
BIOLOGIA

Czas pisania: 150 minut
Maksymalna liczba punktów: 60

Zadanie 1. (3  pkt)

Rysunki A-F przedstawiają etapy transdukcji – procesu umożliwiającego rekombinację 
genetyczną u organizmów prokariotycznych.

Uzupełnij tabelę, porządkując rysunki i podane poniżej zdania opisujące etapy transdukcji
we właściwej kolejności.

1. DNA pochodzące z komórki dawcy zostało wstrzyknięte do komórki bakterii-biorcy.
2. Pod wpływem enzymów wirusowych bakteryjne kwasy nukleinowe zostają pocięte, a kwas

nukleinowy wirusa zreplikowany
3. DNA z komórki faga zastąpiło fragment DNA bakterii.
4. Bakteriofagi po zniszczeniu komórki bakteryjnej są zdolne do zakażenia kolejnych komó-

rek. 
5. Fag zakaża komórkę. 
6. Składanie cząstek wirusa w komórce bakteryjnej. Niektóre kapsydy zawierają bakteryjny

DNA. 

Zadanie 2. (3 pkt)

Rysunek przedstawia cykl namnażania cząstek wirusa grypy w komórce docelowej. 

Po analizie rysunku odpowiedz na pytania.
1. Jakie organelle komórki gospodarza biorą udział w wytwarzaniu i obróbce białek wirusa

grypy?
…………………………………………………………………………………………………………….................................
2. Który element cząstki wirusa jest częścią komórki gospodarza?
…………………………………………………………………………………………………………….................................

3. Podaj przykład komórki (określ rodzaj tkanki i narząd), dla której wirus grypy może być
komórką docelową.

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

Zadanie 3. (1 pkt) 

Uczeń obserwował pod mikroskopem erytrocyty człowieka. Swoje obserwacje udokumen-
tował poniższym rysunkiem.

Następnie na trzech szkiełkach podstawowych umieścił po jednej kropli roztworu soli ku-
chennej o różnych stężeniach (A, B i C). Do każdej kropli roztworu dodał kroplę krwi. Po kilku
minutach zaobserwował wygląd erytrocytów na każdym ze szkiełek. Wyniki obserwacji przed-
stawiają poniższe rysunki.

Na podstawie obserwacji komórek erytrocytów uszereguj roztwory, w których je umieszczo-
no, zgodnie ze wzrastającym stężeniem NaCl w roztworze.

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

Zadanie 4. (3 pkt)
Bierny transport substancji przez błonę cytoplazmatyczną odbywa się zgodnie z gradientem

stężeń, bez udziału energii.
Rysunek przedstawia różne drogi transportu biernego substancji przez błonę białkowo-lipido-

wą.

Po analizie rysunku uzupełnij tabelę porównującą różne rodzaje transportu biernego substan-
cji przez błonę komórkową. 

Opisy transportu:
1. Cząstki przechodzą przez błonę z obszaru o większym ich stężeniu do miejsca o stężeniu

mniejszym tym szybciej, im wyższa jest różnica stężeń. 
2. Substancja przenikająca łączy się z nośnikiem, czyli odpowiednim białkowym składnikiem

błony. Tworzy się kompleks substancja-nośnik. Po przeniesieniu substancji na drugą stronę bło-
ny nośnik zostaje uwolniony i może przenieść kolejną cząsteczkę substancji.

3. Białka błonowe tworzą kanał, przez który przechodzą substancje hydrofilowe.
Przykłady substancji transportowanych: mocznik, alanina, CO2, Na+, N2, glukoza, K+, Ca2+, ace-

tylocholina

Zadanie 5. (3 pkt)

Barwa kwiatów piwonii krzewiastej uwarunkowana jest obecnością lub brakiem białek enzy-
matycznych przeprowadzających reakcję: biały substrat różowy produkt purpurowy pro-
dukt. Enzym A jest kodowany przez allel dominujący (A) i powoduje wytworzenie różowego barw-
nika w komórkach płatków korony piwonii, natomiast enzym B kodowany przez allel dominują-
cy (B) przekształca barwnik różowy w purpurowy. Białka kodowane przez allele recesywne tych
genów (a) i (b) są w komórkach nieaktywne.

