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Biologia molekularna 
 

 

ZADANIE 5. (2 pkt) 

Na proces fotosyntezy składają się reakcje zależne i reakcje niezależne od światła. Spośród poniższych zdań zaznacz dwa, 

które zawierają prawdziwe informacje dotyczące przebiegu i lokalizacji reakcji fotosyntezy. 

A. Wykorzystanie energii świetlnej w procesie fotosyntezy umożliwiają cząsteczki chlorofilu zgrupowane w tzw. fotoukładach, 

w stromie chloroplastu. 

B. Produkcja ATP i NADPH jest rezultatem inicjowanej przez światło wędrówki elektronów przez łańcuch przenośników oraz 

fotolizy wody. 

C. W czasie reakcji fosforylacji cyklicznej, odbywającej się w tylakoidach chloroplastów, zachodzi synteza ATP połączona z 

powstawaniem NADPH. 

D. Wytworzone NADPH jest wykorzystywane w cyklu Calvina do syntezy cukru (aldehydu 3-fosfoglicerynowego) jako 

czynnik utleniający i jako źródło energii. 

E. W cyklu Calvina przekształcanie dwutlenku węgla w cukier (aldehyd 3-fosfoglicerynowy) rozpoczyna się przyłączeniem 

cząsteczki dwutlenku węgla do cząsteczki pięciowęglowego związku organicznego. 

 

 

ZADANIE 6. (2 pkt) 

 
Powyższy zapis ilustruje działanie typowego szlaku (ciągu) enzymatycznego. W komórkach występują zarówno szlaki tzw. 

zdysocjowane, w których produkty poszczególnych reakcji odłączają się od enzymów, które je wytworzyły (np. cykl Krebsa, 

glikoliza), jak też szlaki związane z błonami biologicznymi, w których osadzone są ich enzymy, przekazujące sobie 

półprodukty szlaku (np. łańcuch oddechowy). Różnią się one efektywnością funkcjonowania. 

a) Wskaż, którego typu szlaku enzymatycznego dotyczy każda z wymienionych cech. Wstaw znak X w odpowiednie 

miejsca  

tabeli. 

 

Cecha szlaku / Typ szlaku  zdysocjowany osadzony w błonie 

zdolność krzyżowania się z innymi szlakami   

duża łatwość odnajdywania kolejnych enzymów przez kolejne półprodukty szlaku   

większa częstość występowania w komórkach   

 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób przedziałowa struktura wewnętrzna komórki zwiększa efektywność funkcjonowania szlaków 

zdysocjowanych w komórkach eukariotycznych. 
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ZADANIE 7. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze III-rzędowej oraz warunkujące tę strukturę różne 

oddziaływania występujące pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów: wiązania chemiczne oparte na przyciąganiu 

elektrostatycznym (1), wiązania kowalencyjne (2), interakcje hydrofobowe (3) i oddziaływania jonowe (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: E.P. Salomon, L.R. Berg, D.W. Martin, Biologia, Warszawa 2014. 

 

a) Podaj nazwy wiązań chemicznych stabilizujących III-rzędową strukturę białka, oznaczonych na schemacie numerami 

1. i 2. 

 

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

 

b) Na przykładzie enzymów białkowych wyjaśnij, w jaki sposób struktura przestrzenna białka warunkuje jego funkcję 

katalityczną. W odpowiedzi uwzględnij mechanizm działania enzymów. 

 

 

ZADANIE 8. (4 pkt) 

Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji natężenia procesu oddychania komórkowego u Eukariota. 

 
 

a) Przyporządkuj etapom oddychania tlenowego ich lokalizację w komórce. 

 

Etap oddychania Lokalizacja w komórce 

 

A. glikoliza 

B. cykl kwasu cytrynowego 

C. łańcuch oddechowy 

I. zewnętrzna błona mitochondrium 

II. wnętrze peroksysomów 

III. macierz mitochondrialna  

IV. cytozol V. wewnętrzna błona mitochondrium 
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b) Podaj nazwy typów fosforylacji oznaczonych na schemacie numerami 1, 2 i 3. 

 

 

c) Podaj nazwę typu mechanizmu regulującego natężenie procesu oddychania komórkowego. 

 

 

d) Ustal, czy przy wzmożonych procesach anabolicznych w komórce ma miejsce inhibicja czy stymulacja aktywności 

enzymu fosfofruktokinazy. Odpowiedź uzasadnij z wykorzystaniem informacji zawartych na schemacie. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono różnicę między oddychaniem tlenowym i beztlenowym. 

Proces Zysk energetyczny z 1 cząsteczki glukozy 

Oddychanie tlenowe 38 cząsteczek ATP 

Oddychanie beztlenowe  2 cząsteczki ATP 

 

Zużycie energii w dwóch różnych typach komórek wynosi po 38 tys. cząsteczek ATP na sekundę w każdej komórce. Komórka 

A oddycha tlenowo, komórka B oddycha beztlenowo. Na podstawie analizy powyższych danych ustal i podaj, która z 

komórek (A czy B) będzie mieć większe zapotrzebowanie na glukozę. Swoją odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 10. (2 pkt) 

Nitkowata skrętnica została oświetlona światłem rozszczepionym w pryzmacie na barwne widmo. Następnie dodano do 

środowiska ruchliwe bakterie tlenowe, które zaczęły się skupiać wzdłuż jej komórek w ściśle określonych miejscach, co 

zobrazowano na rysunku w postaci drobnych kreseczek. Gdy usuwano skrętnicę z wody bakterie nie wykazywały tendencji do 

takiego skupiania się. Rysunek poniżej jest ilustracją tego doświadczenia. 

 
Zakładając, że bakterie gromadziły się w okolicy, gdzie uwalniał się tlen zaznacz dwie hipotezy badawcze spośród od A 

do E, których potwierdzeniem są otrzymane wyniki doświadczenia. 

A. Długość fali światła nie ma wpływu na intensywność procesu fotosyntezy. 

B. Natężenie procesu fotosyntezy zależy od długości fali światła. 

C. Najskuteczniejszy dla przebiegu fotosyntezy jest zakres widma w granicach 420–630 nm. 

D. Strefa światła o długościach fal w zakresie 400–450 nm i 650–700 nm jest wystarczającym czynnikiem przyciągającym 

bakterie. 

E. Najbardziej efektywne dla przebiegu fotosyntezy jest światło niebieskie i czerwone. 

 

 

 



4 

 

ZADANIE 11. (2 pkt) 

Na dwóch grupach roślin (1 i 2) przeprowadzono doświadczenie, mające na celu wykazanie, że CO2 jest konieczny do procesu 

fotosyntezy. Przebieg doświadczenia przedstawiono na rysunku (zaprezentowano tylko pojedyncze rośliny z każdej grupy). 

 

 
 

 

a) Określ, w liściach której rośliny (z grupy 1. czy 2.) po dwóch dniach będzie można wykryć obecność większej ilości 

skrobi. Odpowiedź uzasadnij. 

 

b) Wyjaśnij, w jakim celu rośliny na początku doświadczenia zostały umieszczone na kilka dni w miejscu bez dostępu 

światła. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 12. (3 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przepływ energii w komórce roślinnej. 

 

a) Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij nazwy 

związków chemicznych i procesów oznaczonych literami od A do D. 

b) Podaj przykład wykorzystania przez organizm roślinny energii 

zgromadzonej w ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (4 pkt) 

Siarkowe bakterie zielone to organizmy przystosowane do warunków beztlenowych (nie tolerują w ogóle obecności tlenu), 

panujących w osadach dennych jezior i innych środowiskach niezawierających tlenu. W ich komórkach występuje 

bakteriochlorofil, 

a źródłem wodoru do procesu fotosyntezy jest nie woda, ale siarkowodór. (Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, 

Warszawa 2002.). Wskaż związek między źródłem wodoru wykorzystywanym w procesie fotosyntezy a przystosowaniem 

zielonych bakterii siarkowych do życia w środowisku, w którym one występują. 
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ZADANIE 14. (3 pkt) 

Na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg fotosyntezy. Fazę jasną (zależną od światła) i fazę ciemną (niezależną od 

światła – cykl Calvina-Bensona) oddzielono przerywaną linią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: http://science.jrank.org 

 

a) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące procesu fotosyntezy są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.  

 

1 Faza fotosyntezy zależna od światła dostarcza ATP i NADPH + H+, niezbędnych do przebiegu procesów cyklu 

Calvina-Bensona. 

P F 

2 Procesy fazy zależnej od światła zachodzą w tylakoidach i stromie chloroplastów, a procesy cyklu Calvina-

Bensona – tylko w stromie 

P F 

3 Zahamowanie procesów cyklu Calvina-Bensona skutkuje zahamowaniem fosforylacji niecyklicznej ze względu 

na gromadzenie się ATP i NADPH + H+. 

P F 

 

 

b) Określ, jaką funkcję pełnią cząsteczki chlorofilu znajdujące się w centrum reakcji fotosystemów. 

 

 

 

c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe 

określenie. W fazie fotosyntezy zależnej od światła ATP może powstawać w drodze fotosyntetycznej fosforylacji 

cyklicznej lub niecyklicznej. Rozkład cząsteczki wody zachodzi podczas fosforylacji (cyklicznej / niecyklicznej). U roślin 

podczas fazy zależnej od światła mogą zachodzić (tylko procesy fosforylacji niecyklicznej / oba rodzaje fosforylacji). W 

cyklu Calvina-Bensona ATP nie jest zużywane podczas etapu (karboksylacji / regeneracji). 

