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Zajęcia 12 

Zadanie 31 

Odpowiedź do zadania jest nieczytelna. Nie jestem w stanie rozpoznać do których witamin powinny 

być przydzielone wymienione objawy awitaminozy. 

Prowadzący: W odpowiedziach jest podana opcja 4 (opcje 1-4, z których trzeba wybrać prawidłową, 

wyświetlone są tuż pod treścią zadania). Nie mniej, wstawiam printscreen pytania z zaznaczoną 

odpowiedzią wraz z dodatkowymi informacjami o witaminach których dotyczy ta odpowiedź. 
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Zajęcia 13 

Zadanie 13  

Czy w próbie kontrolnej można użyć niekiełkujących nasion grochu, bez "wyjmowania" zwilżonej waty? 

Czy brak zwilżonej waty jest koniecznym warunkiem do przeprowadzenia próby kontrolnej? Załóżmy, 

że nasiona znajdowałyby się w stanie spoczynku bezwzględnego. 

Prowadzący: To ciekawy pomysł, ale niejasne jest to z czego taki spoczynek miałby wynikać. Np. można 

by go wymusić uśmiercając nasiona, ale wtedy trzeba by zadziałać na nie jakimś czynnikiem ale wtedy 

nie można by „zakładać w ciemno”, że taka ingerencja nie zmienia w tych nasionach jeszcze czegoś 

(oprócz pozbawienia ich zdolności do metabolizmu) co wpływałoby na temperaturę w takim 

eksperymencie (choć zgadzam się od razu, że akurat w przypadku tego eksperymentu brzmi to trochę 

niedorzecznie aby się takich wpływów spodziewać). Dlatego najbardziej naturalną kontrolą dla nasion 

na zwilżonej bibule są takie same nasiona ale na niezwilżonej bibule. Ale np. ktoś kto drążyłby bardzo 

sprawę mógłby zadać pytanie czy samo zwilżenie bibuły wpływa na temperaturę w takim układzie 

eksperymentalnym. Wtedy jednak można by dodać kolejne dwie grupy eksperymentalne (bez nasion), 

jedna z suchą bibuła, a druga z wilgotną. Wtedy wyniki dla głównego eksperymentu przedstawionego 

w zadaniu można by „skorygować” o wpływ samej wilgotności bibuły na temperaturę w kolbie. Jednak 

oczywiście takiego „rozdrabniania włosa na czworo” nie należy spodziewać się na maturze.     

Zadanie 24 

Wg podręcznika Nowej Ery, którego zdjęcie wysyłam w załączniku, limfocyty T i fagocytozę zaliczamy 

do obu rodzajów odpowiedzi immunologicznych. Widziałem już kilka tego typu zadań i mam wrażenie, 

że w każdym z nich odpowiedź jest inna. Jak wybrnąć z sytuacji?  

 

Prowadzący: Zanim odpowiem merytorycznie, pragnę podzielić zdanie ucznia, że sprawa jest mętnie 

przedstawiana i mam tylko nadzieję, że osoby układające pytania maturalne zdają sobie z tego sprawę 

(i unikniecie Państwo stawania w niepotrzebnie niepewnej sytuacji). Jeszcze jedna moja uwaga, już 

bardzo oddalająca się od zadanego pytania (jestem biologiem więc czuję, że mogę tak powiedzieć) – 

biolodzy uwielbiają wszystko klasyfikować i nazywać (a najlepiej aby to samo nazywało się na wiele 

różnych sposobów). A teraz do rzeczy. Podręcznik Nowej Ery świetnie tłumaczy na czym polega podział 

i tego się Państwo trzymajcie. Sam podział jest prosty i intuicyjny, dopóki nie zaczynamy „więcej 

wiedzieć”. Zresztą wyodrębnienie odpowiedzi humoralnej sięga XIX wieku, kiedy odkryto, że same 

płyny/serum (a więc bez udziału komórek) mogą unieszkodliwiać patogeny (wiemy teraz że to robią 

białka zwane przeciwciałami). Teraz wiemy, że te przeciwciała są wytwarzane przez komórki (limfocyty 

