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Zadanie 4. (0–2) 

Sta a Michaelisa-Menten (KM) to takie st enie substratu (dla okre lonego st enia enzymu), 

przy którym reakcja enzymatyczna osi ga po ow  pr dko ci maksymalnej. Sta  t  uznaje si  

za orientacyjn  miar  powinowactwa enzymu do substratu, poniewa  w przypadku wi kszego 

powinowactwa nast puje wysycenie enzymu substratem przy jego ni szym st eniu. 

W do wiadczeniu badano zale no  szybko ci reakcji enzymatycznej od st enia substratu – 

dla enzymu bez obecno ci zwi zku X oraz dla enzymu w obecno ci zwi zku X. 

Wyniki do wiadczenia przedstawiono na poni szym wykresie. 

 

 
Na podstawie:  http://www.mikeblaber.org/oldwine/BCH4053/Lecture25/Lecture25.htm [dost p 10.02.2013] 

 

 

a) Wybierz prawid ow  interpretacj  wyników do wiadczenia i jej uzasadnienie. 

A. Zwi zek X jest inhibitorem tego enzymu, poniewa  w jego obecno ci powinowactwo 

enzymu do substratu zwi kszy o si . 

B. Zwi zek X jest inhibitorem tego enzymu, poniewa  w jego obecno ci powinowactwo 

enzymu do substratu zmniejszy o si . 

C. Zwi zek X jest aktywatorem tego enzymu, poniewa  w jego obecno ci powinowactwo 

enzymu do substratu zwi kszy o si . 

D. Zwi zek X jest aktywatorem tego enzymu, poniewa  w jego obecno ci powinowactwo 

enzymu do substratu zmniejszy o si . 

 

b) Korzystaj c z informacji przedstawionych na wykresie, wyja nij, dlaczego warto  

Vmax tej reakcji nie zmienia si  w obecno ci zwi zku X. 
 

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 5. (0–4) 

Z ocie  ogrodowy jest ro lin  krótkiego dnia, a koniczyna kowa to ro lina d ugiego dnia. 

Przeprowadzono do wiadczenie dotycz ce warunków o wietlenia wp ywaj cych 

na kwitnienie tych ro lin przy podaniu lub bez podania gibereliny. Schemat do wiadczenia 

przedstawia tabela. W wyniku przeprowadzonego do wiadczenia stwierdzono, e podanie 

gibereliny przyspiesza kwitnienie ro liny d ugiego dnia w optymalnych dla niej warunkach 

fotoperiodu. 
 

Numer 

grupy 
Ro lina 

Warunki fotoperiodu (liczba 

godzin na dob ) 
Podanie 

roztworu 

gibereliny D (jasno) N (ciemno) 

1 z ocie  16 8 + 

2 koniczyna 16 8 + 

3 z ocie  8 16 + 

4 koniczyna 8 16 + 

5 z ocie  16 8 – 

6 koniczyna 16 8 – 

7 z ocie  8 16 – 

8 koniczyna 8 16 – 

 

a) Sformu uj problem badawczy tego do wiadczenia. 

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

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

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

 

b) Podaj numery grup ro lin do wiadczalnych odpowiadaj ce poni szym opisom. 

 

Ro liny dnia krótkiego w warunkach fotoperiodu dnia d ugiego w obecno ci gibereliny – ........ . 

Ro liny dnia d ugiego w warunkach optymalnego dla nich fotoperiodu pod nieobecno  

gibereliny – ............. . 

 

c) Podaj numer grupy ro lin do wiadczalnych, w której uzyskano wynik wiadcz cy o tym, 

e podanie gibereliny przy piesza kwitnienie ro liny d ugiego dnia w optymalnych dla 

niej warunkach fotoperiodu. 

 

Numer grupy ro lin – ............. . 
 

d) Podaj, z którymi dwiema grupami ro lin do wiadczalnych nale y porówna  wynik 

uzyskany w wymienionej w poleceniu c) grupie, by uzna , e wynik ten jest efektem 

wp ywu obu badanych czynników. 
 

Nale y ten wynik porówna  z wynikami ro lin z grup o numerach – ....................................... . 
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Zadanie 6. (0–4) 

Podczas przechowywania bulw ziemniaka dochodzi do ubytku ich masy m.in. z powodu 

odwodnienia, kie kowania i chorób wywo ywanych rozmaitymi patogenami. 

W tabeli przedstawiono procentowy udzia  ró nych przyczyn strat masy ziemniaków 

przechowywanych w temperaturach:  3 °C,  5 °C  i  8 °C. 

