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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron 

(zadania 1–34). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Poziom rozszerzony 
2 

Zadanie 1. (2 pkt)  
Wap  jest wa nym sk adnikiem organizmu cz owieka. W osoczu krwi powinno 

znajdowa  si  oko o 2,2–2,6 mmol/l jonów tego pierwiastka, niezb dnego do wielu procesów 

wewn trzkomórkowych. Obni enie poziomu jonów wapnia we krwi skutkuje uruchomieniem 

jego zasobów zgromadzonych w ko ciach. 

a) W ród przyk adów procesów zachodz cych w komórkach organizmu cz owieka

zaznacz ten proces, w którym istotny udzia  bior  jony wapnia.

A. Polaryzacja b ony komórkowej. 

B. Skurcz komórek mi niowych.  

C. Przenoszenie elektronów w a cuchu oddechowym. 

D. czenie podjednostek rybosomów podczas biosyntezy bia ka. 

b) Podaj nazw  hormonu, którego wydzielanie si  zwi ksza, gdy poziom jonów wapnia

we krwi jest zbyt niski.

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

Zadanie 2. (1 pkt)  
Uporz dkuj we w a ciwej kolejno ci wymienione poni ej etapy powsta nia 

IV-rz dowej struktury bia ka. Wpisz w tabel  odpowiednio numery 1–4. 

Etap Numer

Po czenie ze sob  dwóch lub wi cej a cuchów polipeptydowych o ukszta towanej 

ju  strukturze trójwymiarowej.  

czenie aminokwasów w a cuch polipeptydowy.  

Zwijanie si  a cucha polipeptydowego w struktur  trójwymiarow , cz sto 

stabilizowan  przez mostki dwusiarczkowe. 

Zwijanie a cucha polipeptydowego w helis  lub harmonijk .

Zadanie 3. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych rybosomów. Wpisz obok ka dego zdania 

w tabeli liter  P, je eli zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je eli zdanie jest fa szywe. 

P/F

1. 
Rybosom sk ada si  z dwóch podjednostek otoczonych jedn  b on  

plazmatyczn .  

2. 
W wi kszo ci komórek eukariotycznych wyst puj  dwa rodzaje 

rybosomów, które ró ni  si  wielko ci  i warto ci  sta ej sedymentacji. 

3. 

Rybosomy uczestnicz ce w syntezie bia ka, z którego w komórce b d  

wytwarzane glikoproteiny, przy czone s  do zewn trznej powierzchni b on 

aparatu Golgiego. 
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Zadanie 4. (1 pkt)  
Komórki poszczególnych tkanek w obr bie jednego narz du ró ni  si  budow , co wi e si  

z funkcjami, które pe ni , np. charakterystyczn  cech  budowy komórek 

zewn trzwydzielniczych trzustki jest wyst powanie w nich silnie rozbudowanej szorstkiej 

siateczki ródplazmatycznej. 

Wyka  zwi zek mi dzy funkcj  komórek zewn trzwydzielniczych trzustki 

a wyst powaniem w nich dobrze rozwini tej szorstkiej siateczki ródplazmatycznej. 

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

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

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

Zadanie 5. (2 pkt)  
Cytoszkielet komórki zwierz cej jest utworzony przez sie  w ókien bia kowych o ró nej 

grubo ci (mikrofilamenty, filamenty po rednie oraz mikrotubule), spe niaj cych ró ne 

funkcje.  

Zaznacz dwie funkcje, które w komórce pe ni  mikrotubule. 

A. Buduj  organelle ruchu: wici i rz ski. 

B. Odpowiadaj  za ruch pe zakowaty komórek. 

C. Pozwalaj  na skurcz komórek mi nia poprzecznie pr kowanego. 

D. Umo liwiaj  zachowanie kszta tu komórki oraz otoczki j drowej. 

E. Umo liwiaj  segregacj  chromosomów w trakcie podzia u j dra komórkowego. 

Zadanie 6. (2 pkt)  
Na rysunkach przedstawiono ró ne etapy podzia u mitotycznego j dra komórki ro linnej. 

