składa się 
z miliardów różnych 
komórek.  

Jak wiesz z czwartej klasy, otaczający Cię świat przyrody 
składa się z elementów ożywionych i nieożywionych. Na lek-
cjach biologii w piątej klasie zdobędziesz więcej informacji 
na temat ożywionej części przyrody, czyli bakterii, protistów, 
grzybów, roślin i zwierząt. 

  Czym zajmuje się biologia?
Biologia to nauka, która zajmuje się badaniem budo-
wy i czynności życiowych wszystkich organizmów. Bio- 
logów interesują również zależności między organizmami,  
na przykład zależności pokarmowe, takie jak drapieżnictwo, 
pasożytnictwo czy roślinożerność. Naukowcy ci zajmują się 
także wpływem środowiska na organizmy. Badają między 
innymi temperaturę i dostęp do światła w różnych typach 
środowisk. Następnie sprawdzają, jak zamieszkujące je or-
ganizmy są przystosowane do życia w takich warunkach.

  Cechy organizmów
Organizmy możemy odróżnić od nieożywionych elementów 
przyrody na podstawie pewnych cech. Cechy te są wspólne 
dla wszystkich istot żywych: zarówno mikroskopijnych bak-
terii, jak i roślin, grzybów oraz zwierząt, w tym człowieka. 
Należą do nich:  
 • budowa komórkowa – wszystkie organizmy, niezależnie 
od rozmiarów ciała, są zbudowane z podstawowych ele-
mentów nazywanych komórkami,
 • wykonywanie czynności życiowych – wszystkie orga-
nizmy niezależnie od tego, z ilu komórek są zbudowane, 
wykonują te same czynności życiowe.

  Niektóre 
organizmy,  

np. drożdże, są 
zbudowane tylko 
z jednej komórki.

komórka drożdży



I        Odkrywamy tajemnic świata roślin i grzybów

 Panda wielka żyje 
w Chinach, w lasach  
bambusowych porastają-
cych wysokie partie gór. 

Czynności życiowe  
organizmów 
Wszystkie organizmy wykonują te same czynności 
życiowe. Należą do nich: odżywianie się, oddychanie, 
wydalanie, wykonywanie ruchów, rozmnażanie się, 
wzrost i rozwój oraz reakcja na bodźce.  
Prześledzisz je na przykładzie pandy wielkiej.

  Odżywianie się 
Odżywianie się to dostarczanie 
organizmowi składników pokar-
mowych. Są one wykorzystywane 
przez organizm jako źródło energii 
oraz materiał do budowy komórek.

 Dorosła panda najchętniej zjada 
liście i łodygi bambusa. Dlatego 
bywa nazywana niedźwiedziem 
bambusowym. 

  Oddychanie
Oddychanie polega na uwalnianiu 
z pokarmu energii potrzebnej 
organizmowi do życia. U większości 
organizmów, także u roślin, do 
oddychania jest potrzebny tlen. 
Podczas oddychania powstaje 
szkodliwy dwutlenek węgla. Zarówno 
tlen, jak i dwutlenek węgla to gazy, 
które są składnikami powietrza.

 Panda należy do organizmów, 
które wykorzystują tlen występujący 
w powietrzu.

  Wydalanie
Wydalanie polega na usuwaniu z organizmu substancji 
niepotrzebnych, na przykład nadmiaru wody, oraz 
szkodliwych, takich jak dwutlenek węgla.  

 Panda wydala z organizmu dwutlenek węgla i mocz.  
Mocz zawiera nadmiar wody i soli mineralnych  
oraz szkodliwe substancje. 

tlen
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6. Budowa i różnorodność grzybów

  Wzrost i rozwój
Wzrost polega na zwiększaniu 
rozmiarów i masy ciała. Rozwój 
to wszystkie zmiany wyglądu 
i sposobu funkcjonowania 
organizmu w ciągu jego życia.

 Panda tuż po urodzeniu waży 
ok. 150 g. Gdy osiąga dojrzałość płciową, 
jej waga wynosi ponad 80 kg. 

  Rozmnażanie się  
Rozmnażanie się to wydawanie 
na świat potomstwa. Większość  
organizmów rozmnaża się płciowo,  
czyli za pomocą męskich i żeńskich 
komórek rozrodczych. Niektóre 
organizmy mają zdolność rozmna-
żania bezpłciowego.

 Panda rozmnaża się wyłącznie płciowo. 
Samce i samice  spotykają się od marca do 
maja. Samica rodzi zwykle jedno młode, 
którym następnie sama się opiekuje.

  Ruch
Ruch to zmiana położenia całego ciała lub jego części. 
Zdolność wykonywania ruchów umożliwia zwierzętom 
przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a roślinom 
na przykład zwracanie liści i łodyg w stronę światła. 

Panda zwykle porusza się powoli, ale potrafi  
również biegać. Niekiedy wspina się na drzewa. 

  Reakcja na bodźce
Reakcja na bodźce, takie jak zapach, światło i dźwięk,
umożliwia organizmom dostosowanie się do zmian, 
które zachodzą w środowisku.

Panda ma dobry węch i słuch.  Dzięki nim może np. wykryć  
obecność drapieżników. Zmysły te odgrywają też ważną  
rolę w kontaktach między osobnikami. 

9
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Jak są zbudowane organizmy 
wielokomórkowe?
Organizmy wielokomórkowe są zbudowane w ten sposób,  
że tworzące je elementy łączą się ze sobą w coraz większe jednostki. 
Komórki łączą się w tkanki. Z tkanek powstają części ciała.  
U zwierząt są to narządy, a u roślin – organy. Budują one układy 
narządów lub systemy organów, które składają się na organizm. 

ZWIERZĘTA ROŚLINY

ORGANIZM 
Poszczególne układy (systemy), 
współpracują ze sobą, dzięki czemu 
tworzą organizm.

NARZĄD lub ORGAN
Tkanki wyspecjalizowane w pełnie-
niu określonych funkcji tworzą 
u zwierząt narząd (np. serce),  
a u roślin – organ (np. liść).

UKŁAD lub SYSTEM 
U zwierząt narządy, które uczest-
niczą w wykonywaniu określonych 
czynności życiowych, tworzą układ 
(np. układ krwionośny). U roślin 
organy łączą się w system 
(np. system pędowy).

TKANKA 
Grupa komórek o podobnej 
budowie, wykonujących określone 
zadania, tworzy tkankę.

komórka 
zwierzęca

komórka 
roślinna

tkanka 
miękiszowa

tkanka 
mięśniowa

serce liść

system 
pędowyukład krwionośny

KOMÓRKA
Podstawową jednostką, z której są 
zbudowane organizmy, jest komórka.

POZIOMY BUDOWY

naczynia 
krwionośne

serce

liść

łodyga
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1. Biologia jako nauka

  Jakie są dziedziny biologii?
Biologia jako nauka obejmuje różne dziedziny. Na przykład 
ze względu na obiekt badań wyróżniamy między innymi 
zoologię, botanikę i mikrobiologię. Z kolei ze względu na 
problemy, którymi zajmują się naukowcy, biologię dzielimy 
między innymi na anatomię, fizjologię i ekologię.

