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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MBI-R1_1P-082 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 

1 – 35). 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 podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Egzamin maturalny z biologii 

 Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1.  (1 pkt) 
Na schematach przedstawiono wzory dwóch zwi zków czynnych biologicznie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podaj, który z tych zwi zków (A czy B) to grupa hemowa hemoglobiny oraz okre l 

funkcj  hemoglobiny w organizmach. 

 

Zwi zek B to grupa hemowa hemoglobiny. Hemoglobina u atwia zwierz tom 

rozprowadzanie tlenu w organizmie. 

 

Zadanie 2.  (2 pkt) 
W komórkach eukariotycznych wyst puj  nast puj ce rodzaje b on: 

I. b ona otaczaj ca komórk , 

II. b ony znajduj ce si  wewn trz komórki. 

Podaj po jednej funkcji b ony I i b on II. 

I. Oddziela wn trze komórki od rodowiska zewn trznego. 

II. Tworz  wewn trz komórki przedzia y pe ni ce wyspecjalizowane funkcje 

np. wn trze cystern siateczki ródplazmatycznej szorstkiej, j dro 

komórkowe itp. 
 

Zadanie 3.  (2 pkt)     
U ro lin wy szych mier  niektórych komórek warunkuje powstanie funkcjonalnych 

systemów, maj cych istotne znaczenie w yciu ro liny. W prawid owym rozwoju ro lin takie 

zmiany zachodz  w ko cowym etapie ró nicowania si  komórek i tkanek. 

Podaj dwa przyk ady tkanek ro linnych zbudowanych z komórek martwych. Okre l 

rol  ka dej z tych tkanek. 

 

1. Drewno (ksylem) – tworzy system przewodz cy wod  (i sole mineralne). 

2. Twardzica (sklerenchyma) – tworzy system usztywniaj cy i wzmacniaj cy 

ro lin . 
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Egzamin maturalny z biologii 

 Poziom rozszerzony 
3

Zadanie 4.  (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono lizosom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wyja nij, na czym polega rola przedstawionego tu lizosomu w komórce zwierz cej. 

Lizosom ten prowadzi wewn trzkomórkowe trawienie pobranego pokarmu, 

dzi ki zawartym w nim enzymom hydrolitycznym, aktywnym w rodowisku 

kwa nym. 

b) Okre l, jaki mechanizm utrzymuje niskie pH wewn trz lizosomu. 

Jest to aktywny (przy udziale ATP) transport jonów wodorowych z cytozolu  

do wn trza lizosomów. 

 

Zadanie 5.  (3 pkt) 
Wykonano badania dotycz ce wp ywu enzymów na energi  aktywacji rozk adu ró nych 

substancji. Okaza o si , e energia aktywacji rozk adu 1 mola H2O2 bez udzia u enzymu 

wynosi 75600 J, a z udzia em enzymu katalazy – 23100 J. Hydroliza 1 mola kazeiny bez 

udzia u enzymu wymaga 86520 J, a w obecno ci enzymu trypsyny – 50400 J. 

a) Wyniki uzyskane w badaniach przedstaw w tabeli. 

Energia aktywacji (J)

Substancja (mol) 
Bez enzymu Z enzymem 

H2O2 75600 23100 

Kazeina 86520 50400 

b) Sformu uj wniosek wynikaj cy z uzyskanych danych. 

Enzymy obni aj  energi  aktywacji reakcji. 

 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Maks. liczba pkt 1 2 2 2 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Egzamin maturalny z biologii 

 Poziom rozszerzony 
4

Zadanie 6.  (1 pkt)       
Na schemacie przedstawiono mechanizm aktywacji pewnego enzymu przez bia ko 

modulatorowe – kalmodulin , zale n  od jonów wapnia. 

 

Na podstawie schematu opisz krótko mechanizm aktywacji enzymu zale nego 

od kalmoduliny. 

Cz steczka kalmoduliny przy cza 4 jony wapnia, tworz c kompleks, który czy 

si  z nieaktywnym enzymem, w wyniku czego nast puje aktywacja enzymu. 
 

