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ZADANIE 41. (1 pkt) 

Współczynnik oddechowy WO (RQ) to iloraz objętości dwutlenku węgla wydalonego przez organizm i objętości 

zużytego tlenu. W przypadku zużywania węglowodanów jako źródła energii współczynnik przyjmuje wartość równą 

jedności, dla białek – około 0,9, a dla tłuszczów – około 0,7. U pewnego gatunku owada, którego larwy są roślinożerne, 

mierzono zmiany wartości WO podczas procesu przeobrażania. Stwierdzono, że przed przejściem w stadium poczwarki, 

kiedy larwy stały się nieruchliwe i nie pobierały pokarmu, ich współczynnik oddechowy zmniejszył się z 0,99 do 0,85. 

Na podstawie przedstawionych informacji podaj przypuszczalne wyjaśnienie spadku wartości współczynnika 

WO u badanego owada. 

 

 

ZADANIE 42. (2 pkt) 

Warunki wysokogórskie, charakteryzujące się szczególnie niskim ciśnieniem atmosferycznym i obniżonym ciśnieniem 

parcjalnym tlenu, są przyczyną występowania tzw. „górskiego typu adaptacyjnego” u ludzi stale mieszkających na tych 

obszarach. Występują u tych osób charakterystyczne cechy morfologiczno-fizjologiczne, których przykłady 

zamieszczono poniżej. Cechy adaptacyjne ludzi żyjących w warunkach wysokogórskich w porównaniu z cechami ludzi 

mieszkających na nizinach to: 

A. większy udział szpiku czerwonego w kościach, 

B. większe stężenie hemoglobiny w erytrocytach, 

C. zwiększona częstotliwość oddechów, 

D. większa pojemność płuc, 

E. szybsze tętno. 
Na podstawie: Biologia. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. W. N. Jarygina, Warszawa 1991. 

 

Spośród wymienionych cech (A–E) wybierz jedną związaną z funkcjonowaniem układu krwionośnego i jedną 

związaną z funkcjonowaniem układu oddechowego. Uzasadnij znaczenie adaptacyjne każdej z tych cech do życia 

ludzi w warunkach wysokogórskich. 

 

 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

Regulacja metabolizmu związana jest m.in. z regulacją działania enzymów – ich aktywacją lub hamowaniem. Wiele 

enzymów, aby pełnić funkcje katalityczne, wymaga przyłączenia cząsteczek, zwanych kofaktorami. Mogą nimi być 

małe jednostki niebiałkowe, np. jony metali, lub złożone niebiałkowe cząsteczki organiczne, nazwane koenzymami, np. 

NAD+ czy FAD. Na schematach przedstawiono różne sposoby (A–D) hamowania (inhibicji) pracy enzymu. 

 
Podaj oznaczenia literowe dwóch mechanizmów hamowania pracy enzymu, innych niż blokada centrum 

aktywnego. Opisz, na czym polega każdy z wybranych mechanizmów. 

INSTYTUT   MEDICUS 
Kurs przygotowawczy do matury 
i rekrutacji na studia medyczne  
Rok 2020/2021 
 
www.medicus.edu.pl    
tel. 501 38 39 55 
  

Biologia 5 



ZADANIE 44. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ temperatury na pobieranie jonów potasu i 

fosforu przez korzenie roślin. Doświadczenie prowadzono w hydroponicznej (wodnej) hodowli roślin kukurydzy, 

których część umieszczono w roztworze soli potasu, a część – w roztworze soli fosforu. Stężenie jonów w każdym z 

roztworów wynosiło 0,25 mmol/l. 

  

Temperatura 

(°C) 

Intensywność pobierania 

jonów [j. umowne] 

Potas fosfor 

10 0,40 0,10 

20 0,90 0,30 

30 1,10 0,50 

40 1,00 0,60 
Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, Warszawa 2002. 

 

Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres liniowy ilustrujący wpływ temperatury na intensywność 

pobierania jonów potasu i fosforu. Zastosuj jeden układ współrzędnych. 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Niektóre rośliny do zakwitania wymagają odpowiednich bodźców zewnętrznych. Najczęściej są to właściwy stosunek 

długości dnia i nocy – tzw. fotoperiod lub czasowe potraktowanie młodych roślin niską temperaturą, czyli tzw. 

wernalizacja. Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było zbadanie wpływu fotoperiodu i wernalizacji siewek 

na zakwitanie pewnej odmiany pszenicy ozimej. W tym celu hodowane rośliny podzielono na dwie grupy: 

- grupa I – rośliny, które hodowano cały czas w temperaturze ok. 20 °C (brak wernalizacji), rozdzielono i połowę z nich 

hodowano w warunkach krótkiego dnia, a drugą połowę hodowano w warunkach dnia długiego, 

- grupa II – rośliny, które poddano wernalizacji, rozdzielono i również hodowano w temperaturze 20 °C – połowę tych 

roślin w warunkach krótkiego dnia, a drugą połowę w warunkach dnia długiego. 

Krótki dzień w doświadczeniu to mniej niż 10 godzin oświetlenia, a długi dzień – więcej niż 10 godzin oświetlenia. 

Wyniki tego doświadczenia przedstawiono na rysunku. 

 
 

a) Sformułuj wniosek wynikający z powyższego doświadczenia, który dotyczy warunków niezbędnych do 

zakwitania tej odmiany pszenicy w środowisku naturalnym. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego w krajach tropikalnych położonych blisko równika nie należy wprowadzać upraw odmiany 

pszenicy, która była badana w doświadczeniu. Podaj argument odnoszący się do wyników tego doświadczenia. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 46. (1 pkt) 

Na opakowaniach nawozów dla roślin doniczkowych znajdują się dokładne informacje dotyczące ich stosowania. 

Używanie roztworu nawozów o zbyt wysokim stężeniu jest  dla roślin szkodliwe i może skutkować m.in. ich 

zwiędnięciem. Wyjaśnij, dlaczego podlewanie roślin roztworami nawozów o zbyt wysokim stężeniu 

może skutkować ich zwiędnięciem. 

 

 

 



ZADANIE 47. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krwi 

człowieka. 

 

 
 

a) Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie literą X, oraz wyjaśnij jego znaczenie w przebiegu 

infekcji HIV. 

 

 

 

 

b) Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione rozpoznawanie tego wirusa przez 

układ odpornościowy zainfekowanej osoby. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 48. (4 pkt) 

Oceń prawdziwość zdań dotyczących wymiany gazowej w płucach i tkankach, zaznaczając swój wybór znakiem „+" 

w odpowiedniej rubryce tabeli. 

 Prawda Fałsz 

a) Erytrocyty prawie w całości transportują dwutlenek węgla powstający podczas 

procesów przemiany materii. 

  

b) Hemoglobina wykazuje zdolność do łączenia się z tlenkiem węgla.   

c) Zawarte w hemie żelazo w obecności tlenu ulega reakcji utlenienia, tworząc tzw. 

oksyhemoglobinę. 

  

d) Tworzenie się oksyhemoglobiny i karboksyhemoglobiny zależy od temperatury i pH 

środowiska. 

  

 

 

ZADANIE 49. (3 pkt) 

Na podstawie analizy zależności przedstawionych na wykresach podaj, który z nich 

(A czy B) dotyczy organizmu stałocieplnego. Ustal, czy badany parametr u tego 

organizmu podlega jego wewnętrznej kontroli, i uzasadnij swoją odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 50. (3 pkt) 

Choremu na grypę 2 razy dziennie przez 5 dni mierzono temperaturę ciała. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli: 

Doba Godzina Temperatura ciała [°C] 

1. 6 37,5 

 

 
18 38,3 

2. 6 38,5 

 

 
18 39,5 

3. 6 38,1 

 

 
18 37,5 

4. 6 37,5 

 

 
18 37,0 

5. 6 36,6 

 

 
18 36,0 

Narysuj wykres, ilustrujący wahania temperatury ciała badanego chorego w czasie. Ustal, czy przedstawiony 

parametr środowiska wewnętrznego organizmu mieści się w tzw. zakresie tolerancji. 

 

 

 

ZADANIE 51. (2 pkt) 

Tabela przedstawia cztery prawdopodobne przypadki (A, B, C i D) zróżnicowania czynnika Rh krwi płodu i matki. W 

jednym przypadku może dojść do konfliktu serologicznego.  

 

Przypadek Matka                                                            Dziecko (płód) 

A Rh (+) brak przeciwciał anty-Rh         Rh (+)     

B Rh (+) brak przeciwciał anty-Rh Rh (-)  

C Rh (-)  brak przeciwciał anty-Rh Rh (-)   

D    Rh (-)  występują przeciwciała anty-Rh Rh (+)  

 

Wybierz przypadek, w którym może wystąpić konflikt serologiczny i wyjaśnij, na czym on polega. 

 

 

 

 

ZADANIE 52. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono stężenie przeciwciał w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi immunologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj dwie różnice miedzy pierwotną i wtórną odpowiedzią immunologiczną. 



ZADANIE 53. (3 pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania. 

Limfocyty są najważniejszymi elementami układu immunologicznego. U ssaków układ ten ma wyjątkowe właściwości 

do wytwarzania przeciwciał przeciw wielu milionom różnych obcych czynników, które mogą przedostać się do 

organizmu. Poza tym układ immunologiczny „zapamiętuje" te czynniki i powtórne działanie  tej samej substancji, 

powoduje silniejszą i szybszą odpowiedź immunologiczną. Istnieją dwa rodzaje mechanizmów immunologicznych: 

humoralny i komórkowy. Oba te mechanizmy reagują na antygeny - zazwyczaj substancje białkowe, które są obce dla 

organizmu, takie jak bakterie lub obca tkanka. Za odporność humoralną odpowiedzialne są krążące we krwi przeciwciała, 

które występują we frakcji gamma-globulin, białek osocza. Jest to główna linia obrony przeciw infekcjom bakteryjnym. 

Odporność komórkowa jest odpowiedzialna za opóźnione reakcje alergiczne i odrzucanie przeszczepionej 

obcej tkanki. Odporność komórkowa stanowi główną linię obrony przeciw infekcjom wirusowym, grzybiczym i 

niektórym bakteriom, np. prątkom gruźlicy. Odporność ta zabezpiecza również przed nowo tworami. 

 

a) Podaj, jakie mogą być przyczyny odrzucenia przeszczepu przez organizm  człowieka. 

 

 

b) Wyjaśnij, jak należy postępować z chorym po przeszczepie, aby zmniejszyć  ryzyko odrzucenia przeszczepu. 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego dawca przeszczepu powinien być blisko spokrewniony z biorcą. 

 

 

ZADANIE 54. (1 pkt) 

Wpisz w wolne kratki odpowiednie informacje dotyczące limfocytów T. Wykorzystaj tylko trzy określenia z podanych: 

śledziona, grasica, płyny ciała, szpik kostny. 

 

1. miejsce powstania  

II. miejsce dojrzewania  

III. miejsce działania  

 

 

ZADANIE 55. (2 pkt) 

Ból jest mechanizmem obronnym. Informuje organizm o konieczności zareagowania na bodźce, które zaburzają homeostazę 

organizmu. Receptory bólu znajdują się niemal w każdej tkance człowieka. Stanowią je dendryty niektórych neuronów czuciowych, 

które przewodzą impulsy nerwowe do rdzenia kręgowego, następnie do mózgu, gdzie z kolei zyskujemy pełną świadomość bólu. 

Doznanie bólu z ośrodków znajdujących się w mózgu kierowane jest do odpowiedniego miejsca, które jest jego źródłem. Uważa się, 

że pewna substancja P, działając jako transmiter, uczestniczy w przekazywaniu synaptycznym czucia bólu. Niektóre substancje, np. 

morfina, hamują wydzielanie substancji P w neuronach przewodzących czucie bólu i w ten sposób znoszą to uczucie. Organizm 

człowieka ma własny mechanizm kontroli bólu, a mianowicie mózg i przysadka mózgowa uwalniają peptydy, które hamują 

wydzielanie substancji P. 

