
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl
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1. Za prawid∏owe wyt∏umaczenie wyst´powania RE szorstkiego w komórkach
o zwi´kszonej syntezie bia∏ek – 1 pkt.
Przyk∏adowa poprawna odpowiedê:
Jest bardzo dobrze rozwini´te w komórkach, gdzie wyst´puje zwi´kszona synteza
bia∏ek, bo zawiera rybosomy, które sà miejscem syntezy bia∏ek.

1

2. Za prawid∏owe podanie ka˝dej z cech – po 1 pkt.
Enzymy sà czàsteczkami, majàcymi na swej powierzchni zag∏´bienie, zwane cen-
trum aktywnym, w którym znajdujà si´ aminokwasy odpowiedzialne za rozpozna-
wanie, wpasowywanie i przemiany konkretnego substratu.
Budowa centrum aktywnego umo˝liwia po∏àczenie enzymu z odpowiednim sub-
stratem i wytworzenie nietrwa∏ego kompleksu enzym–substrat, a nast´pnie en-
zym–produkt.

2

3. Za prawid∏owe wype∏nienie ka˝dego z wierszy – po 1 pkt. 3

4. Za prawid∏owe podanie wszystkich substratów i produktów reakcji – 1 pkt.
Za prawid∏owo dobrane wspó∏czynniki reakcji – 1 pkt.
Prawid∏owy zapis ogólnego równania:

12H2S + 6CO2 + ENERGIA ÂWIETLNA –> C6H12O6 + 12S + 6H2O

2

5. Za prawid∏owy opis skurczu mi´Ênia – 2 pkt.
Za prawid∏owe wyt∏umaczenie poj´cia – 1 pkt.
Podstawà skracania si´ ka˝dego mi´Ênia poprzecznie prà˝kowanego jest skurcz
miofibryli. W czasie skurczu filamenty grube (bia∏ko – miozyna) wsuwajà si´ mi´-
dzy filamenty cienkie (bia∏ko – aktyna). Molekularny model wyjaÊniajàcy ten proces
nazywa si´ Êlizgowym. Nast´puje skrócenie d∏ugoÊci elementów, co powoduje
zmniejszenie d∏ugoÊci ca∏ego w∏ókienka kurczliwego. Kurczy si´ przez to tak˝e
w∏ókno mi´Êniowe.
Sarkomer – podstawowa jednostka kurczliwa miofibryli. Odcinek miofibryli zawar-
ty mi´dzy dwoma charakterystycznymi elementami, zwanymi liniami Z.

3

6. Za skonstruowanie tabeli – 1 pkt.
Za prawid∏owe uzupe∏nienie dwóch wierszy – 1 pkt.
Za prawid∏owe uzupe∏nienie czterech wierszy – 2 pkt.

3

Nr Nazwa pierwiastka
Nazwa grupy
pierwiastków

Objawy niedoboru pierwiastka
w organizmie

1. wapƒ makroelementy ∏amliwoÊç koÊci, choroby z´bów,
krzywica

2. cynk mikroelementy powolne gojenie si´ ran, choro-
by skóry, ∏amliwoÊç w∏osów i pa-
znokci

3. ˝elazo mikroelementy anemia, os∏abienie, arytmia ser-
ca, zak∏ócenie oddychania

Nazwa p∏ata Nazwa oÊrodka

ciemieniowy dotyku, smaku

skroniowe s∏uchowe

potyliczny wzroku

czo∏owy ruchowe, kojarzeniowe
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7. Za prawid∏owe podanie ka˝dego z dwóch przyk∏adów – po 1 pkt.
W jelicie grubym zachodzi proces wch∏aniania wody, niektórych jonów, witamin.
Formowany jest ka∏, który wydalany jest przez odbyt.
Produkowana jest witamina K oraz niektóre witaminy z grupy B przez wyst´pujà-
ce w jelicie grubym bakterie symbiotyczne.

2

8. Za prawid∏owe podanie sk∏adnika pokarmu – 1 pkt.
Za prawid∏owe podanie jednego argumentu – 1 pkt.
Sk∏adnikiem pokarmu, który móg∏by zmniejszyç dolegliwoÊci zwiàzane 
z zaparciami, jest b∏onnik.
B∏onnik wp∏ywa na zwi´kszenie perystaltyki jelita.

