
 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

„Wirusy, bakterie, protisty i grzyby” 

 

Dział „Wirusy, bakterie, protisty i grzyby” dotyczy trzech z pięciu królestw organizmów żywych. Czy wiesz, czym są 

organizmy żywe? Kiedy możemy mówić o organizmie żywym? 

Organizmy żywe charakteryzują się budową komórkową oraz wykonywaniem czynności życiowych. 

 

Zadanie 1. Wymień 5 czynności życiowych organizmów żywych: 

 1. ……………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………… 

 3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 4. ……………………………………………………………………………………………………… 

 5. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW 

Na świecie jest mnóstwo gatunków organizmów. Podobno samych roślin i zwierząt jest ponad 12 milionów 

gatunków!!! To ogromna liczba. Wszystkie organizmy żywe na świecie uporządkowano według pokrewieństwa (w 

tym budowy komórkowej). 

Klasyfikacją, czyli uporządkowaniem organizmów żywych zajmuje się dziedzina biologii zwana systematyką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizmy żywe uporządkowano w pięć królestw: 

 

Zadanie 2. Poniżej przedstawiono jednostki klasyfikacji dla królestwa roślin i dla królestwa zwierząt. Największą 

jednostką jest królestwo, a najmniejszą, podstawową jednostką klasyfikacji organizmów jest gatunek. Uzupełnij 

klasyfikację dla sosny pospolitej i człowieka rozumnego. 

KRÓLESTWO ROŚLINY  KRÓLESTWO ZWIERZĘTA 

GROMADA   TYP  

KLASA   GROMADA  

RZĄD   RZĄD  

RODZINA   RODZINA  

RODZAJ   RODZAJ  

GATUNEK SOSNA POSPOLITA  GATUNEK CZŁOWIEK ROZUMNY 

 

 

WIRUSY 

Wirusy, to niezwykle małe cząstki, które mają jednak ogromne znaczenie. Niektóre z nich wywołują choroby, inne 

używane są w medycynie. Wirusy nie są zaliczane do organizmów żywych. 

Zadanie 3. Dlaczego wirusy nie są zaliczane do organizmów żywych? 

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

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

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

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

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

 

 

 



Zadanie 4. Wymień 5 chorób wywoływanych przez wirusy. 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………….. 

 

BAKTERIE 

Bakterie to organizmy jednokomórkowe. Należą do królestwa bakterii. Budowa komórki bakteryjnej jest bardzo 

charakterystyczna. 

Zadanie 5. Opisz budowę komórki bakteryjnej 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 6. Wymień 5 chorób wywoływanych przez bakterie 

1. ………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………….. 

 

Wiesz już, że bakterie wywołują choroby. Ale czy potrafisz wymienić pozytywne (dobre) znaczenie bakterii? 

 

Zadanie 7. Jakie jest pozytywne znaczenie bakterii? Wymień przynajmniej dwa punkty. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PROTISTY 

Protisty czyli pierwotniaki to organizmy jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Należą do królestwa protistów. 

Niektóre gatunki budową komórkową przypominają komórki zwierzęce, inne komórki grzybowe, a jeszcze inne 

komórki roślinne. Niektóre protisty są samożywne, czyli przeprowadzają proces fotosyntezy. 

 



Zadanie 8. W jaki sposób rozmnażają się protisty? 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 9. Wymień znaczenie protistów 

Negatywne: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pozytywne  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRZYBY 

Grzyby to organizmy jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Odżywiają się cudzożywne, to znaczy, że nie 

przeprowadzają procesu fotosyntezy. 

 

Zadanie 10. Wymień po dwa przykłady grzybów 

jednokomórkowych: 

1. ………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………….. 

i wielokomórkowych 

1. ………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………….. 

 

Zadanie 11. Wymień znaczenie grzybów 

Negatywne: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pozytywne  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



POROSTY 

Porosty to organizmy należące do królestwa grzybów. Zbudowane są z komórek dwóch organizmów :grzybów i 

glonów. 

Komórki grzyba dostarczają wodę i sole mineralne, natomiast komórki glonów przeprowadzają proces fotosyntezy 

czyli dostarczają organizmowi substancji pokarmowych. 

 

Zadanie 12. Wyjaśni co to znaczy, że porosty są organizmami pionierskimi. 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 13. Wyjaśnij co to znaczy, że porosty są bioindykatorami, czyli organizmami wskaźnikowymi. 

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

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

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

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

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

 