Zadanie 7.  (3 pkt)    
Na wykresach przedstawiono wp yw pH na aktywno  trzech enzymów. 

Uzupe nij poni sz  tabel , podaj c optymalne pH dzia ania ka dego z enzymów (I, II 

i III) oraz nazwy makrocz steczek, które s  trawione przez te enzymy w o dku lub 

dwunastnicy cz owieka. 

Enzym Optymalne pH Nazwy makrocz steczek 

I ok. 2 bia ka 

II ok. 6,5 – 7 polisacharydy 
III ok. 8 – 8,5 peptydy i t uszcze 
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Egzamin maturalny z biologii 

 Poziom rozszerzony 
5

Ustal, czy przedstawione na wykresie dane dotycz

ro liny wiat olubnej czy cieniolubnej. Swoj  opini

uzasadnij jednym argumentem. 

Jest to ro lina wiat olubna, poniewa  

w temperaturze do 30
o
C asymilacja CO2 jest 

ni sza przy s abym nat eniu wiat a. 

 

Zadanie 8.  (1 pkt)      
Na wykresach przedstawiono zale no  asymilacji CO2 od temperatury u tej samej ro liny, 

przy silnym i s abym nat eniu wiat a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9.  (2 pkt)     
Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj pe n  nazw  przedstawionego na schemacie procesu i okre l jego znaczenie 

w yciu tych organizmów, które go przeprowadzaj . 

Fermentacja alkoholowa umo liwia tym organizmom wytwarzanie ATP przy 

braku tlenu. 

b) Wyja nij znaczenie procesu regeneracji NAD
+
. 

Regeneracja tego zwi zku umo liwia ci g y przebieg glikolizy. 

 

Nr zadania 6. 7. 8. 9. 

Maks. liczba pkt 1 3 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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 Poziom rozszerzony 
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Zadanie 10.  (2 pkt)       
Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzaj  chemosyntez  

wykorzystuj c w jej pierwszym etapie nast puj ce reakcje chemiczne:  

         Nitrosomonas sp.    2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 661 kJ 

         Nitrobacter sp.        2HNO2 + O2  2HNO3 + 176 kJ 

Cz  wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciep a, a cz  jest 

dost pna dla bakterii w formie u ytecznej chemicznie. 

a) Wyja nij, jak  rol  w drugim etapie chemosyntezy pe ni energia u yteczna 

chemicznie, uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym. 

Energia ta zostaje wykorzystana przez bakterie do syntezy zwi zków 

organicznych/redukcji CO2 do zwi zków organicznych/asymilacji CO2. 

b) Okre l znaczenie reakcji nitryfikacji dla ro lin. 

Bakterie nitryfikacyjne wzbogacaj  gleb  w atwo przyswajaln  dla ro lin 

form  azotu. 

 

Zadanie 11.  (1 pkt)     
Antybiotyki wykazuj  w stosunku do bakterii dzia anie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne. 

Wyja nij, co oznacza, e jaki  antybiotyk ma dzia anie bakteriostatyczne. 

Ten antybiotyk hamuje mo liwo  mno enia si  bakterii. 

 

Zadanie 12.  (1 pkt)          
Grzyby to organizmy cudzo ywne. Ich strz pki potrafi  poch ania  tylko proste, atwo 

przyswajalne substancje organiczne. Zwi zki organiczne wyst puj  zwykle w rodowisku 

w postaci zwi zków wielkocz steczkowych, które w tej postaci nie mog  by  wprost przez 

grzyby pobierane. 

Opisz sposób dzia ania grzybów, dzi ki któremu mog  one pobiera  zwi zki organiczne 

ze rodowiska. 

Grzyby wydzielaj  enzymy trawienne na zewn trz cia a (poza grzybni ), trawi  

substancje organiczne na proste, atwo przyswajalne zwi zki, które nast pnie 

wch aniaj . 

 

Zadanie 13.  (1 pkt) 
Niektóre grzyby wchodz  z innymi organizmami w zwi zki pokarmowe:  

1. obustronnie korzystne,            2. korzystne tylko dla grzybów. 

Podaj nazwy opisanych wy ej form wspó ycia. 