 
Udzia  w stratach masy ziemniaków [%] 

ubytków spowodowanych 

Temperatura 

przechowywania  
odwodnieniem  kie kowaniem chorobami 

3 °C 66 0 34 

5 °C 70 1 29 

8 °C 62 6 32 

Na podstawie: Z. Czerko, Straty ilo ciowe ziemniaków podczas przechowywania w ró nych warunkach 

termiczno-wilgotno ciowych, „Ziemniak Polski” 2010, nr 3, s. 44. 

 

a) Na podstawie danych z tabeli narysuj diagram jednos upkowy, ilustruj cy procentowy 

udzia  poszczególnych przyczyn strat masy ziemniaków w temperaturze 8 °C. 
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b) Na podstawie analizy danych z tabeli sformu uj dwa wnioski dotycz ce zale no ci 

pomi dzy udzia em ró nych przyczyn strat masy ziemniaków a temperatur  ich 

przechowywania. 
 

Wniosek 1. ................................................................................................................................... 

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

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

Wniosek 2. ................................................................................................................................... 

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

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

c) Wiedz c, e bulwy ziemniaków wa one s  wraz z ewentualnymi patogenami czy 

kie kami, wyja nij, dlaczego kie kowanie powoduje straty ich masy. 

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

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

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

Zadanie 7. (0–3) 

Higrofity to ro liny wyst puj ce w siedliskach o du ej wilgotno ci zarówno gleby, jak 

i powietrza. W takich warunkach transpiracja jest utrudniona, dlatego charakterystyczn  

cech  budowy higrofitów s  liczne przystosowania do u atwienia tego procesu. 

Na rysunku przedstawiono budow  anatomiczn  blaszki li ciowej higrofitu. 
 

 
Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika, tom 1. Morfologia, Warszawa 2003, s. 225. 

 

a) Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wyka  zwi zek budowy li cia tej 

ro liny z przystosowaniem do zwi kszenia intensywno ci transpiracji. 

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

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

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

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

b) Uzasadnij, e zachodzenie transpiracji w warunkach wysokiej wilgotno ci rodowiska 

jest warunkiem utrzymania odpowiedniego poziomu metabolizmu u higrofitów. 

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 9. (0–4) 

W badaniach mózgu cz owieka stosuje si  ró norodne techniki pozwalaj ce okre li , które 

obszary kory mózgowej uaktywniaj  si  w trakcie wykonywania okre lonych zada . Metoda 

tomografii pozytonowej polega na tym, e do organizmu badanej osoby wprowadza si  

cz steczki glukozy znakowane radioaktywnymi izotopami i obserwuje gromadzenie si  

izotopu w miejscach intensywnej pracy komórek kory mózgowej. 

Na rysunkach przedstawiono obrazy kory mózgowej zdrowego cz owieka, zachowuj cego 

wiadomo  i wykonuj cego ró ne czynno ci zwi zane z mow . Badana osoba: najpierw 

s ucha a wypowiadanych przez kogo  s ów (I), nast pnie czyta a s owa bez ich 

wypowiadania (II), sama wypowiada a s owa (III) oraz opisywa a znaczenie s ów przy 

pomocy czasowników i przymiotników (IV). Ciemnymi punktami zaznaczono obszary 

wykazuj ce zwi kszon  koncentracj  radioaktywnego izotopu podczas danej czynno ci. 

 

 
 

Na podstawie: S. Greenfield, Mózg, Warszawa 1999 i Biologia, N.A. Campbell (red.) Pozna  2012, s. 1077. 

 

a) Wyja nij, dlaczego w miejscach intensywnej pracy komórek kory mózgowej 

obserwuje si  gromadzenie radioaktywnego izotopu. 
 

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

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

 

b) Na podstawie wyników badania (I–IV) sformu uj dwa wnioski dotycz ce aktywno ci 

kory mózgowej podczas wykonywania czynno ci zwi zanych z mow . 

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

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

 

c) Przyporz dkuj p atom kory mózgowej (1–4) odpowiednie obszary funkcjonalne (A–D), 

które s  w nich zlokalizowane. 
 