Na podstawie: Biologia  pod red. A. Czubaja  Warszawa 2000. 

a) Uporz dkuj rysunki w kolejno ci odpowiadaj cej etapom mitozy – zapisz ich

oznaczenia literowe, zaczynaj c od interfazy. .................................................................... 

b) Zapisz liter , któr  oznaczono rysunek komórki znajduj cej si  w metafazie.

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1.a 1.b 2. 3. 4. 5. 6.a 6.b 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 2 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 7. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono rol  mitozy i mejozy w cyklu yciowym organizmu 

zwierz cego. 

Na podstawie: H. Wi niewski, Biologia  z higien  i ochron  rodowiska  Warszawa 1999. 

a) Okre l, która faza dominuje w cyklu yciowym przedstawionym na schemacie.

Odpowied  uzasadnij. 

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

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

b) Podaj, jak  rol  w przedstawionym cyklu pe ni mejoza.

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

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

Zadanie 8. (2 pkt)  
Na dwóch grupach ro lin (1 i 2) przeprowadzono do wiadczenie, maj ce na celu wykazanie, 

e CO2 jest konieczny do procesu fotosyntezy. Przebieg do wiadczenia przedstawiono 

na rysunku (zaprezentowano tylko pojedyncze ro liny z ka dej grupy). 

Na podstawie: J. Müller, L. Palka, Obserwacje i do wiadczenia w nauczaniu biologii, Warszawa 1988. 
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a) Okre l, w li ciach której ro liny (z grupy 1. czy 2.) po dwóch dniach b dzie mo na

wykry  obecno  wi kszej ilo ci skrobi. Odpowied  uzasadnij.

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

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

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

b) Wyja nij, w jakim celu ro liny na pocz tku do wiadczenia zosta y umieszczone

na kilka dni w miejscu bez dost pu wiat a.

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

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

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

Zadanie 9. (1 pkt)  
Siarkowe bakterie zielone to organizmy przystosowane do warunków beztlenowych 

(nie toleruj  w ogóle obecno ci tlenu), panuj cych w osadach dennych jezior i innych 

rodowiskach niezawieraj cych tlenu. W ich komórkach wyst puje bakteriochlorofil, 

a ród em wodoru do procesu fotosyntezy jest nie woda, ale siarkowodór. 

Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia ro lin, Warszawa 2002. 

Wska  zwi zek mi dzy ród em wodoru wykorzystywanym w procesie fotosyntezy 

a przystosowaniem zielonych bakterii siarkowych do ycia w rodowisku, w którym one 

wyst puj . 

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

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

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

Zadanie 10. (1 pkt)  
Wspó czynnik oddechowy WO (RQ) to iloraz obj to ci dwutlenku w gla wydalonego przez 

organizm i obj to ci zu ytego tlenu. W przypadku zu ywania w glowodanów jako ród a 

energii wspó czynnik przyjmuje warto  równ  jedno ci, dla bia ek – oko o 0,9, 

a dla t uszczów – oko o 0,7. U pewnego gatunku owada, którego larwy s  ro lino erne, 

mierzono zmiany warto ci WO podczas procesu przeobra ania. Stwierdzono, e przed 

przej ciem w stadium poczwarki, kiedy larwy sta y si  nieruchliwe i nie pobiera y pokarmu, 

ich wspó czynnik oddechowy zmniejszy  si  z 0,99 do 0,85. 

Na podstawie przedstawionych informacji podaj przypuszczalne wyja nienie spadku 

warto ci wspó czynnika WO u badanego owada. 

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 7.a 7.b 8.a 8.b 9. 10. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Warunki wysokogórskie, charakteryzuj ce si  szczególnie niskim ci nieniem 

atmosferycznym i obni onym ci nieniem parcjalnym tlenu, s  przyczyn  wyst powania  

tzw. „górskiego typu adaptacyjnego” u ludzi stale mieszkaj cych na tych obszarach. 

Wyst puj  u tych osób charakterystyczne cechy morfologiczno-fizjologiczne, których 

przyk ady zamieszczono poni ej. 

Cechy adaptacyjne ludzi yj cych w warunkach wysokogórskich w porównaniu z cechami 

ludzi mieszkaj cych na nizinach to: 

A. wi kszy udzia  szpiku czerwonego w ko ciach, 

B. wi ksze st enie hemoglobiny w erytrocytach, 

C. zwi kszona cz stotliwo  oddechów, 

D. wi ksza pojemno  p uc, 

E. szybsze t tno.  

Na podstawie: Biologia. Podr cznik dla studentów medycyny, pod red. W. N. Jarygina, Warszawa 1991. 

