
Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz�cia egzaminu. 

  

WPISUJE ZDAJ�CY 

KOD PESEL 

           

Miejsce 

na naklejk�

z kodem

U
k
�a

d
 g

ra
fi

cz
n

y
 ©

 C
K

E
 2

0
1

0
 

  

EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 

POZIOM ROZSZERZONY 

Instrukcja dla zdaj�cego 

1. Sprawd�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron 

(zadania 1 – 38). Ewentualny brak zg�o�
przewodnicz�cemu zespo�u nadzoruj�cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka�dym zadaniu. 

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

tuszem/atramentem.

4. Nie u�ywaj korektora, a b��dne zapisy wyra�nie przekre�l. 
5. Pami�taj, �e zapisy w brudnopisie nie b�d� oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo�esz korzysta� z linijki. 

7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk� z kodem.  

8. Nie wpisuj �adnych znaków w cz��ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (1 pkt)
Mitochondria to struktury wewn�trzkomórkowe, w których odbywa si� synteza ATP. 

Oce� prawdziwo�� informacji dotycz�cych mitochondriów. Wpisz w odpowiednich 

miejscach tabeli liter� P, je�li informacja jest prawdziwa, lub liter� F, je�li informacja 

jest fa�szywa. 

P / F 

1. Mitochondria wyst�puj� we wszystkich komórkach eukariotycznych. 

2. 
Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zale�y od funkcji  

oraz aktywno�ci metabolicznej tkanki. 

3. 
Podzia�y mitochondriów mog� odbywa� si� wy��cznie w czasie podzia�u 

komórki. 

Zadanie 2. (2 pkt)
Na schematach A i B przedstawiono w uproszczeniu dwa rodzaje transportu substancji przez 

b�ony komórkowe. 

A B 

Na podstawie: M. Mleczko, Biologia 1, Wroc�aw 2002. 

Scharakteryzuj rodzaje transportu przedstawione na schematach. Wpisz w tabeli 

numery w�a�ciwych informacji, wybieraj�c je z poni�szych. 

Rodzaj transportu 

1. bierny        2. aktywny         3. wspomagany 

Opis transportu  

I – przemieszczanie si� cz�steczek z obszaru st��enia ni�szego do miejsca st��enia wy�szego przy 

udziale bia�ek przeno�nikowych i energii 

II – przemieszczanie si� cz�steczek z obszaru st��enia wy�szego do miejsca st��enia ni�szego przy 

udziale bia�ek przeno�nikowych i bez udzia�u energii 

III – przemieszczanie si� cz�steczek z obszaru st��enia wy�szego do miejsca st��enia ni�szego 

bez udzia�u bia�ek przeno�nikowych i nak�adu energii 

Schemat Rodzaj transportu Opis transportu 

A   

B   
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Zadanie 3. (1 pkt)
W komórkach wielu pierwotniaków wyst�puj� wodniczki t�tni�ce, pe�ni�ce istotn� rol�  
w utrzymaniu sta�o�ci ich �rodowiska wewn�trznego. 

Uzasadnij, �e wodniczki t�tni�ce w komórkach pierwotniaków s�odkowodnych pe�ni�

funkcj� adaptacyjn� do �rodowiska. W odpowiedzi uwzgl�dnij st��enie roztworu 

wewn�trzkomórkowego pierwotniaków i �rodowiska, w którym �yj�. 

…................................................................................................................................................... 

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

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

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

Zadanie 4. (2 pkt)  
Promienie UV przenikaj� przez �ciany komórkowe bakterii. S� one poch�aniane zarówno 

przez bia�ka, jak i DNA tych komórek. Promienie UV rozrywaj� w tych zwi�zkach ró�ne 

wi�zania chemiczne, uszkadzaj�c tym samym ich struktur�. 
W szpitalach i przychodniach stosuje si� lampy wytwarzaj�ce promieniowanie UV, które 

unieszkodliwiaj� drobnoustroje chorobotwórcze. 

Na podstawie powy�szych informacji, wyja�nij wp�yw promieniowania UV na 

a) metabolizm bakterii 

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

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

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

b) rozmna�anie si� bakterii. 