Skrzyżowano homozygotycznego osobnika o kwiatach różowych z homozygotycznym osob-
nikiem o kwiatach białych. W pokoleniu F1 otrzymano wyłącznie osobniki o kwiatach purpuro-
wych.

Zapisz odpowiednią krzyżówkę oraz określ stosunek fenotypów w pokoleniu F2. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)

Przygotowano dwa zestawy badawcze, z których każdy składał się z dwóch szczelnie zakorko-
wanych probówek połączonych rurką szklaną (patrz rysunek). Do lewej probówki każdego zesta-
wu wlano mieszaninę przegotowanej wody o temperaturze pokojowej, świeżych drożdży piekar-
niczych i cukru. W zestawie I mieszaniną tą wypełniono probówkę aż pod korek, tak by nie było
powietrza, natomiast w zestawie II pozostawiono powietrze. Do dwóch pozostałych probówek
wlano wodę wapienną. Oba zestawy umieszczono w ciepłym miejscu. Po pewnym czasie zaob-
serwowano zmętnienie wody wapiennej w prawych probówkach obu zestawów.

Sformułuj problem badawczy, do rozwiązania którego może posłużyć opisane doświadczenie. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)

Rysunek przedstawia budowę komórki bakteryjnej.

Wskaż odpowiedź (spośród A, B, C, D), w której prawidłowo dopasowano oznaczenia cyfrowe
1, 2 i 3 i nazwy odpowiednich składników cytoplazmy – komórki bakterii. 

 1 2 3 

A błona komórkowa DNA tylakoidy  

B ściana komórkowa DNA mezosom  

C otoczka białkowa RNA mezosom 

D ściana komórkowa łańcuch polipeptydowy tylakoidy 

Rysunek  A B C 

Opis transportu     

Substancje 

transportowane  
   

Etap procesu 

transdukcji  

Oznaczenie literowe 

rysunku  

Oznaczenie 

liczbowe opisu  

I   

II   

III   

IV   

V   

VI   
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Zadanie 8. (1 pkt)

Konstrukcja ściany komórkowej bakterii bywa różna i bierze się ją pod uwagę w klasyfikacji
tej grupy organizmów.

Wskaż jedną różnicę w budowie ściany komórkowej u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujem-
nych.

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

Zadanie 9. (3 pkt) 

Podaj trzy różnice między fotosyntezą prowadzoną przez organizmy prokariotyczne a fotosyn-
tezą prowadzoną przez organizmy eukariotyczne.

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

Zadanie 10. (3 pkt)

Na poniższych rysunkach przedstawiono struktury ciała przedstawicieli kręgowców (bez za-
chowania proporcji rozmiarów).

Znajdź wśród nich dwie pary struktur homologicznych (poniżej wpisz oznaczenia literowe). 
Pary struktur homologicznych: ……………………..............................................
Wybierz struktury, które są tworami naskórka. ……………………..................

Zadanie 11. (2 pkt)

W gospodarstwie ogrodniczym można kupić między innymi młode leszczyny i wierzby. Poni-
żej znajdują się teksty z etykiet opakowań leszczyny pospolitej i wierzby iwy. Pewne informacje
o każdym z gatunków przedstawione zostały w formie graficznej (patrz rysunki). 

Leszczyna pospolita – krzew do 5 m wysokości o gałęziach wzniesionych, tworzących gęstą
koronę. Liście opadające na zimę, pojedyncze. Blaszka liściowa okrągława, na szczycie zaostrzo-
na, u nasady lekko sercowata, o brzegu podwójnie piłkowanym. Roślina jednopienna o kwiatach
męskich zebranych w kotki zgrupowane po 2-4, kwiaty żeńskie niepozorne, rozwijają się na krót-
kopędach w pąkach, tak że w czasie kwitnienia na zewnątrz widoczne są tylko czerwone zna-
miona. Kwitnie bardzo wcześnie (od lutego do kwietnia), w zależności od warunków atmosfe-
rycznych. Kwiaty męskie pylą bardzo obficie na żółto. 