Spo ród wymienionych cech (A–E) wybierz jedn  zwi zan  z funkcjonowaniem uk adu 

krwiono nego i jedn  zwi zan  z funkcjonowaniem uk adu oddechowego. Uzasadnij 

znaczenie adaptacyjne ka dej z tych cech do ycia ludzi w warunkach wysokogórskich.  

1. ...................................................................................................................................................

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

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

2. ...................................................................................................................................................

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

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

Zadanie 12. (2 pkt) 
Regulacja metabolizmu zwi zana jest m.in. z regulacj  dzia ania enzymów – ich aktywacj  

lub hamowaniem. Wiele enzymów, aby pe ni  funkcje katalityczne, wymaga przy czenia 

cz steczek, zwanych kofaktorami. Mog  nimi by  ma e jednostki niebia kowe, np. jony 

metali, lub z o one niebia kowe cz steczki organiczne, nazwane koenzymami, np. NAD
+
  

czy FAD. 

Na schematach przedstawiono ró ne sposoby (A–D) hamowania (inhibicji) pracy enzymu. 

Na podstawie: J. K czkowski, Biochemia ro lin, Warszawa 1992. 
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Podaj oznaczenia literowe dwóch mechanizmów hamowania pracy enzymu, innych ni  

blokada centrum aktywnego. Opisz, na czym polega ka dy z wybranych mechanizmów. 

1. ...................................................................................................................................................

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

2. ...................................................................................................................................................

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

Zadanie 13. (2 pkt) 
Receptory w jamie ustnej cz owieka s  przystosowane do wyczuwania mi dzy innymi 

czterech podstawowych rodzajów smaku: s odkiego, s onego, kwa nego i gorzkiego.  

W tabeli zamieszczono informacje o stopniu wra liwo ci kubków smakowych cz owieka  

na wybrane substancje chemiczne, które mog  znale  si  w po ywieniu. 

Rodzaje substancji
Próg wra liwo ci kubków smakowych 

– ilo  danej substancji w g/dm
3

gorzkie 0,0003 g/dm
3

kwa ne 0,02 g/dm
3
 

s one 0,5 g/dm
3
 

s odkie 4 g/dm
3
 

Na podstawie: M. Noske  Smak pe en tajemnic, „Wiedza i ycie” nr 12, 2011. 

a) Na podstawie danych z tabeli podaj, na który rodzaj substancji zmys  smaku

cz owieka jest najbardziej wyczulony.

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

b) Wyka  znaczenie adaptacyjne zdolno ci wykrywania rodzaju substancji, na któr

zmys  smaku cz owieka jest najbardziej wyczulony.

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

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

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

Zadanie 14. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych wazopresyny (ADH). Wpisz obok ka dego 

zdania w tabeli liter  P, je eli zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je eli zdanie jest 

fa szywe.  

P/F 

1. 
Intensywne pocenie si  podczas wysi ku fizycznego skutkuje zwi kszeniem 

ilo ci ADH uwalnianego do krwi z przysadki.  

2. 
ADH zwi ksza przepuszczalno  kanalików zbiorczych dla wody, dzi ki 

czemu chroni organizm przed jej utrat . 

3. 
Wzrost wydzielania ADH nast puje wtedy, gdy zwi ksza si  zawarto  

wody w organizmie. 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 11. 12. 13.a 13.b 14. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 15. (2 pkt) 
Zdolno  odbioru sygna ów z otoczenia i odpowiedzi na te sygna y jest cech  organizmów. 

W organizmach wielokomórkowych istniej  z o one mechanizmy s u ce do tworzenia, 

przesy ania i odbioru sygna ów umo liwiaj cych kontrol  nad powstawaniem i prac  

wszystkich komórek. 

Na schematach A i B przedstawiono dwa mechanizmy przekazywania sygna ów  

w organizmie wielokomórkowym. 

Na podstawie: B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii 

komórki, Warszawa 1999. 