B) a także, że w „skłonieniu” limfocytów B do produkcji przeciwciał biorą udział inne typy komórek, tu 

musicie Państwo pamiętać o takiej roli tzw. komórek APC (np. makrofagi) oraz limfocytów Th (czyli 

odmiany „helper”, pomocnicze). I tu zaczynają się komplikacje, bo te same komórki APC i  Th są 

niezbędne do zainicjowania również tzw. reakcji komórkowej, a więc przeprowadzanej przez limfocyty 

Tc (cytotoksyczne). Oczywiście to nadal duże uproszczenia, bo przecież same przeciwciała „zwrotnie” 

wpływają na działanie makrofagów, itd. Podsumowując, należy się spodziewać, że pytanie maturalne o 

charakterystykę tych dwóch rodzajów odpowiedzi, będzie dopuszczać wskazywanie makrofagów 

(ogólnie komórek prezentujących antygen, APC) oraz limfocytów Th jako elementów zarówno jednego 

jak i drugiego typu odpowiedzi immunologicznej. Polecam Państwu jako dodatkowe i bardziej 
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szczegółowe źródło informacji książkę „Biologia” Solomon, Berg, Martin (to kontynuacja tradycji tzw. 

Biologii Villego, na której się wychowałem). Oczywiście książki nie polecam tylko ze względów 

sentymentalnych, ale jest po prostu doskonała!     

Zadanie 64  

Podpunkt b - proszę wytłumaczyć, dlaczego zdanie "Każda nić  nukleotydów w cząsteczce DNA ma 

koniec 3' i 5'" jest fałszywe, oraz dlaczego zdanie "odległość pomiędzy dwiema nićmi jest stała na  

całej długości cząsteczki" jest prawdziwe, skoro w helisie DNA występują "rowki mniejsze" oraz "rowki 

większe" co sugerowałoby, że te odległości nie są takie same. 

Prowadzący: Pytanie odnosi się do dwóch zagadnień, w obu przypadkach potwierdzam, że klucz 

podaje prawidłowe odpowiedzi. Poniżej wyjaśniam dlaczego to prawidłowe odpowiedzi.  

1) Rzeczywiście to prawda, że każda z dwóch nici DNA ma jeden koniec zwany 3’ a drugi zwany 5’. 

Jednak w tym przypadku należy to stwierdzenie uznać za fałszywe ponieważ powyższa 

właściwość kwasów nukleinowych nie wynika bezpośrednio z zasady komplementarności 

nukleotydów (a w pytaniu prośba o wskazanie które właściwości DNA WYNIKAJĄ z tej zasady 

komplementarności). Obrazowym przykładem tego, że biegunowość nie ma nic wspólnego z 

komplementarnością jest to, że RNA (czy DNA jednoniciowe – a są takie formy DNA) ma także 

takie końcówki, pomimo braku komplementarnych nukleotydów na drugiej nici (bo drugiej nici 

nie ma). Biegunowość 3’-5’ wynika z tego w jaki sposób dochodzi do powstawania wiązań 

kowalencyjnych między nukleotydami w pojedynczej nici DNA czy RNA, która jest polimerem 

utworzonym przez monomery (nukleotydy). Zwracam uwagę na wiązania kowalencyjne 

tworzące nić w odróżnieniu od wiązań wodorowych, które z kolei odpowiedzialne są za 

komplementarność, o której mowa w pytaniu. 

2) Rzeczywiście w trójwymiarowej postaci, helisa DNA posiada tzw. rowki/bruzdy (mniejszą i 

większą), ale to nie ma nic wspólnego z odległościami między dwoma komplementarnymi 

nićmi o których tu mowa w zadaniu. Wręcz pomiary jakich dokonywali Crick i Watson (nagroda 

Nobla za model budowy DNA) wskazywały na to, że odległości między „stojącymi” na przeciw 

siebie nukleotydami z dwóch nici jest zawsze stała (2,0 nm) i to nasunęło im zasadę 

komplementarności: tzn. że nukleotyd z zasadą purynowa na jednej nici będzie występował na 

przeciwko nukleotydu z zasadą pirymidynową  na drugiej nici. Tylko wtedy zachowana jest 

równa odległość między dwoma nićmi. Gdyby komplementarność oznaczała „stawanie 

naprzeciwko siebie” dwóch nukleotydów z zasadami pirymidynowymi lub dwóch nukleotydów 

z zasadami purynowymi, to wtedy odległości między nićmi by się zmieniały. Jeśli chodzi o 

bruzdy/rowki to określenie to dotyczy odległości między kolejnymi skręceniami samej helis. 

