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STYCZEē
ROK 2003

Instrukcja dla zdającego
1. ProszĊ sprawdziü, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15
stron. Ewentualny brak naleĪy zgáosiü przewodniczącemu
zespoáu nadzorującego egzamin.
2. ProszĊ uwaĪnie czytaü wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi naleĪy zapisaü czytelnie w miejscu na to
przeznaczonym przy kaĪdym zadaniu.
4. Podczas egzaminu moĪna korzystaü z oáówka, linijki,
gumki.
5. ProszĊ pisaü tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie
pisaü oáówkiem.
6. Wykresy i rysunki moĪna wykonywaü oáówkiem.
7. Nie wolno uĪywaü korektora.
8. BáĊdne zapisy trzeba wyraĨnie przekreĞliü.
9. Brudnopis nie bĊdzie oceniany.
10. Obok kaĪdego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów, którą moĪna uzyskaü za jego poprawne
rozwiązanie.
11. Do ostatniej kartki arkusza doáączona jest karta
odpowiedzi, którą wypeánia egzaminator.
ĩyczymy powodzenia!

(Wpisuje zdający przed rozpoczĊciem pracy)

PESEL ZDAJĄCEGO

Za rozwiązanie
wszystkich zadaĔ
moĪna otrzymaü
áącznie 60 punktów
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Zadanie 26. (2 pkt)
Schemat budowy związków czynnych biologicznie.

A

B

Podaj, jaką rolĊ peánią te związki w Īyciu organizmów.
rola związku A - .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
rola związku B - .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 27. (3 pkt)
Na przekroju poprzecznym przez áodygĊ ziemniaka (Solanum tuberosum L.) obserwujemy
komórki kolenchymy (zwarcicy) kątowej wystĊpujące bezpoĞrednio pod skórką. Natomiast
wewnątrz áodygi, w pierĞcieniu tkanki naczyniowej, wystĊpują promieniste rzĊdy wáókien
sklerenchymy (twardzicy).
a) OkreĞl, która z podkreĞlonych w tekĞcie tkanek jest Īywa, a która martwa.
.................................................................................................................................................
b) WymieĔ cechĊ budowy róĪniącą te tkanki.
..................................................................................................................................................
c) OkreĞl jedną funkcjĊ, jaką peánią obie te tkanki w áodydze ziemniaka.
...................................................................................................................................................
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Zadanie 28. (3 pkt)
Schemat budowy szkieletu czáowieka (A) i goryla (B).

WymieĔ trzy cechy budowy szkieletu czáowieka, którymi róĪni siĊ on od szkieletu
goryla.
1 - .................................................................................................................................................
2 - .................................................................................................................................................
3 -..................................................................................................................................................

Zadanie 29. (1 pkt)
Tabela: proporcje dáugoĞci jelita w stosunku do dáugoĞci ciaáa.
Kuna
Pies

4:1 Szczur
5:1 Czáowiek

9:1 Renifer
10:1 Owca

20:1
28:1

Sformuáuj wniosek o zaleĪnoĞci miĊdzy dáugoĞcią jelita w stosunku do dáugoĞci ciaáa
zwierzĊcia, a rodzajem pobieranego pokarmu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 30. (1 pkt)
PĊdraki chrabąszcza majowego odĪywiają siĊ zjadając podziemne czĊĞci roĞlin.
WykaĪ zaleĪnoĞü miĊdzy typem aparatu gĊbowego pĊdraków a sposobem pobierania
pokarmu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 31. (2 pkt)
Obrączkowanie zdrewniaáego gáównego pĊdu polega na usuniĊciu tkanek poáoĪonych na
zewnątrz od kambium.

RoĞlina po takim zabiegu nadal roĞnie i rozwija siĊ, poniewaĪ powyĪej i poniĪej miejsca
obrączkowania znajdują siĊ rozgaáĊzienia pĊdu z liĞümi.
Sformuáuj wnioski dotyczące wpáywu obrączkowania na transport:
a) wody i soli mineralnych w tym pĊdzie,
b) asymilatów w tym miejscu pĊdu, w którym usuniĊto tkanki.
a) ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Zadanie 32. (2 pkt)
Schemat: fragment peptydu z zaznaczonymi miejscami dziaáania peptydaz.