Na podstawie schematów podaj jedn  ró nic  i jedno podobie stwo mi dzy nerwowym 

a hormonalnym mechanizmem pobudzania komórek docelowych. 

Ró nica ......................................................................................................................................... 

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

Podobie stwo ............................................................................................................................... 

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

Zadanie 16. (2 pkt)  
Cz owiek jest przedstawicielem strunowców (Chordata), lecz wi kszo  cech wiadcz cych  

o przynale no ci do tego typu zwierz t wyst puje u cz owieka jedynie w okresie

zarodkowym. 

Wymie  dwie cechy charakterystyczne dla budowy strunowców, pojawiaj ce si  

podczas rozwoju zarodkowego cz owieka. 

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................
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Zadanie 17. (2 pkt)  
Na rysunkach przedstawiono przedstawicieli ró nych gromad kr gowców. 

Uwaga: Nie zachowano proporcji wielko ci zwierz t. 

Wpisz poni ej wszystkie numery, którymi na rysunkach oznaczono kr gowce 

a) nale ce do owodniowców: ................................................................................................. ,

b) sta ocieplne: .......................................................................................................................... .

Zadanie 18. (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono dane dotycz ce redniej zawarto ci mioglobiny w mi niach 

szkieletowych wybranych ssaków l dowych oraz tych ssaków wodnych, które ca e ycie lub 

jego wi kszo  sp dzaj  w toni wodnej, aktywnie p ywaj c i nurkuj c.  

Ssak 
Zawarto  mioglobiny  

[g/kg masy mi niowej] 

szczur 3,0

cz owiek 6,0

pies 6,7

delfin butlonosy 32,5 

mor win 41,0

foka pospolita 52, 1 

Na podstawie: K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia zwierz t. Adaptacje do rodowiska Warszawa 1997. 

Wyja nij, uwzgl dniaj c rol  mioglobiny, zwi zek du ej zawarto ci mioglobiny 

w mi niach wymienionych ssaków wodnych ze rodowiskiem i trybem ich ycia.  

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 15. 16. 17.a 17.b 18. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono wyniki do wiadczenia, w którym badano wp yw temperatury 

na pobieranie jonów potasu i fosforu przez korzenie ro lin. Do wiadczenie prowadzono 

w hydroponicznej (wodnej) hodowli ro lin kukurydzy, których cz  umieszczono 

w roztworze soli potasu, a cz  – w roztworze soli fosforu. St enie jonów w ka dym  

z roztworów wynosi o 0,25 mmol/l.  

Temperatura

(°C) 

Intensywno  pobierania 

jonów [j. umowne] 

potas  fosfor 

10 0,40 0,10

20 0,90 0,30

30 1,10 0,50

40 1,00 0,60

Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia ro lin, Warszawa 2002. 

Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres liniowy ilustruj cy wp yw temperatury 

na intensywno  pobierania jonów potasu i fosforu. Zastosuj jeden uk ad 

wspó rz dnych. 
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Zadanie 20. (2 pkt)  
Niektóre ro liny do zakwitania wymagaj  odpowiednich bod ców zewn trznych. Najcz ciej 

s  to w a ciwy stosunek d ugo ci dnia i nocy – tzw. fotoperiod lub czasowe potraktowanie 

m odych ro lin nisk  temperatur , czyli tzw. wernalizacja. 

Przeprowadzono do wiadczenie, którego celem by o zbadanie wp ywu fotoperiodu 

i wernalizacji siewek na zakwitanie pewnej odmiany pszenicy ozimej.  

W tym celu hodowane ro liny podzielono na dwie grupy:  

grupa I – ro liny, które hodowano ca y czas w temperaturze ok. 20 °C (brak wernalizacji),

rozdzielono i po ow  z nich hodowano w warunkach krótkiego dnia, a drug  po ow  

hodowano w warunkach dnia d ugiego, 

grupa II – ro liny, które poddano wernalizacji, rozdzielono i równie  hodowano

w temperaturze 20 °C – po ow  tych ro lin w warunkach krótkiego dnia, a drug  po ow   

w warunkach dnia d ugiego. 

Krótki dzie  w do wiadczeniu to mniej ni  10 godzin o wietlenia, a d ugi dzie  – wi cej ni  

10 godzin o wietlenia.  