 

Po przeczytaniu tekstu określ miejsce, w którym mogą zadziałać środki przeciwbólowe na drodze przewodzenia impulsu oraz 

przedstaw schematycznie jego przepływ od receptora do mózgu po zadziałaniu bodźca bólowego. 

 

 

 

ZADANIE 56. (2 pkt) 

Do jednakowej wielkości pojemników wyłożonych cienką warstwą wilgotnej waty wysiano po 100 nasion pewnego chwastu. 

Pojemniki podzielono na dwie grupy, które umieszczono w identycznych warunkach środowiskowych. Nasiona grupy I 

podlewano wodą, a nasiona grupy II podlewano roztworem wody i roztartych liści słonecznika. Po pięciu dniach 

stwierdzono, że w grupie I nasiona chwastu wykiełkowały w 95%, a w grupie II nasiona wykiełkowały w 25%. 

a) Podaj, która z grup (I czy II) była grupą kontrolną w tym doświadczeniu. Swój wybór uzasadnij jednym 

argumentem. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego w grupie II roślin wykiełkowało mniej nasion. 

 

ZADANIE 57. (3 pkt) 

Na rysunkach pokazano różne rodzaje składników morfotycznych krwi. Podaj, który z nich przedstawia makrofaga. Określ 

dwie cechy tego rodzaju komórek wykazujące związek ich budowy z funkcją, jaką pełnią w organizmie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 58. (2 pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaż, który z prezentowanych rodzajów przeszczepów ma większe szansę powodzenia i uzasadnij swój wybór 

jednym argumentem. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 59. (2 pkt) 

Z podanych niżej zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące procesów zachodzących w układzie 

pokarmowym człowieka. 

A. Enzymy trawienne są wydzielane w każdym z odcinków przewodu pokarmowego. 

B. Żółć jest enzymem powodującym zmniejszenie napięcia powierzchniowego i emulgację tłuszczów. 

C. W przewodzie pokarmowym wytwarzane są hormony pobudzające wydzielanie soków trawiennych. 

D. W przewodzie pokarmowym człowieka wydzielane są enzymy umożliwiające rozkład celulozy z pokarmów roślinnych. 

E. Trypsynogen wytwarzany jest przez trzustkę i uwalniany do dwunastnicy. 

 

ZADANIE 60. (2 pkt) 

Geotropizm jest reakcją ruchową organów roślin na działanie siły przyciągania ziemskiego. Nierównomierny wzrost korzenia i 

łodygi ma związek z nierównomiernym rozmieszczeniem w tych organach hormonów wzrostu zwanych auksynami, które 

przemieszczają się w roślinie zgodnie z kierunkiem działania siły grawitacji. Rysunki przedstawiają siewki gorczycy: 

A - usytuowanej pionowo, B i C usytuowanych poziomo (B wczesna faza doświadczenia. C późna faza doświadczenia). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyjaśnij mechanizm wygięcia się pędu (uwzględniając rolę auksyn) oraz uzasadnij, która z reakcji - pędu 

czy korzenia - jest przykładem geotropizmu ujemnego. 

 

 

 

 

ZADANIE 61. (2 pkt) 

Związkami pokarmowymi roślin są między innymi różne sole mineralne pobierane z gleby. Ciekawe jest. że 

organizmy fotoautotroficzne nie do końca wybiórczo pobierają składniki mineralne i dlatego obok rzeczywiście 

potrzebnych, pobierają też takie, które wykazują właściwości toksyczne.  Należą do nich między innymi 

związki glinu, których wpływ na rozwój sadzonek sosny ilustrują poniższe rysunki. 

 
Sformułuj dwie hipotezy, których potwierdzeniem mogą być wyniki doświadczenia  zilustrowane rysunkami. 

 



ZADANIE 62. (2 pkt) 

W pewnej miejscowości większość mieszkańców sprzeciwiła się planowanej tam budowie ośrodka  dla nosicieli 

wirusa HIV, w tym chorych na AIDS. Mieszkańcy uzasadniali swój sprzeciw troską o zdrowie własne i swoich dzieci. 

Przedstaw dwa różne argumenty, które pozwolą przekonać mieszkańców tej miejscowości, że sama 

obecność nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS nie powoduje zagrożenia zakażeniem. 

 

 

 

ZADANIE 63. (2 pkt) 

Rysunek ilustruje wyniki doświadczenia badającego wpływ gibereliny i niskiej temperatury na zakwitanie marchwi. 

I - roślina kontrolna, tj. nie poddana działaniu gibereliny ani niskiej temperatury 

II - roślina poddana działaniu gibereliny 

III - roślina uprzednio przetrzymywana przez 6 tygodni w niskiej temperaturze 

 

a) Sformułuj wniosek na podstawie otrzymanych wyników doświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zaproponuj praktyczne wykorzystanie wyników przeprowadzonego 

doświadczenia. 

 
 
 
 
 

 

 

ZADANIE 64. (1 pkt) 

Błonnik - składnik ścian komórkowych roślin, jest potencjalnym źródłem energii niedostępnym dla większości zwierząt, 

gdyż brak im enzymów rozkładających ten cukier. Na podstawie specjalnych pomiarów obliczono, że np. owca (która nie 

ma enzymów rozkładających błonnik) wykorzystuje jednak energię zawartą w spożytym błonniku aż w 87%. Wyjaśnij, 

co umożliwia owcy wykorzystanie błonnika jako źródła energii. 

 

  

 

 

ZADANIE 65. (2 pkt) 

1 kg suchych (zawierających 10 - 12% wody) ziarniaków jęczmienia wydziela w ciągu doby 0,4 mg CO2. Wzrost 

uwodnienia tych nasion do 33% powoduje zwiększenie produkcji CO2 do 2000 mg CO2 na dobę. 

a)   Oblicz, ile razy zwiększyła się produkcja CO2 przy wzroście uwodnienia nasion do 33%. 

 

 

 

b)  Wyjaśnij, dlaczego wraz ze wzrostem uwodnienia nasion wzrasta ilość wytwarzanego przez nie CO2. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 66. (3 pkt) 

Dwa wodne roztwory A i B zostały oddzielone błoną o właściwościach błony biologicznej. Określ wypadkowy kierunek 

ruchu cząsteczek wody miedzy roztworami w kolejnych przypadkach.  

 

Stężenie substancji w roztworze A  

(w mol/dm3) 

Stężenie substancji w roztworze B 

(w mol/dm3) 

Kierunek ruchu cząsteczek wody 

0,2 0,5  

0,1 0,02  

0,01 0,01  

    

 

 

 

 

 



ZADANIE 67. (1 pkt) 

W pewnym zakresie pH środowiska badano aktywność dwóch enzymów trawiennych: trypsyny i pepsyny. Grubą linią 

na wykresie przedstawiono zmiany aktywności trypsyny. Która krzywa odpowiadałaby zmianom aktywności 

pepsyny? 

 
 

 

ZADANIE 68. (1 pkt) 

W laboratorium przeprowadzono eksperyment, uzyskując następujące rezultaty. Białe myszy hodowane za młodu w 

temperaturze około 6°C osiągały większe rozmiary ciała od kontrolnych (15°C), a z kolei hodowane w wyższej 

temperaturze (26°C) były mniejsze. Wyjaśnij, dlaczego zwierzęta hodowane w niższej temperaturze osiągały większe 

rozmiary. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 69. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono proces syntezy mocznika. 

 
 

Wyjaśnij, dlaczego proces ten przebiega w wątrobie i zlokalizowany jest częściowo na terenie mitochondriów. W 

uzasadnieniu posłuż się dwoma argumentami. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 70. (1 pkt) 

Tempo procesów fizjologicznych przebiegających u organizmów zmiennocieplnych jest w dużej mierze uzależnione 

od temperatury otoczenia. Zaobserwowano, że jeśli wąż może wybrać sobie położenie w stosunku do źródła ciepła, to 

zbliża się do niego w okresie trawienia, zaś odsuwa się podczas głodu. Wyjaśnij, co jest przyczyną takiego 

zachowania się węży podczas trawienia pokarmu, a co w czasie długotrwałej głodówki. 

 



ZADANIE 71. (2 pkt) 

Poniżej zamieszczony wykres przedstawia zależność między wilgotnością nasion kilku gatunków roślin a natężeniem 

procesu oddychania. 

 

Sformułuj dwa wnioski wynikające z analizy wykresu. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 72. (1 pkt) 

W usuwaniu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu do otoczenia, poza układem 

wydalniczym, uczestniczą też inne struktury organizmu człowieka. Wymień taką strukturę i przypisz jej rodzaj (rodzaje) 

wydalanych produktów przemiany materii. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 73. (1 pkt) 

Wzrost i naprawa mięśni są kontrolowane przez sygnały chemiczne, których pojawienie się zależy między innymi od 

aktywności dwóch genów: jeden z nich koduje białkowy czynnik wzrostu IGF1, a drugi miostatynę. Białko IGF1 pobudza 

występujące w pobliżu włókien mięśniowych komórki satelitarne (satelitowe) do podziałów, natomiast miostatyna 

zatrzymuje podziały tych komórek. Dzielące się komórki satelitarne (satelitowe) łączą się z uszkodzonymi włóknami 

mięśniowymi by pomóc w ich naprawie, co w efekcie daje większe i silniejsze mięśnie. Na podstawie analizy tekstu, 

uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały 

zależność pomiędzy ilością obu białek, liczbą komórek satelitarnych (satelitowych) i szybkim przyrostem masy mięśni. 

 
Ilość białka IGF1 

(mała / duża) 

Ilość miostatyny 

(mało / dużo) 

Liczba komórek satelitarnych 

(maleje / rośnie) 
Przyrost masy mięśni  

       

 



ZADANIE 74. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono dwa zestawy doświadczalne (zestaw I i II) przygotowane do zaplanowanego doświadczenia. Jego 

wyniki miały być ustalone poprzez zliczanie kiełkujących nasion w każdym zestawie co 3 dni, w ciągu 12 dni trwania 

doświadczenia. 

 

 
Sformułuj problem badawczy do zaplanowanego doświadczenia. 

 

 

 

ZADANIE 75. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przekrój przez kosmek ze ściany jelita cienkiego człowieka. 

 

 
W tabeli poniżej zaznacz szereg (spośród I-IV), w którym literom A, B i cyfrom 1, 2 prawidłowo przyporządkowano 

odpowiednie określenia. 

 

 A  B  1  2  

I  
Naczynie 

włosowate  

Naczynie 

limfatyczne  Transport cukrów  Transport aminokwasów  

II  
Naczynie 

limfatyczne  

Naczynie 

włosowate  Transport aminokwasów  
Transport kwasów tłuszczowych  

III  
Naczynie 

włosowate  

Naczynie 

limfatyczne  Transport aminokwasów  
Transport kwasów tłuszczowych  

IV  
Naczynie 

limfatyczne  

Naczynie 

włosowate  

Transport kwasów 

tłuszczowych  Transport cukrów prostych  

 

ZADANIE 76. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji. Widoczne są erytrocyty dawcy zaglutynowane 

przez aglutyniny biorcy. Dawca ma grupę krwi B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jaką grupę krwi może mieć biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej. 

A. grupa krwi A    B. grupa krwi B    C. grupa krwi AB     D. grupa krwi 0 

 

b) Uzasadnij swój wybór. 

 

 

 

 

 



ZADANIE 77. (1 pkt) 

Obrane surowe ziemniaki ciemnieją w kontakcie z powietrzem. Proces ten związany jest z działaniem obecnej w bulwach 

ziemniaka oksydazy polifenolowej – enzymu, który katalizuje reakcje utleniania zawartych w bulwach związków 

polifenolowych. Wyjaśnij, dlaczego ugotowane ziemniaki nie ciemnieją w kontakcie z powietrzem. 