Ćwiczenia
1. Wyjaśnij, czym zajmuje się biologia.
2. Wymień cechy wspólne wszystkich organizmów.
3. Opisz kolejne poziomy budowy organizmów wielokomórkowych.

  Wszystkie organizmy są zbudowane z komórek i wykonują te same 
czynności życiowe, którymi są: odżywianie się, oddychanie, wydalanie, 
ruch, reagowanie na bodźce, rozmnażanie się, wzrost i rozwój.

  Komórka to podstawowy element każdego organizmu i najniższy 
z poziomów budowy organizmów wielokomórkowych.  

  Kolejne poziomy budowy organizmu wielokomórkowego to: komórka, 
tkanka, narząd lub organ, układ narządów lub system organów, organizm. 

To najważniejsze!

Zoologia to nauka 
o zwierzętach.

Mikrobiologia to nauka 
o mikroorganizmach. 

DZIEDZINY BIOLOGII

Botanika to nauka 
o roślinach.

Ekologia to nauka m.in. 
o zależnościach między or-
ganizmami a środowiskiem.

Fizjologia to nauka 
o czynnościach życiowych 

organizmów.

Anatomia to nauka 
o budowie wewnętrznej 

organizmów.
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2 Jak poznawać biologię?

Wszystko, co dzieje się w naszym otoczeniu, skłania do zada-
wania pytań. Zastanawiamy się na przykład, dlaczego rośliny 
potrzebują światła. Odpowiedzi na nasze pytania możemy 
uzyskać dzięki obserwacjom i doświadczeniom.

  Obserwacja
Obserwacja jest podstawowym i najstarszym źródłem wie-
dzy biologicznej. Polega ona na uważnym przyglądaniu się 
organizmom, na przykład zwierzętom w lesie, lub procesom, 
takim jak kiełkowanie nasion. Musimy jednak pamiętać, że 
nie możemy wpływać na przebieg obserwacji. Na przykład, 
kiedy przyglądamy się dzikim zwierzętom, musimy zadbać 
o to, aby nie odkryły naszej obecności.

  Doświadczenie
Doświadczenie różni się od obserwacji tym, że podczas jego 
przeprowadzania zmieniamy jeden z czynników wpływa-
jących na badany organizm lub proces. Na przykład podczas 
badania, czy wilgotność gleby ma wpływ na kiełkowanie na-
sion, dostarczamy niektórym nasionom więcej wody. Przy-
gotowujemy więc dwa zestawy doświadczalne: 
 • zestaw pierwszy stanowi próbę badawczą. Podlewamy go 
zwiększoną ilością wody; 
 •  zestaw drugi stanowi próbę kontrolną. Nie zwiększamy 
w nim ilości wody.

Zwróć uwagę na:
 • różnicę między obserwacją a doświadczeniem,
 • kolejne etapy stosowania metody naukowej, 
 • źródła informacji z różnych dziedzin biologii.

 Przykładem doświadczenia jest badanie 
wpływu wilgotności gleby na wzrost fasoli.

 Przykładem obserwacji jest przyglądanie 
się zachowaniu pary bocianów białych.

Próba badawcza – 
zestaw, w którym 
zmieniamy 
wybrany czynnik.

Próba kontrolna –  
zestaw, w którym 
nie zmieniamy 
żadnego czynnika.

?   Zastanów się, 
jakich przyrządów 
używają naukowcy 
do obserwacji 
rozwoju piskląt  
w gnieździe.
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Czym jest metoda naukowa?
Metoda naukowa to sposób na uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, 
które nasuwają się w wyniku obserwacji. Składa się ona z kilku etapów. 

Etap metody naukowej Przykład

Obserwacja
To zauważenie obiektów, zjawisk lub 
procesów, które wzbudzają naszą cie-
kawość i skłaniają do zadawania pytań. 

Niedojrzałe, zielone banany umieszczone 
w misce z jabłkami szybciej zmieniają kolor 
na żółty niż banany umieszczone w misce 
bez jabłek. 

Sformułowanie problemu  
badawczego
Problem badawczy to pytanie, na które 
chcemy znaleźć odpowiedź podczas 
doświadczenia.

Czy obecność jabłek przyspiesza  
dojrzewanie bananów?

Postawienie hipotezy
Hipoteza to jedna z możliwych odpo-
wiedzi na pytanie sformułowane 
w problemie badawczym. 

Banany szybciej dojrzewają, jeżeli są 
przechowywane razem z jabłkami.

Przeprowadzenie doświadczenia
To etap, podczas którego sprawdzamy, 
czy hipoteza jest prawdziwa.  
Musimy go dokładnie zaplanować, 
czyli: 
• wybrać potrzebne materiały,
•  określić czas trwania doświadczenia,
•  ustalić, jak powinny wyglądać próba 

badawcza i próba kontrolna, 
•  określić sposób notowania wyników.

Przygotuj: dwanaście zielonych  
bananów, pięć jabłek, dwie duże, szklane 
miski jednakowych rozmiarów. 

Próba badawcza:
banany przecho-
wywane w misce 
z jabłkami.

Próba kontrolna:
banany przechowy-
wane w misce bez 
jabłek.

Czas trwania doświadczenia: 5 dni.

Analiza wyników
Wyniki to rezultaty uzyskane w czasie  
wykonywania próby badawczej i próby 
kontrolnej. 

Wynik próby badawczej: Banany zmieniły 
kolor na ciemnożółty, na ich skórce pojawiły 
się brązowe plamy.
Wynik próby kontrolnej: Banany zmieniły 
kolor na jasnożółty, na ich skórce brak 
brązowych plam.

Sformułowanie wniosku
Wniosek to potwierdzenie lub odrzuce-
nie hipotezy w zależności od wyników 
uzyskanych w czasie doświadczenia.  

Hipoteza została potwierdzona.
Banany szybciej dojrzewają, jeżeli są  
przechowywane razem z jabłkami.
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I        Biologia – nauka o życiu

  Inne źródła wiedzy biologicznej
Podczas nauki biologii warto korzystać nie tylko z obser-
wacji i doświadczeń, lecz także z innych źródeł informacji. 
W  poznawaniu świata organizmów dużą rolę odgrywają  
zajęcia terenowe prowadzone w lesie, na łące czy nad sta-
wem, podczas których można korzystać z przewodników  
do oznaczania roślin i zwierząt. Pomocne są także atlasy 
z ilustracjami grzybów, roślin i zwierząt.

Zainteresowania biologiczne można też rozwijać w czasie 
wycieczek do muzeum przyrodniczego, ogrodu zoologicz-
nego i ogrodu botanicznego.

Cenne źródła wiedzy biologicznej to książki i  czaso- 
pisma popularnonaukowe, filmy przyrodnicze oraz eduka-
cyjne strony internetowe. 

 W ogrodzie 
botanicznym można 
przyjrzeć się roślinom 
z innych części świata.

