
Zadanie 1. (0-2) 

Poniższy schemat ilustruje proces spermatogenezy zachodzący w kanalikach nasiennych
jąder. 

Uzupełnij ten schemat,wpi-
sując w wolne miejsca in-
formacje dotyczące liczby
chromosomów (n) i liczby
nici DNA (c) odpowiednich
komórek.

Jak nazywamy proces,
jakiemu podlega DNA
w jądrze spermatogonium
(2n 2c) w trakcie przeksz-
tałcania się w spermatocyt
I rzędu (2n 4c)?

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

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

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

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

...................................................
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Matura
poziom rozszerzony

Matura 2009
biologia i geografia

Sprawdź, 
czy zdasz!

Maturzysto! Dziś kolejna porcja testów,które pozwolą Ci ocenić swoje umiejętności, tym razem z biologii 
i geografii. Jutro – próbna matura z historii na poziomie rozszerzonym 
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Zadanie 2. (0-2)

Ostatnim etapem spermatogenezy jest spermiogene-
za, czyli przekształcanie się haploidalnych komórek (sper-
matyd) w dojrzałe plemniki.

Po analizie rysunku przedstawiającego dojrzały plemnik
wymień dwa przekształcenia, jakim podlega komórka sper-
matydy w procesie spermiogenezy.

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

Jaka jest funkcja akrosomu i z jakiej organelli ta struk-
tura powstała?

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

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

Zadanie 3. (0-2)

Rysunek przedstawia budowę ucha wew-
nętrznego. 

Podpisz elementy zaznaczone na rysunku.
Wytłumacz, w jaki sposób ucho wewnętrzne
pełni funkcję narządu równowagi.

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

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

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

27100269

Ciąg dalszy – s. 2 uuu



1

Środa 8 października 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.wyborcza.pl

2 Gazeta Edukacja Partner 

radiowy

w
w

w
.w

yb
o
rc

za
.p

l w
yc

h
o
d
zi

 2
4
 g

o
d
zi

ny
 n

a
 d

o
b
ę

Zadanie 4. (0-2)

Rysunek przedstawia schemat powstawania mutacji genomowej w wyniku nieprawidłowe-
go rozchodzenia się chromosomów w trakcie mejotycznego podziału komórki.

Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku
nazwy mutacji, których przykładem są powsta-
łe zygoty.

Jak nazywa się zespół wad genetycznych,któ-
ry rozwinie się u osobnika powstałego w wyni-
ku rozwoju zygoty z trzema chromosomami 21?

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

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

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

Zadanie 8. (0-3)

Poniższy rysunek przedstawia schemat budowy nefronu, gdzie wytwarzany jest mocz – substan-
cja zawierająca zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii. 

Do nazw czterech rodzajów procesów powstawania moczu dopisz nazwy odcinków nefronu,
w których te procesy zachodzą.

1. resorpcja obowiązkowa .........................................................................................................................

2. filtracja ......................................................................................................................................................

3. zagęszczanie ...........................................................................................................................................

4. resorpcja nadobowiązkowa .................................................................................................................

Wyjaśnij różnice fizjologiczne między resorpcją obowiązkową i nadobowiązkową.

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

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

Zadanie 9. (0-3)

Końcowymi produktami przemiany związków azotowych u zwierząt mogą być trzy różne sub-
stancje chemiczne: amoniak, mocznik, kwas moczowy. 

Które z tych substancji są częściej wydalane przez organizmy wodne, a które przez zwierzęta do-
brze przystosowane do lądowego trybu życia? 

Zwierzęta wodne...........................................................................................................................................

Zwierzęta lądowe..........................................................................................................................................

Wyjaśnij, dlaczego zwierzęta różnych środowisk wydalają zbędne produkty przemiany materii w po-
staci innych substancji chemicznych.

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

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

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

U człowieka zbędne produkty przemiany związków azotowych są wydalane w postaci mocznika.
Czy w moczu zdrowego człowieka może występować kwas moczowy i amoniak?

Kwas moczowy – ..........................................................................................................................................

Amoniak – ....................................................................................................................................................

Zadanie 10. (0-1)

Błonnik pokarmowy to mieszanina substancji nieulegających strawieniu w przewodzie pokar-
mowym. Głównym źródłem błonnika są warzywa i owoce, występuje także w kaszach, pełnoziar-
nistym pieczywie i roślinach strączkowych. Stanowi on niezbędny składnik diety, zapewniając
prawidłową perystaltykę jelit, wpływając na rozwój mikroorganizmów jelitowych i oczyszczając
jelita ze szkodliwych substancji.