 

 

 

ZADANIE 78. (2 pkt) 

Erytropoeza, czyli proces powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), zachodzi w czerwonym szpiku kostnym. W 

początkowych jej etapach w erytroblaście intensywnie syntetyzowane są kwasy rybonukleinowe niezbędne do produkcji 

hemoglobiny. Erytroblasty stopniowo wypełniają się hemoglobiną, tracąc niektóre organella komórkowe. Ostatni etap 

dojrzewania erytrocytów ssaka polega na usunięciu jądra komórkowego. Podaj dwa argumenty na rzecz tezy, że zmiany 

zachodzące podczas dojrzewania erytrocytów służą ich specjalizacji do transportu tlenu. 

 

 

ZADANIE 79. (2 pkt) 

Gruczoły ślinowe wydzielają do jamy ustnej człowieka około 1,5 l śliny w ciągu doby. Ślina zawiera: 

– α-amylazę ślinową trawiącą polisacharydy, 

– lipazę ślinową zapoczątkowującą trawienie tłuszczów w żołądku (wraz z lipazą żołądkową), 

– mucyny – glikoproteiny, których rolą jest zwilżenie pokarmu, sklejanie bakterii i ochrona błony śluzowej jamy ustnej, 

– lizozym, który niszczy ścianę komórkową bakterii, 

– laktoferrynę, której rolą jest wiązanie żelaza i działanie bakteriostatyczne, 

– białka bogate w prolinę, które ochraniają szkliwo zębów i wiążą toksyczne taniny. 

a) Wyjaśnij, dlaczego w żołądku, mimo obecności lipazy ślinowej i lipazy żołądkowej, trawienie tłuszczów odbywa się 

w znacznie mniejszym stopniu niż w dwunastnicy. 

 

 

 

b) Na podstawie informacji zawartych w tekście wyjaśnij, dlaczego u chorych z niedoborem wydzielania śliny 

(kserostomia) próchnica zębów występuje częściej niż u ludzi z prawidłowym wydzielaniem śliny. 

 

 

 

 

ZADANIE 80. (2 pkt) 

Aktywność enzymów może być hamowana przez cząsteczki zwane inhibitorami. Na schemacie przedstawiono dwa rodzaje 

hamowania aktywności enzymów. 

 
 

Na podstawie schematu opisz, na czym polega hamowanie: 

kompetycyjne (A):  

 

 

niekompetycyjne (B): 

 

ZADANIE 81. (2 pkt) 

W peroksysomach znajdują się enzymy, które biorą udział w reakcjach utleniania związków organicznych tlenem 

cząsteczkowym. Produktem wielu z tych reakcji jest szkodliwy dla komórki, bardzo reaktywny nadtlenek wodoru (H2O2). 

Zabezpieczeniem przed H2O2 jest obecność w peroksysomach enzymu katalazy, który rozkłada nadtlenek wodoru na wodę i 

tlen cząsteczkowy. Uczniowie postanowili sprawdzić, czy w tkankach roślinnych występuje enzym katalaza. W tym celu w 

dwóch probówkach A i B umieścili równe objętości soku ze startego surowego ziemniaka. Sok w probówce A zagotowali i 

ostudzili, a następnie do obydwu probówek dodali taką samą ilość roztworu H2O2 (wody utlenionej). 

a) W której z probówek (A czy B) zajdzie reakcja rozkładu H2O2 i jakie zmiany będą widoczne w tej probówce? 

 

 

 

b) Wyjaśnij, w jakim celu zagotowano sok w probówce A. 

 

 

 

 

 



ZADANIE 82. (1 pkt) 

Poniżej opisano przebieg reakcji odpornościowej. Po wniknięciu czynnika  chorobotwórczego do organizmu, komórki 

pamięci immunologicznej rozpoznały antygeny na jego powierzchni. Intensywne podziały tych komórek doprowadziły do 

powstania dużej ilości limfocytów produkujących odpowiednie przeciwciała. Poziom przeciwciał wzrósł tak znacznie, że w 

ciągu kilku dni infekcja została powstrzymana. Napisz, czy opisana reakcja jest pierwotną, czy wtórną odpowiedzią 

immunologiczną. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

ZADANIE 83. (3 pkt) 

Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy 

dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin – A i B. 

 
 

a) Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w efektywności wykorzystania dwutlenku węgla przez rośliny grupy A i 

grupy B, przy stężeniu CO2 występującym w atmosferze ziemskiej. 

 

 

b) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących wpływu stężenia dwutlenku węgla na intensywność 

fotosyntezy u roślin grupy A i grupy B. Wpisz w tabeli znak X w polu P (prawda) lub w polu F (fałsz). 

 P F 

1. Zawartość CO2 w atmosferze jest czynnikiem ograniczającym intensywność fotosyntezy zarówno dla 

roślin grupy A, jak i dla roślin grupy B. 

  

2. Wzrost stężenia CO2 do 0,1% powoduje wzrost intensywności fotosyntezy zarówno u roślin grupy A, jak i 

u roślin grupy B. 

  

3.Przy stężeniu CO2 o połowę wyższym niż przeciętnie występujące w atmosferze rośliny grupy B 

intensywniej przeprowadzają fotosyntezę niż rośliny grupy A. 

  

 

c) Stwierdzono, że przy niskim natężeniu światła wzrost stężenia CO2 w powietrzu nie powoduje wzrostu 

intensywności fotosyntezy. Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 84. (3 pkt) 

Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za transport wody w roślinie jest parcie korzeniowe. Proces ten jest 

uwarunkowany głównie aktywnym pobieraniem z roztworu glebowego niektórych jonów, co skutkuje wnikaniem wody i jej 

przemieszczaniem się w górę rośliny. Udowodniono, że w warunkach niedoboru tlenu oraz pod wpływem inhibitorów 

oddychania tlenowego parcie korzeniowe zanika. 

 

a) Opisz, w jaki sposób przeprowadzić obserwację (co trzeba zrobić i co zaobserwować), aby przekonać się o 

występowaniu parcia korzeniowego, mając do dyspozycji podlaną roślinę niecierpka, rosnącą w doniczce. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego parcie korzeniowe ustaje pod wpływem inhibitorów oddychania tlenowego. 

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego wczesną wiosną u drzew i krzewów okrytonasiennych parcie korzeniowe jest jedynym 

mechanizmem umożliwiającym przemieszczanie się wody w górę rośliny. 

 

 



 

 

ZADANIE 85. (4 pkt) 

Na schemacie przedstawiono mechanizm transportu asymilatów w roślinie. 

 
 

a) Zaznacz grupę roślin, u których występuje mechanizm transportu asymilatów przedstawiony na schemacie.  

A. mszaki B. paprotniki C. nagonasienne D. okrytonasienne. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

b) Określ, co jest siłą napędową ruchu roztworu sacharozy w rurkach sitowych. 

 

 

c) Uporządkuj poniższe stwierdzenia tak, aby prawidłowo przedstawiały kolejne etapy załadunku i rozładunku 

sacharozy w roślinie. W tym celu wpisz w pola tabeli brakujące oznaczenia cyfrowe. 

1. Sacharoza nagromadzona w komórkach rurek sitowych obniża w nich potencjał wody. 

2. Transport sacharozy z rurek sitowych do komórek akceptora, np. komórek miękiszowych korzenia. 

3. Transport sacharozy z komórek przyrurkowych do rurek sitowych. 

4. Wzrost potencjału wody w rurkach sitowych jest przyczyną przepływu wody do naczyń. 

5. Zmniejszenie potencjału wody w rurkach sitowych skutkuje przepływem wody z naczyń. 

6. Transport sacharozy z komórek miękiszu asymilacyjnego do komórek przyrurkowych. 

7. Malejące stężenie sacharozy w rurkach sitowych skutkuje wzrostem potencjału wody. 

 

ZADANIE 86 (3pkt).  

Skrętnicę, która jest nitkowatym glonem zawierającym spiralnie skręcony chloroplast, umieszczono w roztworze 

zawierającym zdolne do aktywnego ruchu bakterie tlenowe. Wykonano trzy powtórzenia doświadczenia (A–C), które różniły 

się sposobem oświetlenia wybranej komórki skrętnicy: 

• zestaw A – komórka skrętnicy była oświetlona światłem białym punktowo w dwóch miejscach (1 i 2) 

• zestaw B – komórka skrętnicy była oświetlona równomiernie światłem białym 

• zestaw C – komórka skrętnicy była oświetlona punktowo światłem czerwonym w miejscu (3) i zielonym – w miejscu (4). 

Każdy z zestawów był zabezpieczony przed dostaniem się powietrza atmosferycznego z zewnątrz. Po pewnym czasie można 

było zaobserwować charakterystyczne rozmieszczenie bakterii wokół komórek skrętnicy. Warunki i wyniki doświadczenia 

zilustrowano na poniższych rysunkach. 

 
 

 

a) Wyjaśnij, czym jest spowodowany sposób rozmieszczenia bakterii przedstawiony na rysunku B. W odpowiedzi 

uwzględnij odpowiedni proces zachodzący w komórce skrętnicy. 



 

b) Spośród podanych propozycji wybierz dwa właściwe sformułowania problemu badawczego i dwa odpowiednio 

sformułowane wnioski dotyczące przedstawionych doświadczeń. Wpisz numery tych propozycji w wyznaczone 

miejsca. 

1. Wpływ barwy światła na zachodzenie procesu fotosyntezy w komórkach skrętnicy. 

2. W procesie fotosyntezy komórki skrętnicy wykorzystują światło o czerwonej barwie. 

3. W którym obszarze komórki skrętnicy zachodzi proces fotosyntezy? 

4. Badania nad wykorzystaniem światła w procesie fotosyntezy. 

5. W cytozolu skrętnicy nie zachodzi faza fotosyntezy zależna od światła. 

Problemy badawcze: ……………..….……….…………. 

Wnioski: ………………………...………………...……. 

Zestaw A. ciemność Zestaw B. światło białe Zestaw C. ciemność 

 

c) Oceń, czy na podstawie przedstawionych doświadczeń można stwierdzić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią 

– przemieszczają się w kierunku światła. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając odpowiedni zestaw doświadczalny. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 87. (4pkt) 

Na schemacie przedstawiono wartości ciśnień parcjalnych (prężności) gazów oddechowych w powietrzu atmosferycznym, w 

pęcherzykach płucnych oraz we krwi naczyń krwionośnych. 

Legenda: 

O2 P – ciśnienie parcjalne tlenu 

CO2 P – ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (tlenku węgla(IV)) 

 
 

 

a) Korzystając z danych na schemacie, narysuj wykres słupkowy porównujący ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku 

węgla w powietrzu pęcherzykowym oraz we krwi tętnicy płucnej i żyły płucnej. 

 

 

 

 

b) Zaznacz na rysunku za pomocą strzałki kierunek przepływu krwi w naczyniu włosowatym. 

 

c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe 

określenie. 

Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyk 

płucny zachodzi na drodze (dyfuzji / transportu aktywnego).  

Ponieważ ciśnienie parcjalne tlenu we krwi doprowadzanej do pęcherzyka płucnego jest (wyższe / niższe) niż w pęcherzyku 

płucnym, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w tej krwi jest (wyższe / niższe) niż w pęcherzyku płucnym, tlen przenika z 

pęcherzyka do krwi, natomiast dwutlenek węgla przenika z krwi do pęcherzyka płucnego. 

 

d) Wyjaśnij, dlaczego wartości ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętnicy płucnej są niższe niż wartości ciśnienia 

parcjalnego we krwi żyły płucnej. W odpowiedzi uwzględnij wymianę tego gazu zachodzącą w płucach oraz w 

tkankach organizmu. 