 

 

 

 

d) Podaj nazwę związku oznaczonego na schemacie literą X oraz określ jego rolę w fazie niezależnej od światła. 

Nazwa związku X: 

Rola w fazie niezależnej od światła:  

 

 

e) Wyjaśnij, w jaki sposób stosowanie tzw. suchego lodu, czyli zestalonego dwutlenku węgla, przekłada się na zwiększony 

przyrost biomasy warzyw uprawianych w szklarniach. W odpowiedzi uwzględnij proces, w którym uczestniczy ten 

związek 

chemiczny. 
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ZADANIE 15. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono etapy cyklu Calvina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) Nazwij etapy tego cyklu oznaczone na schemacie literami A, B i C. 

 

b) Podaj, ile obrotów cyklu Calvina potrzeba do powstania jednej triozy - produktu netto fotosyntezy. 

 

 

 

 

ZADANIE 16. (3 pkt) 

Anabaena to rodzaj nitkowatych sinic. Większość komórek w nici tej sinicy przeprowadza fotosyntezę. W skład nici wchodzą 

także wyspecjalizowane komórki o grubych ścianach komórkowych, zwane heterocytami, asymilujące azot atmosferyczny. W 

heterocytach nie jest aktywny fotosystem II. Biologiczne wiązanie N2 w heterocytach zachodzi przy udziale złożonego układu 

enzymatycznego, w skład którego wchodzi nitrogenaza. Enzym ten katalizuje w warunkach beztlenowych reakcję wiązania 

azotu atmosferycznego, którą sumarycznie można przedstawić następująco: 

N2 + 16ATP + 8e- + 8H+ → 2NH3 + H2 + 16ADP +16Pi 

Międzykomórkowe połączenia między poszczególnymi komórkami nici pozwalają heterocytom pozyskiwać węglowodany i 

transportować do sąsiednich komórek produkty wiązania N2 w postaci glutaminy. Na podstawie: Biologia, pod red. N.A. Campbella, 

Poznań 2012; W.J.H. Kunicki-Goldfinger, Życie bakterii, Warszawa 2005. 

 

a) Wyjaśnij, dlaczego w heterocytach sinicy Anabaena nie może być aktywny fotosystem II. W odpowiedzi uwzględnij 

funkcję heterocytów oraz proces zachodzący w fotosystemie II. 

 

 

 

b) Określ, czy reakcja wiązania azotu atmosferycznego zachodząca w heterocytach sinicy Anabaena ma charakter 

anaboliczny, czy – kataboliczny. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jednej z cech tej klasy reakcji. 

 

 

c) Wyjaśnij znaczenie połączeń między komórkami fotosyntetyzującymi a heterocytami u sinic Anabaena dla 

efektywnego zachodzenia fotosyntezy. W odpowiedzi uwzględnij procesy zachodzące w obu rodzajach komórek. 

 

 

 

asymilaty 
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ZADANIE 17. (6 pkt) 

Poniższy schemat przedstawia proces fotosyntezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Określ rolę wody w tym procesie 

 

 

b) Podaj nazwę reakcji, przebiegającej z udziałem wody 

 

 

c) Podaj nazwę procesu, w którym powstaje siła asymilacyjna (NADPH2) 

 

 

d) Napisz, na czym polega proces redukcji 

 

 

 

e) Uzasadnij, za pomocą dwóch argumentów, że fotosynteza jest podstawą funkcjonowania większości ekosystemów 

 

 

 

 

ZADANIE 18. (1 pkt) 

Cechą charakterystyczną w funkcjonowaniu komórki jest współdziałanie jej organelli. Ustal, popierając jednym argumentem, 

czy proces odbywający się w rybosomach jest anaboliczny czy kataboliczny. 
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ZADANIE 19. (2 pkt) 

Kwas pirogronowy jest metabolitem pośrednim fermentacji i oddychania tlenowego. Porównując przekształcenia kwasu 

pirogronowego w dwóch formach oddychania ustal, jakie informacje należy wpisać do poniższego schematu w miejsca 

oznaczone cyframi od 1 do 6. 

 
 

 

 

ZADANIE 20. (9 pkt) 

Zamieszczony poniżej schemat przedstawia pewną cząsteczkę czynną biologiczne.  

a)  nazwij ten związek 

b)  nazwij elementy określone symbolami A, B, C; 

c) wyjaśnij, co oznacza falista linia łącząca pewne elementy tej cząsteczki; 

 

d) opisz odpowiednim równaniem przemiany tego związku w komórce ; 

 

 

e) w komórkach organizmów żywych reakcja zapisana w podpunkcie d) może zachodzić na drodze trzech różnych 

rodzajów procesów biochemicznych, zwanych fosforylacjami. Nazwij każdy z nich i podaj jego lokalizację w 

komórce. 

       Fosforylacja ......................             zachodzi w .........  

       Fosforylacja ......................             zachodzi w .........  

       Fosforylacja ......................             zachodzi w .........  

 

 

 

 

ZADANIE 21. (3 pkt) 

Zanalizuj przedstawiony poniżej schemat, a następnie: 
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a) nazwij organellum komórkowe, w jakim zachodzi proces tu przedstawiony;  

b) wskaż trzy wymienione na schemacie nośniki użytecznej energii chemicznej; 

 

 

c) opisz własnymi słowami losy protonów i elektronów przedstawione w prawej połowie schematu; uwzględnij też 

końcową reakcję, w jakiej uczestniczą oraz wynik energetyczny przedstawionego tu procesu. 

 

 

 

ZADANIE 22. (2 pkt) 

W procesie glikolizy substraty to glukoza, 2 ATP, 2 Pi, 2 ADP, 2 NAD, zaś produkty to 2 cząsteczki kwasu 

pirogronowego, 4 ATP i NADH2. Korzystając z tych informacji, wyjaśnij, dlaczego komórka bakterii mlekowej w 

warunkach beztlenowych nie usuwa niepotrzebnego jej kwasu pirogronowego, lecz przekazuje mu wodór z NADH2, tracąc 

ten związek i wytwarzając przy tym równie jak kwas pirogronowy bezwartościowy dla siebie i usuwany z niej kwas 

mlekowy. 

 

 

 

ZADANIE 23. (3 pkt) 

Przy pomocy przedstawionego obok schematu zanalizuj proces tworzenia ATP w mitochondrium i określ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  do czego bezpośrednio wykorzystywana jest energia elektronów transportowanych w łańcuchu oddechowym; 

 

 

b) jak rozumiesz  stwierdzenie, że w poprzek błony mitochondrialnej wytwarzany jest gradient elektrochemiczny; 

 

 

 

c)  kosztem czego w mitochondrium wytwarzany jest ATP. 

 

 

 

 

ZADANIE 24. (4 pkt) 

Niektóre bakterie cudzożywne, żyjąc w warunkach beztlenowych, prowadzą następujące procesy chemiczne: 

a) nazwij proces I i proces II; 

b) określ, czy procesy te są endo- czy egzoergiczne; 

c) określ, jakiemu podstawowemu procesowi metabolicznemu tych komórek towarzyszą przedstawione wyżej 

przemiany chemiczne; 

d) wyjaśnij, dlaczego bakteriom tym „nie opłaca się" prowadzić fermentacji.  
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ZADANIE 25. (3 pkt) 

Na schemacie przedstawiono proces wiązania dwutlenku węgla przez rośliny C 4. Przeanalizuj schemat i wykonaj 

polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   

 

 

 

 

 asymilaty 

 

a) Nazwij związki chemiczne oznaczone literami a i b. 

b) Wyjaśnij, dlaczego rośliny C4 są uznawane za najbardziej wydajne pod względem fotosyntezy i wzrostu. 

 

 

c) Wyjaśnij, jakie cechy anatomiczne umożliwiają roślinom C4 taki sposób wiązania CO2. 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (5 pkt) 

Zanalizuj schemat, a następnie: 

a) nazwij  proces  biochemiczny  przedstawiony  na  tym   schemacie  i  określ, w jakim obszarze jakiego 

organellum komórkowego zachodzi; 

 

 

 

b) określ rolę chlorofilu w tym procesie; 

 

 

 

c) określ istotę ilustrowanego schematem procesu z energetycznego punktu widzenia. 
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ZADANIE 27. (4 pkt) 

Zanalizuj zamieszczony schemat, a następnie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nazwij proces tu przedstawiony; 

b) wyjaśnij, na czym polega powiązanie tego procesu z procesem z przedstawionym w poprzednim zadaniu; 

c) wskaż organellum, w jakim ten proces zachodzi. 

 

 

 

 

ZADANIE 28. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono porównanie niektórych cech wybranych związków organicznych wchodzących w skład organizmów. 