2

9. Za prawid∏owe opisanie zmian poziomu progesteronu – 1 pkt.
Za prawid∏owe podanie skutków zmian poziomu progesteronu – 1 pkt.
Po owulacji (faza poowulacyjna) cia∏ko ˝ó∏te zaczyna produkowaç hormon o nazwie
progesteron. Pod jego wp∏ywem b∏ona Êluzowa macicy grubieje i zaczyna wydzie-
laç p∏yn bogaty w substancje od˝ywcze. Progesteron hamuje równie˝ wydzielanie
hormonu luteinizujàcego. JeÊli nie dojdzie do zap∏odnienia, to cia∏ko ˝ó∏te degene-
ruje si´ w cia∏ko bia∏awe i st´˝enie progesteronu gwa∏townie spada. Powoduje to
zmiany w b∏onie Êluzowej macicy m.in. obkurczanie naczyƒ krwionoÊnych, wskutek
czego komórki Êluzówki macicy obumierajà i ulegajà z∏uszczeniu w procesie men-
struacji. Nast´puje odblokowanie czynnoÊci przysadki i zaczyna si´ kolejny cykl.

2

10. Za prawid∏owe wyjaÊnienie poj´ç: cukromocz i bia∏komocz – 1 pkt.
Za prawid∏owe podanie chorób, których objawem jest cukromocz lub bia∏komocz
– 1 pkt.
Przekroczenie progu nerkowego (Êrednie st´˝enie glukozy we krwi 8,5–10 mili-
moli/dm3) dla glukozy prowadzi do cukromoczu, natomiast pojawienie si´ bia∏ka
w moczu – do bia∏komoczu.
Cukromocz mo˝e byç objawem cukrzycy, natomiast bia∏komocz – zapalenia cia∏ek
nerkowych lub ci´˝szych zatruç.

2

11. Za prawid∏owe podanie ka˝dego z dwóch przyk∏adów – po 1 pkt.
Przyk∏adowe odpowiedzi:
Âcianki ˝o∏àdka produkujà enzymy.
Ruch umi´Ênionych Êcianek ˝o∏àdka powoduje mieszanie si´ pokarmu z enzymami.
Gruczo∏y Êluzówki ˝o∏àdka produkujà kwas solny, dzi´ki czemu utrzymuje si´
w nim niskie pH.
Niskie pH jest potrzebne do przekszta∏cenia si´ nieczynnego enzymu – pepsyno-
genu, produkowanego przez komórki gruczo∏owe ˝o∏àdka, w postaç czynnà
– pepsyn´, rozk∏adajàcà bia∏ko.

2

12. Za prawid∏owo sporzàdzone schematy – po 1 pkt.
obieg ma∏y:
komora prawa –> naczynia w∏osowate p∏uc –> ˝y∏y p∏ucne –> lewy przedsionek
obieg du˝y:
komora lewa –> aorta –> naczynia w∏osowate tu∏owia koƒczyn oraz g∏owy
–> ˝y∏a g∏ówna dolna i górna –> prawy przedsionek
krà˝enie wrotne:
t´tnica krezkowa –> ˝y∏a wrotna –> naczynia w∏osowate wàtroby –> ˝y∏a
wàtrobowa

3

13. Za prawid∏owe podanie ka˝dej z trzech nazw paso˝ytów wraz z nazwami chorób,
które wywo∏ujà – po 1 pkt.
Przyk∏adowe odpowiedzi:
zarodziec malarii – malaria, tasiemiec nieuzbrojony – tasiemczyca, pe∏zak czer-
wonki – pe∏zakowica

3

14. Za prawid∏owy schemat ka˝dej z reakcji – po 1 pkt.
oddychanie tlenowe:
glukoza + tlen –> dwutlenek w´gla + woda + energia
oddychanie beztlenowe
glukoza –> alkohol etylowy + dwutlenek w´gla + energia

2
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15. Za sformu∏owanie wniosku – 1 pkt.
Za nazwanie zjawiska – 1 pkt.
Komórki skórki cebuli umieszczone w roztworze cukru obkurczy∏y si´, powodu-
jàc odstawanie b∏ony komórkowej od Êciany komórkowej. Spowodowane to by-
∏o wyp∏ywem wody z komórki.
Obserwowanym zjawiskiem jest plazmoliza.

2

16. Za prawid∏owo zapisane reakcje – po 1 pkt.
faza jasna: 
12 H2O + energia Êwietlna + 18 ADP + 18 Pi –> 12 (H2) + 18 ATP + 6 O2
faza ciemna:
6 CO2 +12 (H2) + 18 ATP –> C6H12O6 + 6 H2O + 18 ADP +18 Pi
Uwaga! Mo˝na pominàç wspó∏czynniki.

2

17. Za prawid∏owo podanà ka˝dà z ró˝nic mi´dzy budowà pierwotnà korzenia a ∏ody-
gi – po 1 pkt.
Uk∏ad wiàzek przewodzàcych w walcu osiowym korzenia jest naprzemienny, na-
tomiast w ∏odydze wyst´pujà wiàzki ∏yko-drzewne u∏o˝one koncentrycznie
w walcu osiowym.
Walec osiowy w korzeniu oddzielony jest od kory pierwotnej warstwà komórek,
zwanà perycyklem, który nie wyst´puje w budowie pierwotnej ∏odygi.