 

 

 

 



ZADANIE 88. (3pkt)  

Przeprowadzono doświadczenie badające intensywność zachodzenia pewnego procesu w liściu wybranej rośliny. Poniżej 

przedstawiono opis przebiegu doświadczenia i uzyskane wyniki. Obie strony blaszki liścia wybranej rośliny zakryto suchymi 

papierkami kobaltowymi. Suchy papierek kobaltowy ma kolor niebieski, natomiast wilgotny zmienia kolor na różowy. 

Ogonek liścia umieszczono w probówce z wodą, na której powierzchnię naniesiono warstwę 

oleju. Trzeci taki sam papierek, zawieszono na statywie w pewnej odległości od liścia. Cały zestaw badawczy umieszczono 

pod szklanym kloszem, zapewniając jednocześnie optymalne warunki oświetlenia i temperatury. W poniższej tabeli 

zamieszczono wyniki doświadczenia. 

 

Miejsce umieszczenia papierka kobaltowego 

 

Czas, po którym papierek kobaltowy zmienił kolor na różowy 

 

1. dolna powierzchnia liścia bardzo krótki 

2. górna powierzchnia liścia krótki 

3. papierek zawieszony na statywie dłuższy niż w przypadkach 1. i 2. 

 

a) Podaj nazwę procesu zachodzącego w roślinie, którego efektem była zmiana barwy papierków kobaltowych 

umieszczonych na liściu. 

 

b) Podaj, w jakim celu pod kloszem umieszczono zawieszony na statywie papierek kobaltowy. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

c) Poniżej numerami I–IV oznaczono opisy rozmieszczenia aparatów szparkowych w liściu, a literami A–C oznaczono 

przykłady środowisk życia roślin. 

Rozmieszczenie aparatów szparkowych w liściu 

I. aparaty szparkowe występują tylko na górnej powierzchni blaszki liściowej 

II. dużo aparatów szparkowych występuje w skórce dolnej, brak lub nieliczne aparaty szparkowe w skórce górnej 

III. aparaty szparkowe są obecne po obu stronach liścia, ale więcej występuje na górnej powierzchni blaszki liściowej 

IV. brak aparatów szparkowych w skórce górnej i dolnej liścia 

Środowisko życia roślin 

A. wodne (liść rośliny wodnej całkowicie zanurzonej) 

B. wodno-atmosferyczne (pływający liść rośliny wodnej, którego ogonek jest całkowicie zanurzony, a blaszka leży na 

powierzchni wody) 

C. lądowe (liść rośliny lądowej otoczony powietrzem atmosferycznym) 

Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie oznaczenia 

wybrane spośród opisów I–IV i przykładów A–C tak, aby powstała informacja 

prawdziwa. 

Na podstawie wyników doświadczenia można przypuszczać, że w liściu badanej rośliny 

(wybierz spośród I–IV) ……………….…….……….., a więc jest to liść rośliny żyjącej 

w środowisku (wybierz spośród A–C) ……………….……..…….. . 

 

 

 

ZADANIE 89.  

Rośliny dnia długiego to rośliny zakwitające podczas pory roku, w której dni są dłuższe od pewnej krytycznej wartości 

długości dnia. Rośliny dnia krótkiego to rośliny kwitnące podczas dni krótszych od pewnej krytycznej wartości. 

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było określenie, czy u roślin występuje substancja powodująca zakwitanie, 

która przy odpowiednim dla danej rośliny fotoperiodzie pobudza pąki do rozwoju w kwiaty. 

W tym celu niekwitnącą roślinę dnia długiego zaszczepiono na kwitnącej roślinie dnia krótkiego i poddano działaniu 

krótkiego dnia. Wynik doświadczenia przedstawiono na rysunku. 

 
Opisz wynik doświadczenia przedstawiony na ilustracji oraz przedstaw jego możliwą przyczynę, korzystając z 

informacji podanych w tekście i własnej wiedzy. 

 

 

 

 



ZADANIE 90. (2pkt) 

Powinowactwo hemoglobiny do tlenu zależy od pH osocza (wzrostu lub spadku stężenia jonów wodorowych). Na 

kwasowość osocza wpływa m.in. dysocjacja kwasu węglowego, który powstaje z CO2 i wody pod wpływem enzymu 

anhydrazy węglanowej i dysocjuje na aniony wodorowęglanowe i protony. Około 70–75% CO2 jest transportowanych w 

osoczu w postaci HCO3‾ (jonu wodorowęglanowego). 

Na wykresie przedstawiono krzywe wysycenia hemoglobiny tlenem przy różnym pH osocza krwi człowieka. 

 
 

a) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis zależności przedstawionej na wykresie. Podkreśl w 

każdym nawiasie właściwe określenie. W sytuacji obniżenia się pH osocza krwi (zwiększa się / zmniejsza się) 

powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co powoduje, że tlen przyłączony do hemoglobiny jest (łatwiej / trudniej) odłączany 

od jej cząsteczki. 

b) Wyjaśnij znaczenie przedstawionych właściwości hemoglobiny (zmiany jej powinowactwa do tlenu) dla wymiany 

gazowej w tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. W odpowiedzi uwzględnij procesy 

zachodzące w tych tkankach. 

 

 

 

3. (1pkt) Podaj inną niż jon wodorowęglanowy postać, w której jest transportowany CO2 we krwi człowieka. 

 

 

ZADANIE 91. (3pkt) 

Dwie grupy uczniów przygotowały takie same zestawy doświadczalne w celu sprawdzenia, od czego zależy aktywność 

enzymu rozkładającego skrobię, występującego w ślinie. W pięciu probówkach uczniowie umieścili po 1 ml roztworu 

wodnego o określonym pH (4–8). Następnie do każdej probówki dodali 1 ml rozcieńczonego kleiku przygotowanego ze 

skrobi ziemniaczanej, do którego dosypali odrobinę soli kuchennej (NaCl). Pierwsza grupa umieściła probówki w łaźni 

wodnej o temperaturze 30 ºC, natomiast druga – w łaźni o temperaturze 37 ºC. Do każdej probówki uczniowie dodali po 1 ml 

świeżej śliny, wymieszali zawartość i następnie, w odstępach jednominutowych, pobierali z mieszaniny w każdej probówce 

po jednej kropli roztworu i sprawdzali, czy cała skrobia została już rozłożona. Wyniki zebrali w tabeli. 

 

pH roztworu Czas rozkładu skrobi [min] 

temperatura 30 ºC temperatura 37 ºC 

4 18 14 

5 14 9 

6 8 4 

7 6 3 

8 7 4 

a) Podaj nazwę enzymu znajdującego się w ślinie, który rozkłada skrobię. 

 

b) Na podstawie wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący optimum działania badanego enzymu. 

 

 

 

c) Określ, w jaki sposób uczniowie mogli sprawdzić podczas doświadczenia, czy cała skrobia została już rozłożona. 

Uwzględnij nazwę użytego odczynnika oraz efekt jego działania. 

 



 
 

 

 

ZADANIE 1.  

Przykłady odpowiedzi: - mniejsza zawartość wody w nasionach warunkuje dłuższe zachowanie zdolności  nasion do 

kiełkowania; - niższa temperatura przechowywania nasion warunkuje dłuższe zachowanie zdolności nasion do kiełkowania.  

 

ZADANIE 2. 

Przykład odpowiedzi: -  temperatura przechowywania ziemniaków około 3°C; -   uzasadnienie: w tej temperaturze jest 

najniższe natężenie oddychania, a tym samym najmniejsze zużycie materii organicznej (jako źródła energii). 

 

ZADANIE 3. 

Aparaty szparkowe występują po stronie dolnej liścia. Przykład:  Liść, którego dolną stronę posmarowano wazeliną, nie 

wyparowuje wody. 

 

ZADANIE 4. 

a) Wpływ niedoboru różnych pierwiastków na wzrost rośliny.  

b) Do prawidłowego wzrostu roślina potrzebuje wszystkich pierwiastków.  

c) Jest to roślina testowa (kontrolna). 

 

ZADANIE 5. 

a) Np. zależność między wysokością plonu a nawożeniem NPK.  

b) Istnieje zależność pomiędzy dawką nawozów a wysokością plonów.  

Zwiększenie nawożenia w poszczególnych latach prowadziło do wzrostu  plonów. 

 

ZADANIE 6  

A - fototropizm (tropizm)., B — fotonastia (nastia). 

Przykład odpowiedzi: • mechanizm: tropizmy - nierównomierny wzrost organów roślin, nastie (z reguły) zmiany turgoru, 

• rodzaje bodźców: tropizmy - reakcje na bodźce kierunkowe, nastie - na bodźce bezkierunkowe. 

 

ZADANIE 7.  

a) – Wpływ skrobi na zmianę ciśnienia osmotycznego roztworu. – Czy skrobia jest związkiem osmotycznie czynnym? 

b) – Skrobia, nie mając właściwości osmotycznych, w przeciwieństwie do glukozy, nie podwyższa ciśnienia osmotycznego 

w komórkach. – Skrobia jest nierozpuszczalna w wodzie, a więc, w przeciwieństwie do glukozy, nie zwiększa stężenia 

soku komórkowego w komórkach (lub nie zwiększa turgoru komórek, lub nie zmienia ciśnienia osmotycznego). 

 

 

ZADANIE 8.  

– Owady nie mają barwnika oddechowego – hemoglobiny transportującej tlen, którą mógłby blokować czad (tlenek 

węgla(II)).  

– Ponieważ u owadów tlen nie jest transportowany przez barwniki oddechowe, które mogłyby blokować czad (tlenek 

węgla(II)), tak jak hemoglobinę. 

– Ponieważ tlen jest transportowany bezpośrednio do komórek systemem tchawek, a nie przez hemolimfę, która u owadów 

nie pełni funkcji transportu gazów oddechowych. 

 

ZADANIE 9.  

a) Autoszczepionka stymuluje odporność swoistą, gdyż organizm danego pacjenta (po podaniu autoszczepionki) wytwarza 

(specyficzne) przeciwciała. 

b) Autoszczepionka w organizmie (pacjenta, od którego pobrano wymaz) stymuluje odpowiedź immunologiczną skierowaną 

przeciwko konkretnym antygenom szczepu bakterii, które są przyczyną jego choroby. 

 

ZADANIE 10.  

a) odp. D 

b) Niewydolność nerek – podwyższenie; Niedobór białek w diecie – obniżenie; Zbyt wysoki katabolizm białek w organizmie 

– podwyższenie; Uszkodzenia wątroby – obniżenie; Odwodnienie organizmu - podwyższenie 

 

ZADANIE 11.  

a) Fragment Fab – 1. Fragment Fc – 3. 

b) cztery / 4 (mostki disiarczkowe) 

c) B 4 

 

ZADANIE 12.  

wchłaniane (do środka) dla tlenu, glukozy i wody; wydalanie (od środka) dla amoniaku, dwutlenku węgla i wody. 

 

ZADANIE 13.  

a) A i C 

b) Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / 

badawczy) względem (zestawu A / zestawu B / zestawu C). 

Biologia 4 i 5  
Odpowiedzi do zadań 



c) Przykładowe rozwiązania: Zestaw doświadczalny: B. Wyjaśnienie: 

• Znaczna różnica w potencjale wody między rośliną a otoczeniem przy otwartych aparatach szparkowych (brak wpływu 

ABA) będzie przyczyną intensywniejszego parowania wody z liści tej rośliny, przez co zwiększy się pobieranie przez nią 

wody. 

• Ponieważ proces transpiracji w tym zestawie będzie przebiegał najbardziej intensywnie, gdyż aparaty szparkowe będą 

otwarte, a wilgotność powietrza jest niska. 