Substancjami wchodzącymi w skład błonnika są:
A. celuloza, skrobia, pektyny i glukoza
B. hemicelulozy, celuloza, peptydy i kwasy tłuszczowe
C. lignina, skrobia, glikogen i chityna
D. lignina, pektyny, celuloza i hemicelulozy

Zadanie 11. (0-3)

Biebrzański Park Narodowy chroni unikatowe w skali europejskiej układy zbiorowisk roślin-
nych położone w dolinie Biebrzy. Duży obszar parku przypada na zbiorowiska półnaturalne, pow-
stałe przy udziale człowieka, podmokłe i bagienne łąki. W celu ich zachowania konieczne jest po-
dejmowanie działań sprzyjających utrzymywaniu się tego typu zbiorowisk (ochrona czynna)
– m.in. coroczne koszenie zapobiegające zarastaniu obszarów łąk przez drzewa (brzoza) i krzewy
(wierzba) i przekształcaniu się ich w zbiorowiska leśne, np. brzeziny bagienne.

Jak nazywamy rodzaj sukcesji ekologicznej opisany powyżej?

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

Wyjaśnij różnicę między czynnymi metodami ochrony przyrody a ochroną bierną. 

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

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

Podaj przykład (inny niż w powyższym tekście) konieczności zastosowania czynnych metod ochrony.

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

Zadanie 5. (0-3)

Uzupełnij brakujące pola tabeli, porównując wybrane cechy budowy i fizjologii organizmów zali-
czanych w systematyce świata żywego do pięciu królestw.

 
Cecha  

 
Królestwo  

Poziom organizacji 
ciała  

Jądro komórkowe  Sposób odżywiania  

Bakterie  

jednokomórkowe, 
czasem występują 
skupienia komórek  
o różnym kształcie 

1. 
samożywne (foto-  
i chemosynteza)  
lub cudzożywne 

Protisty  

2. jądro otoczone 
podwójną błoną 
białkowo-lipidową, u 
niektórych gatunków 
mogą występować dwa 
jądra (dualizm jądrowy) 

samożywne (fotosynteza) 
lub cudzożywne (fago-   
lub osmotroficzne) 

Rośliny  wielokomórkowe 

3. 
 
 
 

samożywne (fotosynteza) 

Zwierzęta  
4. jądro pojedyncze, 

otoczone podwójną 
błoną białkowo-lipidową 

5. 

6. wielokomórkowe 

jądro otoczone 
podwójną błoną 
białkowo-lipidową, w 
pewnych okresach życia 
w komórce mogą 
występować dwa jądra 
(dikariofaza) 

heterotroficzne 
(osmotroficzne) 

Zadanie 6. (0-1)

Czynniki warunkujące krzepnięcie krwi to elementy, które muszą być obecne w osoczu,
by proces ten przebiegał prawidłowo. 

Zaznacz zestaw zawierający nazwy substancji, które są takimi czynnikami.

A. fibrynogen, hemoglobina, alfa-globuliny
B. witamina K, fibrynogen, witamina E
C. jony wapnia, hemoglobina, albuminy
D. witamina K, jony wapnia, fibrynogen

Zadanie 7. (0-3)

Badano pobudliwość wyizolowanej komórki nerwowej, poddając ją działaniu prądu elek-
trycznego o trzech różnych wartościach napięcia (I, II i III). Wyniki doświadczenia ilustruje ry-
sunek poniżej.

Dlaczego prąd elektryczny o wartości III wywołał taką samą reakcję komórki jak prąd o warto-
ści II? Jak się nazywa zasada, którą obrazuje ten przypadek?

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

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

Korzystając z pojęć zamieszczo-
nych na wykresie,wyjaśnij,dlacze-
go po zadziałaniu na komórkę ner-
wową prądem o wartości I nie na-
stąpiła żadna reakcja komórki.

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

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

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

Jak nazywamy bodziec, jakim dla
komórki był prąd elektryczny
o wartości II?

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

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

.............................. ..............................
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Zadanie 12. (0-1)

Rysunek przedstawia cykl życiowy wirusa niedoboru immunologicznego (HIV). Cząstki te-
go wirusa atakują limfocyty T, a wraz ze zmniejszaniem się ich liczby słabnie zdolność organiz-
mu do zwalczania chorób. Kiedy liczba tych komórek osiąga punkt krytyczny, u osoby zakażo-
nej wirusem występuje AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności.