1. symbioza,                                            2. paso ytnictwo. 
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 Poziom rozszerzony 
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Zadanie 14.  (1 pkt)   
Poni ej opisano fragment cyklu rozwojowego przywry motylicy w trobowej. 

Urz siona larwa (miracidium) wnika aktywnie do cia a limaka b otniarki moczarowej, gdzie 

przekszta ca si  w workowat  sporocyst . Wewn trz ka dej sporocysty rozwijaj  si  liczne, 

równie  workowate larwy – redie, a wewn trz ka dej redii rozwijaj  si  liczne ruchliwe larwy 

– cerkarie. W ka dym limaku z jednego miracidium mo e powsta  kilkaset cerkarii. Cerkarie 

opuszczaj  cia o limaka i przekszta caj  si  w otoczone os onk , przymocowane do ro lin 

nadwodnych stadia inwazyjne – metacerkarie, które razem z ro linami mog  zosta  zjedzone 

przez byd o. 

Wyja nij znaczenie, jakie ma dla tego paso yta zwielokrotnienie liczby larw w trakcie 

cyklu rozwojowego. 

Paso yty o z o onych cyklach rozwojowych maj  niewielkie szanse zamkni cia 

ka dego cyklu, a zwielokrotnienie liczby larw zwi ksza te szanse. 

 

Zadanie 15.  (1 pkt)    
W tabeli podano proporcje d ugo ci jelita w stosunku do d ugo ci cia a u ró nych zwierz t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sformu uj wniosek o zale no ci mi dzy d ugo ci  jelita w stosunku do d ugo ci cia a 

zwierz cia, a rodzajem pobieranego przez to zwierz  pokarmu. 

Najkrótsze jelito w stosunku do d ugo ci cia a maj  zwierz ta pobieraj ce 

pokarm atwy do trawienia (pokarm pochodzenia zwierz cego), natomiast 

najd u sze maj  zwierz ta pobieraj ce pokarm trudny do trawienia (pokarm 

pochodzenia ro linnego). 

 

Zadanie 16.  (1 pkt) 
Jednostk  strukturaln  i funkcjonaln   uk adu nerwowego wszystkich zwierz t jest neuron. 

Neurony tworz  morfologicznie wyodr bnione szlaki, wzd u  których odbywa si  

przekazywanie informacji w uk adzie nerwowym. No nikami informacji s  impulsy 

elektryczne i neuroprzeka niki (neurotransmitery). 

Wyja nij rol , jak  w realizacji funkcji neuronów odgrywaj  neuroprzeka niki 

(neurotransmitery). 

Neuroprzeka niki przekazuj  informacje z jednego neuronu na nast pny poprzez 

synapsy chemiczne. 

Nr zadania 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        

Zwierz ta Proporcje

Kuna 4:1 

Pies 5:1 

Szczur 9:1 

Cz owiek 10:1 

Renifer 20:1 

Owca 28:1 
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Zadanie 17.  (2 pkt)      
Wyró nia si  dwa rodzaje odporno ci: wrodzon  (nieswoist ) i nabyt  (swoist ). 

a) Podaj, w którym z tych rodzajów odporno ci nast puje wytworzenie w organizmie 

pami ci o patogenie. 

Nabyta (swoista) 

b) W ród podanych ni ej sposobów obrony organizmu przed patogenami (A-D) 

zaznacz ten, który jest odpowiedzi  swoist . 

A. Wytwarzanie interferonu przez komórki zaatakowane przez wirusy. 

B. Fagocytowanie patogenów przez granulocyty oboj tnoch onne i kwasoch onne. 

C. Wytwarzanie przeciwcia  przez limfocyty B, które zetkn y si  z patogenami. 

D. Obecno  w p ynach cia a np. zach, mleku, linie lizozymu uszkadzaj cego bakterie. 

 

Zadanie 18.  (2 pkt)       
W ród zaburze  w funkcjonowaniu uk adu odporno ciowego mo na wyró ni  trzy grupy: 

I. niewydolno  uk adu odporno ciowego (niedobory immunologiczne), 

II. niew a ciwie skierowana reakcja (autoimmunoagresja),  

III. nadmierna aktywno  uk adu odporno ciowego (nadwra liwo ). 

Podaj, do których z wymienionych grup zaburze  (I-III) nale : 

a) alergie  III , 

b) AIDS  I . 