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

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

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

Zadanie 5. (1 pkt)
Skóra zabezpiecza organizm cz�owieka przed wnikaniem do jego wn�trza ró�nych czynników 

szkodliwych, np. drobnoustrojów, substancji chemicznych i innych cia� obcych. 

Podaj cech� skóry, na przyk�adzie której uzasadnisz, �e skóra mo�e pe�ni� funkcj�

skutecznej bariery dla drobnoustrojów. 

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

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

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

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 6. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono katalityczne dzia�anie pewnego enzymu.  

Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii cz�owieka, Warszawa 2000. 

a) Spo�ród wymienionych w�a�ciwo�ci enzymu zaznacz dwie, które mo�na okre�li�

wy��cznie na podstawie schematu. 

A. Nie zu�ywa si� w trakcie reakcji. 

B. Nie wp�ywa na równowag� reakcji. 

C. Wykazuje du�� aktywno�� katalityczn�. 

D. Przy�piesza przebieg reakcji chemicznej. 

E. Jest specyficzny wzgl�dem substratu dzi�ki koenzymowi. 

b) Zaznacz rodzaj enzymu, który katalizuje przedstawion� na schemacie reakcj�

enzymatyczn�. 

A. Transferaza – enzym przenosz�cy grupy chemiczne z jednego zwi�zku na drugi. 

B. Liaza – enzym powoduj�cy niehydrolityczny rozpad cz�steczek substratu. 

C. Ligaza – enzym katalizuj�cy ��czenie si� dwóch cz�steczek. 

D. Hydrolaza – enzym bior�cy udzia� w reakcjach hydrolizy. 

Zadanie 7. (2 pkt)
Stwierdzono, �e pewna reakcja enzymatyczna zachodzi zawsze w temperaturze ok. 20 °C. 

Okre�l i uzasadnij, jaki wp�yw na przebieg tej reakcji b�dzie mia�o 

1. podwy�szenie temperatury do 70 °C 

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

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

2. obni�enie temperatury do 5 °C. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (2 pkt)
W wielu komórkach powstaje, szkodliwy dla komórki, nadtlenek wodoru (H2O2). Jego 

neutralizacja odbywa si� dzi�ki specyficznemu enzymowi – katalazie.  

Wykonano do�wiadczenie, w którym do dwóch s�oików wlano jednakow� ilo�� 3% roztworu 

H2O2 (wody utlenionej). Do jednego ze s�oików w�o�ono kawa�ek �wie�ej, surowej w�troby 

bydl�cej. Na rysunku przedstawiono wyniki tego do�wiadczenia. 

Na podstawie: J. Chisholm, D. Beeson, Biologia, Wyd. Penta, Warszawa 1991. 

a) Sformu�uj problem badawczy do powy�szego do�wiadczenia. 

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

b) Podaj, na czym polega neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki w�troby 

ssaka. 

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

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

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

Zadanie 9. (2 pkt)
Jednym z rodzajów leukocytów we krwi cz�owieka s� granulocyty oboj�tnoch�onne – 

neutrofile. Pe�ni� one funkcje obronne, g�ównie przeciwbakteryjne. Substancje chemiczne 

wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze wyzwalaj� u granulocytów zdolno��
do przechodzenia przez nieuszkodzone �ciany naczy� w�osowatych, co umo�liwia tym

komórkom przemieszczanie si� do ognisk zapalnych (skupisk bakterii). Tam fagocytuj�
drobnoustroje chorobotwórcze i nast�pnie trawi� je dzi�ki enzymom zawartym w lizosomach. 

Na podstawie: G. Góralski, W. Ha�da�, J. Kasza, A. K�y�, R. Konieczny, M. Osio�ek, M. Popielarska, 

A. Wojtusiak, Encyklopedia szkolna. Biologia, Kraków 2006. 

a) Na podstawie powy�szych informacji podaj dwie cechy granulocytów oboj�tnoch�onnych, 

które umo�liwiaj� im skuteczn� walk� z bakteriami. 