 Jakie cechy powinien mieć dobry badacz?
Aby prowadzić badania, należy mieć określone cechy 
charakteru. Należą do nich:
• szacunek dla przyrody – podczas obserwacji 

w terenie nie wolno niszczyć roślin i płoszyć 
zwierząt,

• ostrożność – w czasie wykonywania 
doświadczeń trzeba chronić skórę i oczy 
przed podrażnieniem szkodliwymi 
substancjami,

• cierpliwość – badania należy 
wykonywać zgodnie z planem, nawet 
jeżeli trwają bardzo długo lub gdy 
wymagają wielokrotnych powtórzeń,

• systematyczność – wszystkie 
wyniki badań powinno się regularnie 
zapisywać, a w miarę potrzeb – 
ilustrować je rysunkami lub zdjęciami, 

• rzetelność – obserwacje i doświad-
czenia należy przeprowadzać bardzo 
dokładnie oraz dobrze dokumento-
wać. 
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2. Jak poznawać biologię?

Czy zrezygnować z doświadczeń na zwierzętach?
Do niektórych doświadczeń naukowcy wykorzystują zwierzęta, takie jak 
myszy, szczury i małpy. Niestety, operowanie zwierząt może sprawiać im ból, 
a niektóre z podawanych im substancji mogą się przyczynić do ich śmierci. 
Przetrzymywanie zwierząt w zamknięciu może wywoływać u nich stres i choroby. 
Z tych względów coraz więcej osób domaga się zaprzestania doświadczeń  
na zwierzątach. Zwolennicy doświadczeń na zwierzętach uważają jednak,  
że to właśnie takim doświadczeniom zawdzięczamy postęp w nauce, zwłaszcza 
w medycynie. Dzięki nim odkryto wiele leków oraz opracowano metody 
wykrywania niektórych chorób. Obecnie badania, w których wykorzystuje się 
zwierzęta, podlegają ścisłej kontroli. Sprawdzane jest między innymi to,  
czy zaplanowane doświadczenia są niezbędne, ile zwierząt można w nich 
wykorzystać oraz w jakich warunkach zwierzęta te będą przetrzymywane. 

Co o tym sądzisz?

 Dzięki obrońcom praw zwierząt w wielu 
krajach zrezygnowano z testowania 
kosmetyków na zwierzętach.

 Tomografia komputerowa, odkryta 
dzięki badaniom na zwierzętach, umożliwia 
oglądanie narządów wewnętrznych.

Ćwiczenia
1. Omów etapy metody naukowej. 
2. Wymień inne niż doświadczenia i obserwacje źródła wiedzy biologicznej.
3. Zaplanuj i wykonaj doświadczenie, w którym sprawdzisz, czy pędy rośliny 

zawsze rosną w górę. 

  Głównymi źródłami wiedzy biologicznej są obserwacje i doświadczenia. 
Stanowią one zasadnicze elementy metody naukowej. 

  Etapy metody naukowej obejmują kolejno: obserwację → sformułowanie 
problemu badawczego → postawienie hipotezy → zaplanowanie i przepro-
wadzenie doświadczenia → analizę wyników → sformułowanie wniosku.

  Warunki doświadczenia w próbie badawczej muszą być takie same jak  
w próbie kontrolnej, z wyjątkiem jednego czynnika, który badamy. 

To najważniejsze!
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3 Obserwacje mikroskopowe

Podczas obserwacji biologicznych często korzystamy z przy-
rządów optycznych, które pozwalają nam dostrzec więcej 
szczegółów budowy organizmów. Na przykład do oglądania 
ptaków używamy lornetki, a do zbadania budowy kwiatu – 
lupy. Mikroorganizmy żyjące w kropli wody z kałuży może-
my obserwować dzięki mikroskopom. 

  Mikroskop optyczny
Na lekcjach biologii najczęściej stosuje się mikroskop 
optyczny, który pozwala powiększyć uzyskany obraz nawet 
tysiąc razy. Przez taki mikroskop możemy oglądać zarówno 
obiekty żywe, jak i martwe. Muszą one być jednak przygo-
towane w postaci preparatów.

Zwróć uwagę na:
 • elementy mikroskopu optycznego,
 • przykłady obiektów, które można obserwować pod mikroskopem,
 • sposób przygotowania preparatu mikroskopowego,
 • zasady przeprowadzania obserwacji mikroskopowych.

Obiektyw powiększa 
obraz oglądanego 

przedmiotu.

Okular powiększa 
obraz wytworzony 
przez obiektyw.

Rewolwer umożliwia 
zmianę obiektywu.

Śruba makrometryczna 
i śruba mikrometryczna 
służą do ustawiania 
ostrości obrazu.Źródło światła oświetla 

obiekt obserwacji.

Stolik to część 
mikroskopu, na której 

umieszczamy preparat.

Tubus to element, 
w którym jest 
umieszczony okular.

?   Wyjaśnij, do czego 
służy lusterko 
występujące 
w niektórych 
mikroskopach.

 Budowa mikroskopu optycznego.
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3. Obserwacje mikroskopowe
Sam

ouczek

Jak wykonać preparat mikroskopowy? 
Aby obejrzeć obiekt pod mikroskopem, musimy skorzystać z preparatów 
mikroskopowych. Mogą to być gotowe preparaty, które są dostępne 
w sklepach z pomocami naukowymi. Niektóre preparaty możemy też 
przygotować samodzielnie za pomocą specjalnego zestawu narzędzi. 

  Zestaw do przygotowania preparatu mikroskopowego

4    Przyłóż szkiełko nakrywkowe ukośnie do 
szkiełka podstawowego i ostrożnie nakryj 
nim przygotowany materiał. 

1    Za pomocą zakraplacza nanieś dużą kroplę 
wody na środek szkiełka podstawowego.

2     Przekrój cebulę, a następnie wyjmij z jej 
środka biały liść spichrzowy. Za pomocą 
igły preparacyjnej i pęsety zdejmij skórkę 
z wewnętrznej strony liścia.

3     Umieść fragment skórki liścia spichrzowego 
cebuli w kropli wody na szkiełku 
podstawowym.

5    Preparat jest gotowy do oglądania  
pod mikroskopem.

  Wykonanie preparatu ze skórki liścia cebuli

Przygotuj: cebulę, nożyk, szkiełko podstawowe,  
szkiełko nakrywkowe, igłę preparacyjną, pęsetę,  
zakraplacz, zlewkę z wodą.

zlewka z wodą

szkiełka 
nakrywkowe

szkiełko 
podstawowe

zakraplacz

pęseta

pęseta igła preparacyjna

zakraplacz
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I        Biologia – nauka o życiu
Sa

m
ou

cz
ek Jak obserwować obiekty pod mikroskopem? 

1    Za pomocą rewolweru ustaw obiektyw o najmniejszym powiększeniu. 

2    Oświetl pole widzenia. Jeśli mikroskop jest wyposażony w lusterko,  
ustaw je tak, aby widzieć przez okular kolistą plamę światła.

3    Umieść preparat mikroskopowy na stoliku w taki sposób,  
aby obserwowany obiekt znalazł się w polu widzenia.

4    Za pomocą śruby makrometrycznej ostrożnie zbliż  
obiektyw do preparatu. Pamiętaj, że obiektyw  
nie może dotykać preparatu. 