Owoc jest jednonasiennym, bezbielmowym orzechem, otoczonym okrywą powstałą ze zro-
śnięcia trzech podkwiatków. Owoce dojrzewają od września do października. Nazywane są po-
tocznie orzechami laskowymi. 

Wierzba iwa – krzew do 9 m wysokości albo drzewo dorastające do 13-15 m. Liście szerokoelip-
tyczne, brzeg liścia piłkowany lub całobrzegi. Roślina dwupienna. Wielkie kotki (bazie) ukazu-
ją się przed liśćmi, przed rozkwitnięciem otoczone są białym futerkiem włosków, pochodzącym
od długobrodych przysadek i chroniącym młode kwiaty przed mrozem. Kotki mają bardzo krót-
kie szypuły, męskie są jajowate, 2-3 cm długie, gęsto kwiatowe, żeńskie są podłużno-jajowate, do
4 cm długości. U nasady kwiatu jest osadzony krótki gruczoł miodnikowy. Roślina miododajna.
Jest najwcześniej kwitnącą krajową wierzbą. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

A. Dopasuj opisy roślin do rysunków.
Leszczyna pospolita ……………………………………........................
Wierzba iwa ……………………………………......................................

B. Na podstawie opisu podaj, która z przedstawionych roślin jest wiatropylna, a która – owa-
dopylna.

Leszczyna pospolita ……………………………………........................
Wierzba iwa ……………………………………......................................

Zadanie 12. (2 pkt)

Rysunek poniżej przedstawia mech płonnik. W komórce struktury zaznaczonej strzałką wystę-
puje 7 chromosomów.

Uzupełnij schemat przedstawiający cykl rozwojowy mchu płonnika, wstawiając w miejsce kro-
pek właściwą liczbę chromosomów.

Zadanie 13. (2 pkt)

Rysunek przedstawia budowę serca ryby chrzęstnoszkieletowej.

Na rysunku pogrubioną czcionką zaznaczono nazwy elementów wchodzących w skład serca. 
Po analizie rysunku wybierz zdania, które poprawnie opisują budowę i funkcję stożka tętnicze-

go w funkcjonowaniu układu krążenia u ryb chrzęstnoszkieletowych.
A. W stożku tętniczym występują mięśnie gładkie, podobnie jak w tętnicach.
B. Stożek tętniczy może się kurczyć samodzielnie, niezależnie od skurczu komory.
C. Mięśnie stożka tętniczego nie generują skurczu, a jedynie rozciągają się pod wpływem ciś-

nienia krwi napływającej z komory.
D. W stożku tętniczym występują zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi z serca do aor-

ty brzusznej.
E. Obecność w ścianie stożka tętniczego mięśni poprzecznie prążkowanych wskazuje, że jest

on częścią serca, a nie naczyń.
F. Zastawki obecne w stożku tętniczym zapobiegają cofaniu się krwi z aorty brzusznej do serca.

Zadanie 14. (3 pkt) 

Ludzki chromosom płci Y różni się od chromosomu X. W chromosomie Y znajduje się jedy-
nie siedemdziesiąt osiem genów, podczas gdy chromosom X zawiera ich około trzech tysięcy.
Większość genów mających swoje locus w chromosomie Y nie ma swoich odpowiedników w chro-
mosomie X. Jedynie na końcach ramion chromosomu Y znajdują się odcinki homologiczne do
fragmentów chromosomu X. Są to tzw. regiony pseudoautosomalne. Biorą one udział w wytwo-
rzeniu biwalentu między chromosomem X i Y w czasie mejozy. Pozostałe części ramion chromo-
somu Y, znajdujące się między regionami pseudoautosomalnymi, zawierają obszary chromaty-
ny o różnych właściwościach. W obrębie dłuższego ramienia znajduje się heterochromatyna, na-
tomiast po obu stronach centromeru zlokalizowane są partie euchromatyny. 

