
 

 

 Biologia rozrodu i rozwoju 
 

ZADANIE 5.  (10 pkt) 

Ilustracja przedstawia jeden z etapów podziału komórki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Określ precyzyjnie, którą fazę mejozy przedstawiono na ilustracji. Uzasadnij jednym argumentem swój pogląd. 

 

 

 

b) Podaj diploidalną liczbę chromosomów macierzystej komórki. 

 

c) Podaj dwie, widoczne na ilustracji cechy, świadczące o tym, że podziałowi ulega komórka zwierzęca. 

 

d) Nazwij elementy oznaczone: k, l, m, n. 

 

e) W jednej z poprzednich faz doszło do zjawiska crossing-over. Podaj: 

a) w ilu miejscach zaszło to zjawisko, 

b) w której fazie miało to miejsce, 

c) definicję tego zjawiska. 

 

 

 

 

ZADANIE 6.  (2 pkt) 

Na rysunkach przedstawiono różne etapy podziału mitotycznego jądra komórki roślinnej. 

 
a) Uporządkuj rysunki w kolejności odpowiadającej etapom mitozy – zapisz ich oznaczenia literowe, zaczynając 

od interfazy.  

 

b) Zapisz literę, którą oznaczono rysunek komórki znajdującej się w metafazie. 
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ZADANIE 7.  (3 pkt)  

a) Połącz w pary podane w kolumnach  pojęcia z przykładani organizmów, których dotyczą. 

1. poliembrionia, A. pierwiosnek, 

2. heterostylia, B. ślimak winniczek, 

3. neotenia, C. pancernik, 

4. hermafrodytyzm, D. wrotki, 

5. partenogeneza, E. winogrona, 

6. partenokarpia. F. aksolotl. 

b) Podaj definicje dwóch wybranych z powyższej listy (1-6) rodzajów zjawisk. 

 

 

 

 

ZADANIE 8.  (8 pkt) 

Na rysunku zestawiono cykle życiowe mchu i chełbi modrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nazwij elementy oznaczone symbolami: k, l, m, n, p, r, s, t. 

 

b) Dokonaj porównania obu cykli życiowych pod względem: 

a) ilości pokoleń w cyklu, 

b) liczby chromosomów w komórkach pokoleń, 

c) roli wody w rozmnażaniu płciowym, 

d) zależności między pokoleniami. 

 

 

 

ZADANIE 9.  (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono rolę mitozy i mejozy w cyklu 

życiowym organizmu zwierzęcego. 

 

 

a) Określ, która faza dominuje w cyklu życiowym 

przedstawionym na schemacie. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

b) Podaj, jaką rolę w przedstawionym cyklu pełni mejoza. 

 

 

 

 

ZADANIE 10.  (2 pkt) 

Obok przedstawiono cykl rozwojowy organowców (roślin wyższych). 

 

 

 

Uzupełnij schemat, wstawiając w odpowiednie miejsca wyrazy 

„mejoza" i zapłodnienie" oraz określ następstwa tych procesów dla przemiany 

faz (pokoleń) roślin. 



 

 

 

ZADANIE 11.  (6 pkt)  

Schemat przedstawia cykl rozwojowy sosny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podaj nazwy elementów schematu oznaczonych literami: A, B, C, D. 

2. Na podstawie analizy przedstawionego schematu określ, która ze struktur jest odpowiednikiem przedrośla 

żeńskiego sosny, zaznaczając właściwą odpowiedź: 

a) ziarno pyłku, 

b) łagiewka pyłkowa, 

c) bielmo pierwotne zalążka, 

d) owocolistek z zalążkami. 

3. Podkreśl wszystkie te cechy, które są charakterystyczne dla sosny: 

dwupienność, jednopienność, rozdzielnopłciowość, obupłciowość. 

 

 

ZADANIE 12.  (3 pkt) 

Podwójne zapłodnienie jest procesem występującym wyłącznie u roślin okrytonasiennych. Schemat ilustruje budowę zalążka z 

dojrzałym woreczkiem zalążkowym. 

 
Wskaż dwa elementy woreczka zalążkowego, które uczestniczą w procesie podwójnego zapłodnienia u roślin 
okrytonasiennych. 
 

 

 

ZADANIE 13.  (2 pkt) 

Komórka nabłonka jelita dzieli się średnio co 12 godzin. Po 48 godzinach hodowli komórek nabłonka jelita in vitro dodano 

substancję hamującą syntezę DNA. Przedstaw w postaci wykresu liniowego zmiany liczby komórek nabłonka jelita w 

ciągu 72 godzin, uwzględniając fakt, że wszystkie przeżyły i że powstały podczas podziału mitotycznego jednej 

komórki macierzystej. 

 

 

 



 

ZADANIE 14.  (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przemianę pokoleń pewnej rośliny 

o liczbie chromosomów 2n = 8. 

 

Uzupełnij schemat: 

a) wpisując w każdy prostokąt odpowiednią liczbę 

chromosomów charakterystyczną dla danego stadium 

rozwojowego, 

b) zaznaczając symbolem R! moment zajścia mejozy. 

 

 

 

ZADANIE 15.  (4 pkt) 

Schemat przedstawia cykl rozwojowy u paproci. Poszczególne elementy cyklu oznaczono cyframi od 1 do 9. 

a)    Przyporządkuj wybranym cyfrom odpowiadające im określenia od a do i. 

 

a - zarodek (zygota), 

b - zarodnik, 

c - dojrzała paproć, 

d - rodnia, 

e -  skupiska zarodni, 

f - zarodnia, 

g – młody sporofit, 

h - liść z zarodniami, 

i - przedrośle. 

 

 

 

b)   Napisz, w którym stadium przedstawionego cyklu zachodzi proces mejozy. 

 

 

ZADANIE 16.  (2 pkt)  

Zapylenie obcym pyłkiem u roślin dwupiennych  jest zapewnione w sposób naturalny. 

a) Podaj jeden argument wyjaśniający, dlaczego rośliny o kwiatach obupłciowych bronią się przed 

samopylnością. 

 

 

b) Wymień   jeden   przykład   mechanizmu   lub   zjawiska   uniemożliwiającego samozapylenie. 

 

 

ZADANIE 17.  (3 pkt)  

Uzupełnij, według podanego wzoru, schemat powstawania owoców i nasion u roślin okrytonasiennych. 

  
osłonki zalążka —>        łupina nasienna 

Zygota —> 

wtórne jądro woreczka zalążkowego + komórka plemnikowa —> 

ściana zalążni —> 

 

 

ZADANIE 18.  (3 pkt)  

Dopisz do każdej z podanych w tabeli nazw roślin odpowiedni rodzaj owocu, wybierając z podanych poniżej: 

ziarniak, strąk, orzech, pestkowiec, jagoda 

  
nazwa rośliny typ owocu 

Bób  
Pszenica  

Wiśnia  
ogórek  
leszczyna  
pomidor  



 

 
 
ZADANIE 19.  (2 pkt)  

Rozmnażanie i rozwój płazów zachodzi w środowisku wodnym. 

 
Podaj dwie cechy budowy (zewnętrznej lub wewnętrznej) kijanki, świadczące o jej dobrym przystosowaniu do życia 

w wodzie. 

 

 

 

ZADANIE 20.  (2 pkt)  

Rodzaj zapłodnienia i typ rozwoju najczęściej związany jest ze środowiskiem życia organizmów. Udowodnij to 

stwierdzenie, porównując zapłodnienie oraz rozwój płaza bezogonowego i gada. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 21.  (2 pkt)  

Schemat ilustruje jedną z metod sztucznego rozmnażania ssaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ, jaki będzie genotyp owcy Y. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

ZADANIE 22.  (3 pkt)  

Określenie „zboża” odnosi się do roślin o podobnych cechach użytkowych, bogatych w skrobię. Większość roślin 

zbożowych należy do rodziny traw – do roślin jednoliściennych. Jedynie gryka, zaliczana do zbóż ze względu na 

podobny skład chemiczny nasion i użytkowanie, należy do roślin dwuliściennych. W ziarniaku traw wyróżnić 

można trzy podstawowe elementy: zarodek, bielmo i okrywę owocowo-nasienną. Na podstawie: J. Gawęcki, W. 

Obuchowski, Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu człowieka, 

a) Podaj jedną cechę budowy morfologicznej zarodka gryki odróżniającą go od zarodków pozostałych 

roślin zbożowych zaliczanych do roślin jednoliściennych. 