5     Patrz przez okular i powoli poruszaj śrubą  
makrometryczną aż do momentu, w którym obraz  
stanie się wyraźny. Wyreguluj ostrość obrazu  
za pomocą śruby mikrometrycznej.

6    Obróć rewolwer, wybierz obiektyw o większym  
niż poprzednio powiększeniu. Wyreguluj ostrość obrazu. 

7    Wybierz obiektyw o największym powiększeniu  
i ostatecznie ustaw ostrość obrazu preparatu.

8    Obserwuj obiekt pod mikroskopem. Możesz też wykonać jego rysunek. 

Jak obliczyć powiększenie obrazu w mikroskopie?
1    Odczytaj powiększenie na okularze.
2    Odczytaj powiększenie na obiektywie, przez który obserwujesz obiekt.
3    Pomnóż te wartości. 

 powiększenie okularu x powiększenie obiektywu = powiększenie obrazu

 Komórki skórki liścia cebuli widoczne 
pod mikroskopem optycznym w preparacie 
barwionym. Komórki są lepiej widoczne, 
dlatego zdjęcia takich preparatów zwykle 
wykorzystuje się w podręczniku.

 Komórki skórki liścia cebuli widoczne  
pod mikroskopem optycznym w prepa- 
racie niebarwionym. Takie preparaty 
przygotowuje się między innymi podczas 
lekcji.
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3. Obserwacje mikroskopowe

Ćwiczenia
1. Podaj nazwy części, z których jest zbudowany mikroskop optyczny. 

Omów ich funkcje.
2. Podaj trzy przykłady obiektów, które można obserwować za pomocą 

mikroskopu optycznego.
3. Przygotuj preparat z parzących włosków pokrywających liście oraz łodygi 

pokrzywy, a następnie obejrzyj go pod mikroskopem 

  Mikroskop optyczny umożliwia nawet tysiąckrotne powiększenie obrazu  
obserwowanych obiektów, np. fragmentów tkanek lub pojedynczych  
komórek. 

  Przygotowanie preparatu mikroskopowego polega na umieszczeniu obiektu 
obserwacji na szkiełku podstawowym w kropli wody, a następnie przykryciu 
go szkiełkiem nakrywkowym. 

  Powiększenie obrazu w mikroskopie optycznym obliczamy, mnożąc  
powiększenie okularu przez powiększenie obiektywu.

  Obserwacje mikroskopowe rozpoczynamy od najmniejszego powiększenia 
obrazu, które następnie stopniowo zwiększamy. 

To najważniejsze!

Mikroskopy do zadań specjalnych
Do obserwacji szczegółów budowy obiektów  
o wyjątkowo małych rozmiarach, między  
innymi wirusów i bakterii, służą mikroskopy  
elektronowe. Najlepsze mikroskopy tego typu  
powiększają obraz nawet milion razy. 

Dowiedz się więcej

 Mikroskop elektronowy.

 Obraz bakterii uzyskany 
w zwykłym mikroskopie 
elektronowym jest płaski.

 Niektóre mikroskopy elek-
tronowe umożliwiają uzyska-
nie przestrzennego obrazu. 
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Podsumowanie
1  Biologia to nauka, która zajmuje się budową i funkcjonowaniem organi-

zmów oraz badaniem zależności występujących między organizmami  
a ich otoczeniem. 

2  Do cech istot żywych należą: 
  budowa komórkowa,
  odżywianie się,
  oddychanie,
  wydalanie,   
  ruch,
  reakcja na bodźce,
  rozmnażanie się,
  wzrost i rozwój.

Dział I
Biologia – nauka o życiu

3  Budowa organizmu wielokomórkowego.

4  Otaczający nas świat możemy poznawać przez obserwacje i doświadczenia. 
   Obserwacja polega na uważnym przyglądaniu się organizmom  
lub procesom biologicznym bez wpływania na nie. 

   W doświadczeniu zmieniamy jeden z czynników, które wpływają  
na badany organizm lub proces. 

KOMÓRKA TKANKA NARZĄD 
 lub ORGAN

UKŁAD  
lub SYSTEM ORGANIZM

5  Porównanie prób doświadczalnych.

RODZAJE PRÓB DOŚWIADCZALNYCH

Próba badawcza
Zestaw, w którym zmieniamy  

wybrany czynnik.

Próba kontrolna
Zestaw, w którym nie zmieniamy  

żadnego czynnika.
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6  Główne etapy metody naukowej.

Etap Charakterystyka

Obserwacja To przyglądanie się obiektom, zjawiskom lub procesom, które 
wzbudzają naszą ciekawość i skłaniają do zadawania pytań.

Sformułowanie 
problemu badawczego

Problem badawczy to pytanie, na które chcemy znaleźć  
odpowiedź podczas doświadczenia. 

Postawienie hipotezy Hipoteza to jedna z kilku możliwych odpowiedzi na pytanie 
sformułowane w problemie badawczym. 

Zaplanowanie  
i przeprowadzenie 
doświadczenia

To etap, podczas którego sprawdzamy, czy hipoteza jest  
prawdziwa. Musimy go dokładnie zaplanować, czyli:
 wybrać potrzebne materiały,
 określić czas trwania doświadczenia,
  ustalić, jak powinny wyglądać próba badawcza  
i próba kontrolna,

  określić sposób notowania wyników.

Zebranie i przeanalizo-
wanie wyników

Wyniki to rezultaty uzyskane w czasie wykonywania próby  
badawczej i próby kontrolnej. 

Sformułowanie 
wniosków

Wniosek to potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy. Wniosek 
zależy od wyniku uzyskanego w czasie doświadczenia. 

Nanieś zakraplaczem kroplę wody na szkiełko podstawowe.

Przygotuj obiekt do obserwacji przy użyciu pęsety i igły preparacyjnej.

Połóż obiekt w kropli wody na szkiełku podstawowym.

Nakryj przygotowany obiekt szkiełkiem nakrywkowym.

Umieść preparat na stoliku mikroskopu.

7  Mikroskop optyczny pozwala na oglądanie obiektów niewidocznych gołym 
okiem (np. komórek liści) w powiększeniu nawet do tysiąca razy. Pod tym 
mikroskopem można oglądać obiekty żywe lub martwe. 

8  Przygotowanie preparatu mikroskopowego.

1.

2.

3.

4.

5.

9  Aby obliczyć, ile razy oglądany obiekt jest powiększany w mikroskopie, 
musimy pomnożyć wartość powiększenia okularu przez wartość powiększe-
nia obiektywu.

IBiologia – nauka o życiu
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I        Biologia – nauka o życiu

Wykonaj 
w zeszycieWiesz czy nie wiesz?

 

1      Wymień dwie cechy organizmów, dzięki 
którym można je odróżnić od nieoży-
wionych elementów przyrody. Zapisz 
odpowiedź w zeszycie.  (1 p.)