Cecha Związek organiczny I Związek organiczny II 

wielkość cząsteczek duża mała 

zdolność do przechodzenia przez błonę białkowo-lipidową brak jest 

wrażliwość na temperaturę 40°C-60°C duża niewielka 

funkcja w metabolizmie katalityczna energetyczna 

występowanie w każdej żywej komórce w soku roślinnym i w krwi 

Na podstawie porównania cech ustal nazwy związków I i II. 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (5 pkt) 

Zanalizuj przedstawiony poniżej uproszczony zapis reakcji biochemicznych prowadzonych przez bakterie purpurowe na świetle, a 

następnie: 

 

 

 

 

 

a) nazwij proces, na który składają się reakcje I, II, III; 

b) wskaż, jaka przemiana energetyczna zachodzi podczas przedstawionych tu reakcji biochemicznych; 

c) wskaż związek, który występuje tu w roli pierwotnego dawcy wodoru potrzebnego później do redukcji 

CO2 do glukozy; 

d) wskaż, analogiem jakiego związku wykorzystywanego przez rośliny jest w przypadku bakterii purpurowych 

związek wskazany przez Ciebie w podpunkcie c); 

e) wyjaśnij, dlaczego bakterie purpurowe do prowadzenia wyżej zapisanych reakcji biochemicznych 

wykorzystują związek wskazany przez Ciebie w podpunkcie c). 
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ZADANIE 30. (3 pkt) 

Niektóre bakterie opierają swój metabolizm na reakcji analogicznej do przedstawionej w poprzednim zadaniu jako I. 

Jednak są to bakterie tlenowe, nie korzystają ze światła i reakcja ta służy im do zaspokojenia innych potrzeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanalizuj powyższy zapis, a następnie: 

a) nazwij prowadzony przez te bakterie proces biochemiczny, jaki został powyżej skrótowo przedstawiony; 

 

 

b) nazwij grupę bakterii prowadzących przedstawiony tu proces; 

 

 

 

c) wyjaśnij, na czym polega przemiana energetyczna tu przedstawiona i do czego bakterie te zużywają energię 

uzyskaną w ukazany tu sposób. 

 

 

 

ZADANIE 31. (2 pkt) 

Intensywność fotosyntezy jest uwarunkowana wieloma czynnikami, między innymi stężeniem dwutlenku węgla. 

Zależność intensywności fotosyntezy od stężenia CO2 dla trzech gatunków roślin zilustrowano poniżej w formie 

wykresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy wykresu sformułuj dwa wnioski dotyczące przedstawionej zależności dla trzech gatunków roślin. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 32  (3 pkt) 

Porównaj pod względem wymagań energetycznych przedstawione na 

rysunku rodzaje transportu przez błony komórkowe oraz podaj ich 

nazwy. 

A    ............................................................... 

B    ...............................................................  

 

 

 

 

 

ZADANIE 33. (2 pkt) 

Kolageny to białka będące głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej zwierząt. Ich główną funkcją jest utrzymanie 

integralności strukturalnej i sprężystości tkanki łącznej. Kolagen jest syntetyzowany w formie łańcuchów α, będących produktem 

ekspresji odrębnych genów. Te łańcuchy zawierają duże ilości lizyny i proliny – głównych składników kolagenu stabilizujących 

jego cząsteczkę. Aminokwasy te następnie ulegają hydroksylacji z udziałem hydroksylaz, których kofaktorem w tym procesie jest 

witamina C, pobudzająca także bezpośrednio syntezę kolagenu przez aktywację transkrypcji kodujących go genów. W kolejnym 

etapie łańcuchy α łączą się trójkami za pomocą mostków dwusiarczkowych, w wyniku czego powstaje prokolagen. Z cząsteczek 

prokolagenu wydzielonych poza komórkę powstają cząsteczki kolagenu, które mogą agregować w większe struktury, takie jak 

włókienka, włókna lub sieci. 

Na podstawie: J. Kawiak, J. Zabel, Seminaria z cytofizjologii, Wrocław 2002; K.A. Czubak, H.M. Żbikowska,  Struktura, funkcje  

i znaczenie biomedyczne kolagenów, Ann. Acad. Med. Siles., 4/2014. 
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a. Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka – prokolagenu. Odpowiedź 

uzasadnij, odwołując się do cechy budowy tego białka. 

 

 

b. Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego przy niedoborze witaminy C mogą pękać 

naczynia krwionośne. W odpowiedzi uwzględnij budowę naczyń krwionośnych. 

 

 

ZADANIE 34. (2 pkt) 

W przechowalniach owoców zapewnia się atmosferę wzbogacona w dwutlenek węgla i parę wodną oraz utrzymuje się temperaturę kilku 

stopni Celsjusza powyżej zera. Uzasadnij, że zapewnienie tych trzech warunków (podkreślonych w tekście) umożliwia zachowanie 

wartości odżywczych i świeżości przechowywanych warzyw i owoców. 

 

 

 

ZADANIE 35. (1 pkt)    

Proces powstawania ATP z ADP nazywamy fosforylacją. 

 

 
Określ, jaki rodzaj fosforylacji przedstawia powyższy schemat fragmentu procesu glikolizy. 

 

 

 

ZADANIE 36. (3 pkt) 

Podaj właściwe informacje, wynikające z porównania procesu fotosyntezy i chemosyntezy, jakie należałoby wpisać w 

miejsca tabeli oznaczone literami od A do F. 

Cechy Fotosynteza             Chemosynteza 

Pierwotne źródło energii do syntezy związków organicznych          A                             B                          

Znaczenie procesu dla przeprowadzającego go organizmu          C                            D       

       
Rola procesu w ekosystemie           E                             F 

 

ZADANIE 37. (2 pkt)    

Wytwarzanie wielu substancji chemicznych w komórce wymaga współpracy między organellami, czego przykładem 

może być produkcja białek. Wymień dwa organella, które są zaangażowane w produkcję białek, oraz podaj nazwę 

zachodzącego w każdym z nich procesu, mającego związek z wytwarzaniem polipeptydów. 

 

 

ZADANIE 38. (1 pkt)    

Uproszczony schemat cyklu mocznikowego. 

 

Ustal, czy cykl mocznikowy ma charakter 

anaboliczny czy kataboliczny. Uzasadnij swoją 

opinię, podając jeden argument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Zakreśl znakiem X literę P, jeżeli odpowiedź w tym wierszu tabeli jest prawdziwa, jeżeli jest fałszywa - zakreśl literę F.  

W procesie glikolizy biorą udział poniższe substancje i struktury:  

1. określony substrat organiczny P F 

2. ADP i Pi (fosforan nieorganiczny) P F 

3. tlen, jako ostatni akceptor wodoru w łańcuchu oddechowym P F 

4. mitochondria z odpowiednimi enzymami P F 

 

 

ZADANIE 40. (2 pkt) 

Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzają chemosyntezę wykorzystując w jej pierwszym etapie 

następujące reakcje chemiczne: 

Nitrosomonas sp. 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 661 kJ 

Nitrobacter sp. 2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 176 kJ 

Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest dostępna dla bakterii w formie 

użytecznej chemicznie. 

 

a) Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie chemosyntezy pełni energia użyteczna chemicznie, uzyskana przez te bakterie w 

etapie pierwszym. 

 

 

 

b) Określ znaczenie reakcji nitryfikacji dla roślin. 

 

 

 

ZADANIE 41. (2 pkt) 

Siarka jest ważnym makroelementem. Rośliny pobierają ją z gleby w postaci jonu siarczanowego (SO4
2– ). Siarczany w 

komórkach roślinnych są redukowane i przekształcane w grupę sulfhydrylową (–SH) aminokwasu cysteiny. Do przeprowadzenia 

tej reakcji konieczne są: ATP i czynnik redukujący – NADH lub NADPH. 

a) Podaj, z jakiego procesu zachodzącego w komórkach roślin mogą pochodzić zarówno cząsteczki ATP jak i NADH. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, na czym polega rola NADH i NADPH jako czynników redukujących w opisanym procesie. 

 

 

 

 

ZADANIE 42. (3 pkt) 

Poniższe wzory przedstawiają fragmenty makrocząsteczek: glikogenu i celulozy występujących w komórkach różnych 

organizmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Porównaj przestawione wzory i podaj jedną cechę wspólną i jedną cechę różnicującą struktury cząsteczek glikogenu i 

celulozy. 
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b) Podaj, w komórkach jakich organizmów występuje celuloza i jaką pełni w nich rolę. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono udział przenośnika fosforanowego w 

transporcie fosfotrioz i fosforanu. Pominięto zewnętrzną błonę 

chloroplastu i przestrzeń międzybłonową.  

 

 

Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki 

transportu, jakie znaczenie dla efektywnego przebiegu procesu 

fotosyntezy ma sprzężenie transportu fosfotrioz i fosforanu. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 44. (3 pkt) 

W tabeli przedstawiono wyniki badania zależności aktywności kinazy pirogronianowej (kluczowego enzymu w procesie glikolizy) 

od pH w komórkach mięśni szkieletowych oraz ściany żołądka pewnego kręgowca.  

 

Wartość pH  
Aktywność kinazy pirogronianowej (j. umowne/g tkanki)  

w mięśniach szkieletowych  w tkankach ściany żołądka  

6,0  67  41  

6,5  159  121  

7,0  168  135  

7,5  153  111  

8,0  126  86  

 
a) Na podstawie danych z tabeli wykonaj w jednym układzie współrzędnych wykres przedstawiający zależność aktywności 

kinazy pirogronianowej od pH. 