Przypisz zapisane poniżej zdania cyf-
rom znajdującym się na rysunku w ten
sposób, aby opisywały kolejne etapy
cyklu rozwojowego wirusa HIV w ko-
mórce limfocytu T.

1. .......... 2. .......... 3. ..........

4. .......... 5. ..........

A. DNA wirusowy włącza się do
DNA komórki gospodarza.

B.Wirus HIV dzięki glikoproteinom
wiążącym się z receptorami komórki
wnika do limfocytu T i uwalnia mate-
riał genetyczny.

C. Nowo uformowane wiriony
opuszczają ciało limfocytu T na dro-
dze egzocytozy, zabierając fragment
błony komórkowej gospodarza.

D. Enzym odwrotnej transkrypta-
zy przepisuje RNA wirusa na DNA.

E. Wirus kieruje produkcją kopii
RNA i białek do budowy nowych wi-
rionów.

Zadanie 13. (0-2)

Na budynkach o dużej powierzchni okien lub też na przezroczystych ekranach akustycznych
ustawianych przy drogach umieszcza się naklejki z sylwetkami ptaków drapieżnych, np. widocz-
nego na rysunku poniżej krogulca. 

Wyjaśnij, w jaki sposób na małe gatunki ptaków wróblowatych działa zabezpieczenie w postaci
takiej naklejki. Czy umieszczenie naklejek z innymi wzorami mogłoby zadziałać równie skutecznie?

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

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

Zadanie 14. (0-2)

Rysunki przedstawiają pisklęta dwóch gatunków ptaków: skowronka i kuropatwy. Podpisz każ-
dy z nich nazwą grupy ptaków wyróżnioną na podstawie intensywności opieki nad potomstwem,
a następnie dopisz do każdej z tych nazw odpowiednie cyfry zdań opisujących poniżej pisklęta
należące do każdej z tych grup.

1. Ptaki, których pisklęta są po wykluciu niedołężne i wymagają opieki rodziców, w związku
z czym dłuższy czas spędzają w gnieździe. Najczęściej wykluwają się nagie (bez upierzenia) i śle-
pe, czasami są pokryte rzadkim puchem.

2. Ptaki, których pisklęta bardzo szybko po wykluciu z jaja są zdolne do samodzielnego ży-
cia i nie przebywają w gnieździe. Są pokryte gęstym puchem, sprawnie chodzą, biegają, pływa-
ją, potrafią utrzymać stałą temperaturę ciała.

3. Nie potrafią same zdobywać pożywienia i są całkowicie uzależnione od pomocy dorosłych
ptaków, które je ogrzewają i karmią.

4. Wykluwają się na dość wczesnym etapie rozwoju osobniczego (zwłaszcza rozwoju mózgu).
Żółtko w jajach tych gatunków stanowi 15-27% masy.

5. Wykluwają się na późnym etapie rozwoju osobniczego (zwłaszcza rozwoju mózgu). Żół-
tko w jajach tych gatunków stanowi 30-40% masy.

6. Opuszczają gniazdo w trakcie pierwszego dnia od wyklucia i samodzielnie zbierają po-
karm (wskazywany przez rodziców).

Zadanie 15. (0-2) 

Przeczytaj uważnie opisy piskląt w zadaniu 14. Wyjaśnij krótko związek między zawartością żół-
tka w jajach obu grup ptaków a intensywnością opieki nad potomstwem.

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

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

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

krogulec

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

Zadanie 16. (0-1) 

Rysunek przedstawia cykl rozwojowy grzyba z klasy podstawczaków. 

Wpisz w odpowiednie miejsca określenia: grzybnia haploidalna, grzybnia dikariotyczna, mejoza.

Zadanie 17. (0-1)

Uzupełnij poniższy tekst następującymi określeniami: jądra sprzężone, mejoza, grzybnia dikario-
tyczna, kariogamia. Pomocą może ci służyć rysunek do zadania 16.