1. p at czo owy .......... A. obszar s uchowy  

2. p at ciemieniowy .......... B. obszar czuciowy 

3. p at skroniowy .......... C. obszar wzrokowy 

4. p at potyliczny .......... D. obszar kojarzeniowy 
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Zadanie 10. (0–1) 

Wyró nia si  dwa typy wentylacji p uc: 

1. typ brzuszny (zazwyczaj przewa aj cy u m czyzn) – g ówn  rol  podczas wdechu 

odgrywa praca przepony, 

2. typ piersiowy (przewa nie dominuj cy u kobiet) – zasadnicz  funkcj  podczas wdechu 

pe ni  mi nie mi dzy ebrowe zewn trzne. 

Uczniowie przeprowadzili obserwacj  sposobu wentylacji p uc w swojej klasie, licz cej 

15 dziewcz t i 15 ch opców. Na lekcji wychowania fizycznego zmierzyli u ka dej osoby 

obwód klatki piersiowej osi gany podczas normalnego (p ytkiego) wdechu. Zebrali dane 

i obliczyli redni wynik dla grupy dziewcz t oraz dla grupy ch opców. Okaza o si , e redni 

obwód klatki piersiowej podczas wdechu jest u dziewcz t o 4 cm mniejszy ni  u ch opców. 
 

Oce  poprawno  poni szych stwierdze  dotycz cych przeprowadzonej obserwacji. 

Wpisz znak X w odpowiednie miejsca tabeli. 
 

 PRAWDA FA SZ 

1. 

Dane dowodz , e u dziewcz t w tej klasie dominuje 

oddychanie brzuszne, poniewa  redni obwód ich klatki 

piersiowej podczas wdechu by  mniejszy ni  u ch opców. 
  

2. 

Z danych wynika, e w ród ch opców w tej klasie dominuje 

oddychanie piersiowe, poniewa  obwód ich klatek 

piersiowych podczas wdechu by  wi kszy ni  u dziewcz t. 

  

3. 

Dane nie potwierdzaj  ani nie zaprzeczaj  tezie, e u m czyzn 

przewa a brzuszny typ wentylacji, a u kobiet – piersiowy, 

poniewa  nale a o w ka dej grupie zmierzy  obwód klatki 

piersiowej zarówno podczas wdechu jak i podczas wydechu. 

  

 

Zadanie 11. (0–2) 

Przyk adem substancji magazynowanej w organizmie cz owieka jest glikogen. Najwi ksze 

ilo ci tego polisacharydu znajduj  si  w w trobie i mi niach szkieletowych. Jednak glikogen 

mi niowy, mimo znacznej przewagi ilo ciowej nad glikogenem w trobowym, nie stanowi 

g ównej rezerwy w glowodanowej dla pozosta ych narz dów w organizmie cz owieka. 

W tabeli przedstawiono przeci tn  zawarto  glikogenu w trobowego i mi niowego u osoby 

doros ej. 
 

Glikogen 
Masa 

glikogenu [g] 

Udzia  masy glikogenu w masie 

gromadz cych go narz dów [%] 

w trobowy 75 13 

mi niowy 450 1,5 

 

a) Wyja nij, z czego wynika niska, w porównaniu z w trob , zawarto  procentowa 

glikogenu w mi niach szkieletowych, chocia  gromadz  one du o wi cej tego cukru. 
 

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

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

b) Wyja nij, dlaczego glikogen zmagazynowany w mi niach szkieletowych nie stanowi 

g ównej rezerwy w glowodanowej dla pozosta ych narz dów w organizmie cz owieka. 
 

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 12. (0–3) 

W 2011 roku, w wyniku trz sienia ziemi w Japonii, wiele psów straci o swoich w a cicieli lub 

swój dom. Umieszczono je w schroniskach, gdzie badano poziom kortyzolu w ich moczu. 

Porównano wyniki uzyskane u psów z terenów obj tych katastrof  (Fukushima) i psów 

z terenów, których katastrofa nie dotkn a (Kanagawa). Zmiany poziomu kortyzolu w obu 

grupach, od dnia katastrofy, przedstawiono na wykresie. 
 

 

Na podstawie: M. Nagasawa, K. Mogi, T. Kikusui, Continued Distress among Abandoned Dogs in Fukushima. 

Scientific Reports, 2012, nr 2, artyku  nr 724. 

 

a) Wyja nij, dlaczego poziom kortyzolu by  podwy szony u psów z terenów 

zniszczonych w wyniku trz sienia ziemi w porównaniu z grup  kontroln . 

W odpowiedzi uwzgl dnij rol  tego hormonu w organizmie. 
 

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

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

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

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

 

b) Okre l tendencj  zmian poziomu kortyzolu w pierwszych czterech tygodniach od 

katastrofy u badanych psów z Fukushimy.  