 

Zadanie 19.  (2 pkt)        
Dzia anie hormonów tarczycy (tyroksyny i trójjodotyroniny) polega na pobudzaniu 

aktywno ci metabolicznej tkanek ustroju, co wyra a si  zwi kszonym zu yciem tlenu, 

glukozy i t uszczów na poziomie komórkowym. Pobudzaj  one równie  wch anianie 

w glowodanów oraz reguluj  metabolizm cholesterolu. Pobudzaj  te  kurczliwo  w ókien 

mi niowych. 

Do lekarza zg osi a si  bardzo szczup a kobieta skar ca si  na utrzymuj c  si  od d u szego 

czasu podwy szon  temperatur  cia a, nerwowo , dr enie r k, ko atanie serca. 

Podczas badania stwierdzono t tno ponad 100 uderze /min., podwy szone ci nienie t tnicze, 

obni ony poziom cholesterolu we krwi, niskie st enie TSH (tyreotropiny) oraz wysoki 

poziom hormonów tarczycy. 

a) Podaj, czy opisane objawy wskazuj  na niedoczynno  tarczycy czy na nadczynno  

tarczycy.  

Nadczynno  tarczycy. 

b) Wyja nij, dlaczego, w opisanym przypadku, we krwi wyst puje niskie st enie 

tyreotropiny. 

We krwi chorej utrzymuje si  wysokie st enie hormonów tarczycy, 

co prowadzi do hamowania wydzielania TSH (przez przysadk  mózgow ). 
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Zadanie 20.  (2 pkt)       
Warunkami przerwania spoczynku wzgl dnego nasion, a nast pnie ich kie kowania s : 

odpowiednia wilgotno  pod o a, 

odpowiednia temperatura, 

obecno  tlenu. 

Wyja nij, w jaki sposób dwa wybrane przez Ciebie, spo ród wy ej wymienionych, 

czynniki wp ywaj  na zapocz tkowanie kie kowania nasion. 

1. Woda stanowi rodowisko, w którym zachodz  procesy biochemiczne – dzi ki 

wzrostowi uwodnienia nasion nast puje aktywacja ró nych enzymów 

i zostaj  uruchomione materia y zapasowe. 

2. Odpowiednia temperatura zapewnia odpowiednie tempo przebiegu procesów 

biochemicznych. 
 

Zadanie 21.  (1 pkt)       
Na rysunku przedstawiono wynik pewnego do wiadczenia. 

 

Sformu uj problem badawczy do tego do wiadczenia. 

Czy auksyna wp ywa na ukorzenianie si  ro lin? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 17. 18. 19. 20. 21. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 22.  (2 pkt)        
Uszkodzenia DNA polegaj ce na zmianach pojedynczych par nukleotydów nazywamy 

mutacjami genowymi. Mutacje te s  przypadkowe, a ich przyczyn  s  zazwyczaj 

nienaprawione b dy powstaj ce podczas replikacji DNA lub dzia anie mutagenów. Skutki 

mutacji genowych zale  od rodzaju zmiany spowodowanej w sekwencji nukleotydów. 

Podaj, jakie skutki mog  wywo a  w organizmie mutacje genowe, w wyniku których 

nast puje zamiana jednego kodonu na inny (mutacja zmiany sensu), 

a) je eli nowy kodon jest kodonem stop i znajduje si  w rodku kodowanej sekwencji 

bia ka. 

W tym przypadku zostanie przerwany proces translacji, nie wytworzy si  

w a ciwe bia ko, co mo e by  przyczyn  choroby genetycznej.   

b) je eli nowy kodon koduje inny aminokwas. 

W tym przypadku dojdzie do syntezy zmienionego, maj cego inne 

w a ciwo ci bia ka, co mo e by  przyczyn  choroby genetycznej. 
 