WĞród peptydaz wyróĪniamy endopeptydazy i egzopeptydazy.
a) okreĞl, rozkáad jakich wiązaĔ chemicznych katalizowany jest przez peptydazy,
.......................................................................................................................................................
b) ustal, rozkáad którego wiązania chemicznego (X czy Y) katalizowany jest przez
egzopeptydazĊ.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 33. (1 pkt)
W diecie pilotów, którzy w czasie II wojny Ğwiatowej odbywali loty nocne, byáy
uwzglĊdniane pokarmy zawierające stosunkowo duĪo marchwi.
WyjaĞnij, dlaczego pokarmy zawierające stosunkowo duĪo marchwi byáy bardzo
potrzebne tym pilotom.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 34. (1 pkt)
Schemat przygotowanego zestawu doĞwiadczalnego.

Uzupeánij poniĪsze zdanie, tak aby uzyskaü poprawne sformuáowanie hipotezy, którą
moĪna sprawdziü przeprowadzając to doĞwiadczenie.
Azot warunkuje prawidáowy ......................... roĞliny.
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Zadanie 35. (3 pkt)
Uzupeánij tabelĊ, wpisując w wolne kratki odpowiednio produkt oddychania tlenowego
i produkty fermentacji alkoholowej.
Procesy oddychania
Oddychanie tlenowe
Fermentacja alkoholowa

Substraty

Produkty

Energia

C6H12O6 + O2

CO2 + ..............

ATP

C6H12O6

.............+.............

ATP

Zadanie 36. (1 pkt)
Schemat zestawu doĞwiadczalnego.

Uzupeánij poniĪsze zdanie nazwą procesu, tak aby postawione pytanie byáo problemem
badawczym do tego doĞwiadczenia.
Czy podczas procesu .......................... kieákujących ziaren grochu uwalniana jest energia
cieplna?

Zadanie 37. (3 pkt)
Do jednakowej wielkoĞci pojemników wyáoĪonych cienką warstwą wilgotnej waty wysiano
po 100 nasion pospolitego chwastu – orlicy pospolitej. Pojemniki podzielono na dwie grupy,
które umieszczono w identycznych warunkach Ğrodowiskowych. RoĞliny I grupy podlewano
wodą, a roĞliny grupy II podlewano roztworem wody i roztartych liĞci sáonecznika. Po piĊciu
dniach stwierdzono, Īe w I grupie roĞlin orlica wykieákowaáa w 95%, a w II grupie roĞlin
wykieákowaáa w 25%.
a) okreĞl, która z grup (I czy II) byáa grupą kontrolną w tym doĞwiadczeniu,
.......................................................................................................................................
b) wyjaĞnij dlaczego w II grupie roĞlin wykieákowaáo mniej nasion,
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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c) zaproponuj sposób wykorzystania wyników tego doĞwiadczenia w praktyce.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Zadanie 38. (3 pkt)
Potencjaá czystej wody (<) wynosi 0. ObecnoĞü w roztworze substancji rozpuszczonej obniĪa
wartoĞü potencjaáu wody w roztworze (<R ) tzn. <R < 0. WartoĞü (<R ) w komórce zaleĪy od
potencjaáu osmotycznego (<0 ) i potencjaáu ciĞnienia turgorowego (<P) tzn. <R = <0 + <P.
Cząsteczki wody przemieszczają siĊ w kierunku zgodnym ze spadkiem wartoĞci potencjaáu
wody. Na poniĪszym schemacie przedstawiono dwie komórki (A i B) z wartoĞciami
potencjaáu osmotycznego i potencjaáu ciĞnienia turgorowego w kaĪdej z nich.

Oblicz wartoĞü potencjaáu wody dla komórki A i komórki B oraz okreĞl, z której do
której z tych komórek bĊdzie przenikaáa woda aĪ do momentu wyrównania ich <R .
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 39. (3 pkt)
Schemat mechanizmu otwierania aparatu szparkowego.
ĝWIATàO
fotosynteza powodująca ( 1 ) stĊĪenia
CO2 w komórkach szparkowych

( 2 ) pH

przemiana: skrobia

glukoza
( 3 ) turgoru
otwarcie szparki
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Mając do dyspozycji dwa okreĞlenia – wzrost, spadek – przyporządkuj je cyfrom (1, 2, 3)
uwzglĊdnionym na tym schemacie.
1 - ......................................,

2 - ..........................................,

3 - ...........................................