 

 

 

 

 

b) Sformułuj wniosek dotyczący aktywności kinazy pirogronianowej w zależności od rodzaju tkanki i wartości pH. 
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ZADANIE 45. (6 pkt) 

Mitochondria i chloroplasty pochodzą najpewniej od bakterii żyjących samodzielnie, które zostały pobrane do wnętrza komórki 

przodka organizmów eukariotycznych, ale nie zostały strawione. W obydwu organellach dochodzi do syntezy ATP. Zgodnie z 

modelem chemiosmozy, dzięki transportowi elektronów przez przenośniki związane z błoną, protony (H+) są przepompowywane 

na jej drugą stronę: w mitochondriach z matriks do przestrzeni międzybłonowej, a w chloroplastach – ze stromy do wnętrza 

(światła) tylakoidu. W błonę wbudowany jest enzym – syntaza ATP, który wykorzystuje do swojego działania powstałą różnicę 

stężeń H+. Źródła elektronów, przechodzących przez przenośniki łańcucha transportu elektronów, są różne w mitochondriach i w 

chloroplastach, ale istota procesu chemiosmozy jest taka sama w obydwu organellach – co przedstawiono na poniższym  

schemacie. 

 

 

 

 
 

a. Podaj jeden argument na rzecz endosymbiotycznego pochodzenia mitochondriów i chloroplastów. 

 

 

 

 

b. Na podstawie podanych informacji oceń prawdziwość stwierdzenia: „Synteza ATP w mitochondriach i chloroplastach 

zachodzi bezpośrednio w procesie przepompowywania protonów (H+) podczas transportu elektronów przez 

przenośniki łańcucha transportu elektronów”. Odpowiedź uzasadnij. 

c. Określ, czy transport protonów (H+) z matriks mitochondrium i stromy chloroplastu jest aktywny, czy – bierny. 

Odpowiedź uzasadnij, korzystając z przedstawionych informacji. 

 

 

 

 

d. Wyjaśnij, dlaczego zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zatrzymania syntezy ATP w mitochondriach i 

chloroplastach. 

 

 

 

 

e. Podaj, w której fazie fotosyntezy (zależnej od światła czy niezależnej od światła) powstaje i do czego jest następnie 

wykorzystywany ATP wytwarzany w chloroplastach komórki roślinnej. 

 

 

 

 

f. Podaj jeden przykład powiązania procesów metabolicznych zachodzących w chloroplastach z metabolizmem 

mitochondriów tej samej komórki roślinnej. 
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ZADANIE 46. (2 pkt) 

Wiele związków chemicznych występujących w komórce to makrocząsteczki, które składają się z monomerów połączonych ze 

sobą odpowiednimi wiązaniami. Na schemacie przedstawiono fragment makrocząsteczki, w której zaznaczono rodzaj wiązania 

chemicznego występującego między monomerami fragmentu tej cząsteczki. 

 

 
 

a) Podaj nazwę wiązania chemicznego zaznaczonego na schemacie, a także nazwę monomerów połączonych tym 

wiązaniem. 

 

Nazwa wiązania: ............................................ Nazwa monomerów: ....................................... 

b) Spośród wymienionych związków chemicznych wybierz ten, w którym występują przedstawione na schemacie wiązania 

chemiczne. Podkreśl nazwę tego związku: celuloza     skrobia     kolagen    fosfolipidy      kwas deoksyrybonukleinowy 

 

 

 

 

 

ZADANIE 47. (3 pkt) 

Cząsteczki fosfolipidów mają jednocześnie właściwości hydrofilowe i hydrofobowe. Ta cecha odgrywa istotną rolę w samoistnym 

organizowaniu się cząsteczek fosfolipidów w środowisku wodnym w liposomy, czyli struktury mające postać mikropęcherzyków. 

Liposomy, np. lipoproteiny krwi, występują w organizmach. Są też produkowane i wykorzystywane w przemyśle 

farmaceutycznym i kosmetycznym. Wewnątrz liposomów umieszcza się np. zawiesiny leków. Dodatkowe umieszczenie 

odpowiednich cząsteczek sygnałowych w warstwie lipidowej liposomów sprawia, że łatwiejsze staje się dostarczenie 

ich zawartości do wnętrza komórek mających określone receptory rozpoznające i wiążące te cząsteczki sygnałowe. Na poniższych 

rysunkach przedstawiono budowę liposomu (I) i fuzję liposomu z błoną komórkową (II). 

 
 

a. Podaj, która część cząsteczki fosfolipidu – 1 czy 2 – ma właściwości hydrofilowe. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając 

informacje przedstawione na rysunku I. 

 

 

 

b. Podaj wspólną cechę budowy liposomu i błony komórkowej, dzięki której liposomy mogą ulegać fuzji z tą błoną. 

 

 

 

c. Wyjaśnij, dlaczego dzięki wprowadzeniu określonych cząsteczek sygnałowych do błony liposomu można zwiększyć 

skuteczność leku w nich podawanego. 
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ZADANIE 48. (4 pkt) 

Podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła ATP powstaje na drodze fosforylacji.  Na schemacie A przedstawiono fosforylację, której 

towarzyszy cykliczny transport elektronów, a na schemacie B – fosforylację, której towarzyszy niecykliczny transport elektronów.  

  

 
 

a) Na podstawie schematów uzupełnij tabelę, w której porównasz oba typy fosforylacji i transportu elektronów zachodzące podczas 

fotosyntezy. 

 

 Proces na schemacie A Proces na schemacie B  

Fotosystemy, które uczestniczą w tych procesach   

Fotoliza wody (zachodzi / nie zachodzi)   

Wszystkie produkty   

 

 

b)  Wyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport elektronów, a niewystarczający jest sam transport 

cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy. 

 

 

 

c) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące fazy fotosyntezy zależnej od światła są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 

1. Przenośniki elektronów występują w stromie chloroplastu, natomiast  barwniki tworzące fotosystemy – 

w tylakoidach gran 

P F 

2. W centrum reakcji fotosystemów znajdują się cząsteczki chlorofilu, z których są wybijane elektrony. P F 

3. W tylakoidy gran wbudowana jest syntaza ATP, która przenosi protony do wnętrza tylakoidu. P F 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Fitochrom – niebieskozielone białko – występuje w liściach roślin i jest fotoreceptorem uczestniczącym w wielu reakcjach fizjologicznych 

wywoływanych przez światło, np. w reakcjach fotoperiodycznych. Kwitnienie roślin krótkiego dnia (RKD) i roślin długiego dnia (RDD) jest 

związane z działaniem aktywnej formy fitochromu. Na schemacie przedstawiono mechanizm powstawania dwóch form fitochromu.  
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a) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące fitochromu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.  

 

1. Przekształcanie się form fitochromu pod wpływem światła jest związane ze zmianą struktury przestrzennej jego cząsteczki. P F 

2. W ciemności forma aktywna fitochromu (P730) jest mniej stabilna niż nieaktywna forma (P660). P F 

3. Daleka czerwień powoduje przekształcenie formy aktywnej (P730) w formę nieaktywną (P660). P F 

 

b) Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę dotyczącą zakwitania roślin krótkiego dnia (RKD). 

Czas trwania dnia i nocy Stężenie fitochromu P730 

(wysokie / niskie) 

Wpływ danego stężenia P730 na 

przejście RKD w fazę generatywną 

Reakcja 

fotoperiodyczna RKD 

długa noc,  

krótki dzień 

 stymulacja  

krótka noc, 

długi dzień 

 brak stymulacji  
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ZADANIE  1. 

1. aminokwasy 

2. grupa aminowa - NH2 i grupa karboksylowa - COOH 

3. aminokwasy łączą się ze sobą, a w powstaniu wiązania peptydowego bierze udział grupa karboksylowa jednego aminokwasu i grupa aminowa 

drugiego aminokwasu 

 

ZADANIE  2. 

1. E - enzym, S - substrat, P - produkt 

Etapy katalizy: dopasowanie przestrzenne centrum aktywnego enzymu i substratu, powstanie nietrwałego kompleksu E-S oraz odłączenie się 

enzymu od produktu. 

2. Centrum aktywne enzymu jest to specyficzne pofałdowanie fragmentu łańcucha polipeptydowego. Pozwala to na wytworzenie się kompleksu 

enzym-substrat (E-S) i powoduje to obniżenie energii aktywacji, co w konsekwencji umożliwia przebieg procesu enzymatycznego. 

 

ZADANIE  3. 

a) NH4
+,  NO3

– ; b) białka i kwasy nukleinowe. 

 

ZADANIE  4. 

a. mocznik 

b. Amoniak jest związkiem bardzo toksycznym dla organizmu, dlatego odłączanie grup amidowych od glutaminy zachodzi dopiero w wątrobie, 

ponieważ tam zachodzi proces przekształcania amoniaku w mniej toksyczny mocznik. 

c. Przykładowe rozwiązania 

• W organizmach ryb słodkowodnych toksyczny amoniak nie osiąga wysokich stężeń, ponieważ jest wydalany z organizmu wraz z wodą osmotycznie 

napływającą ze środowiska. 

• Ryby słodkowodne wydalają amoniak jako ostateczny produkt azotowej przemiany materii, ponieważ mogą go na bieżąco usuwać z organizmu razem 

z nadmiarem wody, która napływa nieustannie do ich organizmu z hipotonicznego środowiska. 

• Ryby słodkowodne żyją w środowisku hipotonicznym w stosunku do płynów ustrojowych ich organizmu, więc woda stale napływa do ich ciała. 

Nadmiar wody usuwany jest z organizmu, a wraz z nią amoniak. 