Jednym z ważniejszych genów chromosomu Y jest gen SRY. Gen ten nie ma swojego odpo-
wiednika w chromosomie X. Kodowane przezeń białko jest niezbędne do prawidłowego prze-
kształcenia niezróżnicowanych płciowo zawiązków gonad w jądra u zarodków męskich.

Na poniższym rysunku elementom chromosomu Y opisanym w tek-
ście przypisano oznaczenia I, II, III i IV. Dopasuj do tych oznaczeń
właściwe określenia: obszar pseudoautosomalny, heterochroma-

tyna, euchromatyna, a następnie odpowiedz na pytania zamiesz-
czone pod rysunkiem.

I. …………………………………………………..............

II. ………………………………………………….............

III. …………………………………………………...........

IV. ………………………………………………...............

1. W których obszarach chromosomu Y możliwe jest zajście
procesu crossing-over z odpowiednim fragmentem chromatydy
chromosomu homologicznego?  …............................ 

2. W którym obszarze chromosomu Y znajduje się locus genu
SRY?   …................................

Zadanie 15. (1 pkt)

Wybierz zdanie błędnie opisujące proces crossing-over.
A. Dla prawidłowego podziału chromosomów homologicznych konieczne jest zajście proce-

su crossing-over w każdym biwalencie.
B. Rekombinacja DNA zachodzi podczas każdego podziału komórkowego.
C. W profazie I mejozy zachodzi wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych.
D. Crossing-over nie jest jedynym procesem rekombinacyjnym zachodzącym w czasie mejozy.

Zadanie 16. (2 pkt)

Komisja Enzymowa Międzynarodowej Unii Biochemicznej wyróżnia sześć klas enzymów.
Podstawą klasyfikacji enzymów jest rodzaj katalizowanej reakcji. Enzymy katalizujące reakcje
procesu glikolizy należą do czterech różnych klas wymienionych w tabeli poniżej. 1
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Po analizie schematu przedstawiającego proces glikolizy uzupełnij tabelę, dopisując ozna-
czenia literowe enzymów ze schematu (enzymy należące do jednej klasy zostały oznaczone tą
samą literą).

Zadanie 17. (1 pkt)

Utrzymanie homeostazy organizmu polega na zachowaniu równowagi pomiędzy środowi-
skiem wewnętrznym organizmu a zmieniającymi się czynnikami środowiska zewnętrznego. Po-
niższy schemat przedstawia zależność pomiędzy ośrodkiem termoregulacji a ośrodkami gło-
du, sytości i pragnienia.

Wyjaśnij, w jaki sposób temperatura środowiska zewnętrznego wpływa na ośrodki głodu,
sytości i pragnienia.

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

Zadanie 18. (3 pkt)

Podczas biegu sprinterskiego (100-400 m) zapotrzebowanie na tlen wynikające z przemian
energetycznych zachodzących w mięśniach jest bardzo duże. Może kilkakrotnie przewyższyć

możliwości dostarczenia tlenu przez układy krwionośny i oddechowy. Po wyczerpaniu rezerw
tlenu zgromadzonego w mioglobinie uruchamiany jest proces oddychania beztlenowego, prowa-
dzący do wytworzenia kwasu mlekowego. Tworzy się dług tlenowy. Pojęcie to oznacza objętość
tlenu konieczną do odbudowy warunków fizjologicznych zaburzonych czasowym metabolizmem
beztlenowym.

Podaj przykład reakcji, jakie uruchamia organizm, by „spłacić” dług tlenowy.
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................

Wyjaśnij, na czym polega przywrócenie homeostazy w mięśniach po czasowym oddychaniu
beztlenowym.

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

Zadanie 19. (2 pkt)

Większość osób o przeciętnej kondycji fizycznej może wykonywać umiarkowanie intensyw-
ne ćwiczenia dynamiczne (np. jazda na rowerze, pływanie, trucht) przez co najmniej 10 minut.
Dla tych samych osób trudniejsze jest utrzymanie skurczu statycznego (izometrycznego), np.
w pozycji „krzesełka” pod ścianą. Utrzymanie takiej pozycji nawet przez dwie minuty jest bardzo
trudne.