 

 

 

 

b)  Określ, jaką funkcję pełni bielmo w ziarniakach zbóż i jakie ma ono znaczenie podczas kiełkowania. 

 

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego spożywanie produktów z mąki pochodzącej z pełnego przemiału (z całych ziarniaków) 

jest korzystne dla zdrowia człowieka. 

 

 



 

ZADANIE 23.  (2 pkt)  

U pszczół oprócz dojrzałych płciowo samców i samic występują również bezpłodne robotnice. Rysunek 

jest ilustracją tego zjawiska. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zaznacz prawidłowe zestawienie definicji najpełniej przedstawiającej powyższe zjawisko z jego nazwą. 

 Definicja  Nazwa zjawiska 

A Zróżnicowanie genetyczne przedstawicieli tego samego gatunku prowadzące do 

wyodrębnienia nowych gatunków 

Dymorfizm płciowy 

B Występowanie zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie form w obrębie 

przedstawicieli tego samego gatunku. 

Polimorfizm 

funkcjonalny 

C Występowanie różnic w budowie morfologicznej między osobnikami męskimi i żeńskimi. 

 

Dymorfizm płciowy 

 

D Występowanie wielu różnych przystosowań do życia w określonych warunkach 

środowiska w obrębie tej samej populacji. 

Polimorfizm 

funkcjonalny 

 

b) Podaj przykład rodzaju zwierząt, u którego występuje podobne zjawisko. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 24.  (2 pkt)  

Schemat przedstawia część żeńskiego układu rozrodczego. 

 
a) Podaj nazwę struktury biologicznej zaznaczonej na schemacie 

literą X i zachodzącego w niej procesu. 

 

 

b) wskaż gdzie zachodzi zapłodnienie komórki jajowej plemnikiem  
 

 

 

ZADANIE 25.  (2 pkt)  

U zwierząt tkankowych wyróżnia się dwa podstawowe sposoby rozwoju osobniczego: prosty (bezpośredni) - bez form 

przejściowych i złożony (pośredni) - z formami przejściowymi. Wyjaśnij, dlaczego u zwierząt jajorodnych 

występuje rozwój złożony, a u zwierząt żyworodnych - rozwój prosty. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 26.  (2 pkt)  

W ontogenezie (rozwoju osobniczym) roślin wyróżnia się kilka etapów. Jednym z nich jest kiełkowanie nasion. Do 

zapoczątkowania kiełkowania niezbędna jest, między innymi, obecność wody. Wyjaśnij znaczenie 

zwiększającej się ilości wody w nasionach (wskutek pęcznienia) w procesie ich kiełkowania. W odpowiedzi 

posłuż się dwoma argumentami. 

 

 

 

 



 

ZADANIE 27.  (2 pkt)  

Schemat przedstawia cykl życiowy haploidalnej komórki dzielącej s i ę  mitotycznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok komórek przedstawionych przy fazach G2 i M wpisz liczbę chromosomów i liczbę cząsteczek DNA 

właściwą dla tych faz cyklu życiowego komórki. 

 

 

 

 

ZADANIE 28.  (1 pkt)  

Schemat ilustruje cechę komórek tkanki twórczej pierwotnej (na przykładzie stożka wzrostu korzenia), dzięki 

której tkanka ta umożliwia wzrost rośliny na długość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ charakterystyczną cechę komórek tkanki twórczej, zilustrowaną  schematem, związaną z 

funkcją biologiczną pełnioną przez tę tkankę. 

 

 

 

 

ZADANIE 29.  (2 pkt)  

Poniższy tekst zawiera opis cyklu życiowego skrętnicy. 

Skrętnica to jednokomórkowy glon tworzący nitkowate kolonie. W lecie rozmnaża się bezpłciowo na drodze 

fragmentacji plechy, a jesienią przystępuje do rozmnażania płciowego. Między leżącymi naprzeciwko siebie 

komórkami obu nici wytwarzany jest most cytoplazmatyczny, przez który protoplast jednej komórki przelewa 

się do drugiej. Zatem komórki uczestniczące w tym procesie pełnią funkcję gamet. W wyniku zapłodnienia 

powstaje diploidalna zygota, która po wytworzeniu grubej ściany jest jednocześnie przetrwalnikiem. Wiosną 

podczas kiełkowania zygota dzieli się mejotycznie i rozwija w nową kolonię. Ustal, która z faz (haploidalna czy 

diploidalna) dominuje w cyklu życiowym skrętnicy. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

 



 

ZADANIE 30.  (3 pkt)  

Schemat przedstawia zmiany zachodzące podczas dojrzewania plemnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustal, z jakich organelli rozwijają się wić i akrosom oraz wyjaśnij funkcję każdej z tych struktur w 

procesie zapłodnienia.  

 

 

 

 

 

ZADANIE 31.  ( 1pkt)  

 Na poniższym schemacie zarodka gada z wytworzonymi błonami płodowymi w miejsca 1, 2, 3 i 4, należy wpisać:  

 1 2 3 4 

A. Owodnia pęcherzyk 

żółtkowy 

zarodek omocznia. 

B. Omocznia owodnia zarodek pęcherzyk 
żółtkowy. 

C. Omocznia zarodek pęcherzyk 

żółtkowy 

owodnia. 

D. pęcherzyk 

żółtkowy 

zarodek owodnia omocznia. 

 
 

 
 
 

ZADANIE 32.  ( 1pkt)  
Rysunki I i II przedstawiają dwa różne rodzaje rozwoju embrionalnego występujące w świecie zwierząt. Która 
para zwierząt jest dobrze przyporządkowana do tych rozwojów: 

 
I II 

A. motyl pijawka. 
B. lancetnik pies. 

C. królik wypławek. 

D. pierścienica rozgwiazda. 

 

 

 



 

ZADANIE 33.  ( 2pkt)  

Formy troficzne pierwotniaków mogą być haplontami lub diplontami. Na schematach przedstawiono dwa rodzaje 

ich cykli życiowych. 

 

Wyjaśnij, jaką rolę spełnia mejoza w każdym z tych cykli. 

 

 

 

 
 

ZADANIE 34.  ( 2pkt)  

Rozwój zarodka i płodu uzależniony jest od jego DNA (genomu) i czynników zewnętrznych. Do oceny rozwoju płodu 

wykorzystuje się badania prenatalne. Badania te mogą polegać na przykład na wykonaniu USG płodu (w celu 

określenia stanu kośćca i stawów, a także serca, wątroby itp.), pobraniu próbek płynu owodniowego lub krwi 

płodu z pępowiny (ich analiza pozwala na przykład wykryć nieprawidłowości genetyczne, metaboliczne itp.). Badania 

prenatalne mogą wywoływać wiele emocji. Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie przeprowadzania badań 

prenatalnych? Przedstaw je, posługując się dwoma argumentami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 35.  ( 3pkt)  

Na rysunku A przedstawiono siewki gorczycy hodowane na świetle i w ciemności,  a na wykresie B – wyniki 

doświadczenia, w którym badano wpływ światła na wzrost wydłużeniowy komórek hipokotyla (części podliścieniowej) 

tych siewek. W każdym z tych doświadczeń użyto po 100 siewek. 

 
 

a) Na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu światła na 

wzrost wydłużeniowy hipokotyla siewek gorczycy. 

 

 

 

 



 

b) Określ, które stwierdzenia dotyczące wyników tego doświadczenia są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie 

jest prawdziwe, albo F– jeśli jest fałszywe.  

1. Średnia długość hipokotyli siewek gorczycy rosnących w obecności światła była większa niż średnia 

długość hipokotyli siewek rosnących w ciemności. 

P F 

2. Największy przyrost długości hipokotyli siewek gorczycy rosnących w ciemności nastąpił między drugim 

a szóstym dniem doświadczenia. 

P F 

3. Tempo wydłużania się hipokotyli siewek gorczycy hodowanych w obecności światła wyraźnie zmieniało 

się w czasie. 

 

P F 

 

c) Oceń prawdziwość stwierdzenia: „Przyczyną różnicy średniej długości hipokotyli siewek hodowanych na 

świetle i w ciemności jest różna intensywność podziałów komórkowych zachodzących w tych hipokotylach”. 

Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 36.  (3 pkt)  

Spermatogeneza, czyli tworzenie i rozwój plemników, jest procesem przebiegającym w sposób ciągły przez 

całe dorosłe życie mężczyzny.  Ostatnim etapem spermatogenezy jest spermiogeneza, w czasie której 

wykształca się  m.in. akrosom – duży, spłaszczony pęcherzyk powstały z udziałem aparatu Golgiego, 

przemieszczający się na szczyt komórki. Na rysunku przedstawiono budowę plemnika człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Określ ploidalność j ądra komórkowego plemnika oraz liczbę występujących w nim chromosomów 

autosomalnych, która jest charakterystyczna dla prawidłowej gamety męskiej człowieka. 

 

 

b) Opisz rolę akrosomu w procesie zapłodnienia. W odpowiedzi uwzględnij jego zawartość. 

 

 

c) Wykaż związek między funkcjonowaniem plemnika a obecnością licznych mitochondriów w jego 

wstawce. 

 

 

 

ZADANIE 37.  ( 1pkt)  

 Prawidłowym uzupełnieniem ogólnego schematu przemiany pokoleń u roślin jest odpowiedź: 

  
 

A. 1-zarodek,     2-sporofit, 3-spora,         4-gametofit, 5-zygota.  

B. 1-zygota,      2-sporofit,        3-spora,        4-gametofit,       5-zarodek.  

C. 1-zarodek,     2-gametofit,     3-gameta,      4-sporofit,          5-spory.  

D. 1-zarodek,     2-sporofit,        3-gameta,      4-gametofit,       5-zygota. 

 

 

 



 

ZADANIE 38.  (4 pkt)  

Kwas foliowy (witamina z grupy B) jest niezbędny przy podziale komórkowym i dlatego odgrywa 

szczególną rolę w tkankach, w których podziały komórkowe są intensywne. Pełni on  funkcję 

koenzymu w reakcjach przenoszenia grup jednowęglowych w procesie syntezy zasad  purynowych i 

pirymidynowych. Podczas tych reakcji kwas foliowy ulega utlenieniu, a regenerowanie polega na 

ponownej jego redukcji. Antagonistą kwasu foliowego jest  metotreksat (MTX). Wiąże się on z 

centrum aktywnym enzymu odpowiedzialnego za reakcję redukcji kwasu foliowego 10 000 razy 

silniej niż naturalny substrat. Metotreksat działa  swoiście na dzielące się komórki, głównie w fazie 

S cyklu komórkowego, i dlatego jest stosowany w leczeniu wielu chorób nowotworowych. 

Ubocznym skutkiem opisanej chemioterapii okazuje się wpływ leku na inne prawidłowo dzielące 

się komórki organizmu, np. na niewyspecjalizowane komórki szpiku kostnego. Na podstawie: J. Berg, J. 

Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, Warszawa 2009. 

 

a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–B oraz jego poprawne 

uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.  

 

Po podaniu MTX zachodzi inhibicja 

A. kompetycyjna 

ponieważ 

1. metotreksat, podobnie jak kwas foliowy, pełni funkcję koenzymu w reakcjach  

edukcji grup jednowęglowych. 

2. metotreksat wiąże się z centrum aktywnym enzymu odpowiedzialnego za 

reakcję redukcji kwasu foliowego. 

 

B. niekompetycyjna 

3. metotreksat zmienia kształt centrum aktywnegoenzymu katalizującego 

redukcję kwasu foliowego, co jest przyczyną wypierania cząsteczek tego kwasu.  

 

b) Określ, czy podczas leczenia pacjenta chemioterapią, z wykorzystaniem dużych dawek 

MTX, można odwrócić inhibicję reakcji redukcji kwasu foliowego za pomocą wysokiej dawki 

tego kwasu. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do właściwości metotreksatu.  

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego metotreksat jest najbardziej toksyczny dla dzielących się komórek w 

fazie S cyklu komórkowego. W odpowiedzi uwzględnij rolę kwasu foliowego w procesie 

zachodzącym w tej fazie. 

  

d) Podaj, dlaczego jednym ze skutków ubocznych stosowania małych dawek metotreksatu je st 

zahamowanie wytwarzania przeciwciał w organizmie. W odpowiedzi odnieś się do komórek 

układu odpornościowego. 

 

 

ZADANIE  39.  ( 2pkt)  

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wybranych cech różnych ssaków.  

Rodzaj 

zwierząt 

Okres ciąży 

(dni) 

Masa osobnika 

dorosłego (kg) 

Dzik 126 200 

Koń 336 700 

Lis 52 10 

Słoń 600 5700 

Żubr 290 1000 

Sformułuj przykład problemu badawczego, do rozwiązania którego można wykorzystać dane zebrane w tabeli 

oraz wniosek, wynikający z interpretacji tych danych. 

 

 

 

 



 

 

 

ZADANIE  40.  ( 3 pkt)  

Geny ludzkie kodujące czynnik krzepliwości krwi wprowadzono do zapłodnionych komórek jajowych owcy. Samice, 

które wyhodowano z tych komórek jajowych, produkowały mleko, w którym znajdował się w dużych ilościach ludzki 

czynnik krzepnięcia. Czynnik ten w czystej postaci można łatwo wydzielić z mleka. 

a) Podaj nazwę, którą określa się organizmy uzyskane w opisany sposób. 

b) Podaj po jednym przykładzie praktycznego wykorzystania tego rodzaju organizmów w rolnictwie i w 

medycynie. 

 

 

 

ZADANIE  41.  (2 pkt) 

Technika dzielenia zarodków u ssaków polega na rozdzieleniu na pojedyncze blastomery zarodków 2–16 komórkowych. 

Następnie doprowadza się poszczególne blastomery do stadium moruli lub blastocysty i przenosi się uzyskane zarodki do 

macic matek zastępczych. W ten sposób można uzyskać większą liczbę zwierząt z jednego zapłodnionego jaja. 

a) Uzasadnij jednym argumentem, że dzielenie zarodków może być jedną z technik klonowania zwierząt. 

 

 

 

b) Podaj przykład praktycznego zastosowania tej techniki w zachowaniu różnorodności biologicznej. 

 

 

 

 

 

ZADANIE  42.  (1 pkt) 

U roślin kwiatowych kluczowym genem inicjującym powstawanie kwiatów jest gen LEAFY. Badacze wprowadzili do 

komórek osiki kopię tego genu wyizolowanego z rzodkiewnika. Uzyskali rośliny, które kwitły i owocowały w wieku 

kilku miesięcy i przy wysokości kilku centymetrów. Dla porównania – w normalnych warunkach drzewo to zakwita w 

wieku 18–20 lat, kiedy osiągnie wysokość około 10 m. Podaj jeden przykład praktycznego wykorzystania wyników 

badań przeprowadzonych z wykorzystaniem opisanej techniki inżynierii genetycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE  43.  (1 pkt) 

W tworzeniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) wykorzystuje się kilka metod. Poniżej podano opis 

trzech metod stosowanych przy tworzeniu GMO. Wybierz i podkreśl opis, który przedstawia wprowadzenie obcego 

DNA za pomocą wektora biologicznego. 

A. Pod wpływem impulsów elektrycznych następuje naruszenie struktury błony komórkowej i powstają w niej pory, 

przez które fragmenty obcego DNA mogą przeniknąć do wnętrza modyfikowanej komórki. 

B. Bakterie z rodzaju Agrobacterium mogą wprowadzać swoje DNA z dodatkiem wybranych genów do wnętrza 

modyfikowanych komórek roślin dwuliściennych. 

C. Mikroskopijnej wielkości kulki z wolframu lub złota są opłaszczane (owijane) wybranymi fragmentami DNA, a 

następnie „wstrzeliwane” do wnętrza modyfikowanych komórek. 

 

 

 

 

 

ZADANIE  44.  (1 pkt) 

Jądro komórkowe zawiera jąderko, którego funkcją jest synteza rRNA i formowanie podjednostek tworzących rybosomy. 

Dojrzałe plemniki mają haploidalne jądro komórkowe, bez jąderka, z silnie skondensowaną chromatyną. 

Uwzględniając funkcję plemników, wyjaśnij, dlaczego w ich jądrach komórkowych nie występują jąderka. 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE  45.  (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy taśmy morskiej należącej do zielenic. W cyklu tym występuje diploidalny 

sporofit oraz haploidalny gametofit, które mają podobną budowę morfologiczną. 

 
a) Na podstawie powyższych informacji zapisz litery, którymi na schemacie oznaczono: 

 

Zarodniki ............................ Gamety ............................ 

 

b) Wpisz na schemacie literę R w miejscu, gdzie zachodzi mejoza. 

 

 

ZADANIE  46.  (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy płonnika. 

