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EWOLUCJONIZM 
 

 

 

 

ZADANIE 7. (1 pkt) 

Na amerykańskich wybrzeżach Oceanu Spokojnego występuje roślinożerny gatunek morskiego ślimaka Acmea digitalis, 

którym żywią się ptaki. Dojrzałe osobniki tego gatunku występują w dwóch barwnych odmianach muszli – jasnej i 

ciemnej, natomiast muszle większości młodych ślimaków mają barwę pośrednią. Osobniki o ciemno zabarwionej muszli 

żyją na powierzchni ciemnych skał, natomiast te o muszlach jasnych gromadzą się wśród kolonii jasno ubarwionego 

gatunku osiadłego skorupiaka. Zaobserwowano, że wszystkie bez wyjątku larwy tego ślimaka osadzają się na ciemnej 

skale, a dopiero potem niektóre młode osobniki wędrują w kierunku kolonii skorupiaków, przy czym te najciemniejsze 

nie opuszczają powierzchni nagiej skały. Zaznacz rodzaj czynnika selekcyjnego (1, 2 lub 3) oddziałującego na opisany 

gatunek ślimaka i poprawne dokończenie zdania określającego działanie tego czynnika (A–D). 

Czynnik selekcyjny 

1. Ptaki żywiące się tym gatunkiem ślimaka. 

2. Kolonie skorupiaków, wśród których gromadzą się ślimaki. 

3. Wzajemne oddziaływania osobników w obrębie gatunku ślimaka. 

 

Ten czynnik selekcyjny 

A. sprzyja więcej niż jednemu fenotypowi, eliminując formy pośrednie. 

B. sprzyja fenotypom przeciętnym, eliminując osobniki o skrajnych fenotypach. 

C. faworyzuje jeden rodzaj fenotypu kosztem drugiego, eliminując formy pośrednie. 

D. doprowadza do zwiększenia stopnia specjalizacji tylko określonego rodzaju fenotypu. 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt) 

Endostyl to orzęsione zagłębienie występujące na dnie gardzieli pierwotnych strunowców. Badania wykazały, że tarczyca ssaków 

rozwija się z tych samych struktur zarodkowych, co endostyl. Zaznacz nazwę procesu ewolucyjnego oraz rodzaj narządów, które 

ilustruje powyższy przykład. 

Procesy ewolucyjne    Rodzaje narządów 

A. dywergencja     1. narządy szczątkowe 

B. dryf genetyczny    2. narządy analogiczne 

C. konwergencja     3. narządy homologiczne 

 

 

 

ZADANIE 9. (1 pkt) 

Pewna populacja ssaków żyła w strefie klimatu umiarkowanego, w mało zmieniającym się środowisku. Po pewnym czasie nastąpiło 

gwałtowne ochłodzenie się klimatu. W populacji doszło do stopniowego wyginięcia osobników o małej masie, a średnia masa 

osobników wyraźnie wzrosła. Podaj nazwę rodzaju doboru naturalnego, który oddziaływał na pulę genową tej populacji. 
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ZADANIE 10. (2 pkt) 

W rozmnażającej się płciowo populacji zwierząt, pozostającej w stanie równowagivgenetycznej, w pewnym locus występują dwa 

allele genu autosomalnego. Allel A wykazuje pełną dominację nad allelem a. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę 

osobników tej populacji o określonych genotypach. Samce i samice są jednakowo licznie reprezentowane wśród wszystkich 

genotypów. 

 
 

a) Oblicz częstość występowania alleli a i A w tej populacji. Zapisz odpowiednie obliczenia. 

Częstość występowania allelu a: 

 

Częstość występowania allelu A: 

 

b) Określ, które spośród wymienionych poniżej zjawisk mogłoby spowodować zmianę częstości alleli tego genu w tej 

populacji. Zaznacz T (tak), jeśli zjawisko może powodować zmiany w częstości występowania alleli w populacji, albo N 

(nie) – jeśli tych zmian spowodować nie może. 