Wyjaśnij, jakie są przyczyny różnicy w zdolności mięśni do wysiłku w przypadkach podanych
powyżej.

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

Zadanie 20. (2 pkt)

W czasie kiełkowania nasiona przechodzą ze stanu spoczynku względnego lub bezwzględne-
go w stan aktywności fizjologicznej. 

Podaj dwa przykłady czynników, które warunkują względny, i dwa przykłady czynników, które
powodują bezwzględny stan spoczynku nasion.

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

Zadanie 21. (3 pkt)

Poniższe wykresy pokazują zależności między aktywnością enzymów a pH środowiska ich
działania.

Wskaż, który z wykresów pokazuje wpływ pH na aktywność 
pepsyny. ..................
trypsyny. ..................
amylazy ślinowej. ..................

Zadanie 22. (3 pkt)

Poniższe zdania zawierają informacje dotyczące procesu biosyntezy białka.
Wskaż zdania zawierające fałszywe informacje.
A. Synteza polipeptydu rozpoczyna się od kodonu AUG, oznaczającego metioninę, który jest

rozpoznawany przez inicjatorowy tRNA metioninowy.
B. Wszystkie pozostałe (poza startowym) kodony AUG w mRNA są rozpoznawane przez inne

niż inicjatorowe cząsteczki tRNA metioninowe.
C. Synteza łańcucha polipeptydowego przebiega zawsze od końca karboksylowego.
D. Grupa rybosomów czytająca tę samą cząsteczkę mRNA nosi nazwę reticulum endoplazma-

tycznego szorstkiego. W komórkach prokariotycznych taka struktura nie występuje, więc w ko-
mórkach bakterii na matrycy cząsteczki mRNA może jednorazowo powstawać tylko jeden łań-
cuch polipeptydowy.

E. Translacja kończy się, kiedy rybosom napotka w mRNA jeden z kodonów STOP (UAA, UAG
lub UGA), gdyż kodony te nie są rozpoznawane przez żadną z cząsteczek aminoacylo-tRNA.

F. W czasie trwania procesu elongacji cząsteczka inicjatorowego tRNA metioninowego jest sta-
le przyłączona do pierwszego aminokwasu łańcucha polipeptydowego.

Zadanie 23. (3 pkt)

Tkankę kostną dzielimy na zbitą i gąbczastą.
Wyjaśnij różnice między tymi rodzajami tkanki kostnej.
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Podaj przykład lokalizacji w szkielecie tkanki kostnej zbitej i gąbczastej.
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
W którym z wymienionych rodzajów tkanek zachodzi proces wytwarzania elementów morfo-

tycznych krwi?
……………………………………………………………………………………………………………………….......................

Zadanie 24. (3 pkt)

Zarówno ptaki, jak i ssaki w rozwoju ewolucyjnym wywodzą się od gadów. 
1. Wymień trzy cechy wspólne jednocześnie dla gadów, ptaków i ssaków.
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................

Nazwa klasy 

enzymów  
Opis działania enzymów  

Oznaczenie literowe  

ze schematu  

Transferazy Enzymy przeprowadzające reakcje 

przenoszenia grup funkcyjnych 

 

Izomerazy Enzymy katalizujące reakcje przegrupowań 

wewnątrzcząsteczkowych 

 

Oksydoreduktazy Enzymy katalizujące reakcje utleniania i 

redukcji 

 

Liazy Enzymy przeprowadzające reakcje 

niehydrolitycznego odszczepiania różnych 

grup chemicznych 
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2. Wymień trzy cechy wspólne tylko dla gadów i ptaków.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Wymień dwie cechy odróżniające ssaki od gadów.
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

Zadanie 25. (2 pkt)

Wykres przedstawia zmia-
ny udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł alterna-
tywnych (innych niż spa-
lanie węgla i gazu) w la-
tach 2005-2008 w Polsce. 