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

c) Zaznacz, który z wymienionych potencjalnych efektów fizjologicznych na pewno 

nie b dzie skutkiem d ugotrwa ego utrzymywania si  kortyzolu we krwi. 
 

A. Zmniejszenie produkcji przeciwcia . 

B. Zwi kszenie st enia glukozy we krwi. 

C. Przyspieszenie glikogenogenezy. 

D. Przyspieszenie glukoneogenezy. 
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Zadanie 13. (0–3) 

Feromony to chemiczne cz steczki sygna owe umo liwiaj ce komunikacj  mi dzy 

osobnikami tego samego gatunku, uwalniane do rodowiska zewn trznego i dzia aj ce 

w bardzo niewielkim st eniu (nawet 0,000001 ppt, czyli jedna cz steczka na 10
18

 cz steczek 

powietrza). Poznanie chemicznej budowy feromonów pozwoli o na ich wykorzystanie 

w biologicznej walce z niektórymi owadami, np. do zwalczania korników stosuje si  pu apki 

z feromonami agregacyjnymi, które przywabiaj  osobniki obu p ci. Pu apki z feromonami 

p ciowymi stosuje si  mi dzy innymi do zwalczania moli ubraniowych oraz niektórych 

motyli b d cych szkodnikami lasów, np. brudnicy mniszki. 

Dymorfizm p ciowy u wielu gatunków motyli nocnych przejawia si  mi dzy innymi tym, 

e czu ki samców s  znacznie wi ksze ni  czu ki samic. Na czu kach tych motyli wyst puj  

liczne receptory chemiczne. 

Na rysunku przedstawiono ró nice w budowie czu ków samicy i samca pewnego gatunku my. 

 

  
 

Na podstawie: K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia zwierz t. Adaptacje do rodowiska, Warszawa 2008, s. 637. 

 

a) Uzasadnij, podaj c dwa argumenty, zalet  stosowania pu apek feromonowych jako 

rodków walki biologicznej w porównaniu ze rodkami owadobójczymi. 
 

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

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

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

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

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

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

 

b) Wyja nij znaczenie przystosowawcze du ych czu ków u samców motyli nocnych. 

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

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

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

 

Zadanie 14. (0–5) 

W populacjach owadów spo ecznych, do których nale y pszczo a miodna, wyst puj  formy 

ró ni ce si  sposobem zachowania, cechami morfologicznymi i fizjologicznymi. Przeci tna 

pszczela rodzina sk ada si  zwykle z jednej matki, kilkuset lub wi cej trutni i kilkudziesi ciu 

tysi cy robotnic, nie licz c jaj, larw i poczwarek. Królowa roju jest prawie dwukrotnie 

wi ksza od robotnicy i nie ma narz dów umo liwiaj cych zbieranie pokarmu, budowanie 

gniazda i karmienie larw. Jej zadaniem jest odbycie jedynego w yciu lotu godowego 

z trutniami i sk adanie jaj, z których wykluwa si  ca a reszta roju. Z niezap odnionych jaj 

wykluwaj  si  samce pszczo y – trutnie, a z zap odnionych – pszczo y robotnice.  
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Niektóre z larw wyklutych z zap odnionych jaj mog  zosta  w przysz o ci matkami (gdy 

w ulu zabraknie królowej).  

W ostatnich latach na ca ym wiecie obserwuje si  masowe wymieranie pszczó . Jedn  

z prawdopodobnych przyczyn mog  by  zmiany rodowiska spowodowane dzia alno ci  

cz owieka. 
 

Na podstawie: Tajemnice polskiej przyrody. Pszczo a miodna, Encyklopedia zwierz t i ro lin, Warszawa 2007. 

 

a) Okre l znaczenie opisanego w tek cie zró nicowania osobników tego samego gatunku 

dla funkcjonowania spo eczno ci pszczó . 
 

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

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

b) Okre l ploidalno  (1n lub 2n) komórek somatycznych: 
 

1. królowej roju .............,       2. pszczo y robotnicy .............,       3. trutnia ............. . 
 

c) Podaj nazw  podzia u komórkowego, jaki zachodzi w komórkach trutnia podczas 

wytwarzania plemników oraz nazw  podzia u komórkowego u królowej roju podczas 

wytwarzania gotowych do zap odnienia jaj. 
 