 
Określ, jaką ploidalność (1n czy 2n) mają struktury oznaczone na schemacie literami: A, B, C i F. Wstaw znak X 

w odpowiednim polu tabeli. 

Struktura 1n 2n 

A   

B   

C   

F   

 

 

 

ZADANIE  47.  (3 pkt) 

Cykle rozwojowe tasiemca nieuzbrojonego (Taenia saginata) i 

tasiemca uzbrojonego (Taenia solium) są podobne. W obydwu 

przypadkach dorosły pasożyt bytuje w jelicie cienkim 

człowieka, a zarażenie następuje poprzez zjedzenie mięsa z 

wągrami, jednak żywicielem pośrednim T. saginata jest krowa, 

a T. solium – świnia. Jedynie w przypadku T. solium, jeśli do 

organizmu człowieka drogą pokarmową dostaną się jaja tego 

tasiemca, może dojść do choroby zwanej wągrzycą, w której 

przebiegu powstają wągry w ciele człowieka. 

 

 

 a) Podaj jedną z możliwych przyczyn (niewynikających z 

cech tych tasiemców) tego, że w Polsce u ludzi znacznie 

częściej spotyka się przypadki zarażenia T. saginata niż 

T. solium, chociaż spożycie wołowiny jest niższe niż 

spożycie wieprzowiny. 

 

 



 

 

 

 

 

b) Określ, jakim żywicielem tasiemca (ostatecznym czy pośrednim) staje się człowiek w przypadku spożycia jaj T. 

solium. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

c) Wskaż element układu odpornościowego, który nie jest zaangażowany w zwalczanie tasiemców w organizmie 

człowieka, wraz z właściwym uzasadnieniem. Zaznacz odpowiednie oznaczenie liczbowe i literowe. 

 

W zwalczaniu tasiemców w organizmie człowieka nie biorą udziału 

1. limfocyty T cytotoksyczne, 

ponieważ 

A. tasiemce nie zawierają antygenów. 

2. przeciwciała B. niszczą one jedynie komórki własnego organizmu np. zakażone 

wirusami. 

3. limfocyty B C. ich zadaniem jest zwalczanie infekcji bakteryjnych, a nie tasiemców. 

 

ZADANIE  48. (3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono budowę kwiatu pewnego gatunku rośliny okrytonasiennej. 

 
 

a) Poniższym opisom (1.–3.) przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A–E). 

1. Elementy okwiatu: ……………………………...................….…...... 

2. Struktura, w której powstają mikrospory: ……………….…….…..... 

3. Struktura, z której powstaje owocnia: ……………………..…..…..... 

b) Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy – jednopłciowy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jego 

budowy. 

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego w barwnych i pachnących kwiatach najczęściej wytwarzany jest lepki pyłek. W odpowiedzi 

uwzględnij znaczenie adaptacyjne wymienionych cech: zarówno kwiatu, jak i pyłku. 

 

 

 

ZADANIE  49. (2 pkt) 

W rozwoju owadów o przeobrażeniu zupełnym występuje seria stadiów larwalnych oddzielonych od siebie kolejnymi 

linieniami. W czasie linienia po ostatnim stadium larwalnym powstaje poczwarka, po czym następuje przeobrażenie w 

imago. Cały proces rozwoju pozostaje pod kontrolą hormonalną, w której ważną funkcję pełnią m.in. hormon juwenilny i 

ekdyzon. Hormon juwenilny podtrzymuje młodociane stadium larw i wpływa na aktywność ekdyzonu. Przy względnie 

wysokim stężeniu hormonu juwenilnego linienie stymulowane ekdyzonem skutkuje pojawieniem się kolejnych stadiów 

larwalnych. Jeżeli jednak stężenie hormonu juwenilnego spadnie poniżej określonego poziomu, w wyniku kolejnego linienia 

powstaje poczwarka. W stadium poczwarki hormon juwenilny nie jest wydzielany. Niektóre rośliny produkują substancje o 

działaniu zbliżonym do działania hormonów owadów, np. igły cisa produkują substancję o aktywności podobnej do 

ekdyzonu. Na podstawie: Biologia, pod red. N.A. Campbella, Poznań 2012. 

a)  Określ, na podstawie tekstu, czym w rozwoju owada o przeobrażeniu zupełnym skutkuje spadek produkcji 

hormonu juwenilnego podczas ostatniego stadium larwalnego. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rośliny ma produkcja przez nią substancji o aktywności podobnej do ekdyzonu. W 

odpowiedzi uwzględnij działanie tych substancji na owady. 

     

 

 



 

ZADANIE  50. (5 pkt) 

W celu sprawdzenia, czy na przejście komórek do fazy M cyklu komórkowego mogą mieć wpływ związki chemiczne 

zawarte w cytoplazmie innych komórek będących w fazie M, przeprowadzono doświadczenie w dwóch wariantach: A i 

B. W doświadczeniu wykorzystano oocyty żaby Xenopus, które są wygodnym obiektem sprawdzania aktywności 

czynników kierujących komórkę do fazy M, gdyż mają one zakończoną replikację DNA i są zatrzymane tuż przed fazą 

podziału jądra komórkowego.  

A. Z oocytu żaby Xenopus, znajdującego się w interfazie cyklu komórkowego, pobrano cytoplazmę, następnie 

wstrzyknięto ją do innego oocytu tej żaby, znajdującego się w interfazie. 

B. Z dzielącego się jaja żaby Xenopus, znajdującego się w fazie M cyklu komórkowego, pobrano cytoplazmę, następnie 

wstrzyknięto ją do oocytu tej żaby, znajdującego się w interfazie. 

 

Przebieg doświadczenia i jego wyniki przedstawiono na poniższych schematach. 

 
 

a) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia. 

 

 

b) Określ, który wariant tego doświadczenia – A czy B – stanowił dla niego próbę kontrolną. 

Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do roli tej próby w interpretacji wyników doświadczenia. 

 

 

c) Podaj nazwę podziału jądra komórkowego, który został wywołany wstrzyknięciem do oocytu cytoplazmy z 

dzielącej się komórki w fazie M, i rozpoznaj fazę podziału, którą oznaczono na schemacie literą X. Odpowiedź 

uzasadnij, odnosząc się do zmian w komórce. 

Nazwa podziału: .....................................................................................................................................  

Faza podziału: .............................................................................................................. ........................... 

Uzasadnienie: .................................................................................................................... ........... 

 

 

 

 

d) Uzasadnij tezę, że konsekwencją mutacji genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy może być u 

człowieka rozwój nowotworu. 

 

 

 

 

e) Podaj przykład funkcji, jaką pełnią w niedzielącym się oocycie mikrotubule wchodzące w skład cytoszkieletu 

komórki. 

 

 



 

ZADANIE  51. (4 pkt) 

 

Świdrowiec gambijski (Trypanosoma gambiense) to protist wywołujący śpiączkę afrykańską. Pasożytuje on we krwi 

różnych ssaków (np. bydła), z których może być przeniesiony na człowieka. U ssaków świdrowiec rozmnaża się przez 

podział komórki. Jest roznoszony przez krwiopijną, trudną do zwalczenia, muchę tse-tse, w której organizmie przechodzi 

część swojego cyklu życiowego. Dopiero w 2014 roku odkryto, że w cyklu świdrowca na tym etapie może zachodzić 

mejoza, a następnie – zapłodnienie. Rozmnażanie płciowe nie jest jednak niezbędne do zamknięcia cyklu życiowego tego 

pasożyta. Powierzchnia komórki świdrowca jest pokryta milionami kopii jednego rodzaju białka –wysokozmiennej 

glikoproteiny powierzchniowej (VSG). Po wniknięciu do krwi gospodarza każde kolejne pokolenie pasożyta wytwarza 

inny wariant antygenu VSG o odmiennej budowie molekularnej. Do zmiany wariantu białka powierzchniowego dochodzi 

przez przeniesienie i rearanżację (zamianę) fragmentów genomu, w którym znajdują się sekwencje kodujące VSG. 

Na wykresie przedstawiono zmiany liczebności pasożyta we krwi oraz zmiany białka powierzchniowego (VSG1, VSG2, 

VSG3) w kolejnych pokoleniach świdrowca we krwi człowieka. 

 
a) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące świdrowca gambijskiego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja 

jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Epidemie śpiączki afrykańskiej mogą występować wyłącznie na terenach, gdzie żyje mucha tse-tse. P F 

2. Świdrowcem gambijskim można się zarazić przez kontakt z chorą osobą. P F 

3. Podczas rozwoju świdrowca gambijskiego we krwi człowieka DNA świdrowca ulega rekombinacji P F 

 

b) Określ, który organizm – człowiek czy mucha tse-tse – może być uważany za żywiciela ostatecznego świdrowca 

gambijskiego. Odpowiedź uzasadnij. 