Po analizie wykresu sformułuj wniosek dotyczący tendencji zmian w produkcji energii przy
udziale technologii alternatywnych w Polsce w ciągu ostatnich lat.

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

Podaj jeden argument za i jeden argument przeciw rozwojowi elektrowni wiatrowych w Pol-
sce.

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

Zadanie 26. (2 pkt)

Wykres przedstawia zależność liczebności trzech
gatunków roślin od pH podłoża.

Na podstawie analizy wykresu wskaż, który z gatunków możemy uznać za wskaźnikowy, i krót-
ko uzasadnij swój wybór.

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

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

Zadanie 27 (2 pkt)

Rysunki przedstawiają kolejne etapy procesu zachodzącego w ekosystemach.

Podaj nazwę procesu przedstawionego na rysunkach. W jakim typie troficznym zbiorników
wodnych (jeśli chodzi o zawartość substancji odżywczych w wodzie – żyzność) proces ten zacho-
dzi najszybciej? Wyjaśnij dlaczego.

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

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

................................................................................................................................................................. 
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nr 
zad.  

Model odpowiedzi  Pkt  

1.  

Za prawidłowe dopasowanie rysunku i opisu do dwóch etapów procesu transdukcji po 1 punkcie,  
razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: 
 

Etap procesu 
transdukcji  

Oznaczenie literowe 
rysunku  

Oznaczenie liczbowe 
opisu  

I C 5 
II B 2 
III E 6 
IV D 4 
V F 1 
VI A 3 

 

3 

2.  

Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań po 1 punkcie, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: 
1. rybosomy, retikulum endoplazmatyczne (siateczka wewnątrzplazmatyczna), aparat Golgiego  
2. osłonka wirusa 
3. np. komórka tkanki nabłonkowej dróg oddechowych (np. gardła)  

3 

3.  
Za podanie prawidłowej kolejności szkiełek podstawowych z roztworami NaCl - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: B, A, C  

1 

4.  

Za poprawne uzupełnienie jednej kolumny tabeli po 1 punkcie, razem 3 punk ty 
Poprawna odpowiedź: 
 

Nr rysunku  A B C 
Opis transportu  1 3 2 
Substancje 
transportowane  

mocznik, CO2, N2 Na+, K+, Ca2+ alanina, glukoza, 
acetylocholina  

3 

5.  

Za poprawne zapisanie krzyżówki w pokoleniu P - 1 punkt, za poprawne zapisanie krzyżówki osob ników z 
pokolenia F1 i ułożenie diagramu - 1 punkt, za określenie fenotypów osobników z pokolenia F 2 - 1 punkt, 
razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: W wyniku krzyżówki osobnika o kwiatach różowych (AAbb) z osobnikiem o 
kwiatach białych (aaBB) otrzymano w pok oleniu F1 wyłącznie rośliny o kwiatach purpurowych, natomiast w 
pokoleniu F2 wystąpił następujący stosunek fenotypów 9 (purpurowe) : 3 (różowe) : 4 (białe).   
P: AAbb x aaBB 
F1: AaBb x AaBb 
F2:             
                                                                          

 AB aB Ab ab 
AB AABB AaBB AABb AaBb 
aB AaBB aaBB AaBb aaBb 
Ab AABb AaBb AAbb Aabb 
ab AaBb aaBb Aabb aabb  

3 
 

6.  
Za poprawne sformułowanie problemu badawczego opisanego doświadczenia - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: np. Czy drożdż e oddychają tlenowo czy beztlenowo?   1 

7.  
Za wskazanie poprawnej odpowiedzi - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: B  1 

8.  

Za poprawne podanie jednej różnicy (w grubości albo obecności lub braku dodatkowej osłony) w budowie 
ściany komórkowej u bakterii Gram -dodatnich i Gram-ujemnych - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: np. Bakterie Gram -dodatnie mają grubszą ścianę komórkową, bez dodatkowej 
osłony, natomiast bakterie Gram -ujemne mają cieńszą ścianę, na zewnątrz której występuje dodatkowa 
błona lipidowa. 