• Wody z kapilary ubywa przez transpirację, a parowanie jest silniejsze przy małej wilgotności (powietrza), oraz gdy szparki 

są otwarte. 

• Ubytek wody spowodowany był najintensywniejszą transpiracją, dlatego że roślina była umieszczona w środowisku o 

niskiej wilgotności i nie była opryskana ABA, więc szparki były otwarte. 

Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi zawierających prawidłowe wyjaśnienie bez wskazania zestawu B. 

 

ZADANIE 14.  

a) dla hemoglobiny wszystkie cechy, dla mioglobiny tylko, że jest białkiem złożonym 

b) Mioglobina występuje w tkance mięśniowej (poprzecznie prążkowanej) / tkance mięśniowej szkieletowej / tkance 

mięśniowej serca / w mięśniach [odp. uznawana], jej funkcją jest magazynowanie / przechowywanie tlenu (koniecznego 

do uzyskiwania energii na drodze oddychania tlenowego). 

c) Właściwości mioglobiny przedstawia krzywa 1., ponieważ białko to ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina 

(przejmuje tlen od hemoglobiny). 

 

 

ZADANIE 15.  

a) - B  

b) - Wartość ta nie zmienia się, ponieważ związek X powoduje jedynie spowolnienie pracy enzymu (a nie jego trwałe 

zablokowanie) i przy odpowiednio wysokim stężeniu substratu reakcja osiągnie tę samą wartość Vmax.  - Wartość Vmax 

nie zmienia się w obecności związku X, ponieważ im wyższe stężenie substratu tym działanie związku X jest słabsze. 

 - Wartość Vmax nie zmienia się w obecności związku X, ponieważ jest to maksymalna prędkość reakcji enzymatycznej, a 

przy odpowiednio wysokim stężeniu substratu zawsze można ją osiągnąć. 

 

 

ZADANIE 16.  

a) - Wpływ różnych warunków fotoperiodu i (egzogennej) gibereliny na kwitnienie rośliny krótkiego dnia i rośliny długiego 

dnia / złocienia (ogrodowego) i koniczyny (łąkowej). - Czy fotoperiod i dodatek gibereliny wpływają tak samo na rośliny 

krótkiego dnia i rośliny długiego dnia? - Czy spryskanie roślin dnia krótkiego i roślin dnia długiego roztworem gibereliny 

przyspieszy ich kwitnienie w różnych warunkach fotoperiodu? 

- giberelina przyspiesza proces kwitnienia roślin dnia długiego i roślin dnia krótkiego przy odpowiednich dla nich warunkach 

fotoperiodu? 

b) Rośliny dnia krótkiego w warunkach fotoperiodu dnia długiego w obecności gibereliny – 1. Rośliny dnia długiego w 

warunkach optymalnego dla nich fotoperiodu pod nieobecność gibereliny – 6. 

c) Numer grupy roślin – 2. 

d) Należy ten wynik porównać z wynikami roślin z grup o numerach – 4. i 6. 

 

ZADANIE 17.  

a)  

b) - Największy udział w stratach masy ma odwodnienie bulw ziemniaków, niezależnie od temperatury (ich 

przechowywania). - Udział kiełkowania bulw ziemniaka w stratach ich masy rośnie wraz ze wzrostem temperatury (ich 

przechowywania). - Udział chorób w stratach masy bulw ziemniaków jest niezależny od temperatury (ich 

przechowywania). - Udział kiełkowania w stratach masy bulw ziemniaków jest najmniejszy, niezależnie od temperatury 

(ich przechowywania). 

c) - Podczas kiełkowania dochodzi do (przyspieszenia) procesów metabolicznych związanych z rozkładem cukrów / 

węglowodanów / związków organicznych / zapasowych zużywanych w procesie kiełkowania bulw ziemniaka, co 

zmniejsza ich masę.- Kiełkowanie nasila procesy kataboliczne / oddychania, w których zużywana jest skrobia /związki 

zapasowe, co zmniejsza masę przechowywanych bulw. 

 

ZADANIE 18.  

a) Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce podniesie się.  Nazwa procesu: osmoza. 

b) A3 

 

ZADANIE 19.  

a) Niska zawartość procentowa glikogenu w mięśniach wynika z ich dużo większej łącznej masy w porównaniu z wątrobą. 

b) Mięśnie nie są magazynem glikogenu, mają inną ważną funkcję.  Gdyby glikogen zajmował więcej miejsca w mięśniach 

szkieletowych to mniej miejsca mogły by zajmować włókna mięśniowe co skutkowałoby mniejszą zdolnością ruchu. 

Dodatkowo, zamiana glukozy w glikogen w wątrobie powoduje, że duża część glukozy nie pojawia się w krwioobiegu, 



pozwalając zachować równowagę stężeń.  

 

ZADANIE 20.  

a) - Płazy w wodzie morskiej giną na skutek odwodnienia, ponieważ cienki / niezrogowaciały naskórek nie chroni przed 

utratą wody z organizmu do środowiska hipertonicznego. - Płazy są hipotoniczne w stosunku do środowiska morskiego i 

woda dyfunduje przez ich przepuszczalną cienką skórę na zewnątrz. 

b) -  U żaby Fejervarya cancrivora wysokie stężenie mocznika umożliwia utrzymywanie równowagi osmotycznej z 

otaczającą wodą morską, dzięki temu maleje zagrożenie wnikaniem soli / utratą wody przez powierzchnię ciała. - 

Mocznik sprawia, że żaba staje się izotoniczna w stosunku do środowiska i dlatego woda z niej nie dyfunduje 

 

ZADANIE 21.  

Foka Weddella to organizm A. Argumenty:  

- Foki mogą przebywać długi czas pod wodą, ponieważ magazynują duże ilość tlenu we krwi (w postaci oksyhemoglobiny) / 

w mięśniach (dzięki obecności mioglobiny). - Foki zatrzymują mało powietrza w płucach, co ułatwia (głębokie) 

nurkowanie. - W organizmie foki duża ilość tlenu jest magazynowana w mięśniach, stanowiąc rezerwę tlenu w trakcie 

nurkowania, gdy niemożliwe jest nabranie powietrza do płuc. 

 

ZADANIE 22.  

a) Kolejność od góry 6, 3, 1, 2, 4, 5 

b) Przykładowe rozwiązania • Ograniczony transport wody do komórek liści przyczynia się do zmniejszenia turgoru 

komórek szparkowych, co sprawia, że aparaty szparkowe się zamykają, a przez nie jest pobierane CO2. • Jeżeli roślina 

nie może pobrać wody, to chroni się przed jej utratą, zamykając aparaty szparkowe, przez które także dostaje się do 

mezofilu CO2 z atmosfery. • Niedobór wody powoduje zamykanie się aparatów szparkowych, co ogranicza wymianę 

gazową.  

c) Transport wiosenny cukrów u drzew okrytozalążkowych, gdy nie ma jeszcze liści, zachodzi z udzia łem 

drewna. Te cukry pochodzą z rozkładu (skrobi) – wielocukru, który został zmagazynowany w okresie 

jesiennym w komórkach miękiszowych pnia lub korzeni drzewa. Siłą napędową tego transportu jest (parcie 

korzeniowe). 

 

ZADANIE 23. 

Materiał do doświadczenia: mąka pszenna lub płatki owsiane. 

Przyrządy: naczynie szklane, łyżeczka, zakraplacz lub pipeta.  

Odczynnik: jodyna. 

Przykład wyniku: Zmiana koloru (reakcja barwna) na ciemnogranatowy. 

 

ZADANIE 24. 

a) A - pobieranie wody z solami mineralnymi przez włośniki i transport ich w poprzek korzenia do wiązki 

przewodzącej, B — transport wody z solami mineralnymi przez drewno w łodydze, C — transport wody w 

liściu, transpiracja kutykularna i szparkowa.  

b) Mechanizm pasywny - podczas parowania wody z powierzchni liścia obniża się ciśnienie turgorowe w 

komórkach mezofilu. Wzrasta ich potencjał osmotyczny, co prowadzi do wzrostu siły ssącej komórek i 

powoduje przenikanie do nich wody z komórek sąsiednich. Te z kolei pobierają wodę z naczyń. Ubytek 

wody w naczyniach wywołuje podciśnienie hydrostatyczne sięgające przez łodygę aż do korzenia.  

Mechanizm aktywny — polega na aktywnym wtłaczaniu wody do naczyń z wykorzystaniem energii 

(parcie korzeniowe).  

c) Łodyga — elementami przewodzącymi wodę są naczynia. Stanowią one długie, cienkie rurki z wykształconymi 

zgrubieniami, pozbawione ścian poprzecznych. Dzięki takiej budowie odbywa się transport wody z solami 

mineralnymi wzdłuż łodygi. Włosowatość naczyń umożliwia podnoszenie się słupa wody i jednocześnie zapobiega 

jego rozerwaniu (dzięki siłom spójności). 

Liść — nerwacja umożliwia dopływ wody do liścia. Duża powierzchnia liścia sprzyja transpiracji kutykularnej, a 

przede wszystkim szparkowej. Aparaty szparkowe pozwalają na regulację intensywności transpiracji w zależności od 

panujących warunków. Grubość kutykuli wpływa na intensywność tego procesu. Luźna struktura mezofilu ułatwia 

transpirację. 

d) Wypływanie soku brzozowego jest wynikiem działania transportu wody - parcia korzeniowego. Ten mechanizm 

funkcjonuje przed rozwojem liści. Kiedy liście się rozwiną, rozpoczyna działanie siła ssąca liścia i wtedy sok 

brzozowy przestaje wypływać. 

 

ZADANIE 25.  

a) C 3 

b) D 

 

ZADANIE 26. 

a - transport aktywny; b - transport bierny; c - transport aktywny. 

 

ZADANIE 27. 

a) A - torebka Bowmana, B - kanalik kręty I rzędu, C - pętla Henlego, D - kanalik kręty II rzędu. 

b) Torebka Bowmana - filtracja. Kanalik kręty I rzędu - resorpcja, odzyskiwanie części przefiltrowanych składników 

osocza. Zachodzi tu też sekrecja związków, które są zbędne dla organizmu. Pętla Henlego - zagęszczanie moczu. 

Kanalik kręty II rzędu - resorpcja wody i soli mineralnych.  



c) Po utworzeniu ultraprzesączu w kanaliku krętym I rzędu zachodzi resorpcja Na i wody. W pętli Henlego następuje 

zagęszczanie moczu, bowiem ramię zstępujące jest przepuszczalne dla wody i soli, wstępujące jest przepuszczalne 

jedynie dla soli. Dlatego w tej części rośnie hipoosmotyczność moczu. W dalszych odcinkach - kanaliku krętym II 

rzędu i zbiorczym następuje dalsza resorpcja wody i tym samym zagęszczanie moczu.   

 

 

ZADANIE 28. 

Przykład odpowiedzi:  wskazane elementy rysunku to mikrokosmki jelitowe, które zwiększają powierzchnię wchłaniania 

substancji odżywczych.  

 

ZADANIE 29.  

a - wit. C, b - wit. A, c - wit. K.  

 

ZADANIE 30.  

oznaczenie osi wykresu: X-czas w godzinach, Y - ilość soku trzustkowego w ml  

 

 

ZADANIE 31  

• unikać pokarmów białkowych, trudnostrawnych, długo zalegających w żołądku  

• zalecana dieta mleczno-mączna, złożoną z  mniejszych posiłków 

 

ZADANIE 32.  

kolejności od góry: pepsyna, trypsyna lub chymotrypsyna, dwupeptydazy. 

 

ZADANIE 33.  B  i C.  

 

ZADANIE 34.  

Przykłady hipotez: - temperatura ma wpływ na szybkość reakcji trawienia białek; - aktywność pepsyny zależy od 

odczynu środowiska reakcji. 

 

ZADANIE 35.  