Haploidalny zarodnik podstawkowy, kiełkując, wytwarza grzybnię, w której komórkach znaj-
dują się pojedyncze haploidalne jądra. Przez plazmogamię zróżnicowanych morfologicznie strzę-
pek powstaje......................................................... Komórki tej grzybni zawierają.......................................................
Dikariotyczna grzybnia może wytwarzać owocniki. W owocnikach niektóre końcowe odcinki grzyb-
ni przekształcają się w podstawki, w których następuje............................., czyli zlanie haploidalnych
jąder sprzężonych w jądro diploidalne. Wkrótce potem następuje........................, w wyniku której
powstają cztery haploidalne jądra. Na podstawkach wykształcają się cztery wypustki, do których
wędrują jądra otoczone cytoplazmą i w ten sposób tworzą się w zarodniki podstawkowe.

Zadanie 18. (0-3)

Rysunek przedstawia budowę zewnętrzną ryby kostnoszkieletowej. W odpowiednie miejsca wpisz
nazwy zaznaczonych narządów ryby.

Wymień dwie widoczne na rysunku cechy budowy ryby,będące przystosowaniem do życia w wodzie.
Uzasadnij, w jaki sposób każda z wymienionych przez ciebie cech ułatwia rybie życie w wodzie.

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

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

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

Zadanie 19. (0-2)

Wymień dwie cechy budowy wewnętrznej ryby kostnoszkieletowej będące przystosowaniem do
życia w wodzie. Uzasadnij, w jaki sposób każda z wymienionych przez ciebie cech ułatwia rybie
życie w wodzie.

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

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

Zadanie 20. (0-3)

W procesie ewolucji kręgowców lądowych zachodził wzrost powierzchni narządów wymiany
gazowej (płuc), co schematycznie przedstawia rysunek poniżej. 

Scharakteryzuj krótko budowę płuc kolejno: płazów, gadów, ptaków i ssaków, tak by opisy te ilu-
strowały wzrost powierzchni wymiany gazowej płuc w procesie ewolucji kręgowców.

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

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

.............................................................................................................................................................................
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Zadanie 21. (0-2)

Ptaki są organizmami charakteryzującymi się szybką przemianą materii. U przedstawicieli
małych gatunków przepływ energii jest największy w świecie zwierzęcym (np. u dzierzby sro-
kosza wynosi 8201,6 J na 1 m2 ciała na dobę, w temperaturze 32-36°C). Jest to związane z dużym
zapotrzebowaniem na energię potrzebną do wypełnienia funkcji życiowych, szczególnie do
utrzymania stałej temperatury ciała i lotu.

Wymień dwie cechy budowy wewnętrznej ptaka, które usprawniają przemianę materii, i wyjaś-
nij, w jaki sposób się to odbywa.

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

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

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

Zadanie 22. (0-1)

W DNA mitochondriów drożdży kodon UAG jest odpowiedzialny za wbudowanie tryptofa-
nu do łańcucha polipeptydowego. U wszystkich innych organizmów kodon ten jest kodonem
nonsensownym (powoduje zakończenie translacji).

Odstępstwo od jakiej właściwości kodu genetycznego opisuje powyższy przykład?

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

Zadanie 23. (0-2)

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wykonaj diagram przedstawiający różnice w ciś-
nieniu parcjalnym tlenu w płucach, krwi i tkankach.

Miejsce pomiaru  Ciśnienie [mm Hg]  

Pęcherzyki płucne 100 

Krew w aorcie 95 

Krew w żyle głównej 40 

Tkanki 35 

Zadanie 24. (0-3)

Ze zbiornika wodnego pobrano dwa okazy rośliny wodnej – moczarki kanadyjskiej – i umiesz-
czono w dwóch probówkach w wodzie pobranej razem z rośliną. Do obu probówek dodano kil-
ka kropli błękitu bromotymolowego. Woda zabarwiła się na żółto (co świadczy o obecności w wo-
dzie CO2, występującego pod postacią jonów HCO3

- i towarzyszących im jonów H- – błękit bro-
motymolowy pod wpływem niższego pH przeszedł w bromotymol żółty). Następnie obie pro-
bówki zakorkowano i jedną umieszczono w ciemności, a drugą w świetle.

Jaką barwę będzie miała po kilku dniach woda w każdej z probówek?

Probówka z rośliną wystawiona na światło.............................................................................................

Probówka z rośliną pozostawiona w ciemności.....................................................................................

Wyjaśnij, co decyduje o barwie wody w każdej z probówek.

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

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

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

Zadanie 25. (0-1)

Uzupełnij tabelkę.