1 

9.  

Za podanie jednego przykładu różnic w fotosyntezie między Prokaryota i Eukaryota po 1 punkcie,  
razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. Proces fotosyntezy u organizmów prokariotycznych przebiega w tylakoidach 
(strukturach błoniastych leżących bezpośrednio na terenie cytoplazmy), a u organizmów eukariotycznych  
w chloroplastach (organellach o ścianach z podwójnej błony białkowo -lipidowej). Barwniki asymilacyjne 
spotykane u Prokaryota to m.in. chlorofil a, fikoerytryna, fikocyjanina, karoten, bakteriochlorofil, natomiast  
u Eukaryota najczęściej spotykanymi barwnikami fotosyntetycznymi są: chlorofil a i b, karotenoidy  
i ksantofile. Ubocznym produktem fotosyntezy u organizmów prokariotycznych może być tlen lub siarka, 
natomiast u Eukaryota jest to zawsze tlen. 

3 

10.  
Za poprawne ustalenie jednej pary narządów homologicznych - 1 punkt, za poprawne ustalenie dwóch par  
- 2 punkty, za wybranie struktur będących tworami naskórka - 1 punkt, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: Pary struktur homologicznych np. B i E, C i D; Wytwory naskórka: C, D, F.  

3 

11.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań - po 1 punkcie, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: A. Leszczyna pospolita - 2 Wierzba iwa - 1. 
B. Leszczyna pospolita - wiatropylna Wierzba iwa - owadopylna  

2 

12.  
Za poprawne podanie liczby chromosomów w trzech miejscach - 1 punkt, za poprawne podanie liczby 
chromosomów w pięciu miejscach  - 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: sporofit - 14, zarodnik - 7, gametofit - 7, gamety - 7, zygota - 14 

2 

13.  
Za poprawne wskazanie dwóch odpowiedzi - 1 punkt, za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: B, E, F  

2 

14.  

Za poprawne opisanie rysunku - 1 punkt, za poprawną odpowiedź na każde z pytań po 1 punkcie,  
razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: I, IV - obszary pseudoautosomalne, II - euchromatyna, III - heterochromatyna.  
Pytania pod tekstem: 1. - I, IV, 2. - II 

3 

15.  
Za podanie poprawnej odpowiedz - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: B 

1 

16.  

Za poprawne dopasowanie dwóch liter - 1 punkt, za poprawne dopasowanie czterech liter - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: 
 

Nazwa klasy enzymów  Opis działania enzymów  Przykład  

Transferazy Enzymy przeprowadzające reakcje przenoszenia grup funkcyjnych  A 

Izomerazy 
Enzymy katalizujące reakcje przegrupowań 
wewnątrzcząsteczkowych  

B 

Oksydoreduktazy Enzymy katalizujące reakcje utleniania i redukcji  D 

Liazy 
Enzymy przeprowadzające reakcje niehyd rolitycznego 
odszczepiania różnych grup chemicznych  

C 
 

2 

17.  
Za poprawne opisanie wpływu temperatury na ośrodki sytości, pragnienia i głodu - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: np. Niska temperatura środowiska pobudza ośrodki głodu, a hamuje ośrodki sytości  
i pragnienia. Wysoka temperatura hamuje ośrodek głodu, a pobudza ośrodki sytości i pragnienia.  

1 

18.  

Za podanie przykładu reakcji organizmu służącej „spłaceniu” długu tlenowego - 1 punkt, za podanie 
przykładów procesów służących odbudowie homeostazy po 1 pu nkcie za przykład, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: 1. np. Utrzymujące się przez pewien czas po biegu intensywne oddychanie  
i przyspieszona praca serca. 2. np. Przeniesienie kwasu mlekowego z mięśni do wątroby i tam jego 
neutralizacja, odbudowanie zapa sów tlenu związanego w mięśniach z mioglobiną.  

3 

19.  