Przykład odpowiedzi: • Naczynie X ma grubą warstwę mięśni gładkich. • Transportuje krew pod wyższym ciśnieniem. 

 

ZADANIE 36.  

Przykład odpowiedzi: Naczynie C jest żyłą, o czym świadczy małe ciśnienie i stosunkowo mała prędkość przepływu 

krwi. 

 

ZADANIE 37.  

. Przykłady argumentów: - serce sportowca I (w porównaniu z II) reaguje mniejszym wzrostem częstości skurczów; - 

sportowiec I potrzebuje mniej czasu na pełną odnowę. 

 

ZADANIE 38.  

Przykłady odpowiedzi: • komórki nabłonka oddechowego; • nabłonek jednowarstwowy płaski; • nabłonek oddechowy.  

Wykazanie związku budowy z pełnioną funkcją. Przykłady: • Ściany pęcherzyka zbudowane są z nabłonka 

jednowarstwowego płaskiego, co umożliwia wymianę gazową; • Pęcherzyk ma cienkie ściany, co umożliwia dyfuzję 

gazów. 

 

ZADANIE 39.  

zmniejszenie objętości klatki piersiowej (powrót do objętości pierwotnej) - 3; wzrost ciśnienia w klatce piersiowej - 4; 

opadanie żeber - 2; rozkurcz mięśni międzyżebrowych (zewnętrznych) i przepony- 1; 

wypychanie powietrza z płuc na zewnątrz - 5. 

 

ZADANIE 40. 

Przykłady odpowiedzi: • wpływ intensywności wysiłku fizycznego (dziewiętnastolatków) na częstotliwość oddechów; • 

zależność między zapotrzebowaniem na tlen a masą ciała (dziewiętnastolatków). 

  

ZADANIE 41.  

Przykład poprawnej odpowiedzi: Przed przejściem w stadium poczwarki nieruchliwe larwy nie pobierały pokarmu 

(zawierającego węglowodany), dlatego zaczęły zużywać materiały zapasowe, czyli tłuszcze i białka, co było przyczyną 

spadku wartości współczynnika oddechowego. 

 

ZADANIE 42.  

Układ krwionośny: A, B, E 

Układ oddechowy: C, D 

 

ZADANIE 43. A, C, D 

 

 

 



ZADANIE 44.  

 
 

 

ZADANIE 45. Przykłady poprawnej odpowiedzi: 

a)  - Długi dzień i wernalizacja są warunkami niezbędnymi/koniecznymi do zakwitania badanej odmiany pszenicy. - 

Warunkiem zakwitania badanej odmiany pszenicy jest okresowe obniżenie temperatury oraz długi dzień. 

b) Nie należy wprowadzać upraw badanej odmiany pszenicy w krajach tropikalnych, gdyż na tych obszarach panują zbyt 

wysokie temperatury i młode rośliny nie mogą ulec wernalizacji, koniecznej dla tej odmiany pszenicy do zakwitnięcia i w 

konsekwencji wydania plonów. 

 

ZADANIE 46.  

Przykłady poprawnej odpowiedzi: Podlewanie roślin roztworami nawozów o zbyt wysokim stężeniu może spowodować ich 

zwiędnięcie, ponieważ - korzenie rośliny zamiast pobierać wodę, będą ją tracić na drodze osmozy. - roślina znajdzie się w 

warunkach suszy fizjologicznej i nie będzie mogła pobierać wody. 

 

ZADANIE 47.  

a) Przykład poprawnej odpowiedzi: - X – to proces (odwrotnej transkrypcji), który polega na przepisaniu informacji 

genetycznej wirusa z RNA na DNA, co umożliwia włączenie informacji genetycznej wirusa w genom 

zainfekowanej komórki i jej odczytywanie. - X – jest to proces odwrotnej transkrypcji (z RNA na DNA), dzięki któremu 

informacja genetyczna wirusa może być odczytywana w komórce gospodarza. 

b) Rozpoznawanie wirusa HIV przez układ odpornościowy człowieka utrudnione jest przez  osłonkę lipidową, która 

powstała z błony komórkowej zainfekowanego limfocytu, glikoproteiny, których duża zmienność powoduje, że są trudniej 

rozpoznawalne przez przeciwciała. 

 

ZADANIE 48.  

a - fałsz, b - prawda, c - fałsz, d - prawda. 

 

ZADANIE 49.  

wykres B dotyczy organizmu stałocieplnego. Badany parametr/temperatura podlega wewnętrznej kontroli. 

Przykład: U organizmów stałocieplnych temperatura ciała jest sta ła, niezależna od temperatury otoczenia, dlatego też 

wymaga odpowiedniego dostosowania tempa przemian metabolicznych do temperatury otoczenia (np. ujemne 

temperatury otoczenia wymagają zwiększenia tempa metabolizmu).  

Poprawna nazwa - mechanizm homeostatyczny / homeostaza. 

 

ZADANIE 50. 

oś X - doby (z zaznaczonymi godzinami pomiaru), oś Y - temperatura w °C. Opisany parametr mieści się w granicy 

tolerancji – reakcja adaptacyjna na infekcję nie zagrażająca życiu. 

 

ZADANIE 51.  

Przypadek D. Przykład odpowiedzi: konflikt polega na reakcji przeciwciał anty-Rh z krwi matki z krwinkami płodu 

(antygenem Rh), powodując ich uszkodzenie.  

 

ZADANIE 52.  

Przykłady różnic: - wtórna odpowiedź jest szybsza od pierwotnej, - wtórna odpowiedź jest intensywniejsza niż 

pierwotna. 

 

ZADANIE 53. 

a)    Przeszczepiony narząd zbudowany jest z białka, który jest antygenem (obce białko). 

b)    Obniżyć odporność organizmu. 

c)    Im bliższe pokrewieństwo między dawcą a biorcą organu, tym większa zgodność tkankowa  (podobieństwo 

genotypowe). 

 

ZADANIE 54.  

I - szpik kostny, II -grasica, III - płyny ciała. 

 

 

ZADANIE 55. 

Przykład stwierdzenia: - środki przeciwbólowe mogą zadziałać w synapsach pomiędzy neuronami. 

Przykład schematu: dendryty neuronów czuciowych -> rdzeń kręgowy -> mózg. 

 

ZADANIE 56.  

a) Przykład uzasadnienia: Ta grupa nasion była podlewana tylko wodą / w tej grupie nasiona nie były poddawane działaniu 



czynnika doświadczalnego. 

b) Przykłady wyjaśnienia: − Na kiełkowanie nasion grupy II działają hamująco substancje zawarte w liściach słonecznika. 

− Słonecznik wykazuje działanie allelopatyczne 

 

ZADANIE 57.  

Rysunek B. Przykłady cech: • Cechą charakterystyczną makrofagów jest ich zdolność fagocytozy, dzięki której 

pochłaniają i trawią mikroorganizmy chorobotwórcze. • Makrofagi mają zdolność poruszania się za pomocą nibynóżek 

(ruch pełzakowaty), dzięki czemu są bardziej skuteczne w pochłanianiu mikroorganizmów chorobotwórczych w różnych 

miejscach organizmu. 

 

 

ZADANIE 58. 

Przeszczep syngeniczny. Przykład uzasadnienia: W przeszczepie syngenicznym dawca i biorca są osobnikami nie tylko 

należącymi do jednego gatunku, ale i identycznymi genetycznie (bliźnięta jednojajowe), dlatego też stopień ich 

podobieństwa genetycznego jest większy niż w przypadku osobników należących do różnych gatunków, jak  to ma 

miejsce w przeszczepie ksenogenicznym. 

 

ZADANIE 59. – C i E 

 

ZADANIE 60.  

Przykład odpowiedzi: - zwiększone stężenie auksyn po dolnej stronie pędu powoduje szybszy jej  wzrost (w 

porównaniu ze stroną górną) i wygięcie pędu w górę. Za trafne wskazanie i uzasadnienie, która reakcja jest przykładem 

geotropizmu ujemnego. Geotropizmem ujemnym jest reakcja pędu na silę przyciągania ziemskiego, gdyż kierunek 

wygięcia pędu (w górę) jest przeciwny do kierunku działającego bodźca (siły grawitacji). 

 

ZADANIE 61.  

Przykłady hipotez: - zwiększona zawartość glinu w glebie wpływa ograniczająco na rozwój systemu  korzeniowego 

sosny, im większa zawartość glinu w glebie, tym silniejsze zahamowanie wzrostu  (rozwoju) sadzonek sosny.  

 

ZADANIE 62.  

- wirus HIV nie jest roznoszony drogą kropelkową 

- zakażenie następuje tylko poprzez kontakt z płynami ustrojowymi zawierającymi wirusa (krew, nasienie, wydzielina  

pochwowa), czyli nawet podanie ręki zakażonej osobie (o ile jej nie rozcięła) nie grozi zarażeniem się wirusem HIV . 

 

ZADANIE 63. 

A. Przykład wniosku: - Giberelina i (lub) niska temperatura (wpływają tak samo)  wywołują powstawanie pąków 

kwiatowych   (zakwitanie) marchwi. 

B. Przykład odpowiedzi: - Giberelina może zastąpić okres niskiej temperatury niezbędny  roślinom dwuletnim do 

wytworzenia kwiatów, dzięki czemu nastąpi przyspieszenie kwitnienia roślin dwuletnich o rok.  

 

ZADANIE 64.  

Przykład odpowiedzi: Owca może wykorzystywać energię zawartą w błonniku dzięki symbiozie z drobnoustrojami 

(bakteriami, pierwotniakami), które żyją w żołądku owcy i potrafią rozkładać błonnik. 

 

ZADANIE 65.  

A. - 5000 razy 

B.   Przykład wyjaśnienia: Wraz ze stopniem uwodnienia nasion wzrasta intensywność oddychania, a więc wzrasta 

także ilość produktu tego procesu czyli CO2.    

 

ZADANIE 66.  

1. - z A do B, 2. - z B do A, 3. - ruchy w obu kierunkach równoważą się. 

 

ZADANIE 67. A 

 

ZADANIE 68.  

Przykład odpowiedzi: Zwierzęta większe tracą mniej ciepła na kilogram masy ciała. 

 

ZADANIE 69.  

Przykład odpowiedzi: Cykl syntezy mocznika wymaga również obecności amoniaku a ten uwalniany jest podczas procesu 

dezaminacji aminokwasów, który zachodzi w wątrobie. Przebieg syntezy mocznika wymaga obecności dwutlenku węgla, 

który uwalniany jest podczas cyklu Krebsa zachodzącego w mitochondriach komórek. 

 

ZADANIE 70.  

Zbliżenie się do źródła ciepła w czasie trawienia podwyższa temperaturę ciała węża, co przyśpiesza proces trawienia 

pokarmu. W czasie głodu niższa temperatura ciała węża powoduje spadek tempa metabolizmu, w tym oddychania 

komórkowego, a tym samym zmniejszenie zużycia związków organicznych. 

 

ZADANIE 71.  

Ze wzrostem wilgotności nasion wzrasta w nich natężenie oddychania komórkowego. 



Nasiona żyta reagują na wzrost ich wilgotności najwolniejszym wzrostem natężenia oddychania. 

 

ZADANIE 72.  

Przykłady odpowiedzi:  płuca/układ oddechowy – wydalają dwutlenek węgla/wodę; skóra/gruczoły potowe – produkują pot 

zawierający rozpuszczone w wodzie substancje zbędne dla organizmu. 

 

ZADANIE 73. 

Duża ilość białka, mało miostatyny, rośnie liczba komórek, szybki przyrost masy mięśni 

 

ZADANIE 74. 

Czy światło wpływa na kiełkowanie 

 

ZADANIE 75. 

Szereg III 

 

ZADANIE 76. 

a) A i D, b) Miała tu miejsce reakcja aglutynacji 

 

ZADANIE 77. 