Wyniki tego do wiadczenia przedstawiono na rysunku. 

 Na podstawie: S. To pa, J. Radomski, Botanika  Warszawa 1979. 

a) Sformu uj wniosek wynikaj cy z powy szego do wiadczenia, który dotyczy

warunków niezb dnych do zakwitania tej odmiany pszenicy w rodowisku

naturalnym.

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

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

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

b) Wyja nij, dlaczego w krajach tropikalnych po o onych blisko równika nie nale y

wprowadza  upraw odmiany pszenicy, która by a badana w do wiadczeniu. Podaj

argument odnosz cy si  do wyników tego do wiadczenia.

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

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

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

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 19. 20.a 20.b

Maks. liczba pkt 2 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 21. (1 pkt)  
Na opakowaniach nawozów dla ro lin doniczkowych znajduj  si  dok adne informacje 

dotycz ce ich stosowania. U ywanie roztworu nawozów o zbyt wysokim st eniu jest 

dla ro lin szkodliwe i mo e skutkowa  m.in. ich zwi dni ciem. 

Wyja nij, dlaczego podlewanie ro lin roztworami nawozów o zbyt wysokim st eniu 

mo e skutkowa  ich zwi dni ciem. 

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

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

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

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

Zadanie 22. (2 pkt)  
Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez odyg  moczarki kanadyjskiej 

– ro liny, której p dy znajduj  si  w toni wodnej.

Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higien  i ochron  rodowiska, Warszawa 1995. 

Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wyka  dwa przystosowania budowy 

anatomicznej odygi moczarki do rodowiska wodnego. 

1. ...................................................................................................................................................

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

2. ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono namna anie si  retrowirusa HIV wewn trz limfocytu T 

(pomocniczego) we krwi cz owieka.  

Na podstawie: E. R. Solomon, L. R. Berg, D. W. Martin, C. A. Villee, Biologia, Warszawa 1998. 

a) Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie liter  X, oraz wyja nij jego

znaczenie w przebiegu infekcji HIV.

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

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

b) Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione

rozpoznawanie tego wirusa przez uk ad odporno ciowy zainfekowanej osoby.

Odpowied  uzasadnij.

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

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

Zadanie 24. (2 pkt) 
Wirusy grypy nale  do RNA wirusów. Wyró nia si  trzy typy wirusów grypy – typu A, 

typu B lub typu C. Du a zmienno  tych wirusów i powstawanie nowych szczepów 

utrudniaj  ich klasyfikacj . W wirusach grypy typu A atwo dochodzi do wymiany genów, 

okre lanej jako skok antygenowy. Ponadto wyst puj ce w ród RNA wirusów cz ste mutacje 

s  przyczyn  wyst powania epidemii grypy. Profilaktyka zaka e  wirusem grypy polega 

na stosowaniu szczepionek, jednak ka dego roku trzeba przyjmowa  now  szczepionk . 

a) Uwzgl dniaj c mechanizm dzia ania szczepionki, uzasadnij, dlaczego konieczne jest

coroczne powtarzanie szczepienia przeciw grypie.

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

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

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

b) Wyja nij, dlaczego du a zmienno  genetyczna wirusów grypy przyczynia si

do wyst powania epidemii tej choroby.

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 21. 22. 23.a 23.b 24.a 24.b

Maks. liczba pkt 1 2 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 25. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce 
prokariotycznej. 

Na podstawie: A. Jerzmanowski, C. Korczak, K. Staro , Biologia, Warszawa 1992. 

a) Podaj nazw  rodzaju RNA oznaczonego na rysunku liter  X.

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

b) Uzasadnij, podaj c jeden argument, e na rysunku przedstawiono proces ekspresji

informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych.

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

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

Zadanie 26. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono budow  cz steczki tRNA uczestnicz cej w procesie translacji, 

a w tabeli – fragment kodu genetycznego. 

Kodon 
(zapisany od 

ko ca 5' do 3') 

Aminokwas 

AUA 

AUC 

AUG 

UAC 

UAG 

CAU 

CUA 

GUA 

izoleucyna 

izoleucyna 

metionina 

tyrozyna 

STOP 

histydyna 

leucyna 

walina 
 

Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazw  

aminokwasu, który zostanie przy czony do przedstawionej cz steczki tRNA. 