2

18. Za prawid∏owo podany element budowy kwiatu, z którego rozwija si´ owoc –
1 pkt.
Za prawid∏owo podane elementy budowy owocu – 1 pkt.
element kwiatu: zalà˝nia s∏upka
elementy owocu: nasienie, owocnia

2

19. Za prawid∏owo sformu∏owany temat doÊwiadczenia – 1 pkt.
Za prawid∏owo zapisany wniosek – 1 pkt.
Przyk∏adowy temat:
„Badanie wp∏ywu Êwiat∏a na tempo przebiegu fotosyntezy”.
Wniosek:
Fotosynteza przebiega intensywniej, gdy roÊlina ma dost´p do pe∏nego oÊwietle-
nia. IntensywnoÊç procesu roÊnie a˝ do momentu, gdy nat´˝enie Êwiat∏a b´dzie
bardzo du˝e. Wtedy proces fotosyntezy mo˝e byç ograniczony.

2

20. Za prawid∏owo wyjaÊniony proces – 2 pkt.
Replikacja (kopiowanie) semikonserwatywna polega na powstaniu z jednej czà-
steczki DNA dwóch takich samych jak wyjÊciowa, przy czym po∏owa nowej czà-
steczki pochodzi ze starej nici DNA, a po∏owa jest dobudowywana – nowa.

2

21. Za prawid∏owe nazwanie wszystkich faz mejozy – 1 pkt.
Za prawid∏owe uporzàdkowanie zachodzàcych zmian – 1 pkt.
profaza I – 2, 4, 5
metafaza I – 1
anafaza I – 3
prawid∏owa kolejnoÊç zachodzenia zmian – 4, 2, 5, 1, 3

2

22. Za prawid∏owy opis ka˝dej z trzech cech kodu – po 1 pkt.
Zapisane cechy kodu: 
trójkowy – trzy kolejne nukleotydy tworzà kodon odpowiadajàcy za jeden amino-
kwas;
bezprzecinkowy – mi´dzy trójkami kodujàcymi nie ma ˝adnych dodatkowych ele-
mentów;
zdegenerowany – poszczególne aminokwasy kodowane sà przez wi´cej ni˝ jeden
kodon;
niezachodzàcy – poszczególne trójki si´ nie nak∏adajà

3

23. za prawid∏owe podanie ka˝dego z trzech genotypów – po 1 pkt.
B – oczy czerwone, b – oczy bia∏e
genotypy P: XB XB x XbY
genotypy F1: XB Xb x XBY
genotypy F2: XB XB, XB Xb / XBY, XbY

3
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24. Za prawid∏owe ustalenie rodzaju sukcesji – 1 pkt.
Za prawid∏owo podanà ró˝nic´ – 1 pkt.
a) sukcesja pierwotna, b) sukcesja wtórna
Sukcesja pierwotna zachodzi na terenie, na którym poprzednio nie by∏o ˝adnej bio-
cenozy, natomiast sukcesja wtórna zachodzi na terenie istniejàcej ju˝ biocenozy.

2

25. Za podanie biologicznego zadania antybiotyków wytwarzanych przez grzyby –
1 pkt.
Za prawid∏owe podanie nazwy rodzaju oddzia∏ywania mi´dzy populacjami – 1 pkt.
Biologicznym zadaniem antybiotyków jest hamowanie wzrostu bakterii 
i innych grzybów, np. przez blokowanie w nich biosyntezy bia∏ek. Dzi´ki temu
grzyby kontrolujà swoje bezpoÊrednie otoczenie.
Rodzaj oddzia∏ywania – allelopatia.

2

26. Za prawid∏owe okreÊlenie roli organizmów – 1 pkt.
Za prawid∏owe podanie nazwy grupy organizmów – 1 pkt.
Sà pomocne w okreÊlaniu stanu Êrodowiska.
Organizmy te nale˝à do bioindykatorów (organizmów wskaênikowych).

2

27. Za wyt∏umaczenie, skàd znajdujà si´ freony w atmosferze – 1 pkt.
Za opis dzia∏ania freonów na warstw´ ozonu – 1 pkt.
Freony nale˝à do sztucznie produkowanych gazów, które sà u˝ywane 
w aerozolach, urzàdzeniach ch∏odniczych, szklarniach.
Docierajà one do wy˝szych warstw atmosfery, gdzie ulegajà rozk∏adowi, 
powodujàc uwolnienie si´ atomów chloru, fluoru lub bromu, które z kolei powo-
dujà rozk∏ad ozonu.

2
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