1. Dobór naturalny T N 

2. Dobór sztuczny T N 

3. Efekt wąskiego gardła T N 

 

 

ZADANIE 11. (2 pkt) 

Poniżej podano elementy opisu hipotetycznych wydarzeń ewolucyjnych, które miałyby doprowadzić do pojawienia się i utrwalenia 

nowej cechy gatunkowej – żółtej barwy ciała pustynnych chrząszczy. Nie wszystkie one są zgodne z założeniami teorii ewolucji 

K. Darwina. 

1. Pojawienie się wśród zielonych chrząszczy, żyjących na pustyni, osobników o barwie żółtej, w wyniku przypadkowej zmiany 

ewolucyjnej. 

2. Uzyskanie przewagi liczebnej przez żółte chrząszcze nad zielonymi. 

3. Osiedlenie się na pustyni zielonych chrząszczy pochodzących z lasu. 

4. Pojawienie się wśród zielonych chrząszczy, żyjących na pustyni, osobników o barwie żółtej w celu lepszego przystosowania do 

warunków środowiska (żółty kolor piasku). 

5. Zwiększona przeżywalność osobników o żółtej barwie w wyniku lepszej ochrony przed rozpoznaniem przez ptaki drapieżne. 

 

a) Ustal prawidłową kolejność hipotetycznych wydarzeń zgodnie z założeniami teorii ewolucji Darwina, z pominięciem numeru 

tego elementu opisu, który nie jest zgodny z tymi założeniami. 

Prawidłowa kolejność hipotetycznych wydarzeń ewolucyjnych:  

 

b) Podaj nazwę czynnika ewolucji, którego działanie opisano w punkcie 5. 
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ZADANIE 12. (2 pkt) 

W pewnej populacji motyli (populacja I), w której występują dwa allele warunkujące ubarwienie ciała, pozostającej w stanie 

równowagi genetycznej pod względem tych alleli, występowały zarówno motyle ciemne, jak i jasne. Jednorazowe pojawienie się 

drapieżnika spowodowało śmierć wszystkich osobników o fenotypie jasnym. W wyniku rozmnażania się osobników ciemnych, które 

przeżyły, powstała populacja II. Ubarwienie ciała tego gatunku motyla jest cechą autosomalną, determinowaną przez: dominujący allel 

A – warunkujący ubarwienie ciemne i recesywny allel a – warunkujący ubarwienie jasne. 

 

 
 

Legenda 

A – allel warunkujący ciemne ubarwienie ciała motyli 

a – allel warunkujący jasne ubarwienie ciała motyli 

n – liczba osobników 

 

a) Oblicz częstość allelu warunkującego ciemne ubarwienie ciała motyli w populacji I przed atakiem drapieżnika. Zapisz 

obliczenia. 

 

 

b) Po przyjęciu założenia, że krzyżowanie się osobników jest losowe, określ, czy w populacji II motyli będą występowały 

osobniki o jasnym ubarwieniu ciała. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

ZADANIE 13. (1 pkt) 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących historii życia na Ziemi. Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest 

prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

 P/F 

1. Do czasu wytworzenia warstwy ozonowej życie na Ziemi rozwijało się wyłącznie w środowisku wodnym.  

2. Zwierzęta opanowały środowisko lądowe dopiero wtedy, gdy występowały już na nim rośliny nasienne dostarczające 

tlenu. 

 

3. Pierwszymi zwierzętami, które opanowały środowisko lądowe, były ryby trzonopłetwe.  

 

 

 

ZADANIE 14. (3 pkt) 

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje na siedliskach o różnej wilgotności, m.in. na 

bagnach, a także na murawach porastających klify nadmorskie. Zbadano wysokość roślin babki w obu populacjach na 

stanowiskach naturalnych, a następnie nasiona zebrane z roślin populacji bagiennej i klifowej wysiano na poletku 

doświadczalnym o średniej wilgotności gleby. Po pewnym czasie zmierzono wysokość wyhodowanych roślin. 

W tabeli przedstawiono wyniki badań. 

 

Siedlisko populacji 

babki nadmorskiej 

 

Średnia wysokość roślin [cm] 

 

na stanowisku naturalnym 

 

hodowanych na poletku doświadczalnym 

 

bagno 35,0 31,5 

murawa z klifu nadmorskiego 7,5 20,7 

Na podstawie C.J. Krebs, Ekologia, Warszawa 2011. 

 

a) Uzasadnij, uwzględniając wyniki badań, że przyczyną różnic w wysokości roślin babki nadmorskiej w badanych 

populacjach naturalnych jest 

1. zarówno zmienność genetyczna: 

 

2. jak i zmienność środowiskowa (fenotypowa): 
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b) Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wnioski podane w tabeli. Zaznacz T 

(tak), jeśli wniosek wynika z tych badań, albo N (nie) – jeśli z nich nie wynika. 