Żywicielem ostatecznym jest ..............................................., ponieważ .................................................... 

 

 

c) Określ ploidalność (n / 2n) formy świdrowca występującej w organizmach ssaków. Odpowiedź uzasadnij. 

W organizmie ssaków występuje forma .............................. świdrowca, ponieważ ................................... 

 

 

 

d) Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego tak trudne jest zwalczenie świdrowca przez układ 

odpornościowy organizmu człowieka.



 

 

 

ZADANIE 1. 

1. a - dwa, b - cztery, c - dwie, d - cztery, e - w komórkach somatycznych 

2. profaza, metafaza, anafaza, telofaza 

3. Jest to proces, który podwaja ilość komórek służących do wzrostu i pomnażania tkanek i narządów. Podział mitotyczny jest 

powszechną formą rozmnażania się komórek somatycznych. Istota podziału mejotycznego polega na rekombinacji materiału 

genetycznego oraz utrzymaniu stałej liczby chromosomów dla każdego gatunku. 

Uwaga! u  niektórych gatunków zwierząt w czasie oogenezy po pierwszym podziale nie występuje profaza drugiego podziału, 

tylko od razu jest metafaza. Stąd cały podział jądra może mieć 7 a nie 8 faz, jak podano w zadaniu. Ponadto ilość komorek 

potomnych w mejozie, tez nie zawsze jest 4, bo np. u ssaków w oogenezie jest na końcu tylko 1 funkcjonalna komórka jajowa i 

2 ciałka kierunkowe, gdyż podział cytoplazmy nie jest równomierny. 

 

ZADANIE 2.  Przeobrażenie zupełne. 

 

ZADANIE 3.  

Odpowiedź: (gametofit = g, sporofit = s)widłak wroniec (s), sosna zwyczajna (s), płonnik pospolity (g), torfowiec błotny (g), 

salwina pływająca (s), skrzyp polny (s), lipa szerokolistna (s), długosz królewski (s).  

 

ZADANIE 4.  Przykłady:  • Omocznia - zbiera mocz zarodkowy. • Owodnia - stwarza mikrośrodowisko wodne dla zarodka. 

 

ZADANIE 5.  

a) Telofaza I. Rozdzieleniu uległy chromosomy homologiczne <=> komórki potomne mają zredukowaną liczbę 

chromosomów, chromosomy nie zostały podzielone na chromatydy <=> wystąpiło zjawisko crossing-over).  

b) 2n = 6  

c) Brak ściany komórkowej <=>cytokineza zachodzi przez przewężenie  <=> występują centriole. 

d)  k — plazmalemma, l - centriola, m - chromosom <=> chromatyda, n — błona jądrowa. 

e) a) 4 miejsca, b) profaza I, c) wymiana odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi. 

 

ZADANIE 6. 

a) kolejność: D, E, C, A, B;  b) Rysunek C 

 

ZADANIE 7. 

a)    1-C, 2-A, 3-F, 4-B, 5-D, 6-e.  

b)    Przykłady odpowiedzi: 

• Poliembrionia (= wielozarodkowość) - rodzaj bezpłciowego rozmnażania polegający na powstawaniu z jednej zapłodnionej 

komórki jajowej więcej niż jednego zarodka na skutek naturalnego rozdzielania się blastomerów w czasie bruzdkowania. 

• Heterostylia (= różnosłupkowość) - występowanie w obrębie danego gatunku osobników mających (dwa lub trzy) typy 

kwiatów różniące się długością szyjek słupka i nitek pręcików. 

• Neotenia - zatrzymanie w rozwoju (pozazarodkowym) cech larwalnych na dłuższy czas (lub na całe życie) z uzyskaniem 

przez larwę zdolności do rozmnażania płciowego / z osiągnięciem przez larwę dojrzałości płciowej. 

• Hermafrodytyzm (= obojnactwo) - występowanie u pojedynczych organizmów zwierzęcych gruczołów rozrodczych obu płci 

gruczołu obojnaczego. 

• Partenogeneza (= dzieworództwo) - rozwój zarodka z niezapłodnionej komórki jajowej (odmiana rozrodu płciowego). 

• Partenokarpia - powstanie owocu bez zapłodnienia komórki jajowej i bez rozwoju nasion. 

 

ZADANIE 8.  

a) k - gametofit (<=> łodyżka <=> listek), l — rodnia, m - zarodnik, n — splątek, p - plemnik <=> gameta, r - planula <=> 

larwa, s - polip, t – efyra <=> młoda meduza.  

b) a) dwa pokolenia, b) mech ->gametofit haploidalny, sporofit diploidalny, chełbia —> oba pokolenia diploidalne, 

c) zapłodnienie u obu organizmów wymaga wody, d) mech —> sporofit uzależniony od gametofitu, chełbia —> oba pokolenia 

niezależne. 

 

ZADANIE 9. 

a) Przykład poprawnej odpowiedzi: W przedstawionym cyklu życiowym dominuje diplofaza, ponieważ 

- fazę haploidalną reprezentują jedynie gamety/występuje mejoza pregamiczna. 

- faza ta występuje przez większość życia organizmu. 

- organizm rozmnażający się płciowo/dojrzały jest diploidalny. 

b) Przykłady poprawnej odpowiedzi: W przedstawionym cyklu mejoza zapewnia 

- powstanie haploidalnych gamet. 

- zmianę faz jądrowych w cyklu życiowym / przejście z diplofazy w haplofazę. 

 

ZADANIE 10. Przykład odpowiedzi: 

• Mejoza kończy fazę diploidalną (pokolenie bezpłciowe), zapłodnienie kończy fazę haploidalną (pokolenie płciowe), dzięki 

temu zachodzi przemiana pokoleń. 

Biologia 8 
Odpowiedzi do zadań 



 

  

ZADANIE 11. 

a)  • A - sporofit (sosny), • B - owocolistek z zalążkami, • C - zalążek (z gametofitem żeńskim), • D - ziarno pyłku / gametofit 

męski / przedrośle męskie. 

b) Odp. c. 

c) jednopienność, rozdzielnopłciowość. 

 

ZADANIE 12.  Komórka jajowa;  Wtórne jądro woreczka zalążkowego.  

 

ZADANIE 13. Przykład odpowiedzi:  

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 14. 

a) zarodniki: (1n =) 4, gamety: (1n =) 4, (1n =) 4; zygota: (2n =) 8. 

b) symbol R! między sporofitem a zarodnikami 

 

ZADANIE 15. 

a)     1-c, 2-h, 3- e, 4-f, 5-b, 6-i, 7-d, 8-a, 9-g 

b)    Przykłady odpowiedzi: • (Proces mejozy zachodzi) przed wytworzeniem zarodników. • (Proces mejozy) jest związany z 

wytwarzaniem zarodników w zarodniach. 

 

ZADANIE 16. 

a)     Przykłady odpowiedzi: 

• Samopylność ogranicza możliwości rekombinacji genów. 

• Samopylność może powodować kumulowanie się niekorzystnych (recesywnych) genów. 

• Samopylność prowadzi do wzrostu homozygotyczności. 

b) Przykładyodpowiedzi: 

• przedsłupność, • przedprątność, • heterostylia, • samosterylność, • samopłonność. 

 

ZADANIE 17.  

• zygota —> zarodek, 

• wtórne jądro woreczka zalążkowego + komórka plemnikowa —» bielmo, 

• ściana zalążni —> owocnia. 

 

ZADANIE 18. Odpowiedzi: 

• bób - strąk, • pszenica — ziarniak, • wiśnia — pestkowiec, • ogórek — jagoda,  

• leszczyna — orzech, • pomidor — jagoda. 

 

ZADANIE 19. Przykłady odpowiedzi:  

• ogon, • linia naboczna, • skrzela, •  błony między palcami. 

 

ZADANIE 20. Przykłady odpowiedzi: 

• U płazów bezogonowych występuje zapłodnienie zewnętrzne, a u gadów (oraz płazów ogoniastych) wewnętrzne. 

• U płazów występuje rozwój złożony, a u gadów prosty. 

 

ZADANIE 21. Przykłady odpowiedzi: • Genotyp będzie taki sam, jak owcy X.,  • Owca Y zawiera materiał genetyczny owcy 

X.  