Zadanie 23.  (2 pkt)  
Pewien heterozygotyczny m czyzna pod wzgl dem cechy warunkowanej przez autosomalny 

allel A jest jednocze nie nosicielem recesywnego allelu b, znajduj cego si  w chromosomie 

X. 

a) Zapisz genotyp tego m czyzny       AaX
b
Y 

b) Zapisz  wszystkie mo liwe genotypy jego gamet  AX
b
,  AY,  aX

b
,  aY . 

oraz zaznacz poni ej (A, B, C lub D), jaki procent gamet tego m czyzny b dzie mia o 

genotyp aX
b
. 

                    A. 25%                B. 50%                C. 75%                D. 100%        

 

Zadanie 24.  (1 pkt)     
U cz owieka mutacja w genie Rb zlokalizowanym w chromosomie 13 lub brak fragmentu 

chromosomu z tym genem mo e by  przyczyn  siatkówczaka – rzadkiego nowotworu 

z o liwego siatkówki oka. 

Podaj, czy choroba ta jest sprz ona z p ci . Odpowied  uzasadnij jednym argumentem. 

Choroba ta nie jest sprz ona z p ci , poniewa  chromosom 13 to autosom. 
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Zadanie 25.  (3 pkt)        
Na schematach przedstawiono biosyntez  bia ka w komórkach prokariotycznych (P) 

i eukariotycznych (E). 

                            P                                                                               E 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie schematów 

a) podaj, gdzie odbywa si  transkrypcja i translacja w komórce prokariotycznej, 

a gdzie w komórce eukariotycznej. 

P obydwa procesy odbywaj  si  w cytoplazmie, 

E transkrypcja odbywa si  w j drze komórkowym, a translacja w cytoplazmie. 

b) okre l, czym ró ni si  pierwotny transkrypt RNA Eukaryota od mRNA Prokaryota. 

W pierwotnym transkrypcie RNA u Eukaryota s  introny a w mRNA 

Prokaryota nie ma. 
c) wyja nij, na czym polega splicing RNA u Eukaryota. 

Splicing polega na usuwaniu z pierwotnego transkryptu RNA sekwencji 

intronowych i sk adaniu eksonów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 22. 23. 24. 25. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 26.  (1 pkt)           

U myszy czarna barwa sier ci (A) dominuje nad br zow  (a). Skrzy owano czarnego samca 

z br zow  samic  i w F1 uzyskano 50% myszy czarnych i 50% myszy br zowych. 

W ród podanych ni ej genotypów rodzicielskich (A-D) zaznacz te, których potomstwo 

opisano w tek cie zadania. Swój wybór uzasadnij zapisem krzy ówki genetycznej. 

       A.  Aa i Aa              C.  AA i aa                       P  Aa  x   aa 

       B.  AA i Aa             D.  Aa i aa          gamety  A  a      a  a 

                                                                              F1 (2) Aa,  (2) aa     

Zadanie 27.  (2 pkt)        
Pewne bakterie mog  pobiera  z pod o a tryptofan (Trp) lub, gdy w pod o u brak jest Trp, 

bakterie mog  go same syntetyzowa . W komórkach tych bakterii wyst puje bia ko 

regulatorowe – represor Trp, które jest aktywne tylko po po czeniu si  z tryptofanem. 

Aktywne bia ko represorowe wi e si  z promotorem operonu i hamuje transkrypcj  genów 

koduj cych enzymy potrzebne do syntezy tryptofanu. 

a) Opisz, w jaki sposób dzia a operon tryptofanowy u bakterii, gdy tryptofan nie 

wyst puje w pod o u. 

W tym przypadku tryptofan nie czy si  z represorem, represor nie mo e 

przy czy  si  do promotora i nast puje ekspresja genów, w których 

zakodowana jest informacja dotycz ca enzymów potrzebnych do biosyntezy 

Trp. 

b) Wyja nij, jak na dzia anie operonu tryptofanowego wp ynie mutacja w genie 

koduj cym bia ko represorowe, polegaj ca na tym, e represor bez po czenia z Trp 

b dzie wi za  si  z promotorem.  

Represor bez Trp przy czy si  do promotora i trwale zahamuje transkrypcj  

genów koduj cych enzymy potrzebne do syntezy Trp. 