1. Babka nadmorska ma szeroki zakres tolerancji pod względem wilgotności siedliska. T N 

2. Populacje babki nadmorskiej z bagien i z klifów należy zaklasyfikować do dwóch odrębnych gatunków T N 

3. Dla babki nadmorskiej optymalne jest siedlisko o średniej wilgotności. T N 

 

ZADANIE 15.(1 pkt) 

Poniższe stwierdzenia dotyczą prawidłowości ewolucji. Wskaż, które spośród stwierdzeń A, B, C, D jest fałszywe. 

A. Współczesna nauka traktuje ewolucję nie jako ciąg zmian prowadzących od form  gorszych   do  lepszych,   

lecz jako  historię  ciągłego  dostosowywania  się  (adaptacji) organizmów do środowiska, w którym żyją. 

B. W czasach dinozaurów wiele gadów powróciło do życia w wodzie i jest to przykład  odwracalności procesu 

ewolucji. 

C. Tempo ewolucji gatunków i wyższych grup systematycznych jest ściśle związane z szybkością zmian warunków 

środowiska. 

D. Ewolucja jest procesem różnokierunkowym, co wynika z powszechnego mechanizmu  ewolucji, jakim jest 

dywergencja, czyli rozbieżność cech. 

 

 

ZADANIE 16. (2 pkt) 

Porównanie sekwencji nukleotydów DNA może być przydatne w ustalaniu pokrewieństw między organizmami i 

opracowywaniu drzewa filogenetycznego organizmów. Poszczególne słupki diagramu przedstawiają różnice w sekwencji 

nukleotydów w DNA człowieka i innych ssaków: lemura, szympansa, gibbona, małpy Starego Świata, małpy Nowego 

Świata (oznaczenia cyfrowe słupków diagramu nie odpowiadają kolejności wymienionych zwierząt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy diagramu określ, który ze słupków (oznaczonych cyframi od 1 do 5) ilustruje różnicę między 

sekwencją nukleotydów w DNA człowieka i szympansa. Odpowiedź uzasadnij. 

 

ZADANIE 17. (2 pkt) 

W populacji ludzkiej dzięki trzem występującym w niej allelom grup krwi IA, IB, i0 powstają cztery fenotypy grup krwi A, 

B, AB i 0. U Aborygenów (rdzennej ludności Australii) występują tylko dwie grupy krwi – A i 0. Aborygeni pochodzą od 

małej grupy przodków, którzy przybyli do Australii około 40 tysięcy lat temu. Określ dwie prawdopodobne przyczyny, 

które przesądziły o występowaniu tylko dwóch grup krwi wśród Aborygenów. 

 

 

 

 

ZADANIE 18. (2 pkt) 

Karpieniec diabli (Cyprinodon diabolis) to niewielka ryba, mieniąca się niebiesko, która żyje tylko w jednym na świecie miejscu, będącym 

wypełnioną wodą szczeliną skalną (Devil’s Hole) znajdującą się na pustyni – w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Przodek karpieńca diablego 

zasiedlił ten zbiornik około 60 tys. lat temu. Zwierzęta te żyją w izolowanej jaskini w słonej wodzie geotermalnej o temperaturze 33 oC, 

w której poziom tlenu jest tak niski, że większość gatunków ryb byłaby bliska śmierci. Ich populacja liczy kilkadziesiąt ryb i występuje do 

głębokości 24 m, lecz żeruje i rozmnaża się na małej, płytko położonej półce skalnej o powierzchni zaledwie ok. 18 m2, pokrytej glonami. 

Na podstawie decyzji Sądu Najwyższego USA pod ochronę wzięto wody podziemne w tym regionie: zakazano jakiegokolwiek czerpania 

z ich zasobów. Na podstawie badań molekularnych stwierdzono, że najbliższym krewnym karpieńca diablego jest inny gatunek z tego 

samego rodzaju zasiedlający niewielkie zbiorniki znajdujące się w oazie Ash Meadows położonej kilka kilometrów od szczeliny Devil’s 

Hole. Na podstawie: www.hemispheres.pl/artykuly/december_08.php; http://kopalniawiedzy.pl/karpieniec-diabli-Devil-s-Hole-ocieplenie-klimatu 

 

a) Wyjaśnij, dlaczego czerpanie wody z zasobów wód podziemnych w rejonie Devil’s Hole zagrażałoby populacji karpieńca 

diablego. W odpowiedzi odwołaj się do trybu życia tej ryby. 

http://www.hemispheres.pl/artykuly/december_08.php
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b) Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie zdania spośród A–B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–2. 