1. trute  ................................................   2.  królowa roju ................................................. 
 

d) Okre l, jaki procent identycznego DNA (pomijaj c mutacje) ma przeci tnie 

w stosunku do królowej roju (matki) 

1. robotnica ..................,       2. trute  ................... . 

e) Wyja nij, uwzgl dniaj c znaczenie pszczó  w przyrodzie, dlaczego ich masowe 

wymieranie mo e przyczyni  si  do zmian w sk adzie gatunkowym flory i fauny 

w danym ekosystemie. 
 

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

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

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

Zadanie 15. (0–2) 

Wi kszo  p azów ginie w krótkim czasie po umieszczeniu w wodzie morskiej. Istnieje jednak 

wyj tek – aba morska Fejervarya cancrivora, która we krwi zatrzymuje du  ilo  mocznika. 
 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , M. Ma kowiak, A. Michalak (red.), Warszawa 2008, s. 349. 
 

a) Wyja nij, dlaczego p azy innych gatunków gin  w wodzie morskiej. W odpowiedzi 

uwzgl dnij budow  skóry p azów. 
 

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

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

b) Wyka  zwi zek mi dzy wysokim st eniem mocznika we krwi a przystosowaniem 

aby Fejervarya cancrivora do ycia w wodzie morskiej. 
 

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 16. (0–2) 

Podczas gdy wi kszo  ludzi nie mo e zatrzyma  oddechu na wi cej ni  dwie lub trzy minuty 

ani p ywa  bez aparatu do nurkowania na g boko ci przekraczaj cej 20 m, foka Weddella 

z Antarktydy nurkuje na g boko  do 500 m i pozostaje tam nawet przez oko o 20 min. 

W tabeli przedstawiono rozmieszczenie tlenu w organizmie cz owieka i foki Weddella. 
 

Struktura 

organizmu 

Zawarto  tlenu [% ca kowitej ilo ci tlenu w organizmie] 

ssak A ssak B 

P uca 5 36 

Krew 70 51 

Mi nie 25 13 

Na podstawie: Biologia, N. A. Campbell (red.), Pozna  2012, s. 926. 

 

Podaj, któr  z liter (A czy B) oznaczono fok  Weddella. Uzasadnij wybór dwoma 

argumentami odnosz cymi si  do przystosowania foki do g bokiego nurkowania 

i d ugiego przebywania pod wod . 

Foka Weddella to ssak oznaczony liter  .............. .     Argumenty: 
 

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

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

 

Zadanie 17. (0–2) 

Istnieje cis a zale no  pomi dzy wyst powaniem w rodowisku pewnych gatunków ro lin 

a hamowaniem wzrostu i rozwoju innych organizmów. Istota tego typu oddzia ywa  polega 

na wytwarzaniu i uwalnianiu do rodowiska zwi zków o charakterze allelopatycznym. 

Substancje te przedostaj  si  do atmosfery pod postaci  olejków eterycznych, mog  by  te  

wyp ukiwane z li ci tych ro lin podczas deszczu lub wydzielane s  z ich korzeni bezpo rednio 

do roztworu glebowego. Zjawisko to spotykane jest zarówno w uprawach polowych, jak  

i w naturalnych ekosystemach, np. w ród rozmieszczonych równomiernie ro lin pustynnych. 

 

a) Wyja nij, dlaczego niektóre gatunki ro lin dzia aj  hamuj co na wzrost i rozwój 

osobników innych gatunków, które w danym ekosystemie yj  w ich bezpo rednim 

s siedztwie. 

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

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

 

b) Podaj przyk ad takiego sposobu praktycznego zastosowania tego zjawiska w uprawie 

ro lin, który nie b dzie negatywnie wp ywa  na rodowisko naturalne. Odpowied  

uzasadnij. 

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 19. (0–4) 

Schemat przedstawia efekty procesu transkrypcji i obróbki potranskrypcyjnej genu  

-tropomiozyny w ró nych typach komórek cia a cz owieka. 
 

 
 

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

komórki, Warszawa 1999, s. 222. 

 

a) Podaj znaczenie u ytych na schemacie okre le . 

eksony to ................................................................................................................................. 

introny to ................................................................................................................................. 

transkrypcja to ......................................................................................................................... 

splicing (sk adanie genu) to ..................................................................................................... 

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

b) Podaj, na czym polega ró nica w obróbce potranskrypcyjnej pre-mRNA genu  

-tropomiozyny w ró nych typach komórek. 
 

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

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

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

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

c) Oce , czy schemat ten dowodzi s uszno ci tezy „gen to fragment DNA koduj cy 

sekwencj  aminokwasów jednego bia ka ( a cucha polipeptydowego)”. Odpowied  

uzasadnij. 
 