  

ZADANIE 22. a) dwa liścienie / dwa liście zarodkowe / zarodek jest dwuliścienny, b) Przykładowe rozwiązania: • Bielmo jest 

tkanką spichrzową, wykorzystywaną w czasie kiełkowania jako źródło materiałów budulcowych do wzrostu siewki.  • Bielmo 

gromadzi materiały zapasowe dostarczające energii i budulca rozwijającemu się zarodkowi. • Kiełkująca roślina nie prowadzi 

jeszcze fotosyntezy, dlatego, aby rozwijać się, korzysta z substancji odżywczych zmagazynowanych w bielmie. c) Przykładowe 

rozwiązania: • Okrywa owocowo-nasienna ziarniaków w tej mące zawiera błonnik, który pobudza perystaltykę jelit, 

przyspieszając usunięcie niestrawionych resztek pokarmowych.  • Błonnik w okrywie owocowo-nasiennej sprzyja rozwojowi 

flory bakteryjnej, która odpowiada za syntezę witamin z grupy B.  • Wysoka zawartość błonnika pokarmowego w mące z 

pełnego przemiału zmniejsza indeks glikemiczny pieczywa, a tym samym zmniejsza wahania poziomu glukozy we krwi.  • 

Błonnik pokarmowy, pęczniejąc, powoduje uczucie sytości, co może zapobiegać przejadaniu się i tyciu.   

 

ZADANIE 23. 

a) B; b) np. termity 

 



 

ZADANIE 24.  

a) Przykład odpowiedzi: struktura X to jajnik (żeński gruczoł płciowy), nazwa procesu - wytwarzanie komórek jajowych. 

b) zapłodnienie zachodzi w jajowodzie. 

 

ZADANIE 25. Przykłady odpowiedzi: -rozwój zwierząt jajorodnych odbywa się poza organizmem macierzystym, składniki 

niezbędne do rozwoju pobierają ze środowiska powstające formy przejściowe (larwalne), -zwierzęta żyworodne w czasie 

rozwoju niezbędne składniki otrzymują bezpośrednio przez łożysko) z organizmu matki.  

 

ZADANIE 26. Przykłady argumentów: - umożliwienie rozerwania łupiny nasiennej, - zwiększenie intensywności metabolizmu 

(rozwoju i wzrostu zarodka). 

 

 

ZADANIE 27. G2-ln, 2c,  M-ln, lc 

 

ZADANIE 28. Przykład odpowiedzi: komórki zdolne do częstych podziałów komórkowych (co gwarantuje możliwość 

wzrostu). 

 

ZADANIE 29. Przykład uzasadnienia:- W cyklu życiowym skrętnicy diploidalna jest tylko zygota, która po 

wytworzeniu grubej ściany jest jednocześnie przetrwalnikiem. 

 

ZADANIE 30.  Przykład odpowiedzi: Z centrioli rozwija się wić, a z aparatu Golgiego rozwija się akrosom. 

Przykłady wyjaśnień: - Dzięki wici plemnik ma możliwość poruszania i dotarcia do komórki jajowej.  

- W akrosomie znajdują się enzymy ułatwiające wnikanie plemnika do komórki  jajowej.  

 

ZADANIE 31. C 

ZADANIE 32. D 

 

ZADANIE 33. Przykład odpowiedzi: cykl A - w wyniku mejozy powstają haploidalne osobniki troficzne, cykl B - w wyniku 

mejozy powstają haploidalne gamety. 

 

ZADANIE 34. Przykłady argumentów za: 

- wczesne wykrycie nieprawidłowości może zwiększyć szanse jej wyleczenia, 

- dobry wynik badania może zminimalizować niepokój o rozwój dziecka. 

Przykłady argumentów przeciw: 

- w czasie badania /pobierania płynu owodniowego/ może dojść do uszkodzenia płodu, 

- badanie /pobieranie płynu owodniowego/ może być przyczyną poronienia/ infekcji. 

 

ZADANIE 35. a) Przykładowe wnioski: 

• Światło hamuje wzrost hipokotyla siewek gorczycy.   

• Światło ogranicza wzrost wydłużeniowy hipokotyla.  

• Światło spowalnia wzrost hipokotyla siewek. 

b) 1. – F,   2. – P,   3. – F 

c) Przykładowe oceny  

• Nie jest to prawda, ponieważ w części podliścieniowej łodygi nie ma merystemu.  

• Jest fałszywe, bo podziały komórkowe nie zachodzą w hipokotylu, ale miały miejsce w stożku wzrostu łodygi.  

• Nie, ponieważ wzrost elongacyjny tego odcinka zależy od obecności auksyn, a nie  od podziałów komórkowych.  

• Nieprawdziwe, ponieważ wzrost na długość hipokotyli nastąpił dzięki wydłużaniu się ich komórek. 

 

ZADANIE 36.  

a) ploidalność jądra komórkowego: haploidalne / n; Liczba autosomów: 22 

b) Przykładowe odpowiedzi:  

• Z akrosomu uwalniane są enzymy, które trawią osłonkę wieńca promienistego i osłonkę przejrzystą oocytu, co umożliwia 

dotarcie plemnika do błony komórkowej oocytu.   

• W akrosomie znajdują się enzymy, które rozpuszczają osłony oocytu.   

• W akrosomie znajduje się np. hialuronidaza, która rozpuszcza wieniec promienisty i akrozyna, która rozpuszcza błonę 

żółtkową oocytu.   

c) Przykładowe odpowiedzi:  

• Mitochondria dostarczają ATP koniecznego do poruszania się plemnika. 

• W mitochondriach wytwarzany jest ATP konieczny do poruszania wicią, dzięki której przemieszcza się plemnik. 

• Mitochondria dostarczają energii do poruszania wicią, która umożliwia przemieszczanie się plemnika w układzie rozrodczym 

kobiety i dotarcie do oocytu. 

 

ZADANIE 37. A 



 

ZADANIE 38. a) A2, b) Przykładowe rozwiązania: • Nie, ponieważ MTX łączy się z centrum aktywnym 10 000 razy silniej niż 

kwas foliowy. • Nie można, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie w komórce na tyle wysokich stężeń kwasu foliowego, aby 

skutecznie współzawodniczył o miejsce aktywne enzymu z MTX, który ma do niego 10 tys. razy większe powinowactwo. • 

Inhibicja opisanego enzymu przez MTX jest praktycznie nieodwracalna, ponieważ MTX ma silne powinowactwo do centrum 

aktywnego enzymu. Odwrócenie inhibicji wymagałoby niemożliwego do osiągnięcia w organizmie, znacznego zwiększenia 

stężenia utlenionej formy kwasu foliowego.  • Chociaż ten typ inhibicji jest odwracalny, to ze względu na bardzo silne 

powinowactwo MTX do centrum aktywnego enzymu inhibicja tej konkretnej reakcji nie może być zniesiona w organizmie 

pacjenta. c) Przykładowe rozwiązania • W fazie S zachodzi replikacja DNA, do której potrzebne są zasady purynowe i 

pirymidynowe, a ich synteza zachodzi przy udziale kwasu foliowego. Zablokowanie redukcji kwasu foliowego skutkuje 

niedoborem zasad azotowych i niezachodzeniem replikacji. • Metotreksat, blokując redukcję kwasu foliowego, hamuje syntezę 

zasad azotowych, potrzebnych do syntezy DNA, co skutkuje zatrzymaniem podziałów komórkowych.   

d) Przykładowe rozwiązania:  Metotreksat powoduje zahamowanie podziałów komórkowych limfocytów B, syntetyzujących 

przeciwciała. Małe dawki MTX hamują podział komórek szpiku kostnego, z których powstają komórki układu 

odpornościowego produkujące przeciwciała. MTX hamuje podziały komórek, przez co powstaje mniej plazmocytów. 

Ponieważ następuje zahamowanie podziałów macierzystych komórek limfocytów B w szpiku kostnym. 

 

ZADANIE 39. Przykład problemu: na czym polega/ czy występuje/ jaka jest zależność między długością ciąży a masą 

organizmu? Przykład wniosku: długość ciąży u zwierząt wydłuża się wraz ze wzrostem masy ciała.

 

ZADANIE 40. a) zmodyfikowany genetycznie / GMO. 

b) Przykłady odpowiedzi: w rolnictwie:  

− Uprawa odpornych / dających duże plony odmian roślin uprawnych. 

− Hodowla ras zwierząt hodowlanych o dużych przyrostach masy ciała / zwiększonej produkcji jaj / mleka itp. 