Za podanie poprawnego wyjaśnienia różnic w wytrzymałości mięśni - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. W czasie wysiłku statycznego mięśnie są cały czas napięte, a przepływ krwi 
ograniczony. W takich warunk ach do mięśnia w skurczu nie dopływa wystarczająca ilość tlenu i szybko 
dochodzi do powstania długu tlenowego. Ból mięśni spowodowany wzrostem stężenia mleczanów 
powstających w czasie oddychania beztlenowego uniemożliwia utrzymanie skurczu. Z kolei w czasi e 
wysiłku dynamicznego następują rytmiczne skurcze i rozkurcze mięśni, co powoduje wzrost przepływu 
krwi przez mięsień i jego lepsze zaopatrzenie w tlen, więc mięśnie mogą dłużej pracować bez objawów 
zmęczenia. 

2 

20.  

Za podanie dwóch poprawnych przykładów  czynników - 1 punkt, za podanie czterech poprawnych 
przykładów - 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: Spoczynek względny: np. woda, tlen; Spoczynek bezwzględny: np. inhibitory wzrostu 
w nasionach, niepełny rozwój zarodka  

2 

21.  
Za poprawne wskazanie 1 wykresu - 1 punkt, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: pepsyny - C, trypsyny - A, amylazy ślinowej - B 

3 

22.  
Za wskazanie 1 fałszywego zdania - 1 punkt, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: C, D, F 

3 

23.  

Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań po jednym punkc ie, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: 1. Podstawową jednostką budowy kości zbitych są osteony, natomiast tkanka kostna 
gąbczasta zbudowana jest z luźno ułożonych beleczek, między które wnika jama szpikowa. 2. Istota zbita 
tworzy trzony kości długich, nat omiast nasady kości długich i wnętrze kości płaskich wypełnia tkanka kostna 
gąbczasta. 3. W jamach szpikowych w obrębie tkanki gąbczastej tworzone są elementy morfotyczne krwi.  

3 

24.  

Za poprawne dopasowanie trzech cech - 1 punkt, sześciu cech - 2 punkty, ośmiu cech - 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: 1. np. Obecność trzech błon płodowych: owodni, omoczni i kosmówki; Narządem 
wydalniczym są nerki ostateczne; Występowanie kory nowej w kresomózgowiu. 2. np. Sucha skóra, prawie 
zupełnie pozbawiona gruczołów; Czaszk a łączy się z kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia potylicznego; 
Żuchwa łączy się z czaszką przez kość kwadratową. 3. U ssaków np. heterodontyzm;  
Połączenie czaszki z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych.  

3 

25.  

Za poprawne sformułowanie wniosku dotyczącego tendencji zmian w produkcji energii przy udziale 
technologii alternatywnych - 1 punkt, za podanie argumentu za i argumentu przeciw budowie elektrownii 
wiatrowych - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: np. Produkcja energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych w Polsce rośnie. 
Najszybciej rośnie produkcja energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych.; Argument za rozwojem 
elektrownii wiatrowych - np. jest to energia „czysta”, jej produkcja nie jest z wiązana z wytwarzaniem 
szkodliwych odpadów i gazów (przede wszystkim dwutlenku węgla), argument przeciw - np. emisja hałasu 
przez turbiny wiatrowe lub zagrożenie dla awifauny (ptaków, nietoperzy).  

2 

26.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi i poprawne uzasadnie nie - po 1 punkcie 
Poprawna odpowiedź: Bioindykatorem jest III - jest gatunkiem stenotopowym, o wąskim zakresie tolerancji 
ekologicznej na ten czynnik środowiska jakim jest pH podłoża.  

2 

27.  

Za podanie poprawnej nazwy procesu - 1 punkt, za określenie typu  troficznego zbiornika w którym ten 
proces zachodzi najszybciej i poprawne uzasadnienie - 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź: Proces przedstawiony na rysunkach to sukcesja wtórna. Najszybciej zachodzi  
w zbiornikach żyznych (eutroficznych), gdyż il ość substancji odżywczych w wodzie sprzyja powstawaniu 
osadu na dnie zbiornika i jego stopniowemu wypłyceniu.  

2 

R E K L A M A


