
 

    

   Genetyka II 
 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Kolor sierści u chomików zależy od dwóch par genów dających barwę szarą lub brunatną. Barwa szara (S) dominuje 

tylko w obecności genu z drugiej pary (V). Zwierzęta homozygotyczne ze względu na recesywny gen (v) mają zawsze 

barwę kremową, niezależnie od pary S, s. Skojarzono kremowego samca z brunatną samicą. Otrzymano samca o barwie 

takiej samej jak ojciec i brunatną samiczkę. Po osiągnięciu przez nich wieku dojrzałego skojarzono tę parę, w wyniku 

czego urodził się jeden szary chomik. Na podstawie wyników powyższego doświadczenia określ genotypy i 

fenotypy osobników biorących w nim udział: 

 

Rodzice: .........................   Fl ……………………. F2 ……………………….  

 

ZADANIE 40. (2 pkt) 

Nasiona niezapominajki pochodzące od jednej rośliny wysiano na glebach o różnym pH.  Rośliny, które 

wyrosły na glebach kwaśnych, miały kwiaty różowe, a hodowane na glebach  zasadowych wytworzyły kwiaty 

niebieskie. Z nasion niebiesko kwitnących niezapominajek,  które wysiano na glebach kwaśnych, wyrosły rośliny o 

kwiatach różowych. Określ, czy występowanie niezapominajek o różnych barwach kwiató w w opisanych 

wyżej warunkach to zmienność dziedziczna czy zmienność niedziedziczna.  Uzasadnij swoją odpowiedź 

jednym argumentem. 

 

 

ZADANIE 41. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiono kodony kodu genetycznego. 

 U  C  A  G   

U  

UUU Phe 

UUC Phe 

UUA Leu 

UUG Leu  

UCU Ser 

UCC Ser 

UCA Ser 

UCG Ser  

UAU Tyr 

UAC Tyr 

UAA stop 

UAG stop  

UGU Cys 

UGC Cys 

UGA stop 

UGG Trp  

U 

C 

A 

G  

C  

CUU Leu 

CUC Leu 

CUA Leu 

CUG Leu  

CCU Pro 

CCC Pro 

CCA Pro 

CCG Pro  

CAU His 

CAC His 

CAA Gln 

CAG Gln  

CGU Arg 

CGC Arg 

CGA Arg 

CGG Arg  

U 

C 

A 

G  

A  

AUU Ile  

AUC Ile  

AUA Ile  

AUG Met  

ACU Thr 

ACC Thr 

ACA Thr 

ACG Thr  

AAU Asn 

AAC Asn 

AAA Lys 

AAG Lys  

AGU Ser 

AGC Ser 

AGA Arg 

AGG Arg  

U 

C 

A 

G  

G  

GUU Val 

GUC Val 

GUA Val 

GUG Val  

GCU Ala 

GCC Ala 

GCA Ala 

GCG Ala  

GAU Asp 

GAC Asp 

GAA Glu 

GAG Glu  

GGU Gly 

GGC Gly 

GGA Gly 

GGG Gly  

U 

C 

A 

G  

Poniżej przedstawiono dwie (A i B) sekwencje nukleotydów w mRNA. 

A) UUC UAC ACC CCG GAU 

B) UUU UAU ACG CCC GAC 

Ustal, czy podane sekwencje (A i B) kodują takie same, czy różne odcinki polipeptydów. Odpowiedź uzasadnij 

jednym argumentem. 
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ZADANIE 42. (3 pkt) 

Allele genu warunkującego barwę sierści u większości szczepów myszy wykazują dominację zupełną: dominujący allel B 

warunkuje umaszczenie czarne, a recesywny allel b – umaszczenie brązowe. Recesywny allel d innego niesprzężonego 

genu hamuje w układzie homozygotycznym ekspresję alleli B i b, co powoduje, że nie dochodzi do syntezy barwnika 

i sierść jest wtedy biała. 

 

a. Zapisz wszystkie możliwe genotypy myszy o sierści czarnej, uwzględniając oba geny odpowiadające za 

umaszczenie myszy. 

 

b. Określ stosunek liczbowy możliwych fenotypów wśród potomstwa podwójnie heterozygotycznej samicy i samca 

będącego podwójną homozygotą recesywną. Zapisz genotypy osobników rodzicielskich oraz odpowiednią 

krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta). 

Genotyp samicy: ………………………….… Genotyp samca: ……………………… 

Krzyżówka: 

 

 

 

 

 

 

Fenotypy potomstwa i ich stosunek liczbowy: 

 

 

ZADANIE 43. (3 pkt) 

W stacji hodowli roślin sprawdzano, czy groch, wydający nasiona okrągłe (cecha dominująca - A) jest mieszańcem 

(heterozygotą), czy czystą rasą (homozygotą) ze względu na gen warunkujący kształt  nasion grochu.  W tym 

celu skrzyżowano ten groch z grochem o nasionach kanciastych (cecha recesywna - a). W wyniku krzyżówki 

otrzymano 103 rośliny, wydające nasiona okrągłe i 105 roślin, wydających nasiona kanciaste.  

Na podstawie wyników doświadczenia ustal, czy badany groch jest homozygotyczny, czy 

heterozygotyczny. Odpowiedź uzasadnij i zilustruj krzyżówką.  

 

 

 

 

 

ZADANIE 44. (3 pkt) 

U kotów brytyjskich produkcja eumelaniny, czyli czarnego barwnika, jest modyfikowana przez trzy allele genu 

autosomalnego, które w zależności od układu, w jakim pojawiają się w genotypie kota, determinują kolor włosa: 

B – allel dominujący w stosunku do pozostałych, warunkujący barwę czarną, 

b – allel recesywny w stosunku do B, ale dominujący w stosunku do b1, warunkujący barwę czekoladową, 

b1 – allel recesywny zarówno w stosunku do B, jak i do b, warunkujący barwę cynamonową. 

Ekspresja genu odpowiedzialnego za produkcję eumelaniny modyfikowana jest przez autosomalny gen z innego 

chromosomu, którego allel D warunkuje równomierne rozproszenie barwnika, co daje normalną barwę włosa, natomiast 

recesywny allel d sprawia, że pigment występuje w skupiskach, co skutkuje rozjaśnieniem (rozmyciem) kolorów: czarnego 

– do niebieskiego, czekoladowego – do liliowego, a cynamonowego – do płowego. Na podstawie: 

http://www.agiliscattus.pl/podstawy-genetyki-kotow.html 

 

a) Zapisz, stosując podane oznaczenia alleli genów odpowiedzialnych za kolor sierści, wszystkie możliwe genotypy 

niebieskiego kota brytyjskiego. 

 

 

b) Zapisz, stosując podane oznaczenia alleli genów, genotypy kotów brytyjskich: cynamonowej samicy i czarnego 

samca, w których potomstwie znajdują się kocięta czarne, czekoladowe, niebieskie oraz liliowe. 

 

Genotyp cynamonowej samicy: ………..…… Genotyp czarnego samca: ………….…… 

 

c)  Zapisz krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta) cynamonowej samicy i czarnego samca (rodziców z 

zadania 17.2.) i na podstawie tej krzyżówki określ prawdopodobieństwo, że kolejne kocię tych rodziców będzie 

niebieskie. 

Krzyżówka: 

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo, że kolejne kocię będzie niebieskie: ......................................................... 

 



 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Ubarwienie prążkowane kur jest determinowane przez dominujący gen A, brak prążkowania przez gen recesywny 

a. Geny te są zlokalizowane w chromosomie X. Determinacja płci u ptaków jest odwróceniem determinacji płci u 

człowieka. U ptaków samce mają dwa identyczne chromosomy płciowe (X), samice zaś dwa różne (X i Y), przy 

czym chromosom Y jest „genetycznie pusty". Określ genotypy rodziców i fenotypy potomstwa (z 

uwzględnieniem płci) powstałego w wyniku skrzyżowania prążkowanej kury z kogutem o nie  

prążkowanym upierzeniu.  

 

ZADANIE 46. (3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono naprawę uszkodzonego DNA. Uszkodzenie polegało na utworzeniu wiązania kowalencyjnego 

pomiędzy zasadami tyminowymi sąsiadującymi ze sobą na jednej nici DNA i na powstaniu tzw. dimeru tyminowego, co 

skutkowało powstaniem charakterystycznego wybrzuszenia, utrudniającego replikację. Fragment uszkodzonej nici został 

najpierw wycięty przez nukleazę, a powstała luka została następnie uzupełniona nukleotydami komplementarnymi do 

niezniszczonej nici. W wypełnianiu takich luk biorą udział dwa enzymy: polimeraza DNA i ligaza DNA. Dimery  

tyminowe często powstająna skutek działania promieni UV. Jedna z chorób skóry – tzw. skóra pergaminowa – w 

większości przypadków spowodowana jest dziedzicznym defektem jednego z enzymów opisanego systemu naprawy 

DNA. 

 

 

a. Na podstawie przedstawionych informacji ustal kolejność etapów naprawy uszkodzonego DNA. Wpisz numery 

2.–4., którymi te etapy oznaczono na schemacie, w odpowiednie miejsca tabeli. 

Etapy naprawy uszkodzonego DNA kolejność 

Enzym syntetyzuje brakujący odcinek nici zgodnie z zasadą komplementarności.  

Dimer tyminowy powoduje odkształcenie fragmentu cząsteczki DNA. 1 

Enzym nacina uszkodzoną nić DNA  

Enzym łączy wolne końce nowo dobudowanego fragmentu i starego DNA  

 

 

b. Spośród odpowiedzi I–IV wybierz i zapisz nazwy enzymów biorących udział w naprawie DNA, oznaczonych na 

schemacie literami A, B i C. 

I. ligaza DNA 

II. polimeraza RNA 

III. nukleaza 

IV. polimeraza DNA 

Enzymy: A. ............................. B. ............................. C. ..............................  

 

c. Wyjaśnij, dlaczego osoby chore na tzw. skórę pergaminową muszą unikać promieniowania słonecznego. W 

odpowiedzi uwzględnij przyczynę powstawania tej choroby, opisaną w tekście. 

 

 

 

ZADANIE 47. (1 pkt) 

U kobiet uszkodzenie genu BRCA1 często kończy się zachorowaniem na raka piersi. Wyjaśnij, jakie znaczenie 

dla profilaktyki raka piersi mają badania genetyczne wykrywające u kobiet uszkodzenie tego genu.  

  

 

 

 

ZADANIE 48. (2 pkt) 
Na schematach A i B przedstawiono mechanizm regulacji ekspresji genów u Prokariota (operon laktozowy). 

 

 

Określ, na którym schemacie (A czy B) przedstawiono blokadę represora oraz określ, jakie są tego 
konsekwencje w komórce Prokariota. 



 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Wśród mikroflory jelita krwiopijnego pluskwiaka Rhodnius prolixus, który jest wektorem  świdrowca wywołującego u 

ludzi groźną chorobę Chagasa, dominuje bakteria – Rhodococcus rhodnii. Do genomu tej bakterii wprowadzono gen 

ćmy kodujący cekropinę A – peptyd wywołujący śmierć świdrowca. W wyniku tego w ciele pluskwiaka liczba 

świdrowców 

znacznie spadła. Preparaty zawierające transgeniczne bakterie Rhodococcus rhodnii mogą być wykorzystywane do 

zapobiegania roznoszenia choroby Chagasa poprzez wprowadzanie ich do środowiska życia pluskwiaków. Na podstawie: 

M. Kukla, Z. Piotrowska-Seget, Symbioza owady – bakterie, „Kosmos”, t. 60/2011. 

 

a) Wyjaśnij, dlaczego gen kodujący cekropinę A wprowadza się do genomu bakterii Rhodococcus rhodnii w 

postaci cDNA otrzymanego w wyniku odwrotnej transkrypcji a matrycy eukariotycznego mRNA. 