Pora dnia NOC  DZIEŃ  

Stężenie CO2 w komórce 

szparkowej 
wysokie niskie 

pH w komórce szparkowej  niskie wysokie 

Przemiany cukrów glukoza                  skrobia skrobia                  glukoza 

Ciśnienie turgorowe niskie wysokie 

Aparat szparkowy   

Zadanie 26. (0-2)

Rysunek przedstawia zarodek w różnych fazach rozwoju. 

Wpisz oznaczenia literowe w taki sposób, by pokazywały właściwą kolejność etapów rozwoju
zarodkowego.

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

Nazwij etapy rozwoju zarodkowego oznaczone jako: 

A – ................................ C – ................................ E – ................................

Zadanie 30. (0-2)

Rysunek poniżej przedstawia schemat procesu fotosyntezy w chloroplaście. 

Zadanie 27. (0-1)

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

Rybik cukrowy (Lepisma saccharina L.) jest prymitywnym owadem, zasiedlającym zwykle
miejsca ciemne, wilgotne i ciepłe. Często możemy go spotkać w łazienkach. Samica składa jaja,
pojedynczo lub po kilka, za pomocą pokładełka. Jaja mogą się rozwijać w temperaturze 22-37oC.
Przy temperaturze 22oC larwy wychodzą z jaj po 43 dniach, przy 32oC po 19 dniach. Wylęg larw
następuje po 20-60 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Wysoka tempe-
ratura i wilgotność (>75% wilgotności względnej powietrza) sprzyjają rozwojowi. Jeżeli wilgotność
jest zbyt niska (50% w temperaturze 22oC, albo 75% w temperaturze 29-32oC) wtedy jaja ulegają
zaschnięciu. Larwy po wyjściu z jaja mają 2 mm długości. Linieją wielokrotnie, stopniowo upo-
dabniając się do osobników dorosłych. Cały rozwój trwa cztery miesiące w warunkach sprzyjają-
cych (>60% wilgotności względnej powietrza), ale gdy są one niewystarczające, wówczas może
ulec wydłużeniu nawet do 2-3 lat. Po około dziesięciu linieniach owad dojrzewa i osiąga zdolność
do rozmnażania się (za prof. dr. hab. Stanisławem Ignatowiczem – skrócone).

Który z przedstawionych poniżej schematów przeobrażenia przedstawia cykl rozwojowy rybika
cukrowego?

1. jajo                                imago (postać dorosła)

2. jajo                       larwa                    poczwarka                       imago

3. jajo                      larwa                       imago

Jak nazywamy ten typ rozwoju?

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

Zadanie 28. (0-1)

Wskaż czynniki ograniczające prawidłowy rozwój larw rybika (patrz tekst w zadaniu 27). 

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

Zadanie 29. (0-3)

Cechą charakterystyczną orzęsków (Protista,
Ciliata) jest dualizm jądrowy, czyli występowanie
w ich komórkach dwóch jąder – diploidalnego mi-
kronukleusa i zwykle poliploidalnego makronu-
kleusa (patrz: rysunek A).

Makronukleus jest jądrem wegetatywnym, w nim
odbywa się transkrypcja – synteza na matrycach
DNA informacyjnego RNA, który po przemieszcze-
niu się do cytoplazmy służy do syntezy białek na ry-
bosomach. Materiał genetyczny zawarty w mikro-
nukleusie jest stale zespiralizowany, nieaktywny
w procesie biosyntezy białka, a przed podziałem
komórki orzęska ulega replikacji. 

Rysunek B przedstawia proces koniugacji u orzę-
sków. Przyporządkuj cyfry odpowiednim literom
(jednej literze może odpowiadać więcej niż jedna
cyfra), tak by powstał opis kolejnych przemian mi-
kronukleusa w trakcie koniugacji.

a. wymiana mikronukleusów migracyjnych mię-
dzy koniugującymi orzęskami

b. podział mitotyczny
c.połączenie mikronukleusa stacjonarnego z no-

wym mikronukleusem migracyjnym po rozłącze-
niu komórek pierwotniaka

d. podział mejotyczny mikronukleusa
e. odtworzenie nowego makronukleusa z ma-

teriału genetycznego zawartego w mikronukleusie
po koniugacji

a -............. b -............. c -............. d -............. e -.............

Krótko opisz przemiany, jakim w trakcie koniugacji ulega makronukleus.