5      Określ, które z podanych niżej opisów 
dotyczą obserwacji (O), a które –  
doświadczeń (D). Zapisz w zeszycie  
odpowiednie oznaczenia literowe. (2 p.)
1.  Małgosia przygląda się, jak sikorka karmi 

swoje młode.

2.  Tomek sprawdza, czy obecność światła  
ma wpływ na wzrost pelargonii. 

3.  Ula przygląda się budowie piór ptaków.

4.  Magda sprawdza, jaki wpływ ma woda  
na kiełkowanie nasion fasoli.

2      Przyporządkuj każdą z podanych czynności 
życiowych (A–C) do odpowiedniego opisu 
(1–4).  (3 p.)
A. Odżywianie.

B. Oddychanie.

C. Wydalanie.

1.  Usuwanie z organizmu szkodliwych  
i niepotrzebnych substancji. 

2.  Dostarczanie organizmowi składników 
pokarmowych.

3.  Zwiększanie przez organizm rozmiarów 
i masy ciała.

4.  Uwalnianie z pokarmu energii potrzebnej 
do życia.

3      Uporządkuj we właściwej kolejności  
poziomy budowy organizmów (A–E).  
Zacznij od najmniejszego elementu. (1 p.)
A.  Organizm.

B.  Mózgowie.

C.  Komórka nerwowa. 

D.  Tkanka nerwowa.

E.  Układ nerwowy.

4      Na podstawie opisu podaj nazwę dziedziny 
biologii, którą zajmuje się pani Zofia. (1 p.)
Pani Zofia jest naukowcem. Całe dnie spędza 
w laboratorium, gdzie prowadzi obserwacje 
mikroskopowe mikroorganizmów. 

6      Oceń, czy podane zdania (A–D) są zgodne 
z prawdą. Zapisz w zeszycie literę P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli 
jest fałszywe.  (2 p.)
A.  Hipoteza jest jedną z możliwych  

odpowiedzi na pytanie, które stanowi 
problem badawczy.

B.  Próba badawcza to zestaw, w którym nie 
zmienia się żadnego czynnika.

C.  Podczas doświadczenia jest sprawdzana 
hipoteza.

D.  Wynik doświadczenia pozwala  
na potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy.

7      Okular pewnego mikroskopu powiększa 
obraz 10 razy, a obiektyw 40 razy. Oblicz  
w zeszycie, jakie powiększenie obrazu 
uzyskasz w tym mikroskopie. (1 p.)

 Policz uzyskane punkty. Wystaw sobie  
odpowiednią ocenę.

 0–2 niedostateczny
 3–4 dopuszczający
 5–6 dostateczny
 7–8 dobry
 9–10 bardzo dobry
 11 celujący
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Budowa i czynności 
życiowe organizmów



Aby organizm mógł się prawidłowo rozwijać, 
potrzebuje pożywienia. Dzięki niemu 
otrzymuje substancje niezbędne do budowy 
ciała oraz energię, która pozwala mu się 
poruszać, rozmnażać i wykonywać pozostałe 
czynności życiowe. Zwierzęta pobierają 
pokarm z otoczenia, a rośliny wytwarzają 
go same. Wynika to między innymi z różnic 
w budowie ich komórek. 

Składniki chemiczne organizmów

Budowa komórki zwierzęcej

Komórka roślinna. Inne rodzaje 
komórek

Samożywność

Cudzożywność

Sposoby oddychania organizmów

Podsumowanie 

Wiesz czy nie wiesz?

1

2

3

4

5

6

6
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1 Składniki chemiczne 
organizmów
Zwróć uwagę na:
 • najważniejsze pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmu,
 • znaczenie wody i soli mineralnych,
 • znaczenie cukrów, białek, tłuszczów i kwasów nukleinowych.

65%
woda

18%
białka

10%
tłuszcze

4%
sole
mineralne

1%
cukry

2%
kwasy nukleinowe
i inne związki

 Składniki organizmu 
człowieka.

Aby lepiej zrozumieć świat organizmów, musisz najpierw 
poznać substancje, które je budują. Są to związki chemicz-
ne takie jak woda, sole mineralne, cukry, białka, tłuszcze 
i kwasy nukleinowe. Związki te składają się z pierwiastków 
chemicznych. 

  Jakie pierwiastki i związki występują  
w organizmach?
Wszystkie organizmy są zbudowane z pierwiastków che-
micznych. Niektóre pierwiastki występują w organizmach 
w bardzo dużej ilości. Są to: węgiel, wodór, tlen, azot, siarka 
oraz fosfor. Wspólnie stanowią one blisko 98% masy orga-
nizmu. Kilkanaście innych pierwiastków, w tym wapń i ma-
gnez, występuje w organizmie w znacznie mniejszej ilości. 
Mimo to są one tak samo ważne dla jego prawidłowej pracy.

Pierwiastki łączą się ze sobą w związki chemiczne. Do 
najważniejszych związków chemicznych występujących 
w organizmach należą: woda, sole mineralne, cukry, białka, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe.

  Jakie znaczenie ma woda?
Woda stanowi główny składnik większości organizmów.  
Pełni ona dużo ważnych funkcji, między innymi:
 • transportuje różne substancje wewnątrz komórki oraz  
pomiędzy komórkami organizmu;
 • umożliwia zwierzętom usuwanie wraz z moczem niepo-
trzebnych i szkodliwych substancji;
 • stanowi środowisko wielu przemian chemicznych zacho-
dzących w organizmie;  

 • bierze udział w wielu procesach, na przykład w fotosyntezie;
 • pomaga regulować temperaturę ciała organizmów.  
U ssaków jest głównym składnikiem potu. Parowanie potu 
z powierzchni skóry ochładza organizm.

 U meduz  
zawartość wody 
dochodzi do 98% 
masy ciała.

98%
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Dostarczają energii
Funkcję tę pełni głównie glukoza.
Cukier ten występuje np. w miodzie, 
którym żywią się larwy pszczół. Dzięki 
niemu uzyskują one energię konieczną 
do rozwoju. 

Są materiałem zapasowym
Do cukrów zapasowych należy skrobia, 
która jest gromadzona w bulwach 
ziemniaka. Wiosną młode rośliny 
wykorzystują ją do wzrostu i rozwoju.

Budują organizmy
Takim cukrem jest np. celuloza, która 
buduje ściany komórek roślinnych. 
Szczególnie dużo celulozy mają włoski, 
które okrywają nasiona bawełny.

GŁÓWNE FUNKCJE CUKRÓW

 Z łodyg trzciny cukrowej 
uzyskuje się brązowy cukier 
spożywczy. 

  Sole mineralne
Sole mineralne są źródłem pierwiastków, innych niż wę-
giel, tlen i wodór, niezbędnych do prawidłowej pracy orga-
nizmów. Pierwiastki te regulują różne procesy zachodzące 
w komórkach. Przykładowo magnez jest niezbędny rośli-
nom do przeprowadzania fotosyntezy. 

Inną funkcją soli mineralnych jest budowanie niektórych 
części ciała organizmów. Na przykład sole wapnia są skład-
nikiem muszli, pancerzy oraz kości zwierząt.