 

ZADANIE  5.  B i E 

 

ZADANIE  6. 

a) zdysocjowany: 1 i 3, osadzony w błonie: 2 

b) Szlaki zdysocjowane cechuje niska efektywność, ale zamykanie ich w przedziałach subkomórkowych zwiększa szanse zderzania się substratów 

kolejnych reakcji z właściwymi enzymami. 

 

ZADANIE  7. 

a)  1. (wiązanie) wodorowe 2. mostek disiarczkowy / dwusiarczkowy / disulfidowy lub (wiązanie) disiarczkowe /disulfidowe 

b) Przykładowe rozwiązania 

• Do utworzonego centrum aktywnego enzymu „pasują” określone substraty i zachodzi konkretna reakcja. 

• Odpowiednia struktura przestrzenna enzymu warunkuje specyficzność kompleksu enzym-substrat (E-S), co zapewnia powstanie konkretnego 

produktu. 

• Dzięki odpowiedniemu sfałdowaniu łańcucha polipeptydowego enzymy przyłączają w centrum aktywnym substraty na zasadzie dopasowania 

przestrzennego, dzięki czemu obniżona zostaje energia aktywacji reakcji. 

• W centrum aktywnym enzymu występują określone łańcuchy boczne aminokwasów z różnych odcinków peptydu, co warunkuje przyłączenie 

odpowiednich substratów i zachodzenie konkretnej reakcji, np. hydrolizy. 

 

ZADANIE  8.   

a) A. – IV B. – III C. – V; b) 1 i 2 – fosforylacja substratowa 3 – fosforylacja oksydacyjna; c) Sprzężenie zwrotne ujemne. d) Podczas procesów 

anabolicznych powstają produkty rozpadu ATP (w tym AMP), które stymulują aktywność fosfofruktokinazy. (Podczas wzmożonych procesów 

anabolicznych zużywany jest ATP, dlatego aktywność fosfofruktokinazy nie jest hamowana.) 

 

ZADANIE  9. 

Przykład odpowiedzi: Komórka B, ponieważ do wytworzenia takiej samej ilości energii jak komórka A musi zużyć więcej cząsteczek glukozy 

 

ZADANIE  10. B i E 

 

ZADANIE  11. 

a)  W liściach rośliny z grupy 1., ponieważ: - rośliny te miały dostęp do CO2 i możliwość przeprowadzania fotosyntezy, której produkty są 

przekształcane w skrobię,/której wtórnym produktem jest skrobia. - w przypadku roślin z grupy 2. nie została wytworzona skrobia, gdyż CO2 został 

związany przez roztwór NaOH i nie zaszła fotosynteza. 

b)  W liściach tych roślin (przetrzymywanych w ciemności przez kilka dni) nie mogła zachodzić fotosynteza i zostały zużyte materiały zapasowe – 

przede wszystkim skrobia, co zapewniało porównywalność wyników doświadczenia. - Przetrzymywanie roślin w ciemności miało na celu 

usunięcie skrobi wytworzonej przed rozpoczęciem doświadczenia, dzięki temu otrzymano jednakowy stan obydwu grup roślin użytych w 

Biologia 2  
Odpowiedzi do zadań 
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doświadczeniu. 

 

ZADANIE  12. 

a)  A – woda, B – tlen , C – oddychanie (komórkowe), D – dwutlenek węgla. 

b)  Przykłady odpowiedzi: — transport aktywny; — wzrost organizmu; — synteza metabolitów wtórnych;  

 

 

ZADANIE  13. 

Przykłady poprawnej odpowiedzi: - Źródłem wodoru w procesie fotosyntezy u tych bakterii jest siarkowodór, który powstaje w dużych ilościach w 

warunkach beztlenowego rozkładu mułu organicznego w środowisku, w którym one żyją. - W procesie rozkładu siarkowodoru podczas fotosyntezy 

przeprowadzanej przez zielone bakterie siarkowe nie wydziela się do środowiska wolny tlen, który dla tych bakterii jest szkodliwy. 

 

 

ZADANIE  14.  

a) 1. – P, 2. – F, 3. – P 

b) Przykładowe rozwiązania 

• Te cząsteczki emitują elektrony pod wpływem energii przekazywanej z innych cząsteczek barwników. 

• W tych cząsteczkach energia świetlna jest przekształcana w energię chemiczną. 

• Cząsteczka chlorofilu w centrum reakcji przekazuje energię zebraną w pułapce fotonowej na elektron. 

• Wybijane z nich są elektrony. 

c) W fazie fotosyntezy zależnej od światła ATP może powstawać w drodze fotosyntetycznej fosforylacji cyklicznej lub niecyklicznej. Rozkład 

cząsteczki wody zachodzi podczas fosforylacji (cyklicznej / niecyklicznej). U roślin podczas fazy zależnej od światła mogą zachodzić (tylko procesy 

fosforylacji niecyklicznej / oba rodzaje fosforylacji). W cyklu Calvina ATP nie jest zużywane podczas etapu (karboksylacji / regeneracji). 

d) Nazwa związku: rybulozobisfosforan / rybulozo-1,5-bisfosforan / 1,5-bisfosforybuloza /RuBP / RuDP / rybulozodifosforan. Rola w fazie niezależnej 

od światła: jest akceptorem CO2 / do tego związku jest przyłączany dwutlenek węgla / ulega karboksylacji / wiąże CO2 / asymilacja CO2. 

e) Przykładowe rozwiązania 

• W powietrzu będzie więcej dwutlenku węgla, a zatem fotosynteza będzie zachodziła z większą intensywnością. 

• Zwiększy to stężenie dwutlenku węgla w powietrzu w szklarni, co spowoduje wzrost wydajności fotosyntezy i wytworzenie większej ilości jej 

produktów. 

• Suchy lód umieszczony w szklarni ograniczy fotooddychanie, co zmniejszy straty, a tym samym zwiększy plon. 

 

ZADANIE  15.  

a) A - karboksylacja, B - redukcja, C - regeneracja; b)  3 obroty cyklu Calvina. 

 

ZADANIE  16.  

a) Przykładowe rozwiązania 

• Jeśli działałby fotosystem II, to wydzielałby się tlen, co zaburzałoby wiązanie azotu. 

• Asymilacja azotu atmosferycznego (w heterocytach) musi się odbywać w warunkach beztlenowych, a w działającym fotoukładzie II wydziela się tlen. 

• W heterocytach fotosystem II nie może być aktywny, ponieważ przeprowadza on fotolizę wody, a reakcje wiązania azotu atmosferycznego 

katalizowane przez nitrogenazę zachodzą wyłącznie w warunkach beztlenowych. 

• W fotoukładzie II zachodzi fotoliza 

b) Przykładowe rozwiązania 

• Jest to reakcja syntezy, a zatem anaboliczna. 

• Jest to anabolizm – ze związków prostszych powstają związki bardziej złożone. 

• Jest to reakcja anaboliczna, ponieważ wymaga dostarczenia energii / ATP. 

c) Przykładowe rozwiązania 

• Heterocyty wiążą azot, który inne komórki wykorzystują do syntezy aparatu fotosyntetycznego, np. enzymów. 

• Do komórek, w których zachodzi fotosynteza, transportowana jest powstająca w heterocytach glutamina, która jest źródłem azotu do syntezy 

chlorofilu. 

• Heterocyty dostarczają do fotosyntetyzujących komórek przyswojony azot konieczny do budowy białek, biorących udział w procesie fotosyntezy, np. 

enzymów, białek strukturalnych fotosystemów. 

• Azot wiązany przez heterocyty jest składnikiem NADP+, który bierze udział w cyklu Calvina. 

 

 

ZADANIE  17. 

a) Przykłady: • Woda dostarcza protonów wodoru i elektronów (dla wytworzenia siły asymilacyjnej). • Woda dostarcza protonów wodoru i elektronów 

do redukcji NADP+ oraz jest źródłem tlenu cząsteczkowego. 

b) Przykłady: reakcja fotolizy wody, reakcja Hilla, fotodysocjacja wody / reakcja fotodysocjacji wody. 

c) Przykład: faza jasna fotosyntezy 

d)  Przykład: Proces ten polega na redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA) i przekształceniu go w aldehyd 3-fosfoglicerynowy (PGAI = GAP), 

przy użyciu siły asymilacyjnej. 

e)  Przykłady: • Samowystarczalność ekosystemów jest uzależniona od posiadania producentów, organizmów, które samodzielnie wytwarzają materię 

organiczną (głównie na drodze fotosyntezy). • Ekosystemy autotroficzne posiadają producentów (głównie rośliny zielone), które dzięki 

przeprowadzanej przez siebie fotosyntezie są w stanie zaspokoić potrzeby życiowe konsumentów. • Tlen (produkt uboczny fotosyntezy) jest 

niezbędny do życia większości organizmów żyjących w danym ekosystemie. 
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ZADANIE  18. 

Przykład odpowiedzi:  proces anaboliczny, gdyż wymaga nakładu energii. 

 

ZADANIE  19. 

- 1 - kwas mlekowy, 3 - nie, 5 – cytoplazma; -  2 - woda, 4 - tak, 6 - mitochondrium.  

 

ZADANIE  20. 

a)  ATP 

b) A - adenina, B - ryboza, C - fosforan (reszta kwasu ortofosforowego).  

c) Linia falista oznacza wiązanie wysokoenergetyczne.  

d) ADP + Pi + E  = ATP  

e) Fosforylacja fotosyntetyczna zachodzi w chloroplastach.  