Powstanie karpieńca diablego jest przykładem specjacji 

A. allopatrycznej, ponieważ 1. populacje ewoluowały w izolacji od siebie. 

B. sympatrycznej, 2. populacje ewoluowały na tym samym terenie. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (6 pkt) 

Zapoznaj się z rysunkiem i notatką prasową pochodzącą z gazety codziennej. Źródło: Gazeta Wyborcza 

 

Niezwykle cenne szczątki praptaka odnalazł na terenie Chin międzynarodowy zespół naukowców pod 

wodzą Larry Martina z University of Kansas. Są one starsze od znalezionych na terenie Niemiec 

słynnych śladów Archaeopteryxa - ogniwa pośredniego pomiędzy gadami a ptakami. Praptak z Chin, 

nazwany przez odkrywców ptakiem Liaoning (od nazwy prowincji, w której dokonano odkrycia), 

żył 147 milionów lat temu. W odróżnieniu od Archaopteryxa, który miał 80 ostrych zębów, jest 

zwierzęciem bezzębnym. Obydwaj ptasi przodkowie nie potrafili dobrze latać, wspinali się na drzewa i 

nieudolnie sfruwali z nich na ziemię. Ptaki Liaoning potrafiły wędrować z drzewa na drzewo jak 

dzisiejsze małpy - twierdzi Larry Martin. Pełny opis ptasiego pradziadka rodem z Chin zamieszcza 

tygodnik „Nature". 

 

a) Ustal, kiedy żył Archeopteryx. 

 

b) Wskaż jedną widoczną na ilustracji cechę budowy ptaka Liaoiing, która jest wyraźnie cechą 

gadzią, nie występującą  u ptaków. 

 

 

c) Podaj trzy cechy budowy opisanego ptaka, które pozwoliły zaliczyć go do gromady ptaków. 

 

 

d) Określ, które cechy budowy ptaka Liaoning widoczne  na  ilustracji pozwoliły naukowcom na wyciągnięcie wniosków, 

że nie potrafił on dobrze latać, potrafił się wspinać na drzewa. 

 

 

 

ZADANIE 20. (2 pkt) 

W poniższej tabeli przedstawiono krótką charakterystykę rodzajów doboru naturalnego. Zakreśl znakiem X literę P, 

jeżeli  odpowiedź w tym wierszu tabeli jest w pełni prawdziwa, jeżeli jest fałszywa (nawet w części) - zakreśl 

literę F. 

1. Dobór stabilizujący faworyzuje cechy o wartościach średnich dla danej populacji, a 

eliminuje wartości skrajne. Działa w obrębie populacji, które osiągnęły wysoki stopień 

przystosowania w niestabilnym środowisku. Prowadzi do zmian ewolucyjnych. 

P F 

2. Dobór stabilizujący faworyzuje cechy o wartościach średnich dla danej populacji, a 

eliminuje wartości skrajne. Działa w obrębie populacji, które osiągnęły wysoki stopień 

przystosowania w stabilnym środowisku. Nie prowadzi do zmian ewolucyjnych. 

P F 

3. Dobór kierunkowy faworyzuje jedno optimum, które nie pokrywa się ze średnią wartością 

cechy w danej populacji. Działa w warunkach progresywnie zmieniającego się 

środowiska i prowadzi do osiągnięcia nowego stanu przystosowania populacji. 

P F 

4. Dobór rozrywający faworyzuje jednocześnie więcej niż jedno optimum wartości cechy, ale 

nie eliminuje form pośrednich, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do 

rozbicia populacji na odrębne grupy, a nawet może dojść do powstania nowych 

gatunków. 