1. .......................................................................   2. .................................................................... 

b) Wybierz i podkre�l dwie cechy opisanej odporno�ci organizmu. 

swoista,        nieswoista,          wrodzona,         nabyta 

Nr zadania 6a) 6b) 7. 8a) 8b) 9a) 9b) 

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

egzaminator
Uzyskana liczba pkt       

H2O2

(woda
utleniona)

p�cherzyki
gazu 

w�troba
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Zadanie 10. (1 pkt)
Zaznacz dwie odpowiedzi, które mog� by� poprawnym doko�czeniem poni�szego 

zdania. 

Podobie�stwem w budowie t�tnic i �y� jest 

A. obecno�� zastawek. 

B. trójwarstwowo�� �cian. 

C. jednakowy kszta�t przekroju. 

D. obecno�� �ródb�onka. 

E. jednakowa grubo�� mi��niówki.  

Zadanie 11. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono fragment uk�adu pokarmowego cz�owieka. 

Na podstawie: J. Chlebi�ska, Anatomia i fizjologia cz�owieka, WSiP, Warszawa 1981. 

a) Podaj nazw� struktury oznaczonej na rysunku liter� B i okre�l jej funkcj�

w uk�adzie pokarmowym cz�owieka. 

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

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

b) Zapisz liter�, któr� na rysunku oznaczono struktur� produkuj�c� wydzielane 

do dwunastnicy enzymy trawienne. Podaj jej nazw�. 

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

Zadanie 12. (1 pkt) 
Prze�yk jest umi��nion� rur�, której �ciana zbudowana jest z dwóch warstw mi��ni, dzi�ki 

którym mo�liwe jest przesuwanie pokarmu w kierunku �o��dka. 

Uwzgl�dniaj�c rol� mi��ni prze�yku, wyja�nij, jak to jest mo�liwe, �e cz�owiek stoj�cy  

na g�owie mo�e je��. 

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

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

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

C 

A

B

dwunastnica
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Zadanie 13. (3 pkt)
Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów – czopków i pr�cików – w siatkówce 

oka cz�owieka. Badano ich zag�szczenie w ró�nych odleg�o�ciach od do�ka �rodkowego. 

Odleg�o�ci okre�lono w stopniach odchylenia od osi optycznej oka. 

Na podstawie: http //www.swiatlo.tak.pl/pts/pts-oko-proces-widzenia.php 

a) Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie opisz do�ek �rodkowy 

(plamk� �ó�t�), uwzgl�dniaj�c rodzaje i ilo�� receptorów.

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

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

b) Podaj nazw� miejsca X na wykresie i wyja�nij, dlaczego w tym miejscu nie ma 

�adnych receptorów. 

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

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

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

c) Podaj nazw� receptorów, których jest najwi�cej w siatkówce oka, oraz okre�l ich rol�

w procesie widzenia. 

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

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

Nr zadania 10. 11a) 11b) 12. 13a) 13b) 13c) 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 14. (1 pkt)
Przeprowadzono obserwacje, których celem by�o ustalenie rozmieszczenia receptorów dotyku 

w ró�nych miejscach skóry cz�owieka. Do pobudzania receptorów dotyku pos�u�ono si�
cyrklem, którym dotykano skóry równocze�nie dwoma jego ramionami. Moment, w którym

jednocze�nie odczuwano dotyk obu ramion cyrkla oznacza� podra�nienie dwóch s�siednich 

receptorów, czyli pokazywa� odleg�o�� mi�dzy nimi.  

Na poni�szych rysunkach przedstawiono u�rednione wyniki obserwacji zebrane z kilku prób. 

Na podstawie: J. Chlebi�ska, Anatomia i fizjologia cz�owieka, WSiP, Warszawa 1981. 

Zaznacz poprawny wniosek, który sformu�owano na podstawie analizy wyników

przeprowadzonych obserwacji.

A. Zag�szczenie receptorów dotykowych w skórze ró�nych cz��ci cia�a cz�owieka jest 

wsz�dzie takie samo.  

B. Receptory dotykowe wyst�puj� w ró�nych miejscach cia�a cz�owieka i s� równomiernie 

rozmieszczone na ich powierzchni. 