 

 

 

 

b) Uzasadnij tezę, że stosowanie preparatów zawierających transgeniczne bakterie Rhodococcus rhodnii w celu 

zapobiegania roznoszenia choroby Chagasa jest korzystniejsze dla środowiska niż stosowanie chemicznych metod 

zwalczania tego pluskwiaka. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 50. (3 pkt) 

Szacuje się, że jelito człowieka zamieszkuje 500–1000 gatunków bakterii. W różnych częściach jelita człowieka bytują 

odmienne gatunki bakterii. Zbadano genom bakterii Bacteroides thetaiotaomicron żyjącej w ludzkich jelitach  i 

stwierdzono, że występują w nim m.in. geny zaangażowane w syntezę węglowodanów oraz witamin niezbędnych dla 

człowieka. Odkryto również, że ta bakteria wydziela cząsteczki sygnałowe, które aktywują w komórkach człowieka 

geny odpowiedzialne za budowanie sieci naczyń krwionośnych niezbędnych do wchłaniania cząstek pokarmowych. Inny 

rodzaj wydzielanych przez nią cząsteczek sygnałowych pobudza z kolei komórki jelita człowieka do produkowania 

substancji antybakteryjnych, na które bakteria Bacteroides thetaiotaomicron nie jest wrażliwa, ale zmniejszają one 

liczebność populacji innych, konkurujących z nią gatunków bakterii. Na podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2013. 

 

a. Określ, czy bakteria Bacteroides thetaiotaomicron jest dla człowieka komensalem, czy – gatunkiem 

mutualistycznym. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do przedstawionych informacji. 

 

b. Wybierz spośród wymienionych witamin i podkreśl tę, którą organizm człowieka pozyskuje również dzięki 

wytwarzaniu jej przez bakterie jelitowe. 

witamina A  witamina C  witamina D3  witamina K 

 

 

ZADANIE 51. (1 pkt) 

Poniższy schemat przedstawia proces: 

 

 

A. przenoszenie- materiału genetycznego przez 

faga łagodnego pomiędzy komórkami 

bakteryjnymi. 

 

B. wbudowywania materiału genetycznego z 

komórek żywych do martwych. 

 

C. wymianę materiału genetycznego 

pomiędzy żywymi komórkami 

bakteryjnymi. 

 

D. wbudowanie się materiału genetycznego z 

martwych do żywych komórek 

bakteryjnych. 



 

 

ZADANIE 52. (1 pkt) 

Tam, gdzie niemożliwa jest ochrona In situ gatunki albo przynajmniej ich DNA, jeśli w ogóle mają być zachowa ne, 

muszą być chronione za pomocą metod ex situ w muzeach, herbariach czy zwierzyńcach. Takie zasoby materiału 

biologicznego w postaci zwierząt z ogrodów zoologicznych czy roślin z ogrodów botanicznych, a także kolekcje 

DNA nazywa się bankami genów. Gatunki lub odmiany roślin, np. uprawnych, przechowuje się najłatwiej w bankach 

nasion. Podaj jeden argument uzasadniający celowość tworzenia banków genów. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 53. (2 pkt) 

Gen warunkujący barwę oczu u Drosophila melanogaster znajduje się w chromosomie X, przy czym allel 

warunkujący oczy białe jest recesywny - a, a allel warunkujący oczy czerwone jest dominujący - A. Natomiast 

recesywny gen zredukowanych skrzydeł (b) nie jest sprzężony z płcią. Dziedziczenie płci u muszki owocowej odbywa 

się według podobnych zasad jak u człowieka. Zapisz wszystkie możliwe genotypy samicy muszki owocowej o 

czerwonych oczach i normalnie wykształconych skrzydłach oraz wszystkie możliwe genotypy samca o tych 

samych cechach. 

 

 

 

 

ZADANIE 54. (1 pkt) 

Ziarniaki kukurydzy mogą różnić się między sobą barwą i powierzchnią, przy czym obecność zabarwienia nasion jest 

cechą dominującą w stosunku do braku barwy, a gładka powierzchnia dominuje nad pomarszczoną. Geny warunkujące 

obydwie cechy znajdują się na jednym chromosomie. Poniżej przedstawiono wyniki krzyżówki pomiędzy podwójnie 

heterozygotycznymi roślinami o nasionach barwnych i gładkich a roślinami o nasionach bezbarwnych i pomarszczonych. 

barwne, gładkie × bezbarwne, pomarszczone 

gamety gamety  
AB  ab  Ab  aB  

Ab 

AaBb  

barwne 

gładkie 

aabb 

bezbarwne 

pomarszczone 

Aabb  

barwne 

pomarszczone 

aaBb  

bezbarwne 

gładkie 

liczba osobników 4016  4019  148  149  

potomnych     

 48,2%  48,2%  1,8%  1,8%  

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących potomstwa podaj w jednostkach mapowych odległość 

pomiędzy parą genów A i B na chromosomie. 

 

 

 

ZADANIE 55. (1 pkt) 

Jeżeli w populacji, w stanie równowagi genetycznej, częstość fenotypu dominującego wynosi 750 osobników na 

1000, to należy się spodziewać, że częstość alleli będzie wynosić: 

 dominującego recesywnego 
A. 0,5 0,5. 

B. 0,25 0,75. 

C. 0,75 0,25. 

D. 0,1 0,9. 

 

 

ZADANIE 56. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji 

genetycznej w komórce prokariotycznej. 

 

 

a) Podaj nazwę rodzaju RNA oznaczonego na rysunku 

literą X. 

 

b) Uzasadnij, podając jeden argument, że na rysunku 

przedstawiono proces ekspresji informacji 

genetycznej u organizmów prokariotycznych.  

 



 

 

 

ZADANIE 57. (1 pkt) 

Na poniższym schemacie przedstawiono rodowód rodziny ilustrujący dziedziczenie daltonizmu. Kółkami 

oznaczono płeć żeńską, kwadratami płeć męską. Linie poziome łączące dwie osoby oznaczają rodziców. Linie 

pionowe odchodzące od pary rodzicielskiej oznaczają potomstwo. Osoby z zaburzeniem w rozpoznawaniu barw 

zaznaczono przez zamalowanie kółek lub kwadratów kolorem czarnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 58. (1 pkt) 

Uporządkuj etapy procesu prowadzącego do otrzymania transgenicznej kukurydzy wytwarzającej prowitaminę A. 

Wpisz w tabelę numery 2–6.   

  

Etapy procesu Kolejność 

Gen kodujący prowitaminę A wstawiono do plazmidu bakterii.   

Plazmid przecięto enzymami restrykcyjnym i.    

Z komórki bakterii Agrobacterium tumefaciens wyizolowano plazmid.  1 

Wyhodowano kukurydzę, która syntetyzuje prowitaminę A.   

Zmodyfikowany plazmid wprowadzono do komórki bakterii.   

Zainfekowano tkanki kukurydzy transgenicznymi bakteriami.   

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 59. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli – fragment kodu 

genetycznego. 

 

Kodon (zapisany 

od końca 5' do 3') 

Aminokwas 

AUA 

AUC 

AUG 

UAC 

UAG 

CAU 

CUA 

GUA 

izoleucyna 

izoleucyna 

metionina 

tyrozyna 

STOP 

histydyna 

leucyna 

walina 

 

Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie 

przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA. 

Kodon .................................................. Aminokwas .................................................. 

 

 

 

 

Określ zestaw prawidłowych 

genotypów następujących osób: 

 II (7)      i  III(2) 

A.         XDXD         XdY.  

B.          XdXd         XdY.  

C.          XDXD       XDY.  

D.         XDXd       XdY. 



 

ZADANIE 60. (1 pkt) 

W puli genetycznej wybranej populacji, gen „G" reprezentowany jest przez 3 allele. Wszystkie trzy allele wykazują 

względem siebie kodominację. Ile rodzajów fenotypów a ile genotypów pod względem tego genu można stwierdzić u 

osobników należących do tej populacji ? 

Genotypów: …                  Fenotypów: … 

 

 

 

 

ZADANIE 61. (1 pkt) 

Jaki genotyp musi mieć ojciec a jaki matka w wypadku, gdy oboje są piegowaci a ich jedno dziecko jest piegowate a 

drugie nie? Zakładamy, że piegi są warunkowane allelem dominującym. 

 Ojciec:   Matka:  

 

 

ZADANIE 62. (3 pkt) 

Chromosom Filadelfia to charakterystyczny chromosom, powstający w wyniku mutacji, na skutek której gen BCR, znajdujący 

się na chromosomie 22, został połączony z genem Abl, przeniesionym z chromosomu 9. Gen Abl koduje enzym kinazę 

tyrozynową, która jest odpowiedzialna za różnicowanie, podział komórki i jej odpowiedź na uszkodzenia. W prawidłowych 

warunkach ekspresja tego genu i produkcja kinazy tyrozynowej podlega w komórce ścisłej regulacji. Po połączeniu genu Abl z 

genem BCR powstaje gen BCR-Abl, ulegający ciągłej, niekontrolowanej ekspresji (staje się onkogenem) i wymykający się 

spod kontroli komórki, co skutkuje zwiększeniem tempa podziałów komórkowych, hamowaniem apoptozy i ograniczeniem 

możliwości naprawy DNA. Obecność chromosomu Filadelfia wykazano u 95 % chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. 

Obecnie w leczeniu tej białaczki stosuje się lek, który blokuje działanie kinazy tyrozynowej. Jego podawanie prowadzi do 

zahamowania rozwoju nowotworu, nie doprowadza jednak do wyleczenia chorych.  Na schemacie przedstawiono 

powstawanie chromosomu Filadelfia.  

  

 
a) Zaznacz rodzaj mutacji, w wyniku której powstał chromosom Filadelfia.   

 A. inwersja              B. transwersja               C. transdukcja             D. translokacja  

  

b) Na podstawie przedstawionych informacji oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące opisanej mutacji są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

  

1. Chromosom Filadelfia jest onkogenem P F 

2. Wynikiem mutacji jest połączenie dwóch genów, które w normalnym układzie leżą na różnych chromosomach. P F 

3. Skutkiem mutacji jest powstanie nieaktywnej kinazy tyrozynowej. P F 

 

c) Określ, czy przedstawiony sposób leczenia białaczki szpikowej spowodowanej opisaną mutacją można uznać za 

terapię genową. Odpowiedź uzasadnij.  

   

 

ZADANIE 63. (1 pkt) 

Na garnitur diploidalny pewnej rośliny z jaskrowatych składa się  20 chromosomów. Podaj liczbę chromosomów w 

wyszczególnionych komórkach tej rośliny. 

 Liczba chromosomów 

1. wtórne jądro woreczka zalążkowego przed zapłodnieniem   

2. w komórce plemnikowej  

3. komórka macierzysta makrospor  

4. komórka bielma wtórnego  

 

ZADANIE 64. (1 pkt) 

Jeżeli komórka macierzysta ma kariotyp 2n = 14, to liczba biwalentów powstających w profazie I podziału 

mejotycznego wynosi: 

 



 

ZADANIE 65. (2 pkt) 

Barwa kolców malin jest warunkowana przez dwa geny dziedziczące się niezależnie. Dominujący allel A jednego genu 

warunkuje pojawienie się kolców o zabarwieniu różowym,natomiast recesywny allel a tego genu odpowiada za ich kolor 

zielony. Obecność dominującego allelu B drugiego genu skutkuje zwiększeniem intensywności koloru różowego, co 

prowadzi do powstania kolców purpurowych. Allel B nie wpływa na zmianę barwy kolców zielonych. Po skrzyżowaniu 

rośliny o kolcach różowych z rośliną mającą kolce zielone otrzymano w pokoleniu F1 wszystkie rośliny o kolcach 

purpurowych.  

a) Podaj genotypy roślin z pokolenia rodzicielskiego (P) mających: różowe kolce:                           zielone kolce: 

 

b) Zaznacz zestaw fenotypów (A–D), które powinny wystąpić najliczniej i najmniej licznie wśród dużej liczby 

potomstwa uzyskanego z nasion po skrzyżowaniu roślin z pokolenia F1. 