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 20. (0–2) 

Poni ej podano elementy opisu hipotetycznych wydarze  ewolucyjnych, które mia yby 

doprowadzi  do pojawienia si  i utrwalenia nowej cechy gatunkowej – ó tej barwy cia a 

pustynnych chrz szczy. Nie wszystkie one s  zgodne z za o eniami teorii ewolucji 

K. Darwina. 

 

1. Pojawienie si  w ród zielonych chrz szczy, yj cych na pustyni, osobników o barwie 

ó tej, w wyniku przypadkowej zmiany ewolucyjnej. 

2. Uzyskanie przewagi liczebnej przez ó te chrz szcze nad zielonymi. 

3. Osiedlenie si  na pustyni zielonych chrz szczy pochodz cych z lasu. 

4. Pojawienie si  w ród zielonych chrz szczy, yj cych na pustyni, osobników o barwie 

ó tej w celu lepszego przystosowania do warunków rodowiska ( ó ty kolor piasku). 

5. Zwi kszona prze ywalno  osobników o ó tej barwie w wyniku lepszej ochrony przed 

rozpoznaniem przez ptaki drapie ne. 

 

a) Ustal prawid ow  kolejno  hipotetycznych wydarze  zgodnie z za o eniami teorii 

ewolucji Darwina, z pomini ciem numeru tego elementu opisu, który nie jest zgodny 

z tymi za o eniami. 
 

Prawid owa kolejno  hipotetycznych wydarze  ewolucyjnych: ................................................ 

 

b) Podaj nazw  czynnika ewolucji, którego dzia anie opisano w punkcie 5. 

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

 

Zadanie 21. (0–1) 

W ewolucji cz owieka zachodzi y rozmaite zmiany budowy, fizjologii i zachowa . 
 

Uporz dkuj w kolejno ci chronologicznej pojawienie si  w antropogenezie wymienionych 

ni ej cech, wpisuj c numery 1–4 do prawej kolumny tabeli. 
 

Cecha przodków cz owieka wspó czesnego 
Kolejno  

pojawiania si  cech 

U ywanie prostych narz dzi kamiennych.  

Przej cie od koczowniczego do osiad ego trybu ycia.  

Przywiedzenie palucha do osi stopy.  

U ywanie narz dzi wieloelementowych, zbudowanych z ró nych 

materia ów, np. uk i strza y. 
 

 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Zadanie 2

Na diagram

w pasku 

dla ka deg
 

 

a) Podaj,

popraw
 

Kryteri

Nazwy

b) Sformu

s  wzd
 

...........

...........
 

c) Wyja

zag sz
 

...........

...........

...........

...........

 

2. (0–3)  

mie przedst

ka dego g

go gatunku) 

 na jakiej

wne nazwy

ium podzia

y obu grup g

u uj praw

d u  osi rosn

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

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

nij, dlaczeg

cze  gatun

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

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

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

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

awiono zak

gatunku) o

dziesi ciu g

ró

j podstawi

y tych grup 

u ..............

gatunków ..

id owo , 

n cego zag

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

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

go rednie 

nków z grup

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

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

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

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

 

Stro

kresy zmian

oraz redni

gatunków le

ód o: T. Umi

ie podzielo

gatunków,

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

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

zgodnie z 

g szczenia o

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

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

zag szczen

py A, maj

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

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

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

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

 

na 18 z 19

n zag szczen

ie zag szc

e nych ssak

ski, Ekologia

ono te gat

, odnosz ce

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

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

któr  w 

osobników 

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

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

nia gatunk

cych zbli o

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

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

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

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

nia (d ugo

zenia ( cie

ków Europy

a, rodowisko, 

tunki na g

e si  do ich 

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

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

ka dej z 

ich gatunk

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

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

ków z grup

on  wielko

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

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

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

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

 dwóch ró

emnienie w

y i Kanady. 

przyroda, Wa

grup  A i 

ról ekolog

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

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

grup gatu

ków. 

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

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

y B s  ni

 osobnikó

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

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

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

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

ównoleg ych

wewn trz p

arszawa 1996

B oraz p

gicznych. 

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

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

unki rozsu

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

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

sze od red

ów. 

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

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

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

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

h linii 

paska 

 

, s. 47. 

podaj 

........ 

........ 

uni te 

......... 

......... 

dnich 

......... 

......... 

......... 

......... 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



 

Strona 19 z 19 

BRUDNOPIS 
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