C. Receptory dotykowe s� nierównomiernie rozmieszczone w skórze cz�owieka w ró�nych 

cz��ciach jego cia�a, w jednych miejscach jest ich wi�cej ni� w innych.  

D. Im wi�ksza jest odleg�o�� mi�dzy podra�nionymi punktami na skórze, tym wi�cej 

receptorów dotykowych znajduje si� mi�dzy nimi. 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Neurotransmitery s� odpowiedzialne za przekazywanie impulsów nerwowych przez neurony. 

Wiele tzw. leków psychotropowych wp�ywa na ilo�� neurotransmiterów w szczelinie 

synaptycznej. W przypadku chorób, w których wyst�puje nadmiar neurotransmiterów, 

odpowiedni lek mo�e np. zablokowa� ich receptory w synapsie. 

Wyja�nij, dlaczego nie wolno prowadzi� samochodu po za�yciu leku o dzia�aniu 

opisanym w tek�cie. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Ogólnie dzia�anie hormonów polega na stymulacji lub hamowaniu pewnych mechanizmów 

w komórkach narz�dów docelowych. Wiele hormonów ma dzia�anie wzajemnie 

antagonistyczne. 

Spo�ród ni�ej wymienionych hormonów wybierz dwa, które dzia�aj� wzajemnie

antagonistycznie, i podaj, na czym polega antagonizm ich dzia�ania. 

insulina,         wazopresyna,        kalcytonina,        glukagon,        adrenalina 

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

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

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

Zadanie 17. (1 pkt)
Na rysunku przedstawiono cykl �yciowy jednego z kr��kop�awów. 

Na podstawie: L. Hausbrandt, W. Kot, M. Wiechetek, Biologia dla techników i liceów ogólnokszta�c�cych dla 

pracuj�cych, Warszawa 1995.

Korzystaj�c z rysunku, dokonaj korekty poni�szych zda�, wykre�laj�c w ka�dym z nich 

okre�lenie nieprawdziwe. 

1. Meduzy rozmna�aj� si� p�ciowo / bezp�ciowo.  

2. Zap�odnienie u przedstawionego kr��kop�awa jest zewn�trzne / wewn�trzne. 

3. W cyklu �yciowym kr��kop�awów oba pokolenia – meduza i polip – s� haploidalne / 

diploidalne. 

Zadanie 18. (2 pkt)
Poni�ej przedstawiono cechy dotycz�ce budowy i fizjologii ryb. 

1. op�ywowy kszta�t cia�a     2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie 

3. wydzielanie �luzu przez gruczo�y �luzowe skóry     4. krótkowzroczno�� oczu 

5. obecno�� linii nabocznej     6. obecno�� p�cherza p�awnego 

Podaj oznaczenia cyfrowe 

a) dwóch cech, które stanowi� przystosowanie ryb do pokonywania du�ego oporu wody 

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

b) cechy, która u�atwia rybom regulowanie g��boko�ci ich zanurzenia. .................................... 

Nr zadania 14. 15. 16. 17. 18a) 18b) 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Cech� budowy szkieletu ptaka jest obecno�� grzebienia na mostku. Na drodze ewolucji 

niektóre z ptaków grzebie� ten wtórnie utraci�y. 

Na rysunkach przedstawiono przyk�ady ró�nych ptaków: A – kazuar, B – pingwin,  

C – myszo�ów.  

Uwaga: nie zachowano proporcji wielko�ci ptaków. 

  A                     B                    C 
Na podstawie: B. Koszewska, T. Zab�ocka, Zoologia. Jedno�� i ró�norodno�� zwierz�t, WSiP, Warszawa 1997. 

Podaj, które z przedstawionych ptaków maj� grzebie� na mostku i jak� rol� odgrywa 

ta struktura w sposobie poruszania si� ka�dego z nich. 

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

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

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

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

Zadanie 20. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono dziobaka i kolczatk�, które nale�� do ssaków. 

	ród�o: T. Umi�ski, Biologia cz. 2. Podr�cznik do klasy drugiej LO, Warszawa 1998. 

a) Podaj nazw� kontynentu, na którym �yj� dziobak i kolczatka.  