− Uprawa odmian roślin ozdobnych odpornych na szkodniki. 

w medycynie: 

− Produkcja substancji wykorzystywanych w leczeniu / profilaktyce wielu chorób. 

 

ZADANIE 41. a) Wszystkie zarodki powstałe tą metodą mają identyczny materiał genetyczny, ponieważ powstały z 

jednej zygoty. b) Można w ten sposób uzyskać więcej potomstwa zagrożonych, ginących gatunków zwierząt 

 

ZADANIE 42. W sadownictwie, aby otrzymać zbiory z młodszych roślin. 

 

ZADANIE 43. B. Bakterie mogą wprowadzać swoje DNA z dodatkiem wybranych genów do wnętrza modyfikowanych 

komórek roślin dwuliściennych 

 

ZADANIE 44. Przykłady poprawnej odpowiedzi:  

• Funkcją plemników jest przeniesienie materiału genetycznego i dlatego w jądrach komórkowych dojrzałych plemników 

nie ma jąderek, w obrębie których są wytwarzane rybosomy, na których zachodzi synteza białka. 

• Funkcją plemników jest zapłodnienie i dlatego w jądrach komórkowych dojrzałych plemników nie są potrzebne jąderka, 

w obrębie których zachodzi synteza rRNA, i nie są tworzone rybosomy potrzebne do syntezy białka. 

 

ZADANIE 45. a) Poprawna odpowiedź: Zarodniki – B, Gamety – D 

b) poprawne wpisanie na schemacie litery R – miejsca zachodzenia mejozy (na schemacie pomiędzy A i B) 

 

ZADANIE 46. A, B, C – 1n, F- 2n 

 

ZADANIE 47. 

a) -  W Polsce znacznie częściej jada się surową lub niedopieczoną wołowinę niż wieprzowinę, co zwiększa niebezpieczeństwo 

zarażenia wągrami T. saginata. - Krowy znacznie częściej niż świnie przebywają na pastwiskach, co zwiększa możliwość 

ich zarażenia się jajami pochodzącymi z odchodów człowieka. 

b) Człowiek staje się wtedy żywicielem pośrednim tasiemca, ponieważ w jego ciele rozwijają się larwy/wągry. 

c) 1B 

 

ZADANIE 48. 

1. 1. Elementy okwiatu: A i B; 2. Struktura, w której powstają mikrospory: C 3. Struktura, z której powstaje owocnia: D 

(odpowiedź dopuszczalna D+E) 

2. Jest to kwiat obupłciowy, ponieważ ma słupek (żeński organ płciowy) i pręciki (męskie organy płciowe). 

3. Przykładowe rozwiązania: • Barwne i pachnące kwiaty przywabiają owady, a lepki pyłek przyczepia się do ich ciała 

i może być przeniesiony na słupek kwiatu innej rośliny. • Jest to przystosowanie do zapylania przez zwierzęta – zapach i barwa 

je przywabiają, a lepki pyłek przyczepia się do ich ciała i jest przenoszony na inne kwiaty.  

 

ZADANIE 49. 

1. Przykładowe rozwiązania:  • Obniżenie produkcji hormonu juwenilnego umożliwia przekształcenie się larwy w poczwarkę / 

przepoczwarczenie. • Obniżenie poziomu hormonu juwenilnego (w hemolimfie) rozpoczyna przeobrażenie. 

2. Przykładowe rozwiązania: Substancje podobne do ekdyzonu produkowane przez rośliny: 



 

• zaburzają metamorfozę żerujących na niej owadów, co zmniejsza ich liczebność. 

• powodują wcześniejsze przepoczwarczenie się, co ogranicza żerowanie larw na roślinach. 

• powodują, że larwy zjadających je owadów zbyt wcześnie rozpoczynają metamorfozę i nie są w stanie przeobrazić się w 

imago, co ogranicza straty rośliny. 

 

ZADANIE 50. 

a) Przykładowe rozwiązania: • Związki chemiczne wywołujące przejście oocytu żaby do fazy M są obecne w jego cytoplazmie. 

• W cytoplazmie dzielącego się jaja Xenopus w fazie M znajdują się substancje wywołujące przejście komórki interfazowej do 

mejozy. • W cytoplazmie dzielącego się jaja Xenopus w fazie M obecne są związki, które ten podział wywołują. • Związki 

chemiczne wywołujące podział jądra oocytu żaby są obecne w jego cytoplazmie. 

b) Przykładowe rozwiązania: Próbą kontrolną w tym doświadczeniu jest: • wariant A doświadczenia, ponieważ do oocytu w 

interfazie wstrzyknięto cytoplazmę komórki również w interfazie, co umożliwia porównanie wyników z wariantem B. • wariant 

A, ponieważ służył sprawdzeniu, czy zabiegi mechaniczne służące wprowadzeniu cytoplazmy do oocytu są czynnikiem 

wyzwalającym podział jądra. • A, ponieważ to np. ukłucie mogło wywołać przejście komórki do fazy M. 

c) Przykładowe rozwiązania: Nazwa podziału: mejoza.  Faza podziału: profaza I / pachyten. Uzasadnienie:  • widoczne są pary 

chromosomów homologicznych.  • widoczne są biwalenty.  • widoczne są tetrady chromatyd.  • widoczne są skrzyżowane 

ramiona chromatyd.  • pomiędzy chromosomami homologicznymi zachodzi proces crossing-over.  • komórka X jest 

diploidalna, a na następnym rysunku jest już haploidalna. 

d) Przykładowe rozwiązania: • Mutacja tych genów prowadzi do niekontrolowanych podziałów komórkowych. • Mutacja tych 

genów prowadzi do ciągłych podziałów komórkowych. 

e) Przykładowe rozwiązania: • Funkcja transportowa. • Mikrotubule umożliwiają zachodzenie transportu 

wewnątrzkomórkowego. • W niedzielącym się oocycie mikrotubule tworzą szlaki transportowe. • Mikrotubule określają 

pozycję organellów w obrębie komórki. • Wpływają na ruch cytoplazmy.  • Mikrotubule utrzymują kształt komórki. 

 

ZADANIE 51. 

a) 1. – P, 2. – F, 3. – P 

b) Przykładowe rozwiązania: Żywicielem ostatecznym jest mucha tse-tse, ponieważ 

• w jej ciele w cyklu rozwojowym tego pasożyta zachodzi zapłodnienie. 

• w niej zachodzi rozmnażanie płciowe świdrowca. 

• w jej organizmie występuje forma świdrowca dojrzała płciowo. 

• w ciele tego owada świdrowiec wytwarza gamety. 

Uwagi: Uznaje się określenie „forma dorosła” jako synonim formy dojrzałej płciowo. Nie uznaje się uzasadnienia odnoszącego 

się do zamknięcia cyklu rozwojowego w organizmie muchy tse-tse, ponieważ nie wskazuje to jednoznacznie na rozmnażanie 

płciowe świdrowca. 

c) Przykładowe rozwiązania:  W organizmie ssaków występuje forma 2n świdrowca, ponieważ  

• forma inwazyjna powstaje w organizmie muchy po zapłodnieniu. 

• w ciele muchy tse-tse, do której formy te dostają się wraz z pobraną krwią, zachodzi mejoza, a powstałe gamety świdrowca się 

łączą i takie diploidalne komórki dostają się do organizmu ssaka. 

• w ciele muchy tse-tse w cyklu świdrowca może zachodzić mejoza, a po niej zapłodnienie. 

• forma troficzna tego protista jest diploidalna. 

Uwaga: Nie uznaje się uzasadnienia odwołującego się wyłącznie do rozmnażania się przez podział komórki w ciele ssaków. 

 

 



 

Rozmnażanie        

 

bez udziału gamet      płciowe 

 

 

bezpłciowe 

 

podział podłużny 

np. wiciowce, gąbki, stułbie 

 

podział poprzeczny 

np. bakterie, pierwotniaki 

 

amitoza 

makronukleus orzęsków 

 

podział wielokrotny 

niektóre pierwotniaki 

 

poliembrionia 

(wielozarodkowość) 

 

tworzenie zarodników 

wegetatywne 

 

pączkowanie 

gąbki, drożdże, osłonice 

 

fragmentacja, regeneracja 

gąbki, polipy 

 

urwistki  

porosty 

 

rozłogi, kłącza, cebule, bulwy 

rośliny okrytonasienne 

partenogeneza 

(dzieworództwo) 

wrotki, mszyce, rozwielitki 

 

samozapłodnienie (obojnactwo) 

tasiemce, ślimaki 

 

zapłodnienie krzyżowe 

u obojnaków 

 

gynogeneza – materiał genet. 

pochodzi z jaja, ale plemnik 

potrzebny 

 

androgeneza – wyłącznie 

ojcowski materiał genet. 