Fosforylacja oksydacyjna zachodzi w mitochondriach. 

Fosforylacja substratowa zachodzi w cytoplazmie. 

 

ZADANIE  21. 

a) Jest to mitochondrium 

b) NADH + H+ (NADH2), FADH2, FMNH2, ATP  

c) Elektrony oderwane od nośnika wodoru są przekazywane na łańcuch oddechowy, gdzie ich energia służy do syntezy ATP, zaś protony wchodzą do 

matrix mitochondrium , aby na koniec połączyć się z elektronami i tlenem, dając cząsteczkę wody. 

 

ZADANIE  22. 

NADH2  potrzebny  jest  komórce   przede  wszystkim  w  warunkach tlenowych,   gdyż   dzięki   niemu   można   uzyskiwać   ATP  w  łańcuchu 

oddechowym . W warunkach beztlenowych nie jest to możliwe., natomiast potrzebny jest stale NAD, by glikoliza mogła zachodzić nieprzerwanie.   

„Zrzucenie"   wodoru   z   NADH2   na   kwas pirogronowy pozwala odzyskać NAD do glikolizy. 

 

ZADANIE  23. 

a) Do przenoszenia jonów H+ przez błonę mitochondrium. 

b) Po obu stronach tej błony narasta różnica stężeń jonów . oraz różnica ładunków elektrycznych. 

c)  ATP wytwarzany jest w mitochondrium kosztem rozładowania gradientu elektrochemicznego po obu stronach błony mitochondrium. poprzez 

wytworzenie po obu jej stronach cząsteczek wody. 

 

ZADANIE  24. 

a)  I  - denitryfikacja, II  - desulfatacja  

b) Są to egzoergiczne procesy uzyskiwania przez bakterie użytecznej energii chemicznej ., w którym akceptorem wodoru odrywanego z utlenianych 

substratów organicznych są sole mineralne, a nie tlen  

c) Przemiany te związane są z beztlenowym oddychaniem bakterii.  

d) W fermentacji akceptorem wodoru z substratów organicznych są inne związki organiczne ., co oznacza niewysoką wydajność energetyczną procesu . 

Te bakterie natomiast wykorzystują utlenione sole mineralne jako akceptory wodoru, co zapewnia wyższą wydajność energetyczną ich oddychania . 

 

ZADANIE  25. 

a) : a — fosfoenolopirogronian; b — szczawiooctan. 

b) U roślin C4 dwutlenek węgla jest wiązany za pomocą dwóch różnych akceptorów. Powoduje to, że są najbardziej wydajne pod względem 

fotosyntezy i wzrostu.  c) Wiązki przewodzące w liściach roślin C4 są promieniście otoczone przez komórki miękiszowe z wielkimi chloroplastami 

(zawierającymi w stromie enzymy cyklu Calvina, natomiast ubogich w grana), tworząc pochwę okołowiązkową. Naokoło tej pochwy są rozmieszczone 

komórki mezofilu z drobnymi chloroplastami (które nie zawierają w stromie enzymów cyklu Calvina, a mają enzymy cyklu C4). 

 

ZADANIE  26. 

a)    Jest to faza jasna fotosyntezy zachodząca w błonach tylakoidów chloroplastów. 

b)    Chlorofil wychwytuje kwanty światła , co powoduje wybicie  z niego elektronów. 

c)    W fazie jasnej fotosyntezy dochodzi do zamiany energii świetlnej. na energię chemiczną użyteczną dla  komórki. 

 

ZADANIE  27. 

a)    Jest to cykl Calvina (faza fotosyntezy niezależna od światła). 

b)    Faza jasna fotosyntezy dostarcza energii użytecznej chemicznie wykorzystywanej w cyklu Calvina do   redukcji związanego CO2 do cukrów 

c)     Chloroplast.  

 

ZADANIE  28. - Związek I  - białko enzymatyczne; - Związek II - glukoza  

 

ZADANIE  29. 

a)    Fotosynteza 

b)    Zamiana energii słonecznej  na użyteczną energię chemiczną. 

c)     Związkiem tym jest H2S. 

d)     Jest analogiem wody. 

e)     Są one beztlenowe i fotoliza wody wiązałaby się dla nich z wydzieleniem toksycznego tlenu  
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ZADANIE  30. 

a)     Chemosynteza.  

b)     Siarkowe. 

c)     Jest to przemiana energii chemicznej uzyskanej z utleniania siarkowodoru  w użyteczną energię chemiczną  

         wykorzystywaną następnie do redukcji związanego CO2.   

 

ZADANIE  31. 

Przykłady wniosków: - Intensywność fotosyntezy rośnie ze wzrostem stężenia CO2 w powietrzu; - Wpływ stężenia CO2 (zawartego w powietrzu) na 

intensywność fotosyntezy jest różny u różnych  gatunków roślin . 

 

ZADANIE  32. 

Przykład odpowiedzi: A - nie wymaga dostarczenia energii, B - wymaga. A - dyfuzja ułatwiona /wspomagana, B - transport aktywny. 

 

ZADANIE 33 

a. Przykładowe rozwiązania:  • Prokolagen jest białkiem o strukturze 4-rzędowej, ponieważ zbudowany jest z trzech łańcuchów polipeptydowych α 

(połączonych mostkami disiarczkowymi). • Prokolagen jest białkiem o strukturze 4-rzędowej, ponieważ składa się z trzech łańcuchów 

polipeptydowych, a białko o strukturze 4-rzędowej musi mieć co najmniej dwa polipeptydy. • Struktura 4-rzędowa, gdyż w jego skład wchodzą 

łańcuchy polipeptydowe, połączone  ze sobą  za pomocą mostków disiarczkowych.  

b. Przykładowe rozwiązania: • Witamina C jest niezbędna do funkcjonowania hydroksylaz katalizujących syntezę kolagenu, nadającego rozciągliwość 

tkance łącznej budującej ściany naczyń krwionośnych.  • Niedobór witaminy C upośledza syntezę kolagenu, który zapewnia wytrzymałość ścian 

naczyń krwionośnych na rozciąganie. Niedobór kolagenu powoduje, że naczynia krwionośne tracą swoją wytrzymałość.  

 

 

ZADANIE  34. 

Przykłady odpowiedzi: • Zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze zmniejsza intensywność oddychania, intensywność zużycia substancji 

organicznych (odżywczych). • Zwiększenie wilgotności powietrza chroni przed wysychaniem (zachowuje świeżość). • W niskiej temperaturze 

metabolizm przebiega wolniej, mniejsze użycie substancji odżywczych. 

 

 

ZADANIE  35. Fosforylacja substratowa. 

 

ZADANIE  36. 

Przykłady odpowiedzi: - pierwotne źródło energii: A - światło, B energia wiązań chemicznych w prostych związkach 

mineralnych, - znaczenie procesu dla organizmu: C i D wytwarzanie związków organicznych potrzebnych organizmowi 

(odżywianie, gromadzenie syntetyzowanych związkach organicznych energii potrzebnej organizmowi), - znaczenie dla 

ekosystemu: E źródło pokarmu (związków organicznych, tlenu) dla heterotrofów (umożliwia przepływ energii przez 

ekosystem),- przekształcanie występujących w podłożu związków nieprzyswajalnych (trujących) dla roślin w związki 

przyswajalne (nietrujące) czyli obieg pierwiastków w przyrodzie (F). 

 

ZADANIE  37. 

Przykłady organelli: jądro komórkowe, rybosomy, retikulum endoplazmatyczne, mitochondrium, chloroplasty.  

Nazwanie procedów, przykłady odpowiedzi: 

- w jądrze (mitochondriach, chloroplastach) - transkrypcja, 

- w rybosomach /ER/ - translacja, 

- w mitochondriach - wytwarzanie ATP (niezbędnego do biosyntezy białek).  

 

ZADANIE  38. 

Cykl mocznikowy ma charakter anaboliczny. Przykład uzasadnienia: wytwarzanie mocznika wymaga nakładu  energii (ATP).

  

 

ZADANIE  39. 1P, 2P, 3F, 4.F 

 

ZADANIE  40.  

a. Energia ta zostaje wykorzystana przez bakterie do syntezy związków organicznych/redukcji CO2 do związków 

organicznych/asymilacji CO2. 

b. Bakterie nitryfikacyjne wzbogacają glebę w łatwo przyswajalną dla roślin formę azotu 

 

ZADANIE  41. 

a)  Oddychanie komórkowe. b)  Dawcy wodoru do redukcji jonu siarczanowego 

 

ZADANIE  42. 

a)  Cecha wspólna: glikogen i celuloza zbudowane są z monomerów glukozy cecha różniąca: glikogen ma postać łańcuchów rozgałęzionych, a celuloza 

- łańcuchów prostych 

b)  Celuloza jest podstawowym składnikiem ścian komórkowych w komórkach roślin (funkcja budulcowa). 
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ZADANIE  43.  

 Przykład odpowiedzi: Po przetransportowaniu fosfotriozy ze stromy do cytozolu odłączane są jony wodorofosforanowe, które są ponownie 

transportowane z cytozolu do stromy i w niej wykorzystywane do syntezy ATP  lub 

- Transport fosfotrioz do cytozolu powoduje stały ubytek reszt fosforanowych (fosforanów) ze stromy chloroplastu, a transport reszt fosforanowych z 

cytoplazmy do chloroplastu zabezpiecza ich stałe stężenie w stromie, co jest niezbędne do syntezy ATP w fazie zależnej od światła. 