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

b) Podaj jedn� cech� wyst�puj�c� u dziobaka i kolczatki, która odró�nia te zwierz�ta  

od wszystkich pozosta�ych ssaków.

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

kolczatka 

dziobak 
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Zadanie 21. (2 pkt)
Pch�a ludzka jest paso�ytem zewn�trznym cz�owieka. Ca�kowity rozwój tego owada trwa 

zale�nie od warunków zewn�trznych od 18 do 332 dni. Zap�odnione samice po napiciu si�
krwi cz�owieka sk�adaj� jaja, z których rozwijaj� si� beznogie, ruchliwe i robakowate larwy, 

�ywi�ce si� resztkami organicznymi. Po dwukrotnym linieniu nast�puje przeobra�enie larwy 

w poczwark�, z której powstaje imago. Imago �yje od 3 do 4 miesi�cy i �ywi si� krwi�. 

a) Podaj nazw� typu przeobra�enia wyst�puj�cego w cyklu rozwojowym pch�y ludzkiej. 

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

b) Uzupe�nij schemat cyklu rozwojowego pch�y ludzkiej, wpisuj�c wszystkie stadia 

rozwojowe wymienione w tek�cie. 

Zadanie 22. (2 pkt)
Na proces fotosyntezy sk�adaj� si� reakcje zale�ne i reakcje niezale�ne od �wiat�a. 

Spo�ród poni�szych zda� zaznacz dwa, które zawieraj� prawdziwe informacje dotycz�ce 

przebiegu i lokalizacji reakcji fotosyntezy. 

A. Wykorzystanie energii �wietlnej w procesie fotosyntezy umo�liwiaj� cz�steczki chlorofilu 

zgrupowane w tzw. fotouk�adach, w stromie chloroplastu. 

B. Produkcja ATP i NADPH jest rezultatem inicjowanej przez �wiat�o w�drówki elektronów 

przez �a�cuch przeno�ników oraz fotolizy wody.  

C. W czasie reakcji fosforylacji cyklicznej, odbywaj�cej si� w tylakoidach chloroplastów, 

zachodzi synteza ATP po��czona z powstawaniem NADPH. 

D. Wytworzone NADPH jest wykorzystywane w cyklu Calvina do syntezy cukru (aldehydu 

3-fosfoglicerynowego), jako czynnik utleniaj�cy i jako �ród�o energii. 

E. W cyklu Calvina przekszta�canie dwutlenku w�gla w cukier (aldehyd 3-fosfoglicerynowy) 

rozpoczyna si� przy��czeniem cz�steczki dwutlenku w�gla do cz�steczki 

pi�ciow�glowego zwi�zku organicznego.  

Nr zadania 19. 20a) 20b) 21a) 21b) 22. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      

zap�odnione 

jajo 

1                   2 

1 – pierwsze linienie 

2 – drugie linienie 
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Zadanie 23. (2 pkt)
Wykonano do�wiadczenie, którego celem by�o zbadanie roli procesu transpiracji 

w transporcie wody u ro�lin. W s�oju z wod� umieszczono kilka li�ci selera naciowego. 

Na powierzchni� wody naniesiono cienk� warstw� oleju i zaznaczono poziom wody. S�ój 

umieszczono w ciep�ym pomieszczeniu. Po trzech godzinach zaobserwowano, �e poziom

wody w s�oju obni�y� si�, co zilustrowano na poni�szym rysunku.  

Na podstawie: J. Chisholm, D. Beeson. Biologia. Wyd. Penta, Warszawa 1991. 

a) Sformu�uj hipotez� badawcz� potwierdzon� wynikiem do�wiadczenia. 

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

b) Wyja�nij znaczenie warstwy oleju na powierzchni wody w tym do�wiadczeniu.  

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

Zadanie 24. (1 pkt) 
W tabeli zamieszczono dane dotycz�ce pr�dko�ci przewodzenia wody w drewnie 

u wybranych grup ro�lin.  