Zadanie 40. (3 pkt)
W ikrze skáadanej przez jedną samicĊ karpia znajduje siĊ kilkaset tysiĊcy jaj. Jedna samica
Īóáwia báotnego skáada na lądzie kilkanaĞcie jaj. Samica bociana skáada w gnieĨdzie kilka jaj.
Sformuáuj trzy wnioski dotyczące zaleĪnoĞci miĊdzy:
a) sposobem zapáodnienia (zewnĊtrzne, wewnĊtrzne) a liczbą jaj skáadanych przez
krĊgowce,
b) sposobem ochrony zarodków krĊgowców a liczbą skáadanych przez nie jaj,
c) opieką nad jajami i potomstwem a liczbą jaj skáadanych przez krĊgowce.
a) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Zadanie 41. (3 pkt)
Schemat: áącznoĞü zarodka czáowieka z organizmem matki.

Ustal, w którym naczyniu krwionoĞnym (wybierz jego nazwĊ) jest:
a) najwiĊksze stĊĪenie mocznika - .....................................................................................
b) najmniejsze stĊĪenie dwutlenku wĊgla - .......................................................................
c) najwiĊksze stĊĪenie substancji odĪywczych - ...............................................................
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Zadanie 42. (2 pkt)
Potas pobierany jest selektywnie przez korzenie roĞlin w formie K+, a nastĊpnie
transportowany do nadziemnych czĊĞci roĞlin, gáównie do liĞci. Kumulacja potasu w
komórkach liĞci zwiĊksza ich siáĊ ssącą.
Zakáadając, Īe w glebie jest optymalna iloĞü wody, wyjaĞnij wpáyw zawartoĞci potasu
w glebie na:
a) intensywnoĞü procesu transpiracji u roĞlin,
b) turgor roĞlin.
a) ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 43. (3 pkt)
Schemat regulacji wymiany gazowej w organizmie czáowieka ( „+” – pobudzanie,
„-” – zwalnianie).

W oparciu o powyĪszy schemat wyjaĞnij:
a) mechanizm wznowienia akcji oddechowej u nieprzytomnego czáowieka, któremu
podaje siĊ tlen z dodatkiem dwutlenku wĊgla (wysokie stĊĪenie CO2),
b) wpáyw sytuacji stresowej na akcjĊ oddechową czáowieka.
a) ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b)...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 44. (3 pkt)
Schemat przedstawia trzy zygoty powstaáe na skutek nieprawidáowoĞci w przebiegu oogenezy
u czáowieka.

XXX

XXY
A

XO
B

C

Wypisz ze schematu:
a) genotyp zygoty warunkujący rozwój osobnika páci mĊskiej – ............................
b) genotypy dwóch zygot warunkujące rozwój osobników páci ĪeĔskiej – ....................

Zadanie 45. (3 pkt)
Agrobacterium tumefaciens jest bakterią glebową, która zakaĪa roĞliny dwuliĞcienne
powodując powstawanie, zwykle na áodygach, charakterystycznych guzowatych naroĞli.
Oto schemat infekcji komórki roĞlinnej przez Agrobacterium tumefaciens.