- Uzupełnienie ubytku reszt fosforanowych umożliwia produkcję ATP w fazie jasnej, niezbędnego do przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy (cyklu 

Calvina). 

 

 ZADANIE  44. 

a) X – pH, Y – aktywność kinazy pirogronianowej  

b) Przykłady odpowiedzi: • Kinaza pirogronianowa przy tym samym pH ma wyższą aktywność w mięśniach szkieletowych niż w 

tkankach ściany żołądka. • Zarówno w mięśniach szkieletowych, jak i w tkankach ściany żołądka aktywność kinazy 

pirogronianowej jest największa w środowisku obojętnym. 

 

ZADANIE  45. 

a. Przykładowe rozwiązania 

O endosymbiotycznym pochodzeniu chloroplastów i mitochondriów świadczy: 

• obecność kolistego DNA/nagiego DNA/DNA niezwiązanego z białkami histonowymi, 

• podobieństwo strukturalne rybosomów chloroplastowych i mitochondrialnych do rybosomów bakteryjnych/70S, 

• otoczenie organellów dwiema (lub więcej w przypadku chloroplastów) błonami (z których wewnętrzna/najbardziej wewnętrzna 

przypomina budową bakteryjną błonę komórkową, a zewnętrzna błona/pozostałe błony mają budowę charakterystyczną 

dla eukariontów), 

• powstawanie mitochondriów i chloroplastów przez podział istniejących/fakt samopowielania się mitochondriów i chloroplastów, 

• podobieństwo sekwencji DNA mitochondriów i chloroplastów do sekwencji DNA bakterii. 

 

b. Przykładowe rozwiązania 

• Stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ transport protonów/H+ przez przenośniki łańcucha transportu elektronów powoduje 

jedynie powstanie różnicy/zwiększa różnicę stężeń tych jonów po obu stronach błony (co napędza syntazę ATP, która 

bezpośrednio przeprowadza syntezę ATP). 

• Stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ synteza ATP zachodzi podczas transportu biernego/dyfuzji protonów/H+ przez 

enzym syntazę ATP/kanał enzymu syntazy ATP/ kanał ATP-azy (a nie podczas transportu elektronów). 

 

c. Przykładowe rozwiązania 

• Transport protonów ze stromy chloroplastów i matriks mitochondriów jest transportem aktywnym, ponieważ zachodzi przy 

udziale energii uwalnianej podczas transportu elektronów. 

• Transport H+ jest aktywny, ponieważ zachodzi w kierunku od stężenia niższego do stężenia wyższego. 

 

 

d. Przykładowe rozwiązania 

Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zahamowania syntezy ATP w chloroplastach lub mitochondriach ze względu na: 

• denaturację enzymu syntazy ATP/zniszczenie struktury syntazy ATP i następnie utratę jego aktywności. 

• denaturację białek w błonie mitochondrialnej uczestniczących w transporcie elektronów (cytochromów/kompleksów 

enzymatycznych) i następnie zahamowanie transportu elektronów. 

 

e. Przykładowe rozwiązanie 

ATP w chloroplastach powstaje w fazie fotosyntezy zależnej od światła (fazie jasnej) i umożliwia przebieg fazy fotosyntezy 

niezależnej od światła (fazy ciemnej)/syntezę aldehydu 3-fosfoglicerynowego/triozy/cukru prostego/regenerację RuBP. 

 

f. Przykładowe rozwiązania 

• W chloroplastach powstaje cukier prosty/cukry/tlen, który może być substratem w oddychaniu wewnątrzkomórkowym/w 

procesach zachodzących w mitochondriach. 

• W mitochondriach powstaje dwutlenek węgla/woda, która jest wykorzystywana w procesie fotosyntezy w chloroplastach. 

• W chloroplastach wytwarzane są związki zasobne w energię, z których jest ona uwalniana podczas procesów zachodzących w 

mitochondriach. 

• W procesach anabolicznych zachodzących w chloroplastach powstają produkty, które są substratami w procesach katabolicznych 

zachodzących w mitochondriach. 

 

ZADANIE  46. a) Nazwa wiązania: peptydowe. Nazwa monomerów: aminokwas/-y; b) kolagen 

 

ZADANIE  47. 

a. Część fosfolipidu oznaczona numerem 1 ma charakter hydrofilowy, ponieważ: • cząsteczki fosfolipidów układają się główkami w stronę roztworu 

wodnego otaczającego liposom i występującego wewnątrz liposomu. • ta część ma bezpośredni kontakt z roztworem wodnym. 

b. Przykładowe rozwiązania: • Błona komórkowa i liposomy zbudowane są z dwuwarstwy fosfolipidowej. • Liposomy i błona komórkowa mają 

podobną budowę, gdyż obie te struktury zbudowane są z fosfolipidów. • Zarówno liposom, jak i błona komórkowa, składają się z dwóch warstw 

fosfolipidów, których hydrofilowe główki są zwrócone na zewnątrz, a hydrofobowe ogonki – do wewnątrz. 

c. Przykładowe rozwiązania:  Wprowadzenie cząsteczek sygnałowych do błony liposomu spowoduje, że lek: 
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• będzie osiągał większe stężenie w tych tkankach lub narządach, których komórki mają receptory rozpoznające te cząsteczki. 

• będzie docierał do konkretnych tkanek lub narządów, których komórki mają receptory rozpoznające te cząsteczki. 

• będzie docierał jedynie do komórek, które mają być poddane terapii, dzięki obecności w nich receptorów rozpoznających cząsteczki sygnałowe. 

 

ZADANIE  48. 

a) Po kolei wierszami: PS I / I PS I i PS II / I i II, nie zachodzi / nie zachodzi / tak, ATP ATP, NADPH + H+, O2 

b) Przykładowe rozwiązania:  • W transporcie cyklicznym nie powstaje NADPH + H+, który jest niezbędny do redukcji węgla (CO2) w cyklu Calvina. 

• Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje zredukowany NADP, który jest niezbędny w fazie niezależnej od światła do wytworzenia PGAl z 

PGA. • Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje pełna siła asymilacyjna, czyli ATP i NADPH + H+, które są niezbędne do (etapu) redukcji w 

cyklu Calvina. 

c) 1. – F, 2. – P, 3. – F 

 

ZADANIE  49. 

a) 1. – P, 2. – P, 3. – P 

b) wierszami: niskie - kwitnie, wysokie – nie kwitnie 
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SKŁADNIKI CHEMICZNE ORGANIZMÓW 

 

 

 

ZWIĄZKI NIEORGANICZNE                ZWIĄZKI ORGANICZNE 

 

woda              sole mineralne                 sacharydy    lipidy    białka        kw. nukleinowe 

 

rozpuszczalne           nierozpuszczalne          inne związki: 

  w wodzie            wykrystalizowane sole np.:   

    (jony)              - barwniki 

            - garbniki 

    -fosforany       - alkaloidy 

    -węglany  kości, pancerze   

-płyny ustrojowe   -siarczany 

-krzemionka       ściana 

-węglan wapnia  komórkowa 

 

WODA 

- (75 – 85% w organizmie); (nasiona 10 – 14%, glony – 98%) 

- umożliwia realizowanie funkcji życiowych w szerokim zakresie temperatur 

- dobry rozpuszczalnik 

- substrat wielu przemian 

 

SACHARYDY 

- cukry proste (3 – 7 at. węgla), np.: ryboza, glukoza 

- dwucukry, np.: sacharoza, maltoza, laktoza 

- wielocukry, np.: skrobia, glikoza, celuloza,chityna 

 

Funkcja 

- zapasowa 

- paliwo biochemiczne 

- budulcowa 

BIAŁKA 

- rozpuszczalne w wodzie (albuminy) - proste (proteiny)-kalagen, albumina 

- nierozpuszczalne w wodzie (kolagen, fibrynogen) - złożone(proteidy)-fosfoproteidy,    metaloproteidy, 

glikoproteidy 

Funkcja 

- budulcowa (protoplast) 

- katalityczna (przyspieszanie reakcji biochemicznych) 

- transportowa (białka błonowe, hemoglobina) 

- lokomotoryczna (białka kurczliwe) 

- regulatorowa (hormony białkowe) 

- receptorowa (receptory białkowe) 

- odpornościowa 

 

LIPIDY 

- proste (glicerol, kwasy tłuszczowe) 

- złożone (glicerol, kwas tłuszczowy, inny związek) 

 

Funkcja 

- zapas energetyczny 

- termoizolator 

- częściowo łagodzi bodźce mechaniczne 

- budulcowa (fosfolipidy) 
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METABOLIZM 

 

ANABOLIZM       KATABOLIZM 

             

         energia              energia 

 

       A + B                                        C    C                                        A + B 

 

niskoenergetyczne         wysokoenergetyczny               wysokoenergetyczny  niskoenergetyczne  

     substraty  produkt                                       substrat                                      produkty 

 

 

- reakcje syntez       - reakcje rozpadu 

umożliwiają syntezę związków     umożliwiają wytwarzanie energii  

budulcowych, energetycznych,     niezbędnej do syntez i wykorzystania 

zapasowych       przez organizm każdego rodzaju pracy 

 

 