Grupa ro�lin 
Maksymalna pr�dko�� przewodzenia wody 

w drewnie (cm/min) 

Iglaste (nagonasienne)      2 

Drzewiaste dwuli�cienne    73 

Zielne jedno- i dwuli�cienne  100 

Na podstawie: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, C.A. Ville, Biologia, Wyd. Multico, Warszawa 2007. 

Wyja�nij, czym uwarunkowana jest ró�nica w pr�dko�ci przewodzenia wody u ro�lin 

iglastych i dwuli�ciennych. W odpowiedzi uwzgl�dnij ró�nice w budowie ich drewna. 

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

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

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

warstwa oleju 

po 3 godzinach 
do�wiadczenia 

woda 

blaszka li�ciowa

ogonek li�ciowy
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Poni�sze informacje wykorzystaj do rozwi�zania zadania 25. i 26.
Azot i potas wywieraj� najwi�kszy wp�yw na wysoko�� i jako�� plonów (zawarto�� sacharozy 

w korzeniach) buraków cukrowych. Badano wysoko�� plonów buraków cukrowych 

nawo�onych dwoma ró�nymi dawkami azotu w zale�no�ci od odpowiednich dawek potasu. 

Wyniki przedstawiono w tabeli. 

Plony buraków cukrowych 

w t/ha przy dawkach azotu 
Ilo�� potasu (w formie K2O) 

w kg/ha
120 kg/ha 180 kg/ha 

bez potasu    50    51 

80    53    55 

160     56    58 

240    58    60 

Na podstawie: Buraki cukrowe, http://www.kali-gmbh.com.pl 

Zadanie 25. (2 pkt)
Na podstawie powy�szych danych narysuj diagram s�upkowy, ilustruj�cy wp�yw

stosowanego nawo�enia na wysoko�� plonów buraków cukrowych. Zastosuj jeden uk�ad 

wspó�rz�dnych i poni�sz� legend�. 

                                                                                           Legenda:    120 kg/ha azotu 

                                             180 kg/ha azotu

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 26. (1 pkt) 
Azot jest pierwiastkiem niezb�dnym m.in. do wytwarzania chlorofilu u ro�lin. 

Wyka� zale�no�� mi�dzy niedoborem azotu a nisk� zawarto�ci� sacharozy w korzeniach 

buraków cukrowych. 

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

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

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

Nr zadania 23a) 23b) 24. 25. 26. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 27. (2 pkt)
Przeprowadzono do�wiadczenie, którego celem mia�o by� sprawdzenie, czy podczas 

kie�kowania zachodz� w nasionach procesy metaboliczne. Termos nape�niono kie�kuj�cymi

nasionami (ziarnami) pszenicy i szczelnie zamkni�to korkiem. W korku umieszczono 

termometr w sposób umo�liwiaj�cy odczyt temperatury. Pomiary temperatury rejestrowano 

co 3 godziny w ci�gu 24 godzin trwania do�wiadczenia. Stwierdzono stopniowy wzrost 

temperatury w próbie badawczej.  

a) Podaj, jak powinna wygl�da� próba kontrolna do tego do�wiadczenia. 

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

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

b) Zaznacz b��dn� interpretacj� wyników powy�szego do�wiadczenia. 

A. W czasie kie�kowania nasion wzrasta ilo�� wydzielanego ciep�a. 

B. W czasie kie�kowania nasion wzrasta intensywno�� reakcji oddychania. 

C. W czasie kie�kowania nasion wzrasta intensywno�� przemian anabolicznych. 

Zadanie 28. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono proces translacji. 

Na podstawie: H. Krzanowska, A. 
omnicki, J. Rafi�ski, H. Szarski, J. Szymura, Zarys mechanizmów ewolucji, 

PWN, Warszawa 2002. 

Na podstawie analizy schematu i w�asnej wiedzy wykonaj poni�sze polecenia. 

a) Oce� prawdziwo�� zda� dotycz�cych procesu translacji. Wpisz w odpowiednich 

miejscach tabeli liter� P, je�li zdanie jest prawdziwe, lub liter� F, je�li zdanie jest fa�szywe. 