 

apogamia – rozwój zarodka z 

synergidy (mniszek, jaskry) 

 

 

 

Główne etapy rozwoju zarodkowego 

 

1) zapłodnienie → zygota (komórka o kompletnym zestawie genów) 

2) zygota → morula (zarodek o kilkunastu do kilkudziesięciu komórkach) 

3) morula → blastula (zarodek w postaci pęcherzyka) 

4) blastula → gastrula (listki zarodkowe) 

5) gastrula → histogeneza (organogeneza; aż do momentu opuszczenia osłon jajowych) 

 

 

Bruzdkowanie 

 

całkowite      częściowe   

rówomierne   nierównomierne  tarczowe  powierzchniowe 

 

- jednakowe kom.  - kom. potomne   - kom. tworzą  - kom. na zewn.  

   potomne     różnej wielkości     tarczę     żółtka 

- mała ilość żółtka  - pośrednia ilość żółtka - bogate w żółtko - bogate w żółtko 

  w jajach 

- ssaki, strzykwy  - jeżowce, żaby  - ptaki   - stawonogi 

 

 

 

Mitoza         Mejoza 

- podwajanie ilości materiału komórkowego    - proces rozdzielania jednostek  

- wzrost           dziedzicznych 

- powszechna forma rozmnażania    - cykle życiowe, przemiany pokoleń 

   komórek somatycznych 



 

 

 

Klasyfikacja komórek jajowych 

 

ze względu na zasobność żółtka 

- alecytalne – bezżółtkowe (lancetnik) 

- oligolecytalne – skłapożółtkowe (ssaki łożyskowe) 

- mezolecytalne – średniożółtkowe (płazy, owady, ryby jesiotrowate) 

- polilecytalne – bogatożółtkowe (niektóre kręgowce, niektóre stawonogi) 

 

ze względu na rozmieszczenie żółtka 

- izolecytalne (hololecytalne) – równomiernie rozmieszone (ssaki, szkarłupnie) 

- anizolecytalne – żółtko rozmieszczone nierównomiernie 

    - telolecytalne – żółtko na biegunie jaja (gady, ptaki, stekowce) 

    - centrolecytalne – w centrum komórki (owady) 

 

 

 

Listki zarodkowe 

 

Ektoderma Mezoderma Endoderma 

- naskórek 

- pochodne naskórka (włosy, 

paznokcie, gruczoły skóry) 

- komórki czuciowe 

- nabłonek zmysłowy 

- soczewka, rogówka i 

siatkówka 

- układ nerwowy 

- nabłonek jamy ustnej i odbytu 

- komórki barwnikowe skóry 

- rdzeń nadnerczy 

- część nerwowa przysadki 

- szkliwo zębów 

- tkanka łączna 

- mięśnie szkieletowe, serca, 

gładkie 

- układ krążenia 

- nerki 

- jądra, jajniki 

- nabłonek jam ciała 

- nabłonek pęcherza 

moczowego 

- kora nadnerczy 

- skóra właściwa 

- kości 

- zębina  

- nabłonek przewodu pokarm. 

- wątroba, trzustka 

- woreczek żółciowy 

- nabł. ukł. oddechowego 

- tarczyca, przytarcze 

- grasica 

- ślinianki 

- ucho środkowe 

 

 



 



 



 

Regulacja funkcjonowania organizmu 

- zakres materiału 
 

1) Koordynacja hormonalna 

 - definicja hormonu, ogólna charakterystyka budowy chemicznej, rodzaje hormonów 

 - właściwości regulacyjne mechanizmów hormonalnych (synergizm, antagonizm, sprzężenia 

zwrotne)  

 - miejsca uwalniania hormonów (gruczoły dokrewne) 

 - działanie na komórkę (receptory błonowe i cytoplazmatyczne, reakcja komórki) 

 - regulacja metabolizmu i gospodarki solami mineralnymi 

 - rola przysadki i podwzgórza w regulacji hormonalnej 

 - hormony tkankowe, hormony płciowe (regulacja cyklu menstruacyjnego) 

 - rola hormonów w regulacji procesów życiowych u organizmów niższych, szczególnie w 

kontrolowaniu przebiegu rozwoju. 

2) Koordynacja nerwowa 

 - budowa komórki nerwowej, budowa i rola synapsy ( mediatory, neuromodulatory) 

 - typy neuronów (czuciowe, ruchowe, pośredniczące, kojarzeniowe), - mechanizm 

przewodzenia impulsów (potencjał spoczynkowy i czynnościowy, depolaryzacja komórki 

nerwowej, wartość progowa) 

 - włókna nerwowe, typy nerwów (czuciowe, ruchowe, mieszane) 

 - budowa mózgu (części mózgu, opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy 

 - rdzeń kręgowy (istota biała i szara, korzonki grzbietowe i brzuszne, łuk odruchowy) 

 - ośrodki nerwowe 

 - obwodowy układ nerwowy i wegetatywny (współczulny i przywspółczulny) 

 - narządy zmysłów (podstawy budowy i funkcjonowanie) 

 - choroby układu nerwowego 

3) współdziałanie układów nerwowego i hormonalnego  

 - rola podwzgórza jako łącznika układów nerwowego i hormonalnego 

 - rola nadnerczy 

4) ewolucja układów nerwowego i hormonalnego (przegląd systematyczny sposobów regulacji i 

rozwoju filogenetycznego obu układów) 
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Zastanów się: 

 

Dlaczego komórki nerwowe są komórkami o najniższych zdolnościach regeneracyjnych? Jaka jest 

rola synaps w przewodzeniu impulsów nerwowych? Dlaczego układ hormonalny wydaje się być 

pierwotniejszy w stosunku do układu nerwowego?  

 

 

 



 

Rozwiąż przykładowe testy:  
 

ZADANIE 1. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono cztery stwierdzenia podzielone na dwa człony. Pierwszy człon jest zawsze prawdziwy. 

Podaj numer stwierdzenia, w którym oba człony są prawdziwe. 

Numer 

stwierdzenia 

Pierwszy człon stwierdzenia Drugi człon stwierdzenia 

1. Rosnąca część pędu wygina się w stronę światła, ponieważ po stronie nieoświetlonej łodygi jest więcej 

auksyn niż po stronie oświetlonej. 

2. Schorzenie trzustki, objawiające się nadmierną 

produkcją insuliny przez komórki wysepek 

Langerhansa, 

prowadzi do podwyższenia poziomu glukozy we krwi 

(cukrzycy). 

3. Cofnięcie ręki po dotknięciu gorącej powierzchni jest przykładem odruchu warunkowego. 

4. Obecność pęcherzyków presynaptycznych z 

mediatorem w zakończeniu neurytu (aksonu) i 

receptorów w błonie postsynaptycznej dendrytu 

uniemożliwia przekazanie impulsu nerwowego z 

komórki do komórki. 

 

 

ZADANIE 2. (3 pkt) 

 

 

a) Zdefiniuj przedstawiony na schemacie proces fizjologiczny.  

b) Nazwij elementy oznaczone na rysunku literami A, B, C, D. 

 

 

ZADANIE 3. (2 pkt) 

Poniższym rysunkiem zilustrowano proces akomodacji oka, czyli dostosowania się soczewki oka do ostrego widzenia 

przedmiotów odległych (A) i bliskich (B). 

 

 

 

  

Opisz, na czym polega proces dostosowania się soczewki oka do ostrego widzenia przedmiotów z 

różnej odległości. 

 

ZADANIE 4. (2 pkt) 

Podwyższenie temperatury krwi dopływającej do ośrodka termoregulacji w podwzgórzu skutkuje uruchomieniem 

mechanizmów zwiększających utratę ciepła z organizmu człowieka, m.in. przez pogłębienie i przyśpieszenie 

oddechów oraz zwiększenie pojemności minutowej serca, a więc skróceniem czasu, w którym serce przepompowuje 

całą objętość krwi znajdującą się w układzie krwionośnym. 

Wykaż związek między zwiększoną utratą ciepła z organizmu człowieka przez układ oddechowy  

1. a zwiększeniem pojemności minutowej serca: 

 

 

2. a pogłębieniem i przyśpieszeniem oddechów:    