 

 Fenotyp najliczniejszy Fenotyp najmniej liczny 

A kolce purpurowe kolce różowe 

B kolce różowe  kolce zielone 

C kolce purpurowe  kolce zielone 

D kolce różowe  kolce purpurowe 

ZADANIE 66. (2 pkt) 

Naukowcy zbadali materiał genetyczny pewnego wirusa. Wyniki swoich badań przedstawili w tabeli. Rodzaj nukleotydu 

Procentowa zawartość nukleotydu w badanym materiale genetycznym 

A (adeninowy)   10% 

G (guaninowy)   50% 

C (cytozynowy) 20% 

T (tyminowy)     20% 

Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań określ rodzaj: 

a) kwasu nukleinowego (RNA, czy DNA), który jest materiałem genetycznym tego wirusa. 

b) cząsteczki (jednoniciowa, czy dwuniciowa), którą ma kwas nukleinowy tego wirusa. 

Każdą z odpowiedzi uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

ZADANIE 67. (3 pkt) 

Muszka owocowa Drosophila melanogaster ma cztery pary dobrze widocznych chromosomów. Ustalono, że barwa oczu 

muszki to cecha sprzężona z płcią (warunkowana przez dwa allele: czerwona – W lub biała – w), natomiast wielkość ciała 

oraz jego barwa to cechy autosomalne i od siebie niezależne (warunkowane przez allele: ciało normalne – G lub karłowate 

– g; barwa szara – B lub barwa czarna – b). Na rysunku schematycznym przedstawiono chromosomy osobnika muszki 

owocowej. Kreskami oznaczono możliwe położenie różnych alleli. 

 

 
 

a) Przyjmując powyższe założenia, wpisz w odpowiednie miejsca, oznaczone na rysunku kreskami, symbole 

literowe alleli osobnika o genotypie:  XWXwGGBb 

 

b) Zapisz wszystkie rodzaje gamet produkowane przez osobnika muszki owocowej o podanym powyżej genotypie. 

 

 

 

ZADANIE 68. (1 pkt) 

Odległości między genami w chromosomie wyrażane są w jednostkach mapowych. Jedna jednostka mapowa odpowiada 

takiej odległości między genami sprzężonymi, w której crossing-over zachodzi z częstością 1%. Podaj kolejność genów 

A, B, C w chromosomie wiedząc, że częstości crossing-over między nimi są następujące: A – B 12%, A – C 4%, C – 

B 8%. 

 

 

ZADANIE 69. (2 pkt) 
Zdarza się, że proces mejozy przebiega niewłaściwie i nie dochodzi do prawidłowego rozdzielenia chromosomów między 

powstające komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji. Gamety powstałe w ten sposób tworzą zarodki, których większość 

obumiera lub rozwijają się z nich organizmy z określonymi schorzeniami. 

a) Wśród wymienionych niżej rodzajów mutacji (A-C) zaznacz ten, który powstanie w wyniku nondysjunkcji. 

A. Mutacja genowa. 

B. Mutacja struktury chromosomów. 

C. Mutacja liczby chromosomów. 



 

 

b) Wśród wymienionych niżej chorób człowieka (A-D) zaznacz tę, która jest wynikiem opisanego zjawiska. 

A. Mukowiscydoza. 

B. Zespół Downa. 

C. Choroba Parkinsona. 

D. Pląsawica Huntingtona. 

 

 

 

ZADANIE 70. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono zależność przeżywalności dwóch populacji 

tego samego gatunku bakterii (dzikiej i zmutowanej) od stężenia 

antybiotyku w pożywce. 
 

Na podstawie obu wykresów podaj skutek mutacji dla 

przedstawionego gatunku bakterii. 

ZADANIE 71. (3 pkt) 
Daltonizm (d) jest cechą recesywną sprzężoną z płcią. Rudy kolor włosów 

(r) jest cechą autosomalną i recesywną w stosunku do wszystkich 

pozostałych kolorów włosów, przy założeniu, że jest to cecha 

jednogenowa. Pewien rudowłosy daltonista poślubił brunetkę prawidłowo 

rozróżniającą barwy. 

a) Podaj genotyp mężczyzny:  

b) Podaj wszystkie możliwe genotypy kobiety oraz podkreśl ten, przy którym istnieje największe 

prawdopodobieństwo urodzenia się rudowłosej dziewczynki prawidłowo rozróżniającej barwy w powyższym 

małżeństwie. 

 

 

 
 

 

 

ZADANIE 72. (2 pkt) 
Czasami w naturze można spotkać muszki owocowe o żółto zabarwionych odwłokach. Hodując je na dowolnym rodzaju 

pożywki (hodowla I) można uzyskać potomstwo, które w kolejnych pokoleniach ma taką samą żółtą barwę odwłoków jak 

osobniki wyjściowe. Powstanie muszek o żółto zabarwionych odwłokach można też wywołać sztucznie poprzez hodowlę 

dzikich muszek (o barwie jasnobrązowej) na pożywce z dodatkiem azotanu srebra. Hodując je stale na tym samym 

rodzaju pożywki (hodowla II), można uzyskiwać w kolejnych pokoleniach potomstwo o takiej samej żółtej barwie 

odwłoka. 

Określ barwę odwłoków potomstwa żółtych muszek z hodowli (I, II) po przeniesieniu każdej z nich na pożywkę o 

normalnym składzie (bez azotanu srebra). 

hodowla I:  

hodowla II: 

 

 

 

 

ZADANIE 73. (2 pkt) 

W komórkach wielu gatunków bakterii oprócz genoforu znajdują się koliste cząsteczki DNA o zróżnicowanej wielkości, 

zwane plazmidami. Plazmidy są zwykle mniejsze od genoforu i niosą dodatkową informację genetyczną, np. dotyczącą 

oporności danego gatunku bakterii na antybiotyki. Plazmidy mogą być przekazywane między bakteriami. Można je 

stosunkowo łatwo wyizolować z komórek bakteryjnych. Na podstawie powyższego tekstu określ, które z podanych 

informacji są prawdziwe, a które fałszywe. Wstaw w odpowiednich miejscach tabeli literę P (prawda) lub F (fałsz). 

 

 P/F  

1.  
Plazmidy kodują informację o wszystkich funkcjach niezbędnych do życia komórki 

bakteryjnej.  

 

2.   Dzięki wymianie plazmidów komórki bakteryjne zyskują nowe cechy.   

3.   Plazmidy w komórce bakteryjnej wpływają na lekooporność bakterii.   

4.  
 

Plazmidy zawierają geny niezbędne do życia bakterii i stanowią część genomu bakterii 
 

 



 

ZADANIE 74. (1 pkt) 

Skrzyżowano ze sobą dwie rośliny o kwiatach białych (P). Otrzymane potomstwo (F1) miało w całości barwę czerwoną. 

Barwa kwiatów tych roślin zależy od dwóch par alleli: od allelu A zależy wytworzenie bezbarwnego prekursora barwnika 

czerwonego, a od allelu B zależy wytworzenie substancji zmieniającej bezbarwny prekursor w barwnik czerwony. 

Poniżej podano przykłady genotypów w tej krzyżówce:  

AABB, aabb, AaBb, aaBB, AAbb 

Wybierz i zapisz genotypy pokolenia rodzicielskiego (P) oraz genotypy potomstwa (F1): 

Genotypy rodzicielskie (P)  

Genotypy potomstwa (F1) . 

 
 

ZADANIE 75. (2 pkt) 

Przedstawiony niżej schemat dotyczy dziedziczenia dwóch cech sprzężonych, których allele mają swoje loci na tym 

samym chromosomie (w tym przypadku nie występuje crossing over). Dziedziczenie dotyczy alleli warunkujących barwę 

i kształt nasion kukurydzy : AB – zielone, gładkie, ab – żółte, 

pomarszczone. 

 

a) Wpisz w odpowiednie miejsca schematu genotypy gamet rodziców 

i genotypy potomstwa powstałego na skutek krzyżowania 

osobników o genotypie pokazanym na schemacie. 

 

 

 

 

 

 

b) Na podstawie wpisanych genotypów potomstwa podaj ich fenotypy i ustal występujący w tym przypadku 

stosunek fenotypów. 

 

 

 

 

ZADANIE 76. (2 pkt) 

Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu 

CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, że organizm chorej osoby wydziela nadmiernie gęsty śluz. 

Co dwudziesta piąta osoba jest nosicielem nieprawidłowego allelu genu CFTR, jednakże większość ludzi nie ma o tym 

pojęcia, ponieważ nosicielstwo nie daje żadnych objawów. 

a) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. 

Z powyższego tekstu wynika, że mukowiscydoza jest chorobą 

A. autosomalną recesywną. 

B. autosomalną dominującą. 

C. sprzężoną z płcią dominującą. 

D. sprzężoną z płcią recesywną. 

b) Wyjaśnij, dlaczego wszystkie noworodki powinny być objęte testami na mukowiscydozę. 

 

 

 

ZADANIE 77. (2 pkt) 

Terapię genową można stosować jako metodę leczenia chorych na nowotwory. W zwalczaniu czerniaka próbuje się 

wykorzystać następującą metodę: przygotowuje się genetycznie zmienione komórki nowotworu pacjenta, a następnie 

wprowadza się je do jego organizmu. 

a) Wyjaśnij, dlaczego opisaną metodę można nazwać „szczepionką przeciwnowotworową”. 

 

 

 

b) Określ, czy taka „szczepionka przeciwnowotworowa” przygotowana dla konkretnego pacjenta będzie skuteczna 

w terapii innego pacjenta. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

ZADANIE 78. (2 pkt) 

Stwierdzono, że pewien organizm jest heterozygotą Aa względem jednej z cech, a drugą cechę warunkowaną przez allel B 

posiada w formie dominującej. Nie wiadomo jednak, czy pod względem tej cechy jest homozygotą, czy heterozygotą. 

Obie cechy dziedziczą się jednogenowo i niezależnie. 

a) Zapisz wszystkie możliwe genotypy opisanego organizmu. 

 

 



 

b) Zaznacz takie zestawienie genotypów obojga rodziców, których całe potomstwo będzie miało cechy organizmu 

opisanego w tekście. Uzasadnij odpowiedź, rozwiązując odpowiednią krzyżówkę genetyczną. 

Genotypy rodziców      Krzyżówka 

A. aaBb, aaBb 

B. aaBb, AaBB 

C. aabb, AAbb 

D. aaBb, 

AABB 

 

 

ZADANIE 79. (2 pkt) 

Myszy o genotypie ByB mają sierść żółtą, a myszy o genotypie BB – sierść czarną. Allel By wpływa jednocześnie na 

przeżywalność zarodków i w układzie homozygotycznym ByBy jest letalny (myszy o tym genotypie giną przed 

urodzeniem). Uznaje się, że zależnie od cechy fenotypowej, na którą wpływa, allel By może wykazywać właściwości 

dominujące lub recesywne w stosunku do allelu B. 

a) Podaj stosunek liczbowy żywych myszy żółtych i czarnych w potomstwie krzyżówki myszy żółtych. 

myszy żółte : myszy czarne – ................. : .................. 

b) Określ, ze względu na którą cechę allel By jest recesywny. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

ZADANIE 80. (1 pkt) 

 „Wi-fi z laptopa zmienia kod genetyczny plemników”. Do takich wniosków doszli badacze, którzy zaobserwowali 

wpływ promieniowania elektromagnetycznego z laptopa na męską spermę – donosi „Daily Telegraph”. Wyjaśnij, 

dlaczego podkreślone sformułowanie zostało błędnie użyte. 

 

 

ZADANIE 81. (2 pkt) 

Efekt dziedziczenia zmutowanego allelu powodującego defekt organizmu zależy od tego, czy allel ten jest dominujący, 

czy – recesywny. Na schematach przedstawiono dwa modele dziedziczenia (I i II) autosomalnej cechy jednogenowej. W 

obu rodowodach w pokoleniu F1 nie zaznaczono osób chorych. 

 
 

a) Uzupełnij tabelę, wpisując oznaczenia cyfrowe zdrowych osób z pokolenia F1. 