P/F 

1. Ka�dy tRNA posiada wolny koniec, do którego przy��czany jest aminokwas. 

2. 
Kolejno�� kodonów na mRNA decyduje o kolejno�ci aminokwasów  

w wytwarzanym bia�ku. 

3. Proces translacji zachodzi w j�drze komórkowym. 

b) Podaj zestawienie nukleotydów w antykodonie tRNA przenosz�cym tyrozyn� (Tyr).  

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

c) Podaj znaczenie obecno�ci porów w otoczce j�drowej dla procesu translacji. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29. (1 pkt)
Wi�kszo�� genów eukariotycznych jest podzielona na eksony i introny. 

Napisz, czy mutacja w obr�bie intronu okre�lonego genu, która nie wp�ywa na sposób 

jego wycinania, mo�e prowadzi� do zmiany w�a�ciwo�ci bia�ka kodowanego przez ten 

gen. Odpowied	 uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 30. (2 pkt) 
Stwierdzono, �e pewien organizm jest heterozygot� Aa wzgl�dem jednej z cech, a drug�
cech� warunkowan� przez allel B posiada w formie dominuj�cej. Nie wiadomo jednak, czy 

pod wzgl�dem tej cechy jest homozygot�, czy heterozygot�. Obie cechy dziedzicz� si�
jednogenowo i niezale�nie. 

a) Zapisz wszystkie mo�liwe genotypy opisanego organizmu. 

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

b) Zaznacz takie zestawienie genotypów obojga rodziców, których ca�e potomstwo

b�dzie mia�o cechy organizmu opisanego w tek�cie. Uzasadnij odpowied	, 

rozwi�zuj�c odpowiedni� krzy�ówk� genetyczn�. 

Genotypy rodziców                                         Krzy�ówka 

A. aaBb, aaBb 

B. aaBb, AaBB 

C. aabb, AAbb 

D. aaBb, AABB 

Zadanie 31. (1 pkt) 
Poni�ej przedstawiono fragment rodowodu, obrazuj�cy pojawianie si� u ludzi pewnej 

choroby, determinowanej przez allel recesywny.  

Na podstawie analizy schematu okre�l, czy allel warunkuj�cy t� chorob� jest sprz��ony  

z p�ci�. Odpowied	 uzasadnij. 

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

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

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

Nr zadania 27a) 27b) 28a) 28b) 28c) 29. 30a) 30b) 31. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Myszy o genotypie B

y
B maj� sier�� �ó�t�, a myszy o genotypie BB – sier�� czarn�. Allel B

y

wp�ywa jednocze�nie na prze�ywalno�� zarodków i w uk�adzie homozygotycznym B
y
B

y
 jest 

letalny (myszy o tym genotypie gin� przed urodzeniem). Uznaje si�, �e zale�nie od cechy 

fenotypowej, na któr� wp�ywa, allel B
y

mo�e wykazywa� w�a�ciwo�ci dominuj�ce  

lub recesywne w stosunku do allelu B. 

Na podstawie: P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Krótkie wyk�ady. Genetyka, PWN, Warszawa 2006.  

a) Podaj stosunek liczbowy �ywych myszy �ó�tych i czarnych w potomstwie krzy�ówki 

myszy �ó�tych. 

myszy �ó�te : myszy czarne – ................. : .................. 

b) Okre�l, ze wzgl�du na któr� cech� allel B
y
 jest recesywny. Odpowied	 uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 33. (1 pkt)
Na wykresie przedstawiono uprawy GMO na �wiecie w latach 1996-2006.  

  

http://www.biotechnolog.pl/gmo-15.htm/2010.

Na podstawie wykresu okre�l tendencj� zmian powierzchni upraw GMO na �wiecie  

i podaj prawdopodobn� jej przyczyn�. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 34. (2 pkt)
W wielu hodowlach do celów gospodarczych i laboratoryjnych stosuje si� krzy�owanie 

zwierz�t blisko ze sob� spokrewnionych, czyli tzw. chów wsobny. O ile przynosi ono 

korzy�ci hodowcom, o tyle w warunkach naturalnych jest to zjawisko niekorzystne dla 

zwierz�t. 

a) Przedstaw zalet� kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierz�t. 