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

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

Wyjaśnij, jakie znaczenie biologiczne dla orzęsków ma proces koniugacji.

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

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

A

B

Uzupełnij schemat, nazywając
fazy fotosyntezy oznaczone ja-
ko I i II.

I –…............................................

II –…............................................

Podaj nazwy związków chemicz-
nych oznaczonych jako A i B.

A -..............................................

B -.............................................. Faza fotosyntezy:
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Nr 
zadania  

Model odpowiedzi  Punktacja  

1 

Za poprawne wpisanie liczby chromosomów i chromatyd – 1 punkt, za podanie 
nazwy procesu, jakiemu podlega DNA – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: SPERMATOCYTY I rzędu (2n 4c), SPERMATYDY  
(1n 1c); DNA ulega replikacji. 

2 

2 

Za podanie dwóch rodzajów przekształceń – 1 punkt, za podanie funkcji  
i pochodzenia akrosomu – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. usunięcie większej części cytoplazmy, 
przemieszczenie mitochondriów do wstawki, wykształcenie witki; akrosom 
powstał z aparatu Golgiego i produkuje enzymy, które trawią osłonkę komórki 
jajowej, umożliwiając wniknięcie plemnika.  

2 

3 

Za poprawne podpisanie rysunku – 1 punkt, za wyjaśnienie zasady działania 
narządu równowagi – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: 1 – kanały półkoliste (błędnik), 2 – ślimak. 
Kanały półkoliste są wypełnione płynem i zawierają ziarenka węglanu wapnia  
– otolity. Ruchy głowy powodują przemieszczanie się płynu i otolitów,  
co wywołuje pobudzenie komórek zmysłowych. Powstają impulsy nerwowe 
przekazywane nerwem równowagi do mózgu, gdzie są analizowane, 
dostarczając informacji o zmianach w ułożeniu ciała . 

2  

4 

Za wpisanie prawidłowych nazw mutacji – 1 punkt, za podanie nazwy zespołu 
wad genetycznych – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: zygota z trzema chromosomami 21 – trisomia, zygota  
z jednym chromosomem 21 – monosomia; zespół Downa 

2 

5 

Za prawidłowe uzupełnienie pól kolumny 1 i 4  oraz pól kolumny 2 i pól 
kolumny 3 – po 1 punkcie, razem – 3 punkty 
poprawna odpowiedź: 1. brak jądra otoczonego błoną białkowo -lipidową,  
2. jednokomórkowe, 3. jądro otoczone podwójną błoną białkowo -lipidową,  
4. wielokomórkowe, 5. heterotroficzne (fagotroficzne), 6. grzyby  

3 

6 
Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: D 

1 

7 

Za poprawną odpowiedź na każde pytanie po 1 punkcie – razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: reakcja komórki nie nastąpiła, ponieważ prąd I był za 
słaby, by przekroczyć próg pobudliwości komórki (miał wartość podprogową); 
bodziec II nazywamy bodźcem progowym; bodziec nadprogowy III wywołał 
taką samą reakcję komórki jak bodziec II, ponieważ reakcja komórki na 
bodziec po przekroczeniu przez niego wartości progowej jest taka sama (nie 
zależy od siły bodźca); komórka działa zgodnie z zasadą „w szystko albo nic” 

3 

8 

Za poprawną lokalizację dwóch procesów – 1 punkt, czterech procesów  
– 2 punkty, za wyjaśnienie różnicy między resorpcją obowiązkową i 
nadobowiązkową – 1 punkt, razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: 
1. resorpcja obowiązkowa – kanalik kręty I rzędu; 2. filtracja – torebka 
Bowmana; 3. zagęszczanie – pętla Henlego; 4. resorpcja nadobowiązkowa – 
kanalik kręty  
II rzędu 
Resorpcja obowiązkowa – substancje niezbędne dla organizmu są wchłaniane  
z moczu pierwotnego z powrotem do naczyń krwionośnych (np. glukoza  
i aminokwasy dzięki transportowi aktywnemu zostają całkowicie 
przetransportowane do krwi). 
Resorpcja nadobowiązkowa – zachodzi tu wchłanianie wody i soli mineralnych 
zależnie od aktualnych potrzeb organizmu. 