W czasie gotowania w związku z denaturacją białka enzymatycznego spada aktywność oksydazy polifenolowej 

 

ZADANIE 78. 

1. Podczas dojrzewania erytrocytów wypełniane one są hemoglobiną, która ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu. 

2. Utrata zbędnych organelli powoduje, że pozostaje większa powierzchnia do transportu tlenu. 

Erytrocyt podczas dojrzewania wytraca jądro, aby zminimalizować własny metabolizm. 

 

ZADANIE 79. 

a) W żołądku w procesie trawienia nie bierze udziału żółć, która umożliwia emulgację tłuszczów w dwunastnicy. 

b) Ślina zawiera wiele składników bakteriobójczych. Jeżeli jej wydzielanie jest mniejsze, panuje przyjazne środowisko dla 

rozwoju bakterii, także tych które wywołują próchnicę. 

 

ZADANIE 80. 

Przykłady poprawnych odpowiedzi: • W hamowaniu kompetycyjnym inhibitor przyłącza się do centrum aktywnego enzymu 

i uniemożliwia przyłączenie substratu. • W hamowaniu niekompetycyjnym inhibitor przyłącza się do enzymu w innym 

miejscu niż centrum aktywne (w centrum allosterycznym), przez co zmienia konformację enzymu, utrudniając albo 

uniemożliwiając przyłączanie substratu do enzymu. • W hamowaniu niekompetycyjnym inhibitor przyłącza się do enzymu w 

centrum allosterycznym i zmienia kształt centrum aktywnego, zmniejszając dopasowanie enzymu do substratu, a w 

konsekwencji zmniejszając aktywność enzymu. 

 

ZADANIE 81. 

Przykłady poprawnej odpowiedzi: • W probówce B – wydzielają się (intensywnie) pęcherzyki tlenu powstającego podczas 

rozkładu H2O2 lub pęcherzyki gazu. • W probówce B – jej zawartość będzie się (silnie) pienić. 

 

ZADANIE 82. W organizmie istniały już komórki pamięci immunologicznej, których obecność świadczy 

o wcześniejszym kontakcie z antygenem. Nastąpił bardzo szybki i wysoki wzrost poziomu przeciwciał, co jest 

charakterystyczne dla odpowiedzi wtórnej. 

 

ZADANIE 83. 

a. Rośliny grupy A efektywniej wykorzystują CO2 w stężeniu występującym w powietrzu 

atmosferycznym niż rośliny grupy B. 

b. 1P, 2P, 3F 

c.  Niskie natężenia światła powoduje, że w fazie zależnej od światła nie są wytwarzane w dostatecznej ilości składniki siły 

asymilacyjnej (ATP i NADPH) niezbędne do zajścia fazy ciemnej/przekształcenia/ redukcji CO2 do związków 

organicznych/ produktów fotosyntezy. Przy niskim natężeniu światła, to światło staje się (głównym) czynnikiem 

ograniczającym intensywność fotosyntezy  

 

ZADANIE 84. 

a. Roślinę niecierpka ściąć poniżej dolnych liści/(2–3 cm) nad ziemią. Z miejsca przecięcia będzie wypływała woda, 

wypychana z naczyń dzięki parciu korzeniowemu. 

b. Parcie korzeniowe ustaje pod wpływem inhibitorów oddychania tlenowego, ponieważ zahamowanie oddychania oznacza 

brak energii/ATP niezbędnej do aktywnego transportu/ pobierania jonów, koniecznego do wywołania wnikania cząsteczek 

wody. 

c. Brak liści i transpiracji z ich powierzchni (siły ssącej, spowodowanej transpiracją). 

 

ZADANIE 85. 

a. D. Uzasadnienie: ponieważ występują/są obecne naczynia/i rurki sitowe (charakterystyczne dla okrytonasiennych). 

b. Rozwiązanie: 

Siłą napędową ruchu roztworu w rurkach sitowych jest różnica stężeń sacharozy między miejscem załadunku a miejscem 

rozładunku floemu/gradient potencjału ciśnienia osmotycznego/różnica potencjałów wody. 



c. Rozwiązanie: 

Załadunek rurek sitowych 6, 3, 1, 5 

Rozładunek rurek sitowych 2, 7, 4 

 

ZADANIE 86. 

a. Przykładowe rozwiązania 

• Sposób rozmieszczenia bakterii w tym doświadczeniu wynika z ilości dostępnego tlenu – tam gdzie jest dużo tlenu 

wydzielanego w procesie fotosyntezy (przez chloroplast), tam jest więcej bakterii. 

• Bakterie występują w pobliżu chloroplastu, ponieważ w nim zachodzi fotosynteza i wydziela się produkowany w tym 

procesie tlen (potrzebny bakteriom do życia). 

• Rozmieszczenie bakterii wynika z nierównomiernego stężenia tlenu wokół komórki, produkowanego przez chloroplast w 

procesie fotosyntezy. 

b. Rozwiązanie 

• Problemy badawcze: 1, 3 (kolejność dowolna) 

• Wnioski: 2, 5 (kolejność dowolna) 

c. Przykładowe rozwiązania 

Na podstawie wyników tego doświadczenia nie można stwierdzić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią, ponieważ: 

• w zestawie A/C – oprócz kierunkowego bodźca świetlnego, działa również kierunkowy bodziec chemiczny (tlen), a więc 

nie będzie można stwierdzić ewentualnej fototaksji/interpretacja wyników nie jest możliwa. 

• w zestawie B – oświetlenie było równomierne/bodziec świetlny nie był kierunkowy, więc badanie zjawiska fototaksji nie 

było w ogóle możliwe (w tym zestawie). 

• w zestawie A – mimo oświetlenia dwóch punktów światłem białym, bakterie skupiają się tylko w jednym punkcie 

oświetlenia (1), a nie skupiają się w drugim, również oświetlonym punkcie (2). 

• żaden z zestawów badawczych nie jest poprawnym układem doświadczalnym do badania zjawiska fototaksji, więc na 

podstawie tych doświadczeń nie można rozstrzygnąć, czy bakterie wykazują fototaksję, czy – nie wykazują. 

 

ZADANIE 87. 

a. wykres słupkowy z odpowiednim opisem osi. 

b. od lewej do prawej 

c. Rozwiązanie 

Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyk 

płucny zachodzi na drodze (dyfuzji / transportu aktywnego). Ponieważ ciśnienie parcjalne tlenu we krwi doprowadzanej do 

pęcherzyka płucnego jest (wyższe / niższe) niż w pęcherzyku płucnym, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w tej krwi 

jest (wyższe / niższe) niż w pęcherzyku płucnym, tlen przenika z pęcherzyka do krwi, natomiast dwutlenek węgla przenika z 

krwi do pęcherzyka płucnego. 

d. Przykładowe rozwiązanie 

W tętnicy płucnej płynie z serca krew odtlenowana, która oddała tlen w tkankach organizmu, dlatego ciśnienie parcjalne 

tlenu jest niskie, natomiast żyłą płucną płynie krew, która została utlenowana w płucach i dlatego ciśnienie parcjalne tlenu 

jest wysokie. 

 

ZADANIE 88. 

a. Nazwa procesu: transpiracja 

b. Przykładowe rozwiązania 

Papierek kobaltowy umieszczono na statywie w celu: 

• wskazania poziomu wilgotności powietrza, co umożliwia stwierdzenie, czy zmiana barwy papierków na liściu wynika z 

wilgotności powietrza pod kloszem, czy jest powodowana przez parowanie z powierzchni liścia/przez transpirację, 

• wykazania, że papierki umieszczone na liściu zabarwiają się na różowo ze względu na transpirację, a nie wilgotność 

powietrza pod kloszem, 

• sprawdzenia, czy (początkowa) wilgotność pod kloszem jest odpowiednia do przeprowadzenia eksperymentu, ponieważ 

przy dużej wilgotności powietrza wszystkie papierki szybko zabarwią się na różowo. 

c. Rozwiązanie 

Na podstawie wyników doświadczenia można przypuszczać, że w liściu badanej rośliny (wybierz spośród I–IV)…II…, a 

więc jest to liść rośliny żyjącej w środowisku (wybierz spośród A–C)…C… . 

 

ZADANIE 89. 

Przykładowe rozwiązania 

• Zakwitnięcie przedstawionej na rysunku rośliny dnia długiego w warunkach dnia krótkiego może być wywołane hormonem 

kwitnienia/florigenem/substancją stymulującą kwitnienie transportowaną z rośliny dnia krótkiego. 

• Roślina dnia długiego zakwitła, ponieważ uzyskała substancję stymulującą kwitnienie od rośliny kwitnącej/rośliny dnia 

krótkiego. 

 

ZADANIE 90. 

a. W sytuacji obniżenia się pH osocza krwi, (zwiększa się / zmniejsza się) powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co 

powoduje, że tlen przyłączony do hemoglobiny jest (łatwiej / trudniej) odłączany od jej cząsteczki. 

b. Przykładowe rozwiązania 

• Dzięki tej zależności w intensywnie pracujących tkankach, gdzie powstaje dużo CO2, którego obecność powoduje spadek 

pH osocza, tlen jest łatwiej uwalniany z hemoglobiny, co umożliwia intensywne oddychanie. 

• W tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe produkowane są większe ilości CO2, który zakwasza 

środowisko, przez co hemoglobina łatwiej oddaje tlen. 



c. Przykładowe rozwiązania: • rozpuszczony (fizycznie) w osoczu krwi / CO2; • w postaci karbaminianów / przyłączony do 

hemoglobiny i białek osocza / przyłączony do hemoglobiny / w postaci karbaminohemoglobiny; • HbCO2, HHbCO2 

 

ZADANIE 91. 

a. amylaza (ślinowa) 

b. Przykładowe rozwiązania: • Optymalne dla działania badanej amylazy ślinowej jest pH obojętne i temperatura 37 ºC. 

• Badana amylaza ma optimum działania w pH 7 w temperaturze 37 ºC.; • Amylaza ślinowa ma optimum działania w 

warunkach zbliżonych do panujących w jamie ustnej człowieka. 

c.  przykład: Należy do każdej pobranej próbki dodać odczynnik, np. kroplę płynu Lugola i następnie obserwować zmiany 

zabarwienia roztworu. Jeżeli pojawi się kolor niebieski / granatowy, to skrobia nie została jeszcze strawiona w danej próbce.