P F 
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ZADANIE 21. (6 pkt) 

Rysunki obok przedstawiają przykłady dwóch występujących w przyrodzie rodzajów zmienności: mutacyjną i 

modyfikacyjną. Wskaż strzałką rysunek, który przedstawia przykład zmienności modyfikacyjnej. 

a) Porównaj ze sobą te dwa rodzaje zmienności, uwzględniając 

mechanizmy ich powstawania i ich znaczenie w procesie ewolucji. 

 

 

 

 

b) Napisz, który z wymienionych rodzajów zmienności ma znaczenie w 

hodowli roślin i podaj dwa przykłady jej wykorzystania przez 

człowieka. 

 

 

ZADANIE 22. (4 pkt) 

Selekcja sztuczna zaprowadziła hodowców i rolników pracujących nad stworzeniem odmian maksymalnie 

homozygotycznych w ślepą uliczkę, bowiem okazało się, że kolejne pokolenia powstałe poprzez samozapylenie u roślin oraz 

kojarzenie osobników blisko spokrewnionych ze sobą u zwierząt są coraz mniej żywotne i plenne. Jakież więc było 

zdziwienie amerykańskich badaczy, gdy na początku lat dwudziestych naszego stulecia, gdy krzyżowali ze sobą różne, dość 

rachityczne, czyste linie kukurydzy, uzyskali dla części takich krzyżówek potomstwo (F1), które wyrosło niezwykle 

bujnie, wyraźnie przewyższając plennością wszystkie znane wówczas odmiany tak dzikie, jak i hodowlane. 

a) Podaj nazwy opisanych w załączonym tekście dwóch rodzajów zabiegów hodowlanych. 

 

 

b) Wyjaśnij przyczynę komercyjnego sukcesu, który odniosła opisana kukurydza, której plenność w wyniku 

zastosowanych zabiegów wzrosła aż o 60%, biorąc pod uwagę prawa dziedziczności. 

 

 

 

ZADANIE 23. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono szkielet skrzydła nietoperza i szkielet skrzydła ptaka oraz uproszczone  drzewo filogenetyczne 

kręgowców lądowych. 

 
 

Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny 

opis wymienionych narządów. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.  

1. Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są (homologiczne / analogiczne),  ponieważ mają (wspólne / 

różne) pochodzenie oraz plan budowy. 

2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są (homologiczne /analogiczne), ponieważ 

powstały (niezależnie / tylko raz) w toku ewolucji. 

 

 

ZADANIE 24. (2 pkt) 

Mszaki i paprotniki są roślinami lądowymi, osiągającymi różne rozmiary. Spośród cech budowy paprotników opisz dwie, 

które stanowią przystosowanie do życia w środowisku lądowym i jednocześnie umożliwiają osiąganie większych 

rozmiarów w porównaniu z mszakami. 
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ZADANIE 25. (2 pkt)  

Sukcesem ewolucyjnym roślin nasiennych jest opanowanie przez nie środowiska lądowego. Dla każdej z nazwanych na 

rysunku struktur określ cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (2 pkt)  

Ewolucja ubarwienia chrząszcza na wyspie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymień czynnik ewolucji, który doprowadził do pojawienia się plamistego ubarwienia  chrząszczy na tej wyspie 

………………….. oraz czynnik  ewolucji,  który doprowadził   do   utrwalenia   się   plamistego   ubarwienia   

chrząszczy w populacji ………………………………………………… 

 

 

 

 

ZADANIE 27. (1 pkt). 

Wiele wskazuje na to, że nie tylko wśród naszych przodków były formy chodzące na dwóch nogach, np. ramapitek żyjący 

przez ponad 10 mln lat na sawannie był dwunożny. Jego potomkiem jest żyjący dziś na drzewach orangutan. Gdy ramapitek 

w wędrówce na wschód dotarł do dżungli nialajskiej, musiał zarzucić swą - nieprzydatną w tych warunkach -dwunożność. 

Życie na drzewach nie jest gorsze niż na ziemi, a na pewno bezpieczniejsze. W ewolucji nie liczy się „status" lecz 

„skuteczność".  

a) Wyjaśnij znaczenie słowa „skuteczność" w zastosowaniu do procesu ewolucji. 

 

b) Na rysunkach przedstawiono szkielety człowieka i goryla. 

 
 

Na podstawie analizy rysunków wymień trzy cechy budowy szkieletu człowieka, świadczące o jego przystosowaniu do 

dwunożności. 
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ZADANIE 28. (2 pkt) 

Diagram ilustruje stopień pokrewieństwa między różnymi 

rodzajami organizmów. Sporządzono go na podstawie porównania 

sekwencji aminokwasów w cytochromie c. 