- procesy endoergiczne      - procesy egzoergiczne 

fotosynteza       oddychanie 

synteza lipidów       hydroliza makrocząsteczek 

 

 

1) Fotofosforylacja → synteza ATP pod wpływem energii świetlnej 

      chlorofil 

        ADP + Pi + Energia świetlna                                      ATP 

        przenośniki elektronów 

 

2) Fosforylacja oksydacyjna → synteza ATP kosztem energii wyzwalanej w czasie transportu at. H i elektronów na tlen 

 

3ADP + 3Pi + NADH2 + ½ O2 → 3ATP + NAD + H2O 

 

 

3) Fosforylacja substratowa → synteza ATP kosztem energii powstałej z reorganizacji cząstki związku organicznego] 

 

enzym 

wysokoenergetyczny  + Pi + ADP    niskoenergetyczny + ATP 

        substrat                substrat 

 

 

 

Rośliny typu C3       Rośliny typu C4  

- CO2 → rybuloza 1,5 dwufosforan RuBP     - CO2 V→ fosfoenolopirogronian PEP 

- pierwszy trwały produkt                 →   rybuloza 1,5 dwufosforan RuBP 

* kwas 3 fosfoglicerynowy (3 węglowy)    - pierwszy trwały produkt 

* kwas szczawiooctowy (4 węglowy) 

     np. portulak pospolity 

trzcina cukrowa 

kukurydza 

sorgo 
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FOTOSYNTEZA 

 

 

FAZA JASNA 

 

• zależna od światła 

• zachodzi w granach chloroplastów 

• istota → przekształcenie energii świetlnej w energię wiązań chemicznych zawartych w  ATP 

• pierwsze trwałe produkty ATP  siła asymilacyjna 

NADPH2 

• produkt uboczny O2 (fotoliza wody) 

 

 

FAZA CIEMNA 

 

• niezależna od światła 

• zachodzi w stromie 

• istota → redukcja CO2 z wykorzystaniem siły asymilacyjnej 

                → powstanie związków organicznych (asymilaty) 

 

 

 

(PGA1) aldehyd 3-fosfoglicerynowy  

 

trioza C3  do syntez wtórnych 

 

 

        kwasy tłuszczowe                              glukoza                                                 ketokwasy 

 

 

         

      lipidy     - mono          aminokwasy 

- disacharydy sachozydy 

- poli       

 

                białka 

 

 

 

PORÓWNANIE ODDYCHANIA TLENOWEGO Z BEZTLENOWYM 

 

                      ODDYCHANIE 

 

BEZTLENOWE   TLENOWE 

 

substrat oddechowy    glukoza    glukoza 

stopień utlenienia     częściowy   całkowity 

akceptor wodorowy    głównie kwas    tlen atmosferyczny 

pirogronowy 

produkty oddychania    kwasy, alkohole   CO2, H2O 

etapy procesu     glikoliza + redukcje  glikoliza,łańcuch oddechowy 

miejsce zachodzenia    cytoplazma   cytoplazma 

mitochondrium 
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Różnorodność organizmów żywych – zakres materiału 
 

Botanika 

1) Bakterie i sinice (budowa komórki prokariotycznej), sposoby odżywiania i metabolizm, rozmnażanie się i 

rekombinacja informacji genetycznej, postacie bakterii, występowanie w przyrodzie, symbioza, pasożytnictwo 

i chorobotwórczość, znaczenie dla człowieka) 

2) Grzyby (budowa komórki, typy grzybni, cechy charakterystyczne różnych grup systematycznych, sposoby 

odżywiania się sposoby rozmnażania się znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka) 

3) Glony, mszaki, paprotniki, nago- i okrytonasienne, (porównanie budowy komórek, cech morfologicznych 

ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania się tkanek i organów, przystosowania poszczególnych grup 

systematycznych do bytowania w różnorodnych środowiskach wodnych i lądowych, porównanie przemiany 

pokoleń, budowa sporofitu i gametofitu, typowi przedstawiciele poszczególnych grup, gatunki chronione i 

wykorzystanie w lecznictwie. 

 

Zoologia bezkręgowców 

1) pierwotniaki (systematyka i występowanie, plan budowy, czynności życiowe, pasożytnictwo i wywoływane 

choroby), gąbki (budowa, sposób odżywania i rozmnażanie) 

2) jamochłony (stułbie, chełbia modra, koralowce), systematyka i występowanie, budowa ciała i specjalizacja 

komórek, odżywianie, wydalanie, ruch, rozmnażanie płciowe i bezpłciowe, zdolności regeneracyjne 

4) płazińce (wypławki, przywry, tasiemce), obleńce (wrotki, glista ludzka, nicienie), (systematyka, cechy 

charakterystyczne (budowa układów pokarmowego, wydalniczego, nerwowego itp.) i rozmnażanie (cykle 

życiowe) 

6) pierścienice (dżdżownica, nereida, pijawki), (systematyka, budowa morfologiczna i anatomiczna 

dżdżownicy i nereidy, rozmnażanie (przemiana pokoleń i zdolności  regeneracyjne) 

7) stawonogi (rak rzeczny, skorupiaki planktoniczne, owady, pająki), (systematyka anatomiczna raka, owada i 

pająka, skorupiaki jako składnik planktonu, związek między budową owada i środowiskiem życia, przegląd 

systematyczny owadów) 

9) mięczaki (budowa morfologiczna i anatomiczna ślimaków lądowych i wodnych, małż i mątwy, 

rozmnażanie (rozdzielnopłciowość i obojnactwo) 

10) szkarłupnie (jeżowce i rozgwiazdy), (cechy charakterystyczne budowy, rozmnażanie (typy jaj, 

bruzdkowanie i gastrulacja) 

11) porównawczy przegląd budowy bezkręgowców (przystosowania do życia w wodzie i na lądzie, ewolucja 

układów oddechowego, krwionośnego, nerwowego, rozrodczego i pokarmowego, szkielet, wydalanie i 

osmoregulacja, pokrycie ciała, rozmnażanie) 

 

Zoologia kręgowców 

1) zwierzęta pierwouste i wtórouste (zasadnicze różnice w ontogenezie: bruzdkowanie, gastrulacja, 

powstawanie mezodermy i wtórnej jamy ciała). 

2) lancetnik jako pierwotny strunowiec i ogniwo ewolucyjne między bezkręgowcami a kręgowcami. 

3) porównawczy przegląd budowy kręgowców (podobieństwa i różnice), przystosowania anatomiczne i 

fizjologiczne do życia w różnych środowiskach.  

4) ewolucja i budowa układów oddechowego, krwionośnego, nerwowego, rozrodczego, pokarmowego, 

wydalniczego, szkieletu chrzęstnego i kostnego, rozwój termoregulacji. 

 

Literatura: 

1) Podręczniki szkolne 

2) Salomon, Berg, Martin i Villee. Biologia Villeego. Multico.  

3) Jura. Bezkręgowce. PWN.  

4) Mizerski (red.). Tablice biologiczne. Adamantan.  

 

Zastanów się: 

Jakie cechy roślin umożliwiają im życie w środowiskach lądowych? Co czyni grzyby szczególnie przydatne w 

produkcji antybiotyków?  Jak oddychają owady żyjące w wodzie i dlaczego właśnie tak oddychają?  Jakie 

przystosowania do życia w różnych temperaturach można wyróżnić w budowie ssaków? Niektóre ryby potrafią 

oddychać powietrzem atmosferycznym, jakie mają do tego przystosowania i do jakich warunków 

środowiskowych je przystosowują?  
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ZADANIE 1. (2 pkt) 
Schemat przedstawia układ pokarmowy dżdżownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj dwie cechy budowy układu pokarmowego dżdżownicy przystosowujące to zwierzę do odżywiania się oraz 

wyjaśnij znaczenie tych cech. 

 

ZADANIE 2. (2 pkt) 

Włośnica jest groźną chorobą pasożytniczą, prowadzącą nieraz do śmierci 

człowieka. Schemat przedstawia źródła zakażeń tym pasożytem wśród 

ssaków i człowieka. 

 

 Przedstaw dwa sposoby ograniczenia niebezpieczeństwa zakażenia 

się ludzi włośniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 3. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono kwiaty roślin okrytonasiennych: A – kwiat trawy ze zredukowanym okwiatem, oraz B – kwiat czyśćca 

(jasnotowate) z okwiatem zróżnicowanym na kielich i koronę. 

 
Podaj, który z kwiatów – A czy B – jest wiatropylny. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając jedną widoczną na rysunku 

cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności. 

 

 

 

ZADANIE 4. (2 pkt) 

Pchła ludzka jest pasożytem zewnętrznym człowieka. Całkowity rozwój tego owada trwa zależnie od warunków 

zewnętrznych od 18 do 332 dni. Zapłodnione samice po napiciu się krwi człowieka składają jaja, z których rozwijają się 

beznogie, ruchliwe i robakowate larwy, żywiące się resztkami organicznymi. Po dwukrotnym linieniu następuje 

przeobrażenie larwy w poczwarkę, z której powstaje imago. Imago żyje od 3 do 4 miesięcy i żywi się krwią. 

a) Podaj nazwę typu przeobrażenia występującego w cyklu rozwojowym pchły ludzkiej. 

 

 

b) Uzupełnij schemat cyklu rozwojowego pchły ludzkiej, wpisując wszystkie stadia rozwojowe wymienione w 

tekście. 