Fenotyp  Model dziedziczenia I  Model dziedziczenia II  

zdrowy    

 
b) Określ prawdopodobieństwo (w %) wystąpienia choroby u kolejnego dziecka w pokoleniu F1, w obu 

zilustrowanych przypadkach. Model dziedziczenia I:    Model dziedziczenia II:  

 

 

 

 

ZADANIE 82 (2 pkt) 

Odkrycia biologii molekularnej rozszerzyły w ostatnich latach możliwości wykorzystania żywych organizmów do 

praktycznych celów człowieka. Te rozwijające się gwałtownie technologie molekularne noszą nazwę biotechnologii. 

Pozwalają one decydować o cechach organizmów poprzez manipulacje wykonywane na ich materiale genetycznym. Na 

przykład kanadyjskim uczonym udało się wyprodukować jedwabną nić równie wytrzymałą jak nić pajęcza. Ponieważ 

masowe hodowle pająków nie są możliwe, uczeni poszukiwali innych organizmów, które wyposażone w odpowiednie 

„pajęcze" geny mogłyby produkować dużo takich nici. Eksperyment powiódł się na komórkach pochodzących od krów i 

chomików, a obecnie uczeni ci planują wyprodukowanie jedwabnej przędzy z mleka specjalnie zmodyfikowanych 

genetycznie kóz. Czy akceptujesz takie eksperymenty naukowców? Przedstaw swoje stanowisko dotyczące stosowania 

przez człowieka biotechnologii. W uzasadnieniu użyj dwóch argumentów (nie posługuj się argumentami pochodzącymi 

z tekstu). 

 

 

 

 



 

ZADANIE 83.  (3 pkt) 

Przeanalizuj poniższy tekst i odpowiedz na pytania 

Przenoszenie genów do roślin jest wykorzystywane w celu uzyskania roślin o zmienionych cechach. Plazmid Ti 

Agrobacterium tumefaciens jest odpowiedzialny za powstawanie na roślinach guzowatych narośli (ang. crown gali tumor). 

Rejon T DNA plazmidu Ti ma zdolność integrowania z DNA roślinnym. Cechę tę wykorzystano do skonstruowania 

wektora do klonowania i przenoszenia obcych genów do roślin. Innym sposobem wprowadzania genów do komórek 

roślinnych jest „wstrzeliwanie" za pomocą „armatki genowej" kuleczek metalu pokrytych cząsteczkami DNA. Dzięki 

tym technikom można uzyskać rośliny odporne na działanie owadów, infekcję wirusową czy herbicydy. Rośliny 

mogą być również postrzegane jako potencjalne bioreaktory, w których można produkować zrekombinowane białka. 

Przenoszenie genów można również wykorzystać do tworzenia przydatnych cech u zwierząt. Transgen jest 

wprowadzany do zapłodnionego jaja lub komórki z wczesnego etapu rozwoju embrionalnego poprzez mikroiniekcje. 

Geny można też wprowadzić do komórek zwierzęcych przez manipulacje komórkami linii zarodkowej lub z wyko -

rzystaniem wektorów retrowirusowych. Potomstwo transgeniczne uzyskuje się przez umieszczanie zmienionego 

zarodka w macicy. Zwierzęta transgeniczne wykorzystuje się do obserwacji funkcjonowania genów lub jako modele 

do badania chorób człowieka. Transgeniczne owce i kozy wykorzystuje się do produkcji zrekomb inowanych białek 

wydzielanych w mleku. 

 

1. Podaj dwa sposoby wprowadzania obcych genów do komórek roślinnych?  

 

 

 

2. Podaj trzy sposoby wprowadzania obcych genów do komórek zwierzęcych?  

 

 

 

3. Co to są zwierzęta transgeniczne?: 

 

 

4. Podaj trzy zastosowania zwierząt transgenicznych 

 

 

 

 

ZADANIE 84.  (1 pkt) 

Wybierz prawidłowe genotypy rodziców, których liczne potomstwo będzie miało największą różnorodność 

fenotypową grup krwi. 

 

a) OOxBO   b) ABxBO   c) AOxBO   d) ABxAB 

 

 

ZADANIE 85. (2 pkt) 

Poniższy schemat przedstawia kolejne etapy kondesacji chromatyny w chromosomy: 

DNA (podwójna helisa) —► nukleosomy —► nukleofilamenty —► solenoid —►   domeny —► chromatydy —►  

chromosom 

 

1. W którym etapie cyklu komórkowego i dlaczego powstają chromosomy?  

 

2. Przedstaw graficznie i opisz budowę nukleosomu i chromosomu metafazowego.  

 

 

ZADANIE 86. (3 pkt) 

Na początku XX wieku angielscy genetycy przeprowadzili krzyżówkę, dzięki której odkryto zjawisko sprzężenia genów. 

Skrzyżowali odmianę grochu cukrowego o kwiatach fioletowych i podłużnych ziarnach pyłku z odmianą o kwiatach 

czerwonych i okrągłych ziarnach pyłku. W pokoleniu F1 uzyskali wyłącznie rośliny o kwiatach fioletowych i podłużnych 

ziarnach pyłku, co wskazywało na dominację allelu warunkującego fioletową barwę kwiatów i allelu warunkującego 

podłużny kształt ziaren pyłku. Jednak wynik krzyżówki roślin z pokolenia F1, uzyskany w pokoleniu F2, był różny od 

oczekiwanego, zgodnego z II prawem Mendla. Wyniki krzyżówki podwójnych heterozygot z pokolenia F1 przedstawiono 

w tabeli. 

Fenotypy F2 

 

kwiaty fioletowe 

i pyłek podłużny 

kwiaty czerwone 

i pyłek podłużny 

kwiaty fioletowe 

i pyłek okrągły 

kwiaty czerwone 

i pyłek okrągły 

liczba roślin 

 

4831 

 

391 

 

390 

 

1338 

 

udział % 

 

69,5 

 

5,6 

 

5,6 

 

19,3 

 
Na podstawie: T. A. Brown, Genomy, Warszawa 2001. 

a) Zapisz rodzaje fenotypów i ich stosunek liczbowy, który wystąpiłby w pokoleniu F2, gdyby geny warunkujące te 

cechy grochu nie były ze sobą sprzężone. 



 

b) Odwołując się do genotypów krzyżowanych osobników, wyjaśnij, dlaczego obliczenie na podstawie 

przedstawionych wyników krzyżówki, że odległość między tymi genami wynosi 11,2 cM, oparte byłoby na 

błędnym założeniu. 

 

 

 

 

 

 

c) Przyjmij założenie, że między allelami warunkującymi fioletowy kolor kwiatów i podłużny kształt ziaren pyłku 

istnieje sprzężenie całkowite (odległość bliska 0 cM). Zapisz krzyżówkę osobników z pokolenia F1 i na podstawie 

jej wyników określ rozkład fenotypów w pokoleniu F2. 

Uwaga: Do oznaczenia alleli użyj liter: 

- A i a – dla alleli warunkujących barwę kwiatów 

- B i b – dla alleli warunkujących kształt ziaren pyłku. 

Krzyżówka 

 

 

 

 

 

ZADANIE 87. (2 pkt) 

W 1928 roku brytyjski mikrobiolog Frederick Griffith przeprowadził doświadczenie, które uznano za bardzo ważne dla 

rozwoju genetyki, choć dopiero kilkanaście lat później wykazano, jaki związek chemiczny jest nośnikiem informacji 

genetycznej. Bakterie wywołujące zapalenie płuc występują w dwóch formach: bakterie szczepu R (bezotoczkowe) 

wywołują chorobę o łagodnym przebiegu, natomiast bakterie szczepu S (otoczkowe) są wysoce zjadliwe – wywołują 

chorobę o ciężkim przebiegu, w przypadku myszy zazwyczaj kończącą się śmiercią zwierzęcia. Griffith stwierdził, że 

myszy laboratoryjne zakażone mieszaniną żywych bakterii szczepu R i martwych, zabitych działaniem wysokiej 

temperatury bakterii szczepu S, zapadają na ciężką formę zapalenia płuc; co więcej – z organizmów tych myszy można 

wyizolować żywe bakterie otoczkowe. Zakażenie myszy samymi żywymi bakteriami szczepu R bądź podanie im jedynie 

martwych bakterii szczepu S nie powodowało ciężkiego zapalenia płuc. Wpisz znak X w kolumnie „Wynikał” przy 

wniosku, który w czasie, gdy Griffith prowadził badania, wynikał z tego doświadczenia, i znak X w kolumnie „Nie 

wynikał” przy wniosku, który wówczas nie wynikał z opisanego doświadczenia. 

Wniosek 

 

Wynikał 

 

Nie wynikał 

1.Bakterie szczepu R pobrały DNA od martwych bakterii szczepu S, dzięki czemu nabrały 

zjadliwości. 

  

2. Materiałem genetycznym bakterii jest DNA.   

3. Bakterie szczepu R pobrały od martwych bakterii szczepu S pewien składnik, dzięki 

któremu nabrały zjadliwości. 

  

4. Martwe bakterie szczepu S odzyskały zjadliwość dzięki kontaktowi z układem 

immunologicznym myszy. 

  

 

 

 

 

 

ZADANIE 88. (5 pkt) 

U groszku pachnącego (Lathyrus odoratus) autosomalne allele (A) i (B) dwóch różnych genów kodują dwa enzymy 

odpowiedzialne za wytworzenie różowego barwnika płatków kwiatów. Każdy z tych enzymów katalizuje jeden z dwóch 

etapów syntezy barwnika różowego i brak nawet jednego z nich powoduje białą barwę kwiatów. Skrzyżowano dwie 

biało kwitnące rośliny, w wyniku czego w pokoleniu pierwszym (F1) otrzymano wyłącznie rośliny mające kwiaty różowe 

o genotypie AaBb, gdzie recesywne allele tych genów (a) i (b) to zmutowane allele kodujące niefunkcjonalne enzymy. 

Każdy z dwóch genów odpowiedzialnych za wytworzenie różowego barwnika kwiatów występuje w populacji 

groszku w postaci dwóch alleli. 

a)  Podaj wszystkie możliwe genotypy roślin o kwiatach białych oraz podkreśl wśród nich dwa, których 

skrzyżowanie ze sobą doprowadzi do uzyskania wyłącznie roślin o kwiatach różowych. 

 

 

 

 

 

b)  Wykonaj krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta) i na jej podstawie określ fenotypy pokolenia drugiego 

(F2) powstałego po skrzyżowaniu roślin o genotypach AaBb. Podaj, w jakim stosunku liczbowym występują 

fenotypy w pokoleniu F2. 

Fenotypy w pokoleniu F2: ............................................................................................................  

Stosunek liczbowy fenotypów F2: ............................................................................................. ... 



 

c)  Oceń, czy poniższe informacje dotyczące dziedziczenia barwy kwiatów u groszku pachnącego są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 P F 

1. Każdy z dwóch enzymów niezbędnych do wytworzenia różowego barwnika kwiatów u groszku 

pachnącego kodowany jest przez allele wielokrotne. 

  

2. Podwójne heterozygoty groszku mają fenotyp mieszany, czyli prezentują barwy kwiatów każdego z 

obojga homozygotycznych rodziców. 

  

3. Cecha – biała barwa – kwiatów groszku ujawnia się u osobnika będącego pojedynczą lub podwójną 

homozygotą recesywną. 

  

 

ZADANIE 89. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny. 

 
a) Określ wielkość produktu transkrypcji przedstawionego fragmentu genu β-globiny, wyrażając ją liczbą zasad 

azotowych. 

 

 

 

 

 

b) Podaj cechę przedstawionego genu, która umożliwia rozpoznanie, że jest to gen występujący w DNA jądrowym 

komórek eukariotycznych. 

 

 

 

 

ZADANIE 90. (2pkt) 

Przykładem organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) są transgeniczne bakterie Escherichia coli, wytwarzające 

ludzką insulinę. Do genomu tych bakterii wprowadzony został fragment DNA, tzw. cDNA (ang. complementary DNA), 

syntezowany na matrycy mRNA wyizolowanego z komórek trzustki, będącego matrycą do wytwarzania insuliny.a 

 

a) Wyjaśnij, dlaczego do genomu modyfikowanych bakterii nie wprowadza się odcinka DNA z genem ludzkiej 

insuliny, tylko cDNA wytworzone na podstawie mRNA transkrybowanego z tego genu. 