3 

9 

Za poprawną odpowiedź na każde z pytań po 1 punkcie, razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: zwierzęta wodne – amoniak lub mocznik, zwierzęta 
lądowe – mocznik lub kwas moczowy; Amoniak jest związkiem szkodliwym dla 
organizmu i jest tolerowany w organizmie tylko w postaci rozcieńczonej. Na 
jego wydalanie mogą pozwolić sobie jedynie organizmy wodne, które nie 
muszą prowadzić oszczędnej gospodarki wodą. Natomiast kwas moczowy, 
jako związek nieszkodliwy, może być wydalany w formie maksymalnie 
odwodnionej (kryształów). Jego wydalanie jest przystosowaniem do życ ia w 
warunkach niedoboru wody. 
Kwas moczowy – tak, amoniak – nie  

3  

10 
Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: D 

1 

11 

Za poprawne nazwanie rodzaju sukcesji - 1 punkt, za wyjaśnienie różnicy 
między czynną a bierną ochroną przyro dy – 1 punkt, za podanie przykładu 
zastosowania czynnych metod ochrony – 1 punkt, razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: sukcesja wtórna; ochrona bierna polega na całkowitym 
wyeliminowaniu ingerencji człowieka w przyrodę, chroni ekosystemy 
naturalne lub zbliżone do naturalnych, natomiast ochrona czynna dopuszcza 
podejmowanie przez człowieka działań sprzyjających zachowaniu 
chronionego ekosystemu, np. kontrolowany wypas owiec na polanach w 
Tatrzańskim Parku Narodowym w celu ochrony zbiorowisk pastwiskowych.  

3 

12 
Za poprawne przypisanie numerom wszystkich zdań – 1 punkt  
Poprawna odpowiedź: 1. B, 2. D, 3. A, 4. E, 5. C  

1 

13 

Za podanie wyjaśnienia – 2 punkty 
Możliwe wyjaśnienia: ptaki wróblowate rozpoznają sylwetkę ptaka 
drapieżnego i omijają miejsca, gdzie ją wi dzą. Można przypuszczać, że 
jakiekolwiek wzory czy plamy umieszczone na przezroczystej powierzchni 
ochronią ptaki przed rozbijaniem się o nie.  

2 

MODEL ODPOWIEDZI

14 
Za poprawne podanie nazw grup ptaków – 1 punkt, za prawidłowe podanie 
oznaczeń opisów każdej z grup – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: A. – gniazdowniki – 1, 3, 4; B. – zagniazdowniki – 2, 5, 6. 

2 

15 

Za poprawne wyjaśnienie – 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. żółtko w jajach ptaków jest materiałem zapasowym 
dostarczającym pokarmu rozwijającemu się organizmowi. Zawartość żółtka w 
jajach gniazdowników jest mniejsza, dlatego wykluwają się na wcześniejszym 
etapie rozwoju osobniczego niż zagniazdowniki, ale są niedołężne i 
niesamodzielne. Wymagają intensywnej opieki ze strony rodziców. Natomiast 
gniazdowniki wykluwają się na późniejszym etapie rozwoju, co jest możliwe ze 
względu na większą zawartość żółtka i są po wykluciu mniej zależne od 
rodziców.  

2  

16 
Za poprawne wpisanie trzech terminów – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: 1 – mejoza, 2 -  grzybnia haploidalna, 3 – grzybnia 
dikariotyczna 

1 

17 
Za poprawne wpisanie wszystkich terminów – 1 punkt.  
Poprawna odpowiedź (kolejno): grzybnia dikariotyczna, jądra sprzężone, 
kariogamia, mejoza 

1 

18 

Za poprawne dopisanie do rysunku nazw narządów ryby – 1 punkt,  
za wymienienie dwóch widocznych na rysunku cech ułatwiających życie  
w wodzie - 1 punkt, za uzasadnienie - 1 punkt, razem 3 punkty   
Poprawna odpowiedź: 1. pokrywa skrzelowa, 2. linia naboc zna, 3. płetwa 
ogonowa. Przystosowania do życia w wodzie widoczne na rysunku: np. 
opływowy kształt ciała – zmniejsza opór w wodzie, ciało pokryte ułożonymi 
dachówkowato łuskami – zmniejsza opór wody w trakcie pływania; linia 
naboczna – ułatwia rybie orientację w środowisku wodnym (informuje  
o obiektach poruszających się w pobliżu), płetwy – ułatwiają ruch w wodzie 