 

Zadanie 28.  (2 pkt)      
Mutacje mog  powstawa  zarówno w komórkach rozrodczych (1), jak i w komórkach 

somatycznych (2).  

a) Podaj, jakie mutacje (powstaj ce w komórkach 1 czy 2) maj  znaczenie w procesie 

ewolucji. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem. 

Mutacje powstaj ce w komórkach rozrodczych mog  by  przekazywane 

potomstwu, a mutacje somatyczne znikaj  wraz ze mierci  osobnika. 

b) Wyja nij zwi zek mi dzy dzia aniem doboru naturalnego a utrwaleniem si  

korzystnej mutacji w populacji. 

Dzi ki doborowi naturalnemu mutacja korzystna mo e utrwala  si  

w populacji, bo zwi ksza szanse prze ycia osobników i pozostawienia 

po sobie potomstwa. 
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Zadanie 29.  (2 pkt) 
W populacji ludzkiej dzi ki trzem wyst puj cym w niej allelom grup krwi I

A
, I

B
, i

0
 powstaj  

cztery fenotypy grup krwi A, B, AB i 0. U Aborygenów (rdzennej ludno ci Australii) 

wyst puj  tylko dwie grupy krwi – A i 0. Aborygeni pochodz  od ma ej grupy przodków, 

którzy przybyli do Australii oko o 40 tysi cy lat temu. 

Okre l dwie prawdopodobne przyczyny, które przes dzi y o wyst powaniu tylko dwóch 

grup krwi w ród Aborygenów. 

1. aden z przodków Aborygenów, którzy przybyli do Australii, nie by  

nosicielem allelu I
B
. 

2. Z powodu ycia w izolacji Aborygeni rozmna ali si  tylko w obr bie 

potomstwa grupy wyj ciowej, co doprowadzi o do utrwalenia si  

wyst powania u nich tylko grup krwi A i 0. 
 

Zadanie 30.  (1 pkt)
Na wykresach A, B i C przedstawiono zmiany liczebno ci osobników w trzech populacjach. 

 

 

 

Spo ród przedstawionych wykresów (A-C) wybierz ten, na którym zilustrowano wzrost 

liczebno ci populacji uwarunkowany pojemno ci  rodowiska. 

C

Nr zadania 26. 27. 28. 29. 30. 

Maks. liczba pkt 1 2 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 31.  (2 pkt)          

W biocenozach otwartych wód jezior kluczow  rol  odgrywaj  ryby drapie ne. 

Na schemacie przedstawiono uproszczony a cuch pokarmowy jeziora. 

    plankton             plankton               ryby                             ryby 

    ro linny              zwierz cy             planktono erne           drapie ne 

Na podstawie analizy schematu wyka  zwi zek mi dzy zmniejszeniem liczebno ci ryb 

drapie nych w jeziorze (np. na skutek od awiania) a pogorszeniem warunków ycia 

(brak/niedobory wiat a) ro lin wodnych i towarzysz cych im organizmów. 

 

Zmniejszenie liczebno ci ryb drapie nych spowoduje wzrost liczebno ci ryb 

planktono ernych, co spowoduje zmniejszenie liczebno ci planktonu zwierz cego 

– przez co nast pi zwi kszenie liczebno ci planktonu ro linnego (glonów),  

a to mo e wp yn  na zmniejszenie przejrzysto ci wody (zakwity). 

 

Zadanie 32.  (2 pkt)  
1. Niszczenie rodowiska (np. zanieczyszczanie rodowiska, wycinanie lasów, powstawanie 

obszarów nieu ytków itp.) zachodzi na mniejsz  skal  w krajach bogatych ni  w krajach 

ubogich (rozwijaj cych si ).  

2. W krajach rozwijaj cych si  ekosystemy naturalne niszczone s  w coraz szybszym 

tempie.  

Uwa a si , e ró nice te maj  swoje ród o w dynamice zmian liczby ludno ci w krajach 

bogatych i w krajach ubogich. 