 

 

 

b) Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia: „Każdy organizm transgeniczny jest GMO, ale nie każdy GMO to 

organizm transgeniczny”. 

 

 

 

 

ZADANIE 91 (2pkt).  

W nici kodującej (nieulegającej transkrypcji) pewnego genu zaszła mutacja punktowa w sekwencji 5’ TGT 3’, polegająca 

na zmianie (substytucji) jednego nukleotydu. W tym fragmencie sekwencji zakodowany jest pojedynczy aminokwas. 

a) Uzupełnij schemat ilustrujący skutki różnych substytucji, do których mogło dojść w opisanej sekwencji. Wpisz 

w pola 1.–3. odpowiednie sekwencje DNA. 

 
 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja, na skutek której powstała cząsteczka białka różniąca się od cząsteczki 

prawidłowej obecnością tryptofanu zamiast cysteiny, może wpłynąć na zmianę struktury trzeciorzędowej tego 

białka. W odpowiedzi uwzględnij budowę obu aminokwasów. 

 

 

 



 

 

ZADANIE 92. (4pkt)  

Geny odpowiadające za kolor ciała i kształt skrzydeł muszki owocowej (Drosophila melanogaster) występują na 

chromosomie 2. Dominujący allel genu odpowiadającego za kolor ciała (B) determinuje szarą barwę, a recesywny allel 

(b) warunkuje ciemne zabarwienie. Kształt skrzydeł zależy od dwóch alleli innego genu: dominujący allel (G) warunkuje 

normalne, proste skrzydła, natomiast allel recesywny (g) – skrzydła wygięte. Skrzyżowano podwójnie homozygotyczną, 

ciemną samicę o wygiętych skrzydłach z podwójnie heterozygotycznym, szarym samcem o prostych skrzydłach. 

Otrzymano liczne potomstwo o czterech fenotypach w różnej liczebności: 

435 osobników szarych o prostych skrzydłach, 

441 osobników ciemnych o skrzydłach wygiętych, 

158 osobników szarych o skrzydłach wygiętych, 

166 osobników ciemnych o prostych skrzydłach. 

 

a) Zapisz genotypy krzyżowanych osobników: wykorzystaj podane w tekście oznaczenia alleli obu genów. 

 

Genotyp samicy: ................................. Genotyp samca: …………………….… 

 

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Zrekombinowane układy alleli w potomstwie muszek o opisanych 

genotypach powstały dzięki procesowi crossing-over, który zaszedł w 

A. spermatocytach. 

B. oocytach. 

C. plemnikach. 

D. komórkach jajowych. 

 

c) Oblicz odległość, w jakiej w chromosomie 2. leżą geny warunkujące kolor ciała i kształt skrzydeł muszki 

owocowej. Zapisz obliczenia. 

Obliczenia: 

 

 

 

Odpowiedź: ……………………………………….…… 

 

c) Zapisz oczekiwany stosunek fenotypów, który wystąpiłby w potomstwie tej pary muszek w sytuacji, gdyby geny 

warunkujące kolor ciała i kształt skrzydeł znajdowały się w różnych chromosomach. 

Stosunek fenotypów: szare o prostych skrzydłach : ciemne o wygiętych skrzydłach : szare o wygiętych skrzydłach : 

ciemne o prostych skrzydłach  

 

 

 

 

ZADANIE 93. (2pkt)  

Kury andaluzyjskie mogą mieć upierzenie białe, czarne lub stalowoniebieskie (szare). Potomstwo białego koguta i 

czarnej kury oraz czarnego koguta i białej kury jest wyłącznie stalowoniebieskie, natomiast wśród potomstwa rodziców 

stalowoniebieskich występują osobniki białe, stalowoniebieskie i czarne w stosunku: 1 : 2 : 1. 

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania określającego sposób dziedziczenia opisanej barwy upierzenia kur 

andaluzyjskich. Taki rozkład fenotypów wśród potomstwa świadczy o 

A. kodominacji alleli genu warunkującego barwę piór. 

B. warunkowaniu barwy upierzenia przez dwie pary alleli. 

C. występowaniu trzech alleli genu warunkującego barwę piór. 

D. niezupełnej dominacji alleli genu warunkującego barwę piór. 

 

b) Określ, jakie fenotypy i w jakim stosunku wystąpią wśród potomstwa stalowoniebieskiej kury i białego koguta. 

 

 

 

 



 

ZADANIE 94. (2pkt)  

W operonie tryptofanowym znajduje się pięć otwartych ramek odczytu (trpA–trpE) kodujących podjednostki enzymów 

uczestniczących w syntezie tryptofanu u bakterii. Do sekwencji regulatorowych należy promotor, który znajduje się przed 

sekwencjami kodującymi trpA–trpE i stanowi miejsce wiązania polimerazy RNA. Obok promotora znajduje 

się operator, do którego przyłącza się aktywny represor. Białko represorowe jest aktywowane poprzez przyłączenie 

cząsteczki tryptofanu.  

Na schemacie przedstawiono działanie operonu tryptofanowego w sytuacji, gdy komórka 

bakterii nie ma odpowiedniej ilości tego aminokwasu.  

 

 
Na podstawie: E. Solomon, L. Berg, D. Martin, Biologia, Warszawa 2016. 

 

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–2. 

A. pozytywnej a cząsteczka tryptofanu pełni w nim 

funkcję 

1. induktora 

B. negatywnej  2. korepresora 

 

b) Opisz, korzystając z powyższego schematu, w jaki sposób będzie działać operon tryptofanowy w sytuacji, gdy 

komórka bakterii znajdzie się w środowisku, w którym ma dostęp do odpowiedniej ilości tryptofanu. 

 

 

 

c) Na podstawie schematu określ, jak zmieni się funkcjonowanie operonu tryptofanowego na skutek mutacji w 

genie kodującym białko represorowe, której efektem jest uniemożliwienie przyłączenia się cząsteczki tryptofanu 

do tego białka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZADANIE 1.  

1. Adenina = Uracyl (A = U), Guanina = Cytozyna (G = C) 

2. X - nić DNA, Y - nić RNA 

3. matrycą jest DNA od końca 3' do końca 5' 

4. od końca 5' do końca 3' 

 

ZADANIE 2. Polimeraza DNA katalizuje proces replikacji DNA, substraty to: trifosfodeoksyrybonukleotydy, produkt: 

nić polinukleotydowa komplementarna do macierzystej. Polimeraza RNA katalizuje proces transkrypcji, substraty to: 

trifosforybonukleotydy produkt: nić RNA komplementarna do nici DNA. 

 

ZADANIE 3. 

a) eksonami 

b) intronami 

c) intronów 

d) obróbki potranskrypcyjnej 

e) jądrze komórkowym 

 

ZADANIE 4. 1F, 2P, 3P, 4P, 5F, 6P, 7P, 8F 

 

ZADANIE 5.  h - recesywny gen na hemofilię lub daltonizm 

1. X Y 

X XX XY 

Xh XXh XhY 

-   chorych jest 50% synów 

2. Jest to hemofilia lub daltonizm, uwarunkowane recesywnym genem sprzężonym z chromosomem płci X. 

 

ZADANIE 6. TAACTGGTAACGTAT, UAACUGGUAACGUAU. 

 

ZADANIE 7. 

a) 1 – P 2 – P 3 – F; b) antykodon: AUG / GUA; c) Poprzez pory w błonie jądrowej przedostają się do cytoplazmy  

podjednostki rybosomów oraz kwasy rybonukleinowe biorące udział  w translacji (mRNA, tRNA). 

 

ZADANIE 8. 

a) Przykład odpowiedzi: Jest to delecja / wypadnięcie trzech nukleotydów; jednego z kodonu 507  i dwóch z 

kolejnego kodonu; b) Przykład odpowiedzi: Powoduje wypadnięcie jednego aminokwasu / fenyloalaniny z białka.  

Uwaga tak mówi klucz! W zadaniu jest jednak błąd. Kodon ATT w DNA, który powstanie po delecji będzie 

kodował znak przystankowy STOP, a nie jak podano w zadaniu izoleucynę (ILE). Zatem konsekwencją tej delecji 

jest nie tylko wypadnięcie fenyloalaniny, ale przerwanie syntezy białka na kodonie 507.  

 

ZADANIE 9. 

a) Przykład odpowiedzi: A – RNA wirusowy, B – hybryd DNA – RNA, C – pojedyncza nić DNA, D – cząsteczka 

DNA; b) Prawidłowa nazwa: odwrotna transkrypcja. 

 

ZADANIE 10. a. 

 
b. Przykładowe rozwiązania:  

• Prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego chorego dziecka z wrodzoną nietolerancją laktozy wynosi 25%, 

ponieważ oboje rodzice muszą być heterozygotami Ll2, gdyż mają już jedno chore dziecko, a sami są zdrowi.  

• Oboje rodzice są nosicielami choroby, a więc prawdopodobieństwo wynosi  25%. 

• Krzyżówka: 

 
c. B2 

d. jelito cienkie 

e. Przykładowe rozwiązania: Wrodzona nietolerancja laktozy: 

• jest niebezpieczna dla zdrowia i życia noworodków, gdyż laktoza występuje w mleku matki, które jest naturalnym 

pokarmem noworodków. 

• jest chorobą, ponieważ uniemożliwia naturalne karmienie noworodka lub niemowlęcia mlekiem matki.  

Biologia 6, 7  
Odpowiedzi do zadań 



 

2. Pierwotna nietolerancja laktozy: 

• nie powoduje poważnych szkód w organizmie człowieka, gdyż polega na zmniejszonym wytwarzaniu laktazy wraz 

z wiekiem, a więc w okresie, w którym mleko nie musi być spożywane. 

• jest wariantem normy, ponieważ osoby dorosłe odżywiają się zróżnicowanym pokarmem i mleko nie jest dla nich 

niezbędne. 

 

ZADANIE 11. Kolejno w tabeli: P, F, F, P, F, P. 

 

ZADANIE 12. Kolejność terminów: chromosomy homologiczne, allele, homozygot, heterozygoty, fenotyp, 

genotypów. 

 

ZADANIE 13. 540 

 

ZADANIE 14. 1 -IB, 2-IB 

 

ZADANIE 15. 100% 

 

ZADANIE 16. Hemofilia polega na braku krzepliwości krwi. Gen odpowiedzialny za  właściwą krzepliwość leży w 

chromosomie X. Ponieważ kobiety mają dwa chromosomy X (XX), to nawet, gdy jeden z nich jest nieczynny, to  

drugi wytwarza wystarczającą ilość czynników krzepliwości krwi.  Mężczyźni mają jeden chromosom X. Pochodzi on 

zawsze od matki, więc od tej, która jest nosicielką genu recesywnego; mężczyźni chorują, a kobiety zazwyczaj 

przenoszą hemofilię.  

 

ZADANIE 17. Chodzi o dominację niezupełną. 

 

ZADANIE 18. A - odwrotna transkryptaza; B - polimeraza; C - restryktaza; D - ligaza. 

 

ZADANIE 19. 25% 

 

ZADANIE 20. Zarodek nie rozwinie się z zygoty D, ponieważ nie zawiera chromosomu X warunkującego, oprócz 

płci, również inne cechy niezbędne do życia organizmu.  

 

ZADANIE 21. Przykładowe rozwiązania: 

 • Mitochondria w zygocie pochodzą tylko z komórki jajowej, dlatego allele warunkujące daną chorobę  przekazywane 

są wyłącznie w linii matecznej.  

 • Plemnik, łącząc się z komórką jajową, przekazuje tylko jądro komórkowe, natomiast mitochondria, w których 

znajduje się DNA z genem warunkującym daną chorobę,  nie przechodzą do zygoty.  

 • U ludzi dziedziczenie mitochondriów jest jednorodzicielskie – do komórki jajowej  nie wnikają mitochondria 

plemnika.  