3 

19 

Za podanie dwóch cech budowy anatomicznej ryby – po 1 punkcie 
Poprawna odpowiedź: np. skrzela – narząd umożliwiający oddychanie tlenem 
rozpuszczonym w wodzie; pęcherz pławny – narząd hydrostatyczny, 
ułatwiający rybie regulację głębokości, na jakiej pływa  

2   

20 

Za poprawny opis budowy płuc dwóch gromad – 1 punkt, za poprawny opis 
budowy płuc trzech gromad – 2 punkty, czterech gromad – 3 punkty   
Poprawna odpowiedź: np. płazy – płuca workowate, o niewielkiej powierzchni 
wymiany gazowej; gady – płuca pofałdowane – gąbczaste, zwiększona w 
stosunku do płazów powierzchnia wymiany gazowej; ptaki – płuca rurkowate, 
silnie rozgałęzione, wymiana gazo wa zachodzi na najcieńszych odcinkach 
oskrzelików.; ssaki – płuca pęcherzykowe o bardzo dużej powierzchni 
wymiany gazowej  

3   

21 

Za podanie jednej cechy ptaków usprawniającej przemianę energii – 1 punkt,  
za podanie dwóch cech – 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. worki powietrzne - ułatwiają dopływ do płuc 
powietrza bogatego w tlen zarówno przy wdechu, jak i wydechu; silna 
mięśniówka żołądka i połknięte kamienie – ułatwiają mechaniczną obróbkę 
pokarmu; serce całkowicie podzielone na dwa przedsionki (dwa obi egi krwi)  
– krew bogata w tlen płynąca z płuc nie miesza się w sercu z ubogą w tlen krwią 
płynącą z tkanek 

2 

22 
Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź:   jest to odstępstwo od uniwersalności kodu 
genetycznego 

1 

23 

Za poprawny diagram – 1 punkt, za wyjaśnienie wpływu ciśnienia na kierunek 
transportu – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź:   

 
 

2 

24 

Za poprawne podanie barwy wody w każdej z probówek - 1 punkt, za podanie 
wyjaśnienia dla każdej z probówek – po 1 punkcie, razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: woda w probówce pozostawionej w ciemności będzie 
miała barwę żółtą, woda w probówce pozostawionej na świetle zmieni barwę 
na niebieską. 
Woda w probówce pozostawionej na świetle zmieni barwę na niebieską, 
ponieważ będzie zachodziła fotosynteza, w której CO2 jest substratem, więc 
jego stężenie w wodzie spadnie. 
Woda w probówce pozostawionej w ciemności będzie nadal żółta, bo 
moczarka nie zużyje zawartego w niej CO2 do fotosyntezy. 

3 

25 
Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: NOC – zamknięty, DZIEŃ – otwarty 

1 

26 
Za poprawne uporządkowanie rysunków – 1 punkt, za podanie nazw faz 
rozwoju zarodkowego – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: C, B, D, A, E; A – blastula, C – zygota, E - gastrula 

2 

27 
Za wskazanie poprawnego schematu i za nazwanie typu rozwoju – 1 punkt  
Poprawna odpowiedź: 3; jest to rozwój złożony niezupełny (hemimetabolia) 

1 

28 
Za poprawne podanie czynników ograniczających wzrost larw rybika – 1 punkt   
Poprawna odpowiedź: niska wilgotność powietrza i obniżona temperatura 

1 

29 

Za poprawne przyporządkowanie cyfr literom – 1 punkt, za opisanie przemian 
makronukleusa – 1 punkt, za wyjaśnienie biologicznego znaczenia procesu 
koniugacji – 1 punkt, razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: a – 5, b – 4, 7, c – 6, d – 1, 2, 3, e – 8, 9 
Makronukleus zaczyna zanikać na początku koniugacji, a po rozłączeniu 
koniugujących komórek i powstaniu nowego mikronukleusa jest odtwarzany 
na podstawie informacji genetycznej zawartej w nowym mikronukleusie. 
Koniugacja jest wymianą materiału genetycznego między koniugantami i 
prowadzi do powstania organizmów o nowych kombinacjach cech. Powoduje 
więc większą zmienność w populacji orzęsków, która to zmienność może mieć 
znaczenie przystosowawcze w zmieniających się warunkach środowiska. 

3 

30 

Za nazwanie faz fotosyntezy – 1 punkt, za podanie nazw związków A i B – 1 
punkt, razem 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: I – faza jasna, II – faza ciemna; A – woda, B – dwutlenek 
węgla. 

2 
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