Podaj c po jednym argumencie wyja nij, dlaczego niszczenie rodowiska zachodzi na 

mniejsz  skal  (wolniej) w krajach bogatych, a na wi ksz  skal  (jest szybsze) w krajach 

ubogich. 

Kraje bogate W nich liczba ludno ci stopniowo spada, zmniejsza si  zatem presja 

populacji cz owieka na rodowisko. 

Kraje ubogie W krajach tych liczba ludno ci ro nie, potrzeba jest du o ziemi 

uprawnej i miejsc do budowy zak adów przemys owych, niszczy si  zatem 

ekosystemy naturalne. 

 

Zadanie 33.  (2 pkt)    
Spo ród poni szych stwierdze  (A-E) wypisz oznaczenia literowe tych dwóch, z których 

jedno charakteryzuje konkurencj , a drugie komensalizm. 

A. Na sawannach afryka skich hieny walcz  o padlin  z s pami. 

B. Owady yj ce w ptasich gniazdach ywi  si  resztkami pokarmu gospodarzy. 

C. Szczupaki ywi  si  leszczami. 

D. Kleszcze od ywiaj  si  krwi  kr gowców. 

E. Bobry buduj c swoje eremia i tamy zmieniaj  warunki wodne w biocenozach le nych, 

stwarzaj c dla wielu gatunków ro lin i zwierz t niekorzystne warunki ycia. 
 

konkurencja  .A ,        komensalizm  B. 
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Zadanie 34.  (2 pkt)       
Technika dzielenia zarodków u ssaków polega na rozdzieleniu na pojedyncze blastomery 

zarodków 2–16 komórkowych. Nast pnie doprowadza si  poszczególne blastomery 

do stadium moruli lub blastocysty i przenosi si  uzyskane zarodki do macic matek 

zast pczych. W ten sposób mo na uzyska  wi ksz  liczb  zwierz t z jednego zap odnionego 

jaja. 

a) Uzasadnij jednym argumentem, e dzielenie zarodków mo e by  jedn  z technik 

klonowania zwierz t. 

Wszystkie zarodki powsta e t  metod  maj  identyczny materia  genetyczny, 

poniewa  powsta y z jednej zygoty. 

b) Podaj przyk ad praktycznego zastosowania tej techniki w zachowaniu ró norodno ci 

biologicznej. 

Mo na w ten sposób uzyska  wi cej potomstwa zagro onych, gin cych 

gatunków zwierz t. 
 

Zadanie 35.  (2 pkt)    
Zespó  polskich naukowców bada gen koduj cy czynnik wzrostu ródb onka naczyniowego 

VEGF. Bia ko to bierze udzia  mi dzy innymi w tworzeniu naczy  krwiono nych 

(angiogenezie) poprzez stymulacj  podzia ów komórek ródb onka naczyniowego i ich 

migracji. Czynnikiem wzmagaj cym dzia anie VEGF jest niedotlenienie tkanek. VEGF 

reguluje zarówno angiogenez   

a) fizjologiczn  (gojenie si  ran, mo liwo  leczenia mia d ycy naczy  krwiono nych),  

b) jak i patologiczn  (zwi kszenie liczby naczy  w okolicy guza nowotworowego, 

u atwianie przerzutów nowotworów). 

Podaj, w którym przypadku podanym wy ej (a czy b) mo na by wykorzysta  miejscow  

terapi  genow  wspomagaj c  dzia anie VEGF, a w którym (a czy b) wprowadzi  

odpowiednie przeciwcia a, które zapobiegn  angiogenezie. Ka dy z przypadków 

uzasadnij jednym argumentem. 

Przypadek a  

Terapia genowa; dzi ki wprowadzeniu genów w miejsce leczenia zwi kszy si  

produkcj  VEGF i zwi kszy si  ukrwienie leczonego miejsca, co u atwi leczenie. 

Przypadek b  

Stosowanie przeciwcia ; pozwoli to unieczynni  powstaj cy VEGF, naczynia 

krwiono ne nie b d  si  tworzy y, co spowolni wzrost i przerzuty komórek 

nowotworu. 

 

 

 

 
Nr zadania 31. 32. 33. 34. 35. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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