 • U człowieka w zygocie niszczone są mitochondria pochodzące z plemnika, dlatego mutacja w mtDNA 

pochodzącym od ojca nie zostanie przekazana potomstwu.   

 

ZADANIE 22. Oś X- wiek matki, oś Y -częstotliwość wystąpienia zespołu Downa. Przykład odpowiedzi: 

Częstotliwość choroby rośnie z wiekiem matki, szczególnie po czterdziestym roku życia.   

 

ZADANIE 23. 

a) Przykładowe rozwiązania: • Deacetylacja, ponieważ odłączenie grup acetylowych od ogonków białek histonowych 

skutkuje wytworzeniem bardziej zwartej struktury chromatyny, a więc nie dochodzi  do inicjacji transkrypcji. • 

Deacetylacja, ponieważ skutkuje ściślejszym upakowaniem nici DNA, co uniemożliwia przyłączenie czynników 

transkrypcyjnych. • Deacetylacja, ponieważ wskutek kondensacji chromatyny miejsca przyłączenia polimerazy RNA 

zależnej od DNA są niedostępne.  

b) Przykładowe rozwiązania: • Jest prawdziwe, ponieważ mitochondria nie mają białek histonowych związanych z 

DNA. • Tak, ponieważ mtDNA nie tworzy chromatyny takiej, jak w jądrze komórkowym.  

   

ZADANIE 24.  

a) C1 

b) FF Ff Ff ff. Prawdopodobieństwo, że następne dziecko tych rodziców nie będzie chore na fenyloketonurię: 

75%  

c) Przykładowe rozwiązanie q2 = 1/10000 lub 0,0001 q = 1/100 lub 0,01 p = 1 – 0,01 = 0,99 2pq = 2 x 0,01 x 

0,99 = 0, 0198 ≈ 0,02 Odpowiedź: Prawdopodobieństwo bycia nosicielem fenyloketonurii: 1,98% lub 2%, 

lub 0,0198, lub 0,02, lub 1/50, lub 99/5000..  

 

 

ZADANIE 25. Kolor oczu dziecka brązowy lub niebieski. Genotypy ojca (Aa) i matki (aa).  

 

ZADANIE 26.  

C., sprzężonej z płcią dominującej, ponieważ: 



 

• ojciec z polidaktylią (z pokolenia I lub III) ma córkę bez wady.  

• matka bez wady (z pokolenia I lub III) ma synów z polidaktylią.  

• ojciec z polidaktylią i matka bez wady mają syna z polidaktylią.  

• w przypadku ojca z polidaktylią oraz matki bez wady wszystkie córki powinny mieć polidaktylię, a synowie – nie 

mieć tej wady. Natomiast w opisanym przykładzie potomstwo w drugim pokoleniu choruje niez ależnie od płci. 

• gdyby to była mutacja sprzężona z płcią dominująca, to wszystkie córki chorego ojca i zdrowej matki byłyby chore.  

• jeżeli choroba byłaby sprzężona z płcią dominująca, to w pokoleniu IV wszyscy mężczyźni byliby zdrowi, a tak nie 

jest. 

 

ZADANIE 27. Przykłady argumentów: - należy wspierać rozwój, ponieważ osiągnięcia inżynierii genetycznej i 

biotechnologii mogą mieć zastosowanie praktyczne, na przykład w medycynie, - nie należy wspierać rozwoju, 

ponieważ tworzenie sztucznych organizmów jest wbrew naturze, może prowadzić do naruszenia równowagi 

biologicznej.  

 

ZADANIE 28.  

a) 1-P, 2-F, 3-F 

b) Genotyp samicy (kury):  ZbW            Genotyp samca (koguta):  ZBZb 

c)  

 b W 

B B/b jastrzębie samce B/W jastrzębie samice 

b b/b czarne samce b/W czarne samice 

Fenotypy potomstwa i ich stosunek:  • jastrzębiate samice : jastrzębiate samce : czarne samice : czarne samce w 

stosunku 1:1:1:1. • 25% jastrzębiate kury, 25% jastrzębiate koguty, 25% czarne kury, 25% czarne koguty. • 1/4 

jastrzębiate kury, 1/4 jastrzębiate koguty, 1/4 czarne kury, 1/4 czarne koguty.  

 

 

ZADANIE 29. Przykład odpowiedzi: Crossing-over polega na wymianie odcinków chromatyd między 

chromosomami homologicznymi. Profaza I podziału mejotycznego. 

 

ZADANIE 30. Wprowadzenie fragmentu obcego DNA ma wpływ na efekt fenotypowy (wzrost rozmiarów) 

powstałego organizmu. 

  

ZADANIE 31. Zawartości adeniny (21%). 

 

ZADANIE 32.  

a) Rozwiązanie: Te geny nie są sprzężone, ponieważ • występują w różnych chromosomach – jeden w 4, a drugi w 9. 

• jeden występuje na 4 chromosomie, a drugi na 9. 

b) Rozwiązanie: Genotyp matki: IAIBLNLN lub LNLNIAIB Genotyp ojca: iiLMLM lub LMLMii 

c) C  
(♂/♀)       IALN             IBLN 

iLM               IAiLMLN    IBiLMLN 

 

ZADANIE 33.  

Przykłady argumentów: - jestem przeciw produkcji żywności transgenicznej, ponieważ można stracić kontrolę nad 

zmianami wywołanymi wprowadzeniem do komórek obcego DNA, 

 

ZADANIE 34. Fenotypy osobników  a) czarny, b) brązowy.  

(AaBb x aaBb) 

 AB aB Ab ab 

aB AaBB aaBB AaBb aaBb 

ab AaBb aaBb Aabb aabb 

 

c) 25%  osobników albinotycznych 

 

ZADANIE 35. Geny: C, X, Y 

 

ZADANIE 36. Przykład odpowiedzi: 1 – Bb, 2 – Bb lub BB, 3 – Bb 

 

ZADANIE 37. a) A; b) 1. TAK, 2. NIE, 3. NIE. 

 

ZADANIE 38. 

a) – eksony to fragmenty genu kodujące aminokwasy, – introny to fragmenty genu niekodujące (aminokwasów), 

– transkrypcja to przepisywanie informacji z DNA na RNA (mRNA), – splicing to obróbka pierwotnego transkryptu 

polegająca na wycięciu intronów i połączeniu ze sobą eksonów / wycięcie intronów i połączenie ze sobą eksonów.  

b) - W poszczególnych typach komórek różne eksony (lub ich fragmenty) są usuwane  (z pre-mRNA) wraz z 

intronami. - Różnica polega na wielkości i ilości wycinanych odcinków (z pre-mRNA) (w poszczególnych rodzajach 



 

komórek).- Różnica polega na wycinaniu intronów i różnych eksonów – jest to tzw. splicing alternatywny. 

c) - Schemat nie dowodzi słuszności tej tezy, ponieważ w różnych komórkach po transkrypcji  i splicingu / składaniu 

tego samego genu powstają białka o nieco innym składzie aminokwasów.  - Schemat nie dowodzi słuszności tej tezy, 

ponieważ dzięki splicingowi alternatywnemuw różnych komórkach powstają różne mRNA kodujące różne białka.  

 

ZADANIE 39. Rodzice: kremowy samiec Ssvv brunatna samica ssVv Fl - kremowy samiec Ssvv, brunatna samica 

ssVv F2 – szary osobnik SsVv 

 

ZADANIE 40. Zmienność niedziedziczna . Przykładowy argument: - Zmiana barwy na różową jest spowodowana przez 

kwaśne podłoże. - Zmianę barwy kwiatów warunkuje zmiana środowiska. - Warunki (czynniki) środowiskowe wpływają 

na zmianę barwy kwiatów na różową. 

 

ZADANIE 41.  Podane sekwencje kodują taki sam fragment polipeptydu . Przykład uzasadnienia: W odpowiadających 

sobie miejscach każdej z sekwencji znajdują się (różne) kodony kodujące takie same aminokwasy / kodują taką samą 

sekwencję aminokwasów. 

 

ZADANIE 42.  a. BBDD, BBDd, BbDD, BbDd 

b. Rozwiązanie 

Genotyp samicy: BbDd 

Genotyp samca: bbdd 

 
Przykładowe rozwiązania 

Fenotypy potomstwa i ich stosunek liczbowy: 

• czarne, brązowe i białe w stosunku 1:1:2 

• 25% czarnych, 25% brązowych, 50% białych 

• ¼ czarnych : ¼ brązowych : ½ białych  

 

ZADANIE 43. Heterozygotyczny. Przykłady uzasadnienia: - groch jest heterozygotyczny, ponieważ potomstwo jest 

zróżnicowane (połowa potomstwa ma nasiona okrągłe, polowa zaś kanciaste); - gdyby był homozygotyczny, wszystkie 

potomne organizmy byłyby jednakowe. Przykład zapisu krzyżówki: 

P:  Aa x aa    -    Aa - groch okrągły, aa groch kanciasty 

F1:  Aa Aa aa aa  - stosunek fenotypów 1:1 

 

ZADANIE 44.  a) BBdd, Bbdd, Bb1dd. b) Genotyp cynamonowej samicy: b1b1Dd.  Genotyp czarnego samca: 

BbDd. 

c) krzyżówka: Bb1DD (czarny), Bb1 Dd (czarny), bb1DD (czekoladowy), bb1Dd (czekoladowy), Bb1Dd (czarny), 

Bb1dd (niebieski), bb1Dd (czekoladowy), bb1dd (liliowy). Prawdopodobieństwo, że kolejne kocię będzie niebieskie 

= 1/8 lub 0,125 lub 12,5% 

 

ZADANIE 45. Poprawna odpowiedź: genotyp kury: XAY, genotyp koguta: XaXa. Dopuszczalny jest inny sposób zapisu 

genotypów. Poprawna odpowiedź: prążkowane koguty, nieprążkowane kury. 

 

ZADANIE 46. a. 3, 1, 2, 4 

b. A. nukleaza B. polimeraza DNA C. ligaza DNA 

c. Przykładowe rozwiązania 

• Promieniowanie UV ma działanie mutagenne, a u chorych na tę chorobę brak jest możliwości naprawy skutków 

takiej mutacji, ponieważ jeden z enzymów zaangażowanych w naprawę DNA nie działa.  

• Osoby chore na „skórę pergaminową” muszą unikać promieniowania słonecznego, ponieważ defekt nukleazy 

uniemożliwia naprawę DNA w przypadku mutacji powstałej pod wpływem promieniowania UV.  

 

ZADANIE 47. Wykrycie wadliwego genu pozwala na objęcie kobiety programem badań profilaktycznych zanim 

zachoruje i na pozwala na bardzo wczesne wykrycie choroby. 

 

ZADANIE 48. Przykład odpowiedzi: Schemat A. Przykład odpowiedzi: Represor jest nieaktywny i zachodzi proces 

biosyntezy białka (transkrypcja i biosynteza enzymów).  

 

ZADANIE 49.   

a) Przykładowe rozwiązania:  • Bakterie nie mają możliwości usuwania intronów, dlatego wprowadzenie do ich 

genomu cDNA, który nie zawiera intronów, umożliwia syntezę cekropiny. • cDNA nie zawiera intronów, co 

umożliwia syntezę cekropiny A, ponieważ bakterie  nie mają możliwości przeprowadzania splicingu.  

b) Przykładowe rozwiązania:  • Owadobójcze związki chemiczne uśmiercają owady, natomiast stosowanie 

transgenicznych bakterii nie powoduje śmierci owadów, a jedynie eliminuje świdrowca.  • Pestycydy są najczęściej 

mało selektywne i oprócz owadów będących wektorami choroby eliminują też inne owady, natomiast stosowanie 

transgenicznych bakterii  nie powoduje śmierci owadów, a jedynie śmierć świdrowca żyjącego w ciele pluskwiaka.  

   



 

 

ZADANIE 50.  

a. Przykładowe rozwiązanie 

Opisana bakteria jest dla człowieka gatunkiem mutualistycznym, ponieważ ta interakcja jest korzystna dla obu 

gatunków: 

• człowiek otrzymuje od bakterii niezbędne dla niego substancje, np. węglowodany i witaminy,  natomiast 

• bakteria zyskuje wskutek ograniczenia konkurencji ze strony innych bakterii dzięki produkowaniu przez człowieka 

substancji antybakteryjnych. 