Ustal:
a) w której strukturze komórki bakterii przedstawionej na rysunku zlokalizowane
są „czynniki guzotwórcze”,
b) dlaczego zainfekowane komórki tej roĞliny są transgeniczne,
c) dlaczego przedstawiona infekcja warunkuje wytwarzanie guzowatych naroĞli.
a).............................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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c).............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 46. (3 pkt)
Od lat w wielu krajach funkcjonują banki genów roĞlin uprawnych, w których
przechowuje siĊ ponad 60 tysiĊcy róĪnych genotypów. W Ogrodzie Botanicznym w
Powsinie gromadzone są równieĪ zasoby genowe roĞlin: dziko rosnących, pokrewnych
gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych ekosystemów
naturalnych oraz licznych ekotypów.
Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz potrzebĊ gromadzenia i przechowywania
genotypów róĪnych gatunków.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 47. (3 pkt)
Allel anemii sierpowatej (s) warunkuje powstanie w erytrocytach czáowieka zmienionej
hemoglobiny. Osoby homozygotyczne (ss) pod wzglĊdem allelu sierpowatoĞci krwinek
zwykle umierają w máodym wieku. Osoby heterozygotyczne (Ss) są nosicielami alleli
zarówno hemoglobiny prawidáowej, jak i nieprawidáowej. Ten stan heterozygotycznoĞci
wyraĨnie zmniejsza sprawnoĞü fizyczną, ale za to bardzo utrudnia rozwój w krwinkach
takiej osoby zarodĨca malarii.
a) wyjaĞnij, dlaczego osoby heterozygotyczne (Ss) są odporne na malariĊ.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) czynniki ewolucji to: mutacje, rekombinacje, dobór naturalny, izolacja.
- który z wymienionych czynników spowodowaá pojawienie siĊ allelu anemii
sierpowatej (s) w populacji ludzkiej – .........................................................................
- który z wymienionych czynników warunkuje wiĊkszą przeĪywalnoĞü heterozygot
w tych rejonach Ğwiata, w których panuje malaria – ................................................
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Zadanie 48. (2 pkt)
I. Nagie skaáy stanowią skrajnie niekorzystne Ğrodowisko dla rozwoju Īywych
organizmów. W tych warunkach potrafią siĊ utrzymaü tylko porosty. To one jako
pierwsze zasiedlają skaáy. Są to pierwsi producenci – pionierzy, którymi Īywiü siĊ mogą
pierwsi konsumenci – Ğlimaki poczwarówki, roztocze, skoczogonki. JednoczeĞnie bakterie
zaczynają rozkáadaü martwe szczątki porostów i innych organizmów tam wystĊpujących.
Tworzy siĊ pierwszy bardzo ubogi ekosystem.
II. Po wycinaniu drzew w lasach pozostają porĊby. Na porĊbie znajduje siĊ Īywa gleba,
wszystkie roĞliny z wyjątkiem drzew, leĞne zwierzĊta bezkrĊgowe, grzyby, pierwotniaki
i bakterie. W zupeánie nowych warunkach nasáonecznienia, wilgotnoĞci, siáy wiatru itp.
czĊĞü organizmów musi zginąü, a na ich miejsce wejdą inne, ksztaátując ekosystem wg
wáasnych potrzeb.
a) Ustal, który z podanych opisów charakteryzuje sukcesjĊ pierwotną, a który
sukcesjĊ wtórną.
.......................................................................................................................................................
b) OkreĞl róĪnicĊ miĊdzy sukcesją pierwotną a wtórną.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 49. (3 pkt)
Wykresy: zmiany liczebnoĞci osobników trzech populacji.
B

C

Czas

LiczebnoĞü populacji

LiczebnoĞü populacji

LiczebnoĞü populacji

A

Czas

Czas

Ustal, które wykresy (spoĞród A, B, C) przedstawiają:
a) liczebnoĞü populacji, której organizmy są drapieĪnikami dla osobników innej
populacji zamieszkującej daną biocenozĊ - .................
b) liczebnoĞü populacji dostosowaną do pojemnoĞci Ğrodowiska - .................
c) liczebnoĞü populacji ginącej w danej biocenozie - .....................
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Zadanie 50. (3 pkt)
JakoĞü szeroko pojĊtego Ğrodowiska zwierzyny decyduje nie tylko o jej jakoĞci osobniczej,
lecz przede wszystkim o jej dopuszczalnym zagĊszczeniu. PrzyjĊte w tym zakresie kryterium
tzw. pojemnoĞci áowiska dotyczy w gruncie rzeczy pojemnoĞci wyĪywieniowej Ğrodowiska
(wydolnoĞci Īernej áowiska). Istnieje koniecznoĞü okreĞlenia dopuszczalnego ze wzglĊdów
gospodarczych zagĊszczenia zwierzyny grubej (áosie, jelenie, sarny, rysie, wilki, dziki)
w áowiskach leĞnych.
Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz swoje stanowisko wobec przedstawionego
wyĪej poglądu o koniecznoĞci odáawiania zwierzyny grubej w niektórych áowiskach.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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