Mam metaforę tego zjawiska: wyobraźmy sobie długą metalową sprężynę. W jednych 

obszarach sprężyny sploty są bardziej zagęszczone (mniejsze odległości między splotami – 

bruzda mniejsza) a w innych mniej zagęszczone (większe odległości między splotami – bruzda 

większa).    
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Zajęcia 14 

Zadanie 12 

Dlaczego zasolenie wody wpływa na zawartość tlenu w wodzie? Wpływ pozostałych czynników został 

wyjaśniony poza właśnie zasoleniem. 

Prowadzący: Stopień zasolenia wody wynika z ilości jonów soli które uległy rozpuszczeniu w wodzie. I 

to jest zarzewie „konfliktu” między ilością różnych substancji jakie może „pomieścić” woda (np. 

cząsteczek tlenu, jonów soli). Konflikt taki znacie Państwo z życia codziennego (znów to pewna 

metafora zjawiska z zadania) – jeśli utworzyć roztwór nasycony jakiejś soli, to po odparowaniu wody 

część rozpuszczonej soli wytrąci się w postaci kryształów. Analogicznie, jeśli woda nasycona jest już 

jonami soli, pozostaje „mniej miejsca” dla kolejnych cząsteczek (w tym tlenu) które będą w stanie 

rozpuścić się w takiej wodzie/roztworze.   

Zadanie 28  

Czy genotypy nie powinny być napisane w formie ułamka skoro są to geny sprzężone? 

Prowadzący: W zalecanych do tego zadania odpowiedziach nie oczekiwano takiego zapisu (wystarczył 

neutralny zapis jak w kluczu z odpowiedziami), tym bardziej, że w odpowiedziach wskazujecie Państwo 

bezpośrednio które genotypy są wynikiem rekombinacji (czyli przerwaniem tego sprzężenia) a które 

nie. Oczywiście zapis typu AD/ad (który za pomocą konwencji z ukośnikiem podkreśla sprzężenie) byłby 

też zaakceptowany, bo jest prawidłowy.   

Zadanie 28c  

Czy zamiast stosunku genotypów można by było podać stosunek fenotypów (9:3:3:1) 

Prowadzący: Tak można byłoby podać stosunek liczbowy fenotypów, ale odpowiedź wtedy do tego 

zadania powinna być taka 1:1:1:1, gdyż przy braku sprzężenia każdy z 4 genotypów/fenotypów 

powinien stanowić równą część (0.25) wśród wszystkich wariantów genotypów/fenotypów. 

 

 

Pytania spoza zajęć  

(odpowiadam na podstawie tylko podanych mi bezpośrednio informacji w emailach) 

• Rozwiązując zadania ze zbioru Nowej Ery natknęłam się na zadanie typu prawda-fałsz dotyczące 

rybosomów. Poniższe zdanie zostało uznane za fałszywe. Czy to zdanie jest niedoprecyzowane? Bo 

uważam że powinno być uznane za prawdziwe. „Rybosomy w komórkach prokariotycznych i 

eukariotycznych różnią się wartością stałej sedymentacji (S).” 

Prowadzący: Pytanie w książce jest niezgrabne (zgadzam się z Panią) bo albo jest nieprecyzyjne albo 

zadający spodziewał się odpowiedzi „prawda”. Przecież eukariota mają rybosomy o różnej budowie 

(stałej S) w cytoplazmie oraz w mitochondriach i plastydach, a dodatkowo rybosomy mitochondrialne i 
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chloroplastowe nie są identyczne. Czyli sprawa jest rozmyta, bo nie wiadomo czy pytanie dotyczy 

ogólnie wszystkich rodzajów rybosomów w komórce eukartiotycznej czy tylko tych z cytoplazmy w 

porównaniu z rybosomami prokariotycznymi? Natomiast przypomnę, że rybosomy prokariotyczne są 

bardzo podobne (stała S) do rybosomów mitochondrialnych i chloroplastowych, a bardziej odmienne 

od tych w cytoplazmie, co stanowi jeden z argumentów o endosymbiotycznym pochodzeniu 

mitochondriów i chloroplastów.  