Kodon .................................................. Aminokwas .................................................. 
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Zadanie 27. (2 pkt)  
Barwa kolców malin jest warunkowana przez dwa geny dziedzicz ce si  niezale nie. 

Dominuj cy allel A jednego genu warunkuje pojawienie si  kolców o zabarwieniu ró owym, 

natomiast recesywny allel a tego genu odpowiada za ich kolor zielony. Obecno  

dominuj cego allelu B drugiego genu skutkuje zwi kszeniem intensywno ci koloru 

ró owego, co prowadzi do powstania kolców purpurowych. Allel B nie wp ywa na zmian  

barwy kolców zielonych. 

Po skrzy owaniu ro liny o kolcach ró owych z ro lin  maj c  kolce zielone otrzymano 

w pokoleniu F1 wszystkie ro liny o kolcach purpurowych. 

a) Podaj genotypy ro lin z pokolenia rodzicielskiego (P) maj cych:

ró owe kolce .......................................,             zielone kolce .................................................. . 

b) Zaznacz zestaw fenotypów (A–D), które powinny wyst pi  najliczniej i najmniej

licznie w ród du ej liczby potomstwa uzyskanego z nasion po skrzy owaniu ro lin

z pokolenia F1.

Fenotyp najliczniejszy Fenotyp najmniej liczny 

A kolce purpurowe kolce ró owe 

B kolce ró owe kolce zielone

C kolce purpurowe kolce zielone 

D kolce ró owe kolce purpurowe

Zadanie 28. (3 pkt)  
U kotów jedna para alleli (B i b) warunkuj ca barw  sier ci jest sprz ona z p ci . Ruda barwa 

sier ci jest warunkowana przez allel B (X
B
), natomiast barwa czarna – przez allel b (X

b
). 

Osobniki heterozygotyczne maj  barw  szylkretow  (cz  w osów jest czarnych, 

cz  – rudych). 

a) Ustal, jak  barw  sier ci mia  samiec, je eli w ród jego potomstwa z rud  samic

jedno koci  by o szylkretowe, a troje koci t by o rudych. Zapisz genotyp i fenotyp

tego samca.

Genotyp samca ............................................. Fenotyp samca .............................................  

b) Podaj p e  rudych koci t w tym miocie.

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

c) Wyja nij, dlaczego w ród potomstwa tych kotów nie pojawi  si  szylkretowe samce.

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 25.a 25.b 26. 27.a 27.b 28.a 28.b 28.c

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 29. (2 pkt)  
Badano cz sto  rekombinacji (% crossing-over) pomi dzy czterema genami: m, v, w oraz y, 

znajduj cymi si  na chromosomie X muszki owocowej. 

Uzyskano nast puj ce wyniki: 

mi dzy m i v = 3,0 % 

mi dzy m i y = 33,7 % 

mi dzy v i w = 29,4 % 

mi dzy w i y = 1,3 % 

Na podstawie przedstawionych danych okre l: 

a) które dwa geny le  na chromosomie najbli ej siebie ...................................................... ,

b) kolejno  czterech badanych genów na chromosomie ..................................................... .

Zadanie 30. (2 pkt)  
Jedn  z podstawowych metod stosowanych w badaniach molekularnych i in ynierii 

genetycznej jest a cuchowa reakcja polimerazy, czyli PCR. Reakcja ta umo liwia powielenie 

(amplifikacj ) w miliardach kopii fragmentu genomowego DNA w czasie krótszym ni  kilka 

godzin. Pojedyncza cz steczka DNA mo e zosta  amplifikowana do ilo ci, które u atwiaj  jej 

analiz , charakteryzacj  i dalsz  manipulacj  genetyczn . PCR wykorzystuje si   

m.in. do analizy markerów, pozwalaj cych stwierdzi  podwy szone ryzyko nowotworów.

Zaznacz dwie sytuacje, w których równie  wykorzystuje si  reakcj  PCR. 