• bakteria czerpie substancje odżywcze ze światła jelita.  • bakteria uzyskuje miejsce do bytowania.    

b. witamina K 

 

ZADANIE 51. D 

 

ZADANIE 52. Przykład odpowiedzi: Przechowywanie materiału genetycznego cennych odmian roślin i zwierząt dla 

przyszłych pokoleń. 

 

ZADANIE 53. Samica: XAXABB, XAXABb, XaXABB, XaXABb. Samiec: XAYBB, XAYBb. 

 

ZADANIE 54. odległość: 3,6 j.m. lub 3,6 cM. (1pkt) 

 

ZADANIE 55. A 

 

 

ZADANIE 56.  

a) mRNA/matrycowy RNA; b) Przykłady poprawnej odpowiedzi: Jest to proces zachodzący u organizmów 

prokariotycznych, ponieważ: - jeden koniec nici mRNA jest połączony z rybosomem, a drugi koniec nici mRNA jest  

jeszcze transkrybowany, a u organizmów eukariotycznych, gdzie mRNA ulega jeszcze obróbce 

potranskrypcyjnej/zachodzi splicing, taka sytuacja jest niemożliwa.  - tylko u prokariontów procesy translacji i 

transkrypcji na tym samym mRNA mogą przebiegać jednocześnie, a u eukariontów zawsze są rozdzielone. - procesy 

transkrypcji i translacji nie są od siebie oddzielone otoczką jądrową, natomiast  u eukariontów otoczka jądrowa 

oddziela oba te procesy. 

 

ZADANIE 57. D 

ZADANIE 58. Kolejność:   3, 2, 1, 6, 4, 5 

 

ZADANIE 59.  kodon: AUG; aminokwas: metionina 

 

ZADANIE 60. Genotypów: 6 i Fenotypów 6 

 

ZADANIE 61. Ojciec: Aa; Matka Aa 

 

ZADANIE 62. a) D 

b) 1. – F,   2. – P,   3. – F 

c) Przykładowe rozwiązania: 

• Nie, ponieważ działa na poziomie białka, a nie genu.  

• Nie jest to terapia genowa, ponieważ nie polega na zmianie w genach chorego, ale na blokowaniu aktywności 

enzymu.  

• To leczenie nie jest terapią genową, ponieważ nie polega na wprowadzaniu do organizmu właściwego genu lub 

blokowaniu ekspresji tego genu, ale na blokowaniu produktów jego ekspresji.   

 



 

ZADANIE 63. 

1. 20, 2. 10, 3. 20. 4. 30 

 

ZADANIE 64. Liczba biwalentów wynosi 7. 

 

ZADANIE 65. a) różowe kolce: AAbb, zielone kolce: aaBB; b) A 

 

ZADANIE 66.  

  a) Ponieważ jednym z rodzajów nukleotydów jest tymina, która występuje tylko w DNA. 

  b) Jest to jednoniciowa cząsteczka, ponieważ procentowa zawartość nukleotydów w parze A i T / G i C jest różna. 

 

ZADANIE 67. 

a)  literki na osobnych chromosomach, w na chromosomach płci 

b)  XWGB, XWGb, XwGB, XwGb 

 

ZADANIE 68. A C B 

 

ZADANIE 69. a – C. b - B 

 

ZADANIE 70. mutacja zwiększyła przeżywalność osobników tego gatunku bakterii w obecności antybiotyku lub mutacja 

zwiększyła oporność bakterii na antybiotyk 

 

ZADANIE 71. 

a) genotyp mężczyzny: rrXdY; b) genotypy kobiety: RRXDXD, RrXDXD, RRXDXd, RrXDXd.  

 

ZADANIE 72. hodowla I: barwa odwłoków żółta, hodowla II: barwa odwłoków jasnobrązowa. 

 

ZADANIE 73. 1. F, 2. P, 3. P, 4. F,  

 

ZADANIE 74. Genotypy rodzicielskie (P) AAbb x aaBB;  Genotypy potomstwa (F1) AaBb 

 

ZADANIE 75.  

a) Genotypy gamet rodziców to AB i ab. Genotypy potomstwa to AABB, AaBb, AaBb, aabb 

b)  stosunek fenotypów. (zielone gładkie) 3 : 1 (żółte pomarszczone) 

 

 

ZADANIE 76.  

a) Poprawna odpowiedź: A. autosomalną recesywną, b) Przykład poprawnej odpowiedzi: Powinno się objąć 

wszystkie noworodki testami na mukowiscydozę, aby wcześnie wykryć chorobę i wcześnie zastosować odpowiednią 

terapię. 

 

ZADANIE 77.   

a) Przykłady poprawnej odpowiedzi: • Metoda ta powoduje stymulację lub uaktywnienie układu immunologicznego 

pacjenta. • Metoda ta prowokuje odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw komórkom nowotworowym 

pacjenta. 

b) Przykłady poprawnej odpowiedzi: • Szczepionka ta nie będzie skuteczna, ponieważ zawiera komórki nowotworowe 

specyficzne dla danego pacjenta, czyli dawcy, a nie biorcy. • Nie będzie skuteczna, ponieważ takie komórki wprowadzone 

do organizmu innego człowieka zostaną zniszczone jako obce i nie zostaną wytworzone przeciwciała. • Nie będzie 

skuteczna, ponieważ wywoła odpowiedź immunologiczną przeciwko antygenom dawcy komórek, a nie antygenom 

nowotworu. 

 

ZADANIE 78.  

a) genotypy: AaBB, AaBb 

b) odp. D. / aaBb x AABB 

 

ZADANIE 79.  

a) myszy żółte : myszy czarne – 2 : 1 

b) Allel By jest recesywny ze względu na cechę – żywotność (letalność) ponieważ osobniki homozygotyczne giną przed 

urodzeniem, natomiast osobniki heterozygotyczne przeżywają. 

 

ZADANIE 80. Błędnie użyto określenia kod genetyczny, ponieważ: - zmieniać można informację zapisaną (i 

odczytywaną) za pomocą kodu genetycznego, a nie sposób zapisywania tej informacji. - kod genetyczny jest stały / 

uniwersalny dla wszystkich organizmów i nie może być  zmieniony, gdyż jest to sposób zapisywania informacji 

genetycznej. 

 



 

ZADANIE 81.  

a) Model dziedziczenia I – fenotyp 2; Model dziedziczenia II – fenotypy 2 i 3 

b) Model dziedziczenia I – 50% Model dziedziczenia II – 25% 

 

ZADANIE  82. 

Przykłady argumentów: -  Na TAK - daje możliwości np. znalezienia sposobu uodpornienia człowieka na niektóre choroby. 

-  Na NIE - ingerowanie w materiał genetyczny może spowodować nieoczekiwane skutki, np. może być przyczyną nowych chorób. 

 

ZADANIE 83. 

1.  za pomocą: wektora, kuleczek metalu pokrytych cząsteczkami DNA („armatki genowej") 

2.  mikroiniekcja, manipulacje komórkami linii zarodkowej, wektory retrowirusowe 

3.  są to zwierzęta posiadające obce geny 

4.  do obserwacji funkcjonowania genów,  jako zwierzęce modele chorób człowieka, do produkcji zrekombinowanych 

białek 

 

ZADANIE 84. c 

 

ZADANIE 85.  

1.  Chromosomy powstają w I etapie mitozy i mejozy (przed podziałem jądra komórkowego w profazie), celem 

przekazania informacji genetycznej do komórek potomnych 

2. 

 

ZADANIE 86.  

a)  

kwiaty fioletowe i pyłek podłużny: 9 

kwiaty fioletowe i pyłek okrągły: 3 

kwiaty czerwone i pyłek podłużny: 3 

kwiaty czerwone i pyłek okrągły: 1 

b) - Obliczenie takie oparte byłoby na błędnym założeniu, ponieważ nie jest to krzyżówka testowa, tylko krzyżówka 

heterozygot, więc udział procentowy osobników, które są rekombinantami, nie odzwierciedla udziału gamet, które 

powstały po procesie crossingover. 

-  Nie można oprzeć się na takim wyniku, ponieważ po skrzyżowaniu heterozygot osobniki, które są rekombinantami, 

występują także wśród posiadających cechy dominujące. 

c) (AB/ab x AB/ab) 

 

 AB Ab 

AB AB/Ab AB/ab 

Ab AB/ab Ab/ab 

3 : 1 – kwiaty fioletowe i pyłek podłużny : kwiaty czerwone i pyłek okrągły 

 

ZADANIE 87.  

Wynikający wniosek: Bakterie szczepu R pobrały od martwych bakterii szczepu S pewien składnik, dzięki któremu 

nabrały zjadliwości. 

 

ZADANIE 88.  

a) AAbb, Aabb, aabb, aaBb, aaBB (kolejność nie ma znaczenia) 

b) 

 AB Ab aB ab 

AB ABAB AABb AaBB AbBb 

Ab AABb AAbb AbBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

Ab AaBb Aabb aaBb aabb 

Fenotypy F2: kwiaty różowe : kwiaty białe; Stosunek fenotypów: 9 : 7 

lub 

Fenotypy F2: kwiaty białe : kwiaty różowe; Stosunek fenotypów: 7 : 9 

0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi. 

c) 1. – F, 2. – F, 3. – P 



 

 

ZADANIE 89.  

a) 1660 zasad (pierwotny transkrypt)/990 zasad (po wycięciu intronów) 

b) • obecność intronów; • odcinki kodujące genu poprzedzielane są odcinkami genu niekodującymi/intronami 

 

ZADANIE 90.  

a) Przykładowe rozwiązania: 

• cDNA wytworzone na bazie mRNA nie zawiera intronów, których bakterie nie potrafią usuwać. 

• Bakterie nie mają możliwości obróbki potranskrypcyjnej, dlatego w wyniku wprowadzenia DNA z genem ludzkiej 

insuliny do ich genomu powstałoby białko, które różniłoby się od insuliny. 

b) Przykładowe rozwiązania:  

• Określenie GMO obejmuje nie tylko organizmy transgeniczne, czyli posiadające materiał genetyczny innego organizmu, 

ale obejmuje również organizmy ze zmodyfikowanym własnym genomem. 

• Nie wszystkie organizmy GMO są transgeniczne, ponieważ nie u wszystkich modyfikacja genetyczna polega na 

wprowadzeniu obcego 

 

ZADANIE 91.  

a)  

b) Przykładowe rozwiązania:  

• Cysteina jest aminokwasem siarkowym i jej obecność warunkuje powstawanie mostków disiarczkowych 

(odpowiedzialnych za stabilizowanie struktury III-rzędowej białka). Zastąpienie jej tryptofanem niezawierającym siarki, 

może spowodować brak mostka w danym miejscu i w konsekwencji – zmianę struktury III-rzędowej białka (co może 

zmienić funkcję pełnioną przez dane białko). 

• Cysteina i tryptofan różnią się budową łańcucha bocznego – łańcuch cysteiny jest krótki, natomiast tryptofanu bardziej 

rozbudowany / zawiera pierścień aromatyczny. Taka substytucja może spowodować zmianę wiązań i oddziaływań 

warunkujących określoną strukturę danej cząsteczki białka (wodorowych, van der Waalsa). 

 

ZADANIE 92.  

a) Genotyp samicy: bbgg; Genotyp samca: BbGg 

b) A 

c) (435+441+158+166=) 1200 – 100% 

324 – X% 

324 x 100% = 1200 x X% 

X = 27cM / jednostek mapowych / 27% (dopuszcza się 0,27 bez jednostki) 

d) Szare o prostych skrzydłach : ciemne o skrzydłach wygiętych : szare o skrzydłach wygiętych : 

ciemne o prostych skrzydłach: 1 : 1 : 1 : 1. 