  Cukry 
Najważniejszą funkcją cukrów jest dostarczanie energii. Pod-
stawowym źródłem energii dla organizmu jest glukoza. Cukier 
ten jest obecny na przykład w miodzie oraz winogronach. Cu-
kry występują także w bulwach ziemniaków i nasionach zbóż.

 Magnez jest 
składnikiem zielonego 
barwnika liści, który 
pochłania światło  
podczas fotosyntezy.
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1. Składniki chemiczne organizmów

Są materiałem zapasowym
Tłuszcze zapasowe 
występują np. w nasionach. 
Stanowią one źródło 
substancji pokarmowych 
dla młodych roślin.

Stanowią warstwę ochronną
Gruba warstwa tłuszczu 
znajdująca się pod skórą  
ssaków chroni przed zimnem  
oraz urazami. Stanowi też  
materiał zapasowy.

Dostarczają energii
Tłuszcze są najbogatszym 
źródłem energii. 
Dostarczają jej organizmowi 
dwa razy więcej niż cukry.
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  Białka
Białka to związki, których główną funkcją jest  
budowanie ciał organizmów. Są one przede wszyst-
kim składnikami mięśni i skóry zwierząt oraz na-
sion niektórych roślin.

  Mleko 
jest bogatym 

źródłem białka 
niezbędnego 

do wzrostu. 

Budują organizmy
Białka są głównymi 
składnikami budulcowymi 
organizmów. U zwierząt 
budują np. pióra, włosy, 
pazury, rogi i kopyta.

GŁÓWNE FUNKCJE  BIAŁEK

Są materiałem zapasowym
Białka zapasowe występują 
w nasionach np. grochu 
i fasoli. Białka te są źródłem 
substancji pokarmowych 
dla młodych roślin.

Regulują pracę organizmu 
Funkcję tę pełnią białka 
nazywane enzymami. 
Niektóre enzymy 
umożliwiają trawienie 
pokarmu.

GŁÓWNE FUNKCJE TŁUSZCZÓW

  Tłuszcze
Tłuszcze to związki, które są przede wszystkim bo-
gatym w energię materiałem zapasowym. Są one 
gromadzone w nasionach niektórych roślin, między 
innymi słonecznika. Występują także w tkankach 
zwierząt, na przykład pod skórą ptaków i ssaków.

Z owoców  
oliwki europejskiej 
uzyskuje się 
oliwę.  
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  Kwasy nukleinowe 
Jednym z kwasów nukleinowych jest występujący w komór-
kach wszystkich organizmów związek chemiczny o nazwie 
DNA [wym. deena]. Jest w nim zapisana informacja o ce-
chach organizmu. Na przykład o tym, jakiego koloru będą 
kwiaty roślin lub pióra ptaków.

 Zapisana w DNA 
informacja o cechach 
organizmu jest 
przekazywana 
potomstwu. 

Ćwiczenia
1. Wyjaśnij, w jaki sposób woda pomaga regulować temperaturę ciała ssaków.
2. Zastanów się, jakie mogą być skutki zbyt małej ilości wapnia u zwierząt 

i magnezu u roślin.
3. Omów po dwie wybrane funkcje cukrów, białek i tłuszczów.

  Do podstawowych pierwiastków chemicznych budujących organizmy  
należą: węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor.

  Woda transportuje substancje, usuwa substancje szkodliwe i niepotrzebne 
oraz utrzymuje prawidłową temperaturę ciała.

  Sole mineralne pełnią funkcję budulcową. Są one również źródłem pier-
wiastków, które regulują pracę organizmu.

  Cukry są głównym źródłem energii. Niektóre z nich pełnią również funkcję 
zapasową (np. skrobia) i budulcową (np. celuloza). 

  Białka przede wszystkim budują ciała organizmów. Pełnią też między inny-
mi funkcję zapasową i funkcję regulacyjną.

  Tłuszcze pełnią głównie funkcję zapasową. Są także bogatym źródłem 
energii. Niektóre tłuszcze chronią organizmy przed utratą ciepła.

  Jednym z kwasów nukleinowych jest DNA. W związku tym jest zapisana  
informacja o cechach organizmu. 

To najważniejsze!
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2 Budowa komórki zwierzęcej
Zwróć uwagę na:
 •  różnorodność kształtów komórek,
 • podstawowe elementy budowy komórki zwierzęcej i ich funkcje.

 Jajo strusia ma  
ok. 15 cm długości  
i jest trzy razy 
większe od jaja kury. 
Znajdująca się w jego 
wnętrzu komórka 
jajowa jest największą 
znaną komórką 
zwierzęcą.

Jakie kształty mają komórki zwierzęce?
Kształt każdej komórki zależy od funkcji, którą pełni ona w organizmie. Wiele 
komórek ma kształt zbliżony do kuli lub kostki – sześcianu. Niektóre komórki 
są silnie wydłużone, inne – mają wypustki. 

Plemnik ma długą wić,  
która umożliwia mu ruch. 
Dzięki temu plemnik 
przemieszcza się w kierunku 
komórki jajowej.

Komórka jajowa ma 
kształt kuli. Zawiera 
ona substancje 
zapasowe, które zostaną 
wykorzystane przez 
rozwijający się organizm.

Komórka nerwowa 
ma długie wypustki, 
którymi łączy się 
z innymi komórkami 
i przekazuje im 
informacje.

Komórka nabłonka ma 
kształt kostki. Dzięki 
temu ściśle przylega do 
innych komórek nabłonka 
i tworzy razem z nimi 
warstwę ochronną. 

Wszystkie organizmy są zbudowane z komórek. Niektóre 
komórki są tak małe, że nawet 500 z nich zmieściłoby się na 
kropce kończącej to zdanie. Mimo to każda komórka wyko-
nuje wszystkie czynności życiowe.

  Komórka – podstawowa jednostka życia 
Komórka jest najmniejszą częścią organizmu zdolną do  
wykonywania czynności życiowych. Dlatego nazywamy ją 
podstawową jednostką życia. W przyrodzie występują or-
ganizmy zbudowane tylko z jednej komórki oraz takie, które 
są zbudowane z miliardów komórek. Do organizmów jedno- 
komórkowych należą na przykład bakterie, a do organizmów 
wielokomórkowych – zwierzęta oraz część roślin i grzybów. 
Komórki różnią się między innymi wielkością, kształtem i bu-
dową. Najmniejsze są komórki bakterii. Do największych na-
leżą niektóre komórki zwierząt, na przykład jaja ptaków.
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błona
komórkowa

jądro
komórkowe

cytoplazma

 Komórki nabłonka jamy ustnej widoczne 
pod mikroskopem optycznym.

Jak jest zbudowana 
komórka zwierzęca?
Komórka zwierzęca jest osłonięta błoną komórkową. Wnętrze komórki 
wypełnia cytoplazma, w której jest zawieszone jądro komórkowe. Błonę 
komórkową, cytoplazmę i jądro komórkowe możemy zobaczyć przez  
mikroskop optyczny już przy powiększeniu obrazu 400 razy. 