A. W testach wykrywaj cych obecno  wirusów (np. wirusa HIV) i niektórych bakterii.  

B. Do wprowadzania do komórek ro linnych plazmidów z genami innych organizmów. 

C. W diagnostyce chorób genetycznych, np. mukowiscydozy, choroby Huntingtona. 

D. Do klonowania komórek w celach terapeutycznych, np. do leczenia chorób krwi. 

E. Do identyfikacji p ci p odu w diagnostyce prenatalnej. 

Zadanie 31. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych historii ycia na Ziemi. Wpisz obok ka dego 

zdania w tabeli liter  P, je eli zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je eli zdanie jest 

fa szywe. 

P/F 

1. 
Do czasu wytworzenia warstwy ozonowej ycie na Ziemi rozwija o si  

wy cznie w rodowisku wodnym.  

2. 
Zwierz ta opanowa y rodowisko l dowe dopiero wtedy, gdy 

wyst powa y ju  na nim ro liny nasienne dostarczaj ce tlenu. 

3. 
Pierwszymi zwierz tami, które opanowa y rodowisko l dowe, by y 

ryby trzonop etwe. 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Na afryka skiej sawannie mo na zaobserwowa  prawie wszystkie rodzaje relacji mi dzy 

organizmami. B kojady eruj  na du ych ro lino ernych ssakach, np. zebrach, antylopach 

czy yrafach, wyjadaj c im ze skóry g ównie kleszcze i larwy muchówek. W o dkach 

wymienionych ssaków wyst puj  specyficzne bakterie i pierwotniaki, które nie mog  si  

rozwija  poza organizmem swojego ywiciela, ale bez których ro lino ercy nie mogliby y . 

Bezpo rednimi wrogami ro lino erców s  poluj ce na nie lwy i lamparty, które cz sto dziel  

si  swoim upem z s pami, hienami i szakalami. 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, Warszawa 2008. 

Korzystaj c z tekstu, wype nij poni sz  tabel  dotycz c  przedstawionych zale no ci 

mi dzygatunkowych na sawannie. 

Typ zale no ci Nazwa zale no ci 
Przyk ad oddzia ywania 

mi dzy organizmami 

paso ytnictwo 

antylopa i pierwotniaki 

antagonistyczny antylopy i zebry 

Zadanie 33. (3 pkt)  
Na schemacie przedstawiono obieg materii w obr bie trzech grup organizmów 

w autotroficznym ekosystemie l dowym. 

a) Uzupe nij schemat: wpisz nazwy dwóch pozosta ych grup organizmów (1. i 3.) oraz

narysuj brakuj ce strza ki, które ilustruj  przep yw energii.

b) Uzasadnij, e organizmy z grupy oznaczonej numerem 3. odgrywaj  kluczow  rol

w funkcjonowaniu tego ekosystemu.

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 29.a 29.b 30. 31. 32. 33.a 33.b

Maks. liczba pkt 1 1 2 1 2 2 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 34. (2 pkt)  
Tradycyjna metoda uprawy ry u polega na sadzeniu m odych ro lin na polach zalanych wod . 

Zapobiega to zachwaszczeniu pól oraz atakom chorób i szkodników, ale jest pracoch onne, 

wymaga du ych ilo ci wody, powoduje, e na zalanych polach powstaje metan, którego 

potencja  cieplarniany jest ponad 20 razy wi kszy od potencja u CO2. Coraz popularniejszy 

staje si  wysiew ry u – tym bardziej e po zbiorach, gdy pola nie s  zalane wod , mo na  

na nich jeszcze wysia  pszenic . Taki sposób uprawy ry u daje wysokie plony, ale tylko 

wtedy, gdy zostan  spe nione okre lone warunki, takie jak selekcja nasion, ich wst pne 

podkie kowanie, odpowiednia g boko  siewu i terminowe stosowanie rodków ochrony 

ro lin oraz nawozów.  
Na podstawie: Na sucho Wiedza i ycie” nr 1, 2010. 

Bior c pod uwag  skutki dla rodowiska naturalnego, podaj jeden argument „za” 

i jeden argument „przeciw” stosowaniu nowej metody uprawy ry u. 

Argument „za” 

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

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

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

Argument „przeciw” 

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

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

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

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 34. 

Maks. liczba pkt 2 

Uzyskana liczba pkt 
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BRUDNOPIS 
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