 

ZADANIE 93.  

a) D 

b)  • stalowoniebieskie / szare i białe w stosunku 1 : 1 (dopuszczalne 2 : 2); • 50% stalowoniebieskich / szarych i 50% 

białych; • stalowoniebieskie / szare 

 

ZADANIE 94.  

a) B 2 

b) Przykładowe rozwiązania: • Jeżeli komórka ma odpowiednią ilość tryptofanu, to jego cząsteczki przyłączają się 

do nieaktywnego białka represorowego, co powoduje jego aktywację, dzięki czemu przyłącza się ono do operatora i 

blokuje transkrypcję genów szlaku syntezy tryptofanu. • Dochodzi do wyciszenia ekspresji genów szlaku syntezy 

tryptofanu, ponieważ tryptofan łączy się z białkiem represorowym, aktywując je, co powoduje przyłączenie się tego 

białka do operatora. • Represor aktywowany przez tryptofan łączy się z operatorem, blokując przyłączenie się polimerazy 

RNA. 

c) Przykładowe rozwiązania: • Represor nie będzie mógł być aktywowany – dojdzie do ciągłego wytwarzania mRNA 

kodującego enzymy szlaku produkcji tryptofanu. • Represor nie będzie mógł się przyłączyć do operatora, czego skutkiem 

będzie brak możliwości zatrzymania ekspresji genów szlaku syntezy tryptofanu. • Spowoduje to stałą transkrypcję genów 

trpA-trpE. • Dojdzie do konstytutywnej transkrypcji genów trpA-trpE. • Operon będzie stale aktywny. 

 

 



 

Struktura DNA 

 

DNA liniowy 

 

 

      forma typowa        forma z „lepkimi” końcami 

 

- dwie splecione nici są komplementarne    - końce są komplementarne 

   i tworzą odcinek          i mogą tworzyć formę kolistą 

- jądra eukariontów       - u niektórych wirusów 

 

 

     DNA kolisty 

 

 

kółka kowalentnie zamknięte      otwarte kółka, jedna z nici nacięta 

i zwinięte w superhelisę     (uniknięcie superskręcenia) 

- wirusy, bakterie         - wirusy, bakterie 

- mitochondria, chloroplasty       - mitochondria, chloroplasty 

 

 

Rodzaje RNA 

hnRNA – heterogenny; jądro; obróbka → mRNA → cytoplazma 

mRNA – informacyjny; cytoplazma; matryca do syntezy polipeptydów 

rRNA – rybosomalny; jądro, jąderko, rybosomy; aktywny udział w syntezie białka 

tRNA – przekaźnikowy; cytoplazma; przenośnik aminokwasów 

sRNA – mały jądrowy; jądro, jąderko, cytoplazma; udział w składaniu rybosomów i obróbce RNA 

RNA wirusowe – niektóre wirusy; nośnik informacji, matryca do syntezy białek 

 

 

Kierunek odczytu informacji zapisanej w kwasach nukleinowych 

Replikacja – kierunek wydłużania pojedynczej nici DNA: 5’ → 3’ 

Transkrypcja – nukleotydy do nici RNA są dodawane do jej końca 5’ → 3’; nić DNA jest 

odczytywana od 3’ → 5’ 

Translacja – nić DNA jest odczytywana od końca 3’ → 5’; wydłużanie białka od końca NH2 → 

COOH 

 

Zmienność 

 

 

Niedziedziczna        Dziedziczna 

(fluktuacyjna, modyfikacyjna) 

 

         rekombinacje  mutacje 

np. strzałka wodna, barwa tłuszczu u królika    - crossing-over 

         - konwersja 

 

 



 

Klasyfikacja mutacji 

 

Mutacje punktowe i odcinkowe 

- tranzycja – puryna <→ puryna; pirymidyna <→ pirymidyna 

- tranzwersja – puryna <→ pirymidyna 

- delecja – wypadnięcie nukleotydów 

- insercja – wstawienie nukleotydów 

 

Mutacje chromosomowe (genomowe) = abberacje 

1) strukturalne  

wewnątrzchromosomowe 

 - deficjencja → utrata części chromosomu 

 - duplikacja → podwojenie fragmentu chromosomu 

 - inwersja → obrócenie odcinka chromosomu o 180o 

zewnątrzchromosomowe 

- translokacje → przeniesienie odcinka jednego chromosomu na inny lub wymiana ich    

odcinków 

 

2) liczbowe 

      aneuploidalność → zmiana liczby pojedynczych chromosomów 

      euploidalność → zmiana liczby kompletu chromosomów 

 - autoploidalność – haploploidy; diploploidy, poliploidy 

 - alloploidalność – połączenie zestawu chromosomów różnych gatunków 

 

 

Aneuploidalność 

 

Autosomalna        Heterosomalna 

- trisomia (2n+1);        Zespół Turnera (X0) 

   np. Zespół Dawna (dodatkowy 21 chromosom)   Zespół Klinefeltera (XXY) 

- monosomia (2n-1)       Zespół XYY 

   zaburzenia na etapie rozwoju zarodka    Zespół XXX 

 

 

Czynniki mutagenne 

 

     fizyczne        chemiczne 

- promieniowanie jonizujące      - kw. azotowy 

- promieniowanie UV       - analogi kw. nukleinowych 

- wysoka temperatura       - iperyt 

         - H202, amoniak 

         - benzopiren 

 

 

 

Klasyfikacja skutków mutacji 

 

Niekorzystne 

- ograniczające zdolność przeżycia w każdych warunkach środowiska → letalne 

- zmniejszające wartość adaptacyjną osobnika tak, że w warunkach mniej korzystnych zginie 

Neutralne  

– nie wywołują zmian wartości adaptacyjnej osobnika 

Korzystne 

- zwiększają zdolność adaptacyjną osobnika 

- część mutacji prowadzi do powstania nowych form biologicznych → mechanizm napędowy 

ewolucji 



 

Choroby wynikające z dziedziczenia pojedynczych alleli (Genopatie) 

 

1) choroby wynikające z przemian aminokwasów aromatycznych 

fenyloketonuria – brak enzymu przekształcającego fenyloalaninę w terozynę. Skutkiem jest 

uszkodzenia układu nerwowego 

alkaptonuria – uszkodzenia stawów 

tyrozynemia – uszkodzenia narządów wzroku 

albinizm – brak enzymu przekształcającego dwuhydroksyfenyloalaninę w melaninę. Skutek: skóra 

nie zawiera melaniny. 

2) choroby związane z przemianami cukrów 

galaktozemia – galaktoza nie jest przekształcana w glukozę. Skutek: zaśma oczu, powiększenie 

wątroby, zaburzenia umysłowe 

3) choroby związane z krwią 

hemofilia 

anaemia sierpowata 

talasemia 

4) inne choroby 

choroba Huntingtona – zmiany nastrojów i niekontrolowane ruchy kończyn 

 

 

Inżynieria genetyczna 

 

Znaczenie: 

1) w hodowli roślin i zwierząt – organizmy transgeniczne o zmienionych właściwościach 

ziemniaki Russet Burbank → gen Bt kodujący jedną z toksyn bakteryjnych – odporne na 

stonkę 

świnia – gen ze szpinaku, o 20% mniej tłuszczów nasyconych w mięsie 

pomidory – dłużej można je przetrzymywać 

2) w medycynie 

 jedwabnik – gen kodujący ludzki kolagen 

 myszy, króliki, świnie – intensywne badania nad rakiem 

3) w biotechnologii 

 E. coli – gen kodujący ludzką insulinę 

 E coli – leki przewizakrzepowe 

 drożdże – synteza szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 

4) bakterie i grzyby w przemyśle – rozkładają zanieczyszczenia 

5) poliploidalne rośliny 

 triploidy – bezpłodne, rozmnażają się wegetatywnie, nie mają pestek 

 tetraploidy – rośliny o dużych kwiatach 

 

Terapie genowe 

- podstawiania uszkodzonych alleli prawidłowymi 

- naprawa uszkodzonych genów 

   problemy: właściwa insercja, koszty testów diagnostycznych, koszty terapii 

 

 

Dziedziczenie pozajądrowe 

 

 - warunkowane przez determinanty obecne poza jądrem komórkowym (chloroplasty, mitochondria, 

plasmidy) 

- suma determinantów pozajądrowych – plazmotyp 

- determinanty pozajądrowe przekazywane są tylko przez cytoplazmę komórki jajowej 

- DNA organelli cytoplazmatycznych, które mają zdolność do replikacji niezależnej od jądra 

komórkowego 

- pozajądrowo dziedziczą się niektóre choroby mięśni u człowieka (mutacja w mitochondrialnym 

DNA) 



 



 

 
Biologia rozrodu i rozwoju - zakres materiału 

 

 

1) Sposoby rozmnażania się organizmów (bezpłciowe, wegetatywne i płciowe) 

2) Cykl komórkowy (interfaza, fazy G1, G2, S) 

3) Podziały komórkowe 

 - kariokineza i cytokineza 

 - podobieństwa i różnice podziałów mitotycznych i mejotycznych 

 - przebieg oraz sens i skutki biologiczne podziałów mitotycznych i  mejotycznych 

4) Wzrost i rozwój roślin 

 - sposoby rozmnażania się roślin a pozycja systematyczna 

 - przemiana pokoleń i wzrost znaczenia sporofitu w ewolucji roślin 

5) Wzrost i rozwój zwierząt  

 - przegląd systematyczny budowy układu rozrodczego 

 - spermatogeneza i oogeneza (lokalizacja i przebieg) 

 - przebieg zapłodnienia i różnice między organizmami 

- etapy rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem człowieka 

(bruzdkowanie, gastrulacja, powstanie łożyska i jego funkcje, organogeneza) 

5) Porównanie przemiany pokoleń roślin i zwierząt i cykli życiowych 

 

 

Literatura 

1) podręczniki szkolne 

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

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

4) Hoser. Cytologia, embriologia i histologia człowieka. WSiP. 

5) Berg i Singer. Język genów. Prószyński i S-ka  
 

 

Zastanów się: 

 

Dlaczego organizmy w trakcie rozwoju ewolucyjnego tracą zdolności regeneracyjne? Jaka może być 

rola podwójnego zapłodnienia u roślin okrytonasiennych? Dlaczego jedne organizmy opiekują się 

swoim potomstwem a inne nie? Jakie są zyski a jakie straty z tych dwóch strategii rozrodu? 

 

 



 

Rozwiąż przykładowe testy: 
 

 

ZADANIE 1.  (3 pkt) 

Tabela przedstawia analizę porównawczą podziału mitotycznego i  mejotycznego komórki. 

1. Uzupełnij tabelę w miejscach oznaczonych literami a), b), c), d), e): 

  
Cecha Mitoza Mejoza 

liczba podziałów jeden a) ...............................................  

liczba faz składających się na cały 
podział jądra 

b) .....................................  osiem 

ilość komórek potomnych 
powstających z jednej komórki 
macierzystej 

c) ......................................  d) ...............................................  

komórki, w których zachodzi 
podział 

e) .....................................  w komórkach generatywnych 
(poprzedza powstawanie 
gamet i zarodników) 

2. Wymień podstawowe fazy kariokinezy - mitozy i mejozy. 

3.  Podaj znaczenie podziału mitotycznego i mejotycznego komórki. 

 

 

ZADANIE 2.  (1 pkt).  

Schemat przedstawia kolejne etapy rozwoju motyla. 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazwę sposobu przeobrażenia, który przedstawiono na powyższym schemacie. 

 

 

ZADANIE 3.  (4 pkt)  

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny wymienione poniżej nazwy roślin: 

widłak wroniec, sosna zwyczajna, płonnik pospolity, torfowiec błotny, salwinia pływająca, skrzyp polny, lipa 

szerokolistna, długosz królewski.  
Dominacja gametofitu Dominacja sporofitu 

  

 

 

ZADANIE 4.  (2 pkt)  

U kręgowców lądowych występuje szereg cech umożliwiających im życie w tym środowisku. Jedną z takich cech było 

wykształcenie błon płodowych. 

Schemat przedstawia błony płodowe u gadów. 

 
 

Określ rolę omoczni i owodni w rozwoju zarodkowym gadów. 

 