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

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

b) Uzasadnij, �e w warunkach naturalnych krzy�owanie si� osobników blisko 

spokrewnionych jest zjawiskiem niekorzystnym w�ród zwierz�t. 

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

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

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

Zadanie 35. (1 pkt)
Przeprowadzono do�wiadczenie dotycz�ce wzajemnych stosunków mi�dzy populacjami 

dwóch gatunków orz�sków (gatunek 1 i gatunek 2). Orz�ski z gatunku 2 polowa�y 

na przedstawicieli gatunku 1. Zastosowano dwa warianty do�wiadczenia (hodowla A 

i hodowla B), w których obserwowano zmiany liczebno�ci populacji obu gatunków 

w zale�no�ci od tego, czy ofiary znajdowa�y schronienie, czy te� nie.  

Na rysunkach przedstawiono wyniki obu wariantów opisanego do�wiadczenia. 

Na podstawie: J.H. Postlethwait, J.H. Hopson, R.C. Vernes, Biology. Bringing science to life, Oxford 1991.

Opisz zmiany liczebno�ci populacji drapie�nych orz�sków tylko w tym do�wiadczeniu,  

w którym ofiary nie znalaz�y schronienia. Uwzgl�dnij przyczyny i skutki tych zmian. 

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

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

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

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

Nr zadania 32a) 32b) 33. 34a) 34b) 35. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 36. (1 pkt)
Dzi�cio� du�y wyst�puje w lasach i parkach, w ca�ej Europie. �eruje, wydobywaj�c owady, 

ich larwy i poczwarki spod kory starych drzew. W okresie zimowym od�ywia si� te�
nasionami, np. sosny.  

Podaj dwa poziomy troficzne w �a�cuchu pokarmowym, do których mo�na zaliczy�

dzi�cio�a du�ego.  

1. ..................................................................          2. .................................................................. 

Zadanie 37. (1 pkt) 
W naturze dwa gatunki pa�ki – w�skolistna i szerokolistna – ró�ni� si� miejscem

wyst�powania w zbiornikach wodnych. Pa�ka w�skolistna ro�nie zawsze w g��bszej wodzie 

ni� pa�ka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który wykaza�, �e pa�ka szerokolistna 

posadzona osobno nie ro�nie w wodzie g��bokiej. Natomiast pa�ka w�skolistna posadzona 

osobno ro�nie dobrze zarówno w wodzie p�ytkiej, jak i g��bokiej.  

Na podstawie: http:/www.wsipnet.pl/serwisy/prnaucz/gbxxir.pdf/

Na podstawie powy�szych informacji sformu�uj wniosek dotycz�cy wp�ywu konkurencji 

mi�dzygatunkowej na nisz� ekologiczn� pa�ki w�skolistnej. 

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

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

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

Zadanie 38. (1 pkt)
W styczniu 2010 roku opublikowano wyniki bada� polskich paleontologów, którzy odkryli 

skamienia�o�ci i odciski stóp tetrapodów (uznawanych za przodków kr�gowców l�dowych), 

starszych o oko�o 18 milionów lat od najstarszych tego typu skamienia�o�ci, znanych 

w nauce. Powszechnie uwa�a si�, �e tetrapody wyewoluowa�y z ryb poprzez stadium

przej�ciowe w postaci elpistostegidów (grupa kopalnych ryb trzonop�etwych). Przedstawiciel 

tych zwierz�t posiada� p�etwy piersiowe, które zgina�y si� w po�owie, umo�liwiaj�c mu

czo�ganie si� na l�dzie. Polskie znalezisko jest starsze od skamienia�o�ci elpistostegidów 

o oko�o 10 milionów lat.  

Na podstawie: http://fakty.interia.pl/nauka/news/, http://www.radio.kielce.pl 

Czy w �wietle przedstawionych informacji mo�na uzna� elpistostegidy za przodków

tetrapodów? Swoj� opini� uzasadnij jednym argumentem. 

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

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

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

Nr zadania 36. 37. 38. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 
Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS 