Pokarm heterotrofów         

- woda wraz z rozpuszczonymi związkami nieorganicznymi 

- związki organiczne 

 substancje energetyczne (weglowodany) 

 budulcowe (białka i lipidy) 

 zapasowe (lipidy) 

 regulatorowe (witaminy) 

 

Trawienie 

Węglowodany -> enzymy amylolityczne 

- jama gębowa (maltaza, α-amylaza, ślinowa = ptyalina) 

- dwunastnica (maltaza, sacharaza, amylaza, trzustkowa) 

- jelito cienkie (enzymy gllikolityczne = disacharazy – maltaza, sacharaza, laktaza) 

 

Celuloza -> celulazy 

 

Białka -> enzymy proteolityczne 

- żołądek (pepsyna, katepsyna., renina = podpuszczka = chrymozyna) 

- dwunastnica (trypsyna, chymotrypsyna) 

- jelito cienkie (karboksypeptydazy, aminopeptydazy, trójpeptydazy, dwupeptydazy) 

 

Skleroproteidy (kreatyna, kolagen) – kolagenaza, keratynaza 

 

Tłuszcze -> lipazy 

- żołądek (lipaza żołądkowa -> niektóre gatunki młodych ssaków morskich) 

- dwunastnica (lipaza) 

 

Wchłanianie 

- monosacharydy do krwi 

- aminokwasy do krwi 

- lipidy do krwi -> limfy (chylomikrony) 

 

- prawie zawsze transport aktywny 

- dyfuzja (leki, fruktoza, niektóre trucizny) 

 

- woda, sole mineralne, witaminy, niektóre aminokwasy -> jelito czcze i grube 

- cukry -> dwunastnica, jelito czcze 

- tłuszcze -> jelito cienkie 

- białko -> jelito cienkie 

 

Aminokwasy 

  endogenne     egzogenne 

  alanina      lizyna 

  asparagina     leucyna 

  asparaginian     izoleucyna 

  arginina     metionina 

  glutaminian     histydyna 

  glutamina     fenyloalanina 

  glicyna      treonina 

  prolina      typtofan 

  seryna      walina 

  tyrozyna 

  cysteina     

   

 

 

 



Witaminy -> awitaminozy (skutki niedoboru) 

A (akseroftol) -> kurza ślepota, suchość, rogowacenie naskórka, rozmiękczanie rogówki, białkówki 

D (kalcyferol) -> krzywica, rozmiękczanie kości 

E (tokoferol) -> zaburzenia płodności, odporność 

K (fitochinon) -> obniżenie krzepliwości krwi 

B1 (tiamina) -> zapalenie nerwów, beri-beri, przykurcz mięśni  

B2 (ryboflawina) -> zmiany w błonach śluzowych, pękanie kącików ust 

B6 (pirydoksyna) -> zmiany w szpiku kostnym, zapalenia śluzówki jamy ustnej 

B12 (kobalamina) -> niedokrwistość złośliwa 

PP (niacyna) -> zaburzenia skórne, pelagra, owrzodzenia, zaburzenie psychiczne, nerwowe 

H (biotyna) -> zmiany skórne, wypadanie włosów, zatrzymanie wzrostu 

Kwas pantotenowy -> uszkodzenia nadnerczy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe 

C (kwas askorbinowy) -> szkorbut, pękanie naczyń krwionośnych 

 

Wymiana gazowa  

 

powietrze atmosferyczne  pow. pęcherzykowe  pow. wydychane 

Tlen (%) 20.93    13.6    15.7    

CO2  0.03    5.3    3.6 

N  79.04    74.9    74.5 

para wodna 1    6.2    6.2 

 

Transport CO2 

- 70% jony wodorowęglanowe 

- 20% karbaminohemoglobina 

- 10% kwas węglowy 

 

Transport O2 – oksyhemoglobina, w niewielkim stopniu tlen rozpuszczony w osoczu 

 

Funkcje wątroby 

1) produkcja i wydzielanie żółci -> emulgowanie tłuszczów 

2) metabolizm węglowodanów 

 - przekształcanie glukozy do glikogenu (glikogenogeneza) 

 - resynteza glukozy (glukoneogeneza z kwasu mlekowego) 

 - przekształcanie fruktozy w glukozę 

 - buforowanie poziomu glukozy we krwi 

3) metabolizm tłuszczów 

 - utlenianie tłuszczów (beta-oksydacja) 

 - synteza lipoproteidów 

 - zamiana nadwyżki cukrów na kwasy tłuszczowe 

 - synteza fosfolipidów, cholesterolu 

4) metabolizm aminokwasów i białek 

 - wyłapywanie nadwyżki aminokwasów -> dezaminacja, transaminacja 

 - wychwytywanie amoniaku -> cykl ornitynowy 

 - synteza aminokwasów 

 - synteza większości białek osocza 

5) magazynująca 

 - glikogen 

 - witaminy A, D, B12 

 - żelazo 

6) inne funkcje 

 - wytwarzanie heparyny 

 - termoregulacja (wytwarzanie ciepła z procesów metabolicznych) 

 - filtrowanie substancji i detoksykacja (odtruwanie) 



Elementy odporności kręgowców         

 

Odporność 

 

wrodzona (nieswoista)    nabyta (swoista) 

- bez udziału limfocytów    - z udziałem limfocytów 

- szeroka specyfika     - wąska specyfika 

komórkowa       

- komórki fagocytarne     - limfocyty T 

- komórki cytotoksyczne    - limfocyty B 

humoralna 

- lizozym      - przeciwciała 

- układ dopełniacza 

- cytokiny 

- białka ostrej fazy 

- IFN 

 

Antygen -> substancja obca, po wniknięciu do organizmu wywołuje reakcję obronną 

Antygenowość -> zdolność swoistego łączenia się z immunoglobulinami i receptorami 

limfocytów T 

immunogenność -> zdolność wywołania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej 

Haplen -> posiada tylko jedną cechę antygenu (antygenowość) 

 

Fagocyty -> komórki zdolne do przeprowadzenia endocytoz obcych cząstek: 

 - makrofagi 

 - neutrofile 

 - eozynofile 

 - limfocyty B 

 

Funkcje układu odpornościowego 

 

- usuwanie starych lub uszkodzonych komórek 

- usuwanie komórek zmutowanych (odpowiedź przeciwnowotworowa) 

- zabliźnianie ran 

- odczyn zapalny 

- usuwanie elementów obcych 

- utrzymywanie integralności organizmu 

- zapobieganie fuzji różnych organizmów (gąbki, osłonice) 

 

 

     Odporność roślin 

   

   bierna     czynna 

 - bariery utrudniające wnikanie  - wzrost stężenia cytokin (zapobiegają 

    obcych ciał        działaniu toksyn) 

  - woski w epidermie   - pobudzanie podziałów mitotycznych 

  - lignina (drewno)    - związki antybakteryjne 

  - suberyna (korek)    - garbniki 

 - bariery utrudniające przemieszczanie  - alkaloidy 

    się czynnika obcego     - olejki eteryczne 

  - zwiększona ilość celulozy  - substancje wydzielane po wniknięciu 

  - rozwój sklerenchymy     czynnika obcego 

  - zmiana pH soku kom. 

 

 

 

 



Czynniki wzrostu i rozwoju roślin 

 

    endogenne       egzogenne 

  (fitohormony)       - temperatura 

          - światło 

- woda 

  - sole mineralne 

stymulatory       inhibitory     

- Auksyny      - Kwas abscynowy („hormon stresu”) 

  

wzrost wydłużeniony     hamuje wzrost i rozwój roślin 

hamuje rozwój pączków bocznych   hamuje kiełkowanie   

stymul. powst. tkanki przyrannej   przyśpiesza starzenie się 

przyrost na grubość 

rytmika produkcji     - Etylen 

       stymuluje zrzucanie liści 

- Gibereliny      przyśpiesza dojrzewanie owoców 

wzrost łodyg      przyśpiesza kwitnienie 

wzrost ogonków liściowych 

zwiększenie powierzchni. liści 

pobudzenie rozwoju pączków bocznych 

 

- Cytokininy 

stymulacja podziałów komórek 

wzrost objętości komórek 

opóźnienie procesów starzenia się 

stymulacja kiełkowania 





Genetyka -  zakres materiału 
 

 

Uwaga: zakres materiału oraz pytania problemowe i przykładowe testy do rozwiązania w domu 

dotyczną dwóch kolejnych zajęć. 

 

1) Dziedziczenie jądrowe i pozajądrowe (różnice i konsekwencje). 

2) DNA i RNA jako nośniki informacji genetycznej (kod genetyczny i jego właściwości, budowa DNA i 

RNA (skład chemiczny i struktura), miejsca występowania w komórkach, replikacja i transkrypcja). 

3) Ekspresja informacji genetycznej i jej regulacja (translacja, właściwości aminokwasów, mechanizmy 

regulacji ekspresji u Prokariota i Eukariota). 

4) Pojęcie genu, allelu, dominacji, mapy genów.  

5) Źródła zmienności genetycznej i jej konsekwencje (mutacje (genomowe, genowe, chromosomowe, 

punktowe), czynniki mutagenne i powstawanie mutacji. Mejoza (przebieg i jej znaczenie w 

generowaniu zmienności genetycznej), rekombinacje (crossing-over). 

6) Prawa Mendla (dziedziczenie fenotypów i genotypów w kolejnych pokoleniach). 

7) Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm). 

8) Genetyka populacyjna (frekwencje alleli w populacji i czynniki je warunkujące). 

9) Genetyka człowieka (dziedziczenie podstawowych cech, genetyczne podłoże chorób dziedzicznych, 

diagnostyka i leczenie). 

10) Wykorzystanie genetyki w praktyce rolniczej i hodowli (selekcja, krzyżowanie, chów wsobny, 

heterozja, poliploidyzacja). 

11) Inżynieria genetyczna (generalne zasady metodologii, praktyczne wykorzystanie. 
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Zastanów się: 

 

Dlaczego organizmy eukariotyczne, w przeciwieństwie do Prokariota wykorzystują tylko jedną nić 

DNA (tzw. sensowną) podczas procesu transkrypcji? Po co mogą potrzebować tej drugiej? Jak 

dziedziczą się geny znajdujące się na heterochromosomach (u człowieka Y)? Wyjaśnij mechanizm 

takiego dziedziczenia. Jakie komplikacje napotkałby Mendel w interpretacji swoich wyników badań nad 

dziedziczeniem koloru kwiatów u groszku, gdyby żaden z kolorów nie był cechą dominującą? 



 
Rozwiąż przykładowe testy: 
 

ZADANIE 1. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono schemat syntezy RNA przez polimerazę RNA zależną od DNA. 

 

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenia. 

1.  Na czym polega komplementarność zasad azotowych w RNA. 

2. Na rysunku X oznacza nić ................................  

3.  Co jest matrycą dla tej syntezy? .......................  

4. W jakim kierunku odbywa się synteza RNA? 

 

ZADANIE 2. (1 pkt) 

Omów rolę polimerazy DNA i polimerazy RNA w komórce. Nazwij procesy katalizowane przez te enzymy oraz podaj 

ich substraty i produkty. 

 

 

ZADANIE 3. (1 pkt) 

Uzupełnij zdanie. 

Geny u Eucaryota zbudowane są z odcinków kodujących zwanych a) ......................................   

i niekodujących, zwanych b) .....................................................................................................  

Po skopiowaniu genu z DNA na RNA następuje usuwanie z RNA tak zwanych  

c)  ……………………………….. w procesie d) …………………………………… 

Proces tej obróbki zachodzi w e) ……………………………..…  

 

 

ZADANIE 4.  (2 pkt) 

W tabeli podano zdania prawdziwe i fałszywe dotyczące kodu genetycznego. Zaznacz w odpowiednich rubrykach tabeli 

znakiem (+) zdania prawdziwe i (-) fałszywe. 

Cechy kodu genetycznego Prawda Fałsz 

1. dwójkowy charakter   

2. kolinearny   

3. uniwersalny   

4. zdegenerowany   

5. zachodzący   

6. zdeterminowany   

7. bezprzecinkowy   

8. ma bezpośredni charakter działania   

 

 

ZADANIE 5. (2 pkt) 

Choroba ta występuje u mężczyzn. Gen tej choroby przekazuje ojciec swoim córkom, które są zdrowymi nosicielkami. 

1. Przedstaw w formie krzyżówki dziedziczenie tej choroby u dzieci i podaj, jaki procent synów będzie chorych, jeżeli 

ojciec jest zdrowy, a matka jest nosicielką tego genu. 

2. Podaj nazwę tej choroby, jaki gen ją warunkuje i gdzie jest zlokalizowany.  

 

 

ZADANIE 6. (2 pkt) 

Uzupełnij tabelę, wpisując literowe symbole nukleotydów DNA lub RNA. 

Kwas nukleinowy Sekwencja nukleotydów 

Fragment nici polinukleotydowej DNA, na której będzie zachodziła transkrypcja. ATTGACCATTGCATA 

Fragment drugiej nici polinukleotydowej DNA- komplementarnej do tej z rubryki pierwszej.  

Fragment mRNA utworzony w wyniku transkrypcji DNA przedstawionego w rubryce 

pierwszej. 

 

 