Łatwo zapamiętasz, gdy:
 • zrobisz samodzielnie model komórki.
 • będziesz powtarzać na głos nazwy kolejnych elementów komórki.  
Możesz to robić według zaproponowanej numeracji.

  Schemat budowy
komórki zwierzęcej

Jeżeli będziemy obserwować
komórkę pod mikroskopem
o bardzo dużym powiększeniu
(10 tys. razy), możemy zauważyć, 
że cytoplazma składa się z różnych 
elementów. Należą do nich galare-
towaty cytozol i zawieszone w nim 
pozostałe składniki komórki, takie 
jak: mitochondria, rybosomy  
oraz wakuole, nazywane także 
wodniczkami.

1
2
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5

błona
komórkowa

cytozol

rybosomy

4  wakuola 
(wodniczka)

jądro
komórkowe

mitochondrium
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Błona komórkowa oddziela wnętrze komórki od otoczenia  
i transportuje różne substancje do wnętrza  

i na zewnątrz komórki.

Wakuola (wodniczka) ma postać 
niewielkiego pęcherzyka. Może 
uczestniczyć w pochłanianiu,  
trawieniu, a także usuwaniu  
z komórki różnych substancji. 

Jądro komórkowe leży zwykle  
w środkowej części komórki i ma  

kulisty kształt. Kieruje wszystkimi  
procesami, które zachodzą  

w komórce. Znajduje się w nim DNA.

3

4

Mitochondrium ma zwykle 
owalny kształt. Dostarcza energii, 
dlatego nazywamy je centrum 
energetycznym komórki. 

5

Rybosomy mają wygląd  
drobnych ziarenek. Odpowiadają 
za wytwarzanie białek.

6

Cytozol to galaretowata substancja, która 
wypełnia komórkę. Składa się ona z wody,  

soli mineralnych i innych związków,  
głównie białek.

2

1

Do czego służą siateczka  
śródplazmatyczna i aparat Golgiego? 

Dowiedz się więcej

Aparat Golgiego ma postać stosu przyle-
gających do siebie, spłaszczonych pęcherzy 
i drobnych pęcherzyków. Odpowiada za 
przekształcanie i transportowanie białek.

Siateczka śródplazmatyczna to system 
cienkich kanalików występujących w całej 
komórce. Uczestniczy ona w wytwarzaniu 
oraz transportowaniu białek i tłuszczów.

  Model budowy komórki zwierzęcej
Kiedy oglądamy komórkę pod mikroskopem, najczęściej widzimy jej 
płaski obraz. W rzeczywistości komórki mają budowę przestrzenną. 
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Obserwacja komórek nabłonka jamy ustnej  
pod mikroskopem

  Przygotuj: mikroskop optyczny, patyczek higieniczny, 
szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe.

  Wykonaj preparat mikroskopowy:
1.  Potrzyj patyczkiem higienicznym wewnętrzną  

powierzchnię policzka.
2.  Przenieś pobrane komórki na szkiełko podstawowe, 

pocierając patyczkiem powierzchnię szkiełka.  
3.  Ostrożnie nakryj przygotowany materiał szkiełkiem 

nakrywkowym. 

  Przeprowadź obserwację mikroskopową:
Zacznij od najmniejszego powiększenia mikroskopu,  
a następnie stopniowo je zwiększaj. 

  Wykonaj rysunek:
Narysuj w zeszycie zaobserwowane komórki.  
Wskaż i podpisz rozpoznane elementy ich budowy.

O
bs

er
w

ac
ja

Ćwiczenia
1. Wyjaśnij, dlaczego komórkę nazywamy podstawową jednostka życia. 
2. Opisz położenie oraz funkcje błony komórkowej i jądra komórkowego. 
3. Wymień składniki cytoplazmy, a następnie podaj ich funkcje.

  Komórka jest najmniejszą częścią organizmu, która wykonuje podstawowe 
czynności życiowe.  

  W zależności od pełnionych funkcji komórki mogą mieć różną budowę,  
wielkość i kształt.

  Komórka zwierzęca jest oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną  
komórkową. Wnętrze komórki stanowią cytoplazma oraz jądro  
komórkowe. 

  Jądro komórkowe zawiera DNA i kieruje wszystkimi procesami zachodzą-
cymi w komórce.

  Składniki cytoplazmy to m.in.: galaretowaty cytozol oraz zanurzone w nim 
mitochondria, rybosomy i wakuole (wodniczki).

To najważniejsze!