• Sole mineralne są usuwane z organizmu przez skórę. Czy można je uznać za produkty przemiany 

materii? 

Prowadzący: Tak skóra usuwa także niektóre sole (chlorek sodu), niezależnie od innych dróg wydalania 

soli (mocz). W żargonie biologicznym za produkty przemian metabolicznych standardowo uważa się to 

co jest produktem przemian innych substancji jakie zachodzą w czasie metabolizmu wewnątrz 

komórek, a więc te produkty to głównie (powiedzmy u człowieka) ciepło, woda, dwutlenek węgla, 

produkty azotowe (w postaci np. mocznika). Sole lepiej traktować „towarzysząco” jako substancje 

pozyskiwane z pokarmem i wodą (które nie stają się produktami np. rozpadu innych substancji w 

czasie metabolizmu), a które są ważne dla warunków osmotycznych i elektrochemicznych komórek (i 

płynów np. osocza) oraz których nadmiar zagrażający homeostazie jest wydalany przez nerki i 

częściowo skórę. Stąd zauważcie Państwo, że omawiając narządy wydalnicze zwraca się uwagę na ich 

podwójną funkcję wydalniczą: wydalanie zbędnych (nawet toksycznych) produktów metabolizmu oraz 

regulacja gospodarki jonowej/osmotycznej. Tu ciekawostka, czasami gospodarka produktami 

metabolizmu też może być składnikiem gospodarki osmotycznej, przypomnijcie sobie Państwo jedno z 

zadań z fizjologii o żabach morskich, które wytrzymywały duże zasolenie wody dzięki przesycaniu 

tkanek mocznikiem.           

• Czy tłuszcze mogą pełnić funkcję zapasową, ponieważ są bogato energetyczne, nierozpuszczalne w 

wodzie i są źródłem wody metabolicznej? 

Prowadzący: Jak najbardziej, tłuszcz jest związkiem służącym odłożeniu zapasów energii (i atomów 

węgla – budulca) szczególnie u zwierząt (choć u roślin też – patrz np. nasiona słonecznika), a to, że są 

nierozpuszczalne w wodzie ułatwia tą funkcję, gdyż nie wpływają one na ciśnienie osmotyczne komórki 

(podobnie jak cukry zapasowe czyli glikogen i skrobia). Dodatkowo spalaniu tłuszczu towarzyszy 

wydzielanie wody, która w tym momencie staje się źródłem wody (tzw. woda metaboliczna). 

Korzystają z tego szczególnie niektóre zwierzęta żyjące w warunkach z ograniczoną dostępnością do 

wody pitnej.   

• Przez jakie włókna układu autonomicznego są unerwione gruczoły potowe? 

Prowadzący: Zacznijmy od tego, że mamy dwa rodzaje gruczołów potowych – ekrynowe i apokrynowe. 

Gruczoły ekrynowe występują powszechnie na skórze człowieka i są głównie aktywowane celem 

termoregulacji oraz w czasie stresu (w ogóle jest teoria wywodząca ewolucję gruczołów potowych z 

reakcji na np. ataki drapieżników, stąd wydzielanie potu regulowane jest przez układ autonomiczny 

współczulny/sympatyczny, a więc kojarzony ze stanami gotowości). Gruczoły apokrynowe są u 

człowieka zawężone do okolic narządów płciowych i pach i są głównie uwikłane w reakcje emocjonalne 

(i wydzielanie feromonów, o których opowiadałem na spotkaniu – testy przepoconego podkoszulka). 

Ciekawostka u koni gruczoły apokrynowe są zaangażowane w funkcje termoregulacyjne są więc 

bardziej powszechne na skórze niż u człowieka. Różne linie ewolucyjne współczesnych ludzi różnią się 
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także występowaniem gruczołów apokrynowych. Odkryto dwa główne neuroprzekaźniki 

zaangażowane w pobudzanie gruczołów potowych: acetylocholina działająca na gruczoły ekrynowe 

(pocenie termoregulacyjne) oraz noradrenalina działająca na oba typy gruczołów w sytuacjach 

stresowo-emocjonalnych.          

 

 