 Komórka nabłonka 
jamy ustnej – zdjęcie spod 
mikroskopu optycznego.
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wia), holbox s. 113–114 (dziewczyna), Hung Chung Chih s. 9 (panda, ruch), ID1974 s. 153 (borówka czarna), I-ing s. 82 (chleb z pleśnią), Irina Fischer s. 65 (stokrotki), IrinaK s. 64 (wiewiórka 
szara), Iryna Melnyk s. 95 (hiacynt), Ivan Marjanovic s. 86 (porost na drzewie), JCREATION s. 108 (kaktusy), Jeff Holcombe s. 87 (porosty krzaczkowate), s. 109 (owad w dzbaneczniku), s. 120 
(zarodnia kulista), JoannaTkaczuk s. 27 (zielony groszek), Karel Gallas s. 152 (owoce bzu), Karin Jaehne s. 47 (jemioła pospolita), Kateryna Kon s. 73 (bakterie tężca, bakterie gruźlicy, bakterie na 
pasku), Kazakov Maksim s. 102 (przekrój przez cebulę tulipana), Kokhanchikov s. 103, Kovtun Petro s. 120 (zarodnie zakrzywione), Krzysztof Ślusarczyk s. 145 (nasiona), kuma s. 108 (pole cebu-
li), Kuzmenko Viktoria photografer s. 120 (płonnik pospolity), Lane V. Erickson s. 69 (gorące źródła), Lebendkulturen.de s. 62 (pantofelek), leonori s. 143 (owoce), LesiChkalll27 s. 108 (liście 
czepne groszku), Levent Konuk s. 12 (chłopiec), Little_Desire s. 72 (różyczka), Madlen s. 106 (mięta), Manfred Ruckszio s. 132 (gałązka z szyszkami), Max Topchii s. 59–60, Meryll s. 96 (drzewo 
liściaste), Michal Senk s. 8 (panda, oddychanie), mikfoto s. 137 (konwalia), Mirko Graul s. 81 (podgrzybek), MK photograp55 s. 26 (trzcina cukrowa), mr.kie s. 85 (purchawka olbrzymia), muyong.
muham s. 148 (ślimak), Nerijus Juras s. 119 (brykiet), Newman Studio s. 73 (rana na kolanie), nicepix s. 100 (pole kukurydzy), Nickolai Repnitskii s. 101, Nikitin Victor s. 50 (okoń), nulinukas s. 7 
(drożdże), s. 82 (drożdże), Oksana Kuzmina s. 27 (dziewczynka pijąca mleko), Olga Guchek s. 143 i 157 (śliwka), Ortis s. 50 (gałązka), PatriciaDz s. 135 (szyszka kosodrzewiny), Pavel Rumme  
s. 143 (orzechy), Pefkos s. 144 (owoce klonu), Peteri s. 79 (mapa), phichet chaiyabin s. 72 (odra), Phinyo Mueangmeesap s. 120 (mech na skale, tło), PHOTO FUN s. 100 (bluszcz), PHOTOCREO 
Michal Bednarek s. 79 (kot), Photodigitaal.nl s. 150 (wierzba biała), Photosebia s. 134 (świerk pospolity), Pingpoy s. 79 (zarodziec malarii), Piotr Krzeslak s. 61 (dzięcioł duży), plavevski s. 9 
(panda, wzrost i rozwój), popovartem.com s. 65 (niedźwiedź), poupine s. 152 (trzmielina pospolita), PRILL s. 128 (widłaki na dnie lasu, tło), Przemysław Muszyński s. 152 (owoce głogu), Quick 
Shot s. 62 (las), Ravi Bhor s. 104 (pole imbiru), RDanailova s. 72 (ospa wietrzna), ressormat s. 120 (torfowiec błotny), Richard Peterson s. 44 (mysz polna), royaltystockphoto.com s. 73 (bakterie 
salmonelli), Seqoya s. 149 (tkaniny z bawełny), Separation51 s. 129 (gałązka z szyszką), Sergey Nivens s. 5–6 (dziewczyna z lupą), Sergey Rusakov s. 82 (grzyb), Sergey Ryzhov s. 29, shalunish-
ka s. 104 (łodyga czepna winorośli), shutternelke s. 150 (wiąz pospolity), simona flamigni s. 14 (kaktusy), Smit s. 149 (słonecznik), Sofiaworld s. 65 (jesienne liście), Spectral-Design s. 72 (wirus 
HIV), Starover Sibiriak s. 127 (skrzyp leśny), Steve Lovegrove s. 84 (ser pleśniowy), STILLFX s. 149 (stos papierów), Subbotina Anna s. 150-151 (las, tło), SujaImages s. 100 (marchew), Surapol 
Usanakul s. 79 (widliszek), Svittlana s. 133 (produkty kosmetyczne), Syda Productions s. 73 (dziewczyna z lodami), Take Photo s. 109 (dzbanecznik), Tigger11th s. 82 (blaszki), Tim Zurowski  
s. 133 (krzyżodziób), toeytoey s. 73 (RTG płuc), Tomasz Czadowski s. 85 (piestrzenica kasztanowata), Toth Tamas s. 130 (miłorząb), Valerii Iavtushenko s. 152 (bez czarny), Valery Kraynov s. 82 
(grzyb), vetpathologist s. 79 (toksoplazma), VICUSCHKA s. 82 (jesienne liście, tło), Viju Jose s. 11 (gepard), vitals s. 44 (grzyby), Vitaly Ilyasov s. 144 (owoce jarzębiny), Vladimir Melnikov s. 130 
(tajga), VladisChern s. 65 (paź królowej), Volker Rauch s. 134 (modrzew europejski), Volodymyr Goinyk s. 8 (panda, odżywianie się), Vteple s. 130 (igły świerka), Wojciech Wrzesien s. 152 
(owoce borówki, tło), Wolna s. 26 (ziemniaki), Zefir s. 4 (piktogram paprotki), Zoom Team s. 41 (słonecznik), Zurijeta s. 27 (chłopiec jedzący kanapkę); THINKSTOCK/GETTY IMAGES: Hemera 
s. 26 (zielone liście), ISTOCKPHOTO – ajt s. 135 (owoce cisu), AlbyDeTweede s. 85 (muchomor), angelsimon s. 149 (oliwa), Anna Kucherova s. 137 (brzoskwinie), Bob Venn s. 62 (muchomor), 
DC_Colombia s. 141 (wiktoria królewska), Dr_Microbe s. 11 (bakterie), Elenathewise s. 119 (ziemia torfowa), empire331 s. 85 (hubiak, koźlarz dębowy, tło), Georgiy Pashin s. 81 (opieńki), Gill 
Andre s. 62 (wiewiórka), Henrik Larsson s. 44 (kleszcz), s. 82 (rurki), HildaWeges s. 152 (owoce trzmieliny), iquacu s. 108 (przekrój przez cebulę), iSailorr s. 107 (liść lipy), jimbycat s. 108 (ciernie 
kaktusa), Juliasv s. 94 (kora brzozy), kazakovmaksim s. 68 (pstrość kwiatów tulipana), kristo74 s. 39 (rosiczka), Larisa Shpineva s. 133 (gniazdo), lnzyx s. 100 (korzeń podporowy), lucky-photo-
grapher s. 7 (sekwoja), MikeLane45 s. 61 (dzięcioł białoszyi), NaluPhoto s. 39 (brunatnice), NERYX s. 11 (kwiaty), O76 s. 25, Paolo-Manzi s. 46 (orzeł), PicturePartners s. 149 (kwiat lnu), Piotr_roae 
s. 115 (porosty na bruku), robertprzybysz s. 18 (dziewczyna z mikroskopem), samer chand s. 26 (bawełna), Sara Winter s. 115 (strumień), scisettialfio s. 149 (kwiat rzepaku), SnChase s. 118, Tom 
Charnock s. 127 (pędy skrzypów, tło), ttretjak s. 11 (ryś), Tuomas_Lehtinen s. 137 (borówka), uros ravbar s. 45 (zebry), Valengilda s. 26 (pszczoła), ViktorCap s. 47 (kleszcz), Voren1 s. 96 (przekrój 
przez pień), xie2001 s. 62 (konwalia majowa), YekoPhotoStudio s. 119 (borowina); Pixland s. 51, Purestock s. 106 (jesienne liście), Stockbyte s. 23-24 (dziewczynka z wiewiórką), Top Photo 
Group RF s. 11 (ptaki), Zoonar RF s. 71 (kwiaty łubinu), s. 102 (dynia) oraz Agnieszka Mazurkiewicz s. 17, Anna Wańkowicz s. 66 (koniczyna łąkowa), s. 142 (koniczyna), Antoni Mielnikow s. 121 
(salwinia), Ewelina i Bogdan Wańkowiczowie s. 66 (babka lancetowata), s. 74, s. 104 (kłącze imbiru), s. 134 (szyszki modrzewia), Katarzyna Iwan-Malawska s. 45 (wiewiórka), Maciej Romański 
s. 142 (rumianek), Paweł Fabijański s. 119 (torfowce), Renata i Marek Kosińscy/www.kosinscy.pl s. 116, s. 126 (orlica pospolita, pióropusznik strusi), s. 128 (widłak jałowcowaty), Serwis bocia-
ny-online.pl/Sławacinek Stary s. 12 (bociany w gnieździe), Sławomir Wiktorowicz s. 143 i 157 (fasola), Wikipedia Commons/HermannSchachner (domena publiczna) s. 115 (zdrojek pospolity), 
Wikipedia Commons/National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Department of Commerce (domena publiczna) s. 43, Wojciech Wójcik/www.fotowojcik.pl s. 86 (drzewo).

Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w podręczniku. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
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Porównanie komórki zwierzęcej z roślinną
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