 

Na podstawie analizy diagramu ustal, czy stopień 

pokrewieństwa między ćmą i muchą jest większy, czy mniejszy 

niż między koniem i osłem. Uzasadnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (3 pkt) 

Gady, jako pierwsze kręgowce typowo lądowe, charakteryzuje inny niż u ryb i płazów sposób zapłodnienia i rozwoju 

zarodkowego. Przedstaw dwie cechy rozrodu gadów, mające związek z życiem na lądzie, i uzasadnij  ich wartość 

adaptacyjną. 

 

 

 

ZADANIE 30. (2 pkt) 

W pewnej populacji były preferowane osobniki o średniej wielkości ciała. Pojawienie się nowego drapieżnika 

spowodowało, że w walce o byt większe szansę na przetrwanie zaczęły mieć ofiary  o dużych i małych rozmiarach ciała, 

gdyż duże osobniki mogły się skutecznie bronić, a małe - łatwiej ukryć. Ustal, który z wykresów przedstawia rodzaj 

doboru naturalnego występującego w opisanej populacji przed presją drapieżnika, a który po pojawieniu się 

drapieżnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (2 pkt) 

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń wskazuje czynnik nie wpływający na pule genową populacji i na przebieg 

ewolucji. Uzasadnij swój wybór jednym argumentem. 

A. Zmiany środowiska zewnętrznego (np. zmiany klimatyczne) mogą doprowadzić do selekcji określonych genotypów.  

B. Zmienność fluktuacyjna spowodowana czynnikami środowiskowymi polega na tym, że ten sam genotyp może 

wytworzyć różne fenotypy w zależności od warunków środowiskowych. 

C. W wyniku zmienności mutacyjnej powstają nowe geny, odrębne układy genów w chromosomach lub odrębne układy 

chromosomów. 

D. Dobór naturalny eliminuje niekorzystne allele lub niekorzystne układy alleli i ułatwia zwiększanie liczby alleli 

korzystnych w danych warunkach. 

E. Izolacja uniemożliwia swobodne krzyżowanie się izolowanych populacji, w których  z czasem w wyniku 

rekombinacji i mutacji następują stopniowe zmiany ich pul genowych. 

 

 

ZADANIE 32. (3 pkt) 

Rysunek przedstawia dwa sposoby powstawania gatunków: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwij je i wyjaśnij różnice w mechanizmach powstawania nowych gatunków w przyrodzie. 

  B  A     B 

A  A 

I   II 
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ZADANIE 33. (2 pkt) 

W odległych dziejach rozwoju świata organicznego, około 350 mln lat temu, kiedy to rozpoczął się okres karboński, 

zaistniały warunki geograficzno-klimatyczne umożliwiające niezwykle bujny rozwój pierwszych w dziejach Ziemi 

zbiorowisk leśnych. Z wymienionych poniżej przykładów wypisz po jednym przedstawicielu flory i fauny żyjących w 

takim właśnie zbiorowisku leśnym. 

 

rośliny jednoliścienne, paprocie nasienne, rośliny dwuliścienne, sigilarie (rośliny widłakowe), kalamity (rośliny 

skrzypowe), ptaki, ssaki, płazy, owady 

 

ZADANIE 34. (1 pkt)  

Schematy A i B ilustrują dwie różne hipotezy dotyczące pochodzenia 

człowieka współczesnego. 

Schematom A i B przyporządkuj odpowiednie hipotezy: 

Hipoteza I  - Homo sapiens powstał w Afryce skąd rozprzestrzenił się na 

pozostałe kontynenty. 

Hipoteza II - ewolucja Homo sapiens przebiegała stopniowo na 

różnych kontynentach przy stałych kontaktach genetycznych pomiędzy 

różnymi populacjami praludzkimi.  

 

 

 

ZADANIE 35. (1 pkt)  

Ryniofity to najpierwotniejsze rośliny lądowe. Najbardziej znanym ich przedstawicielem jest dewońska rynia. 

Współczesne widłakowe to prawdziwe, żyjące skamieniałości o planie budowy niezmienionym od ponad 300 mln lat. 

Korzystając z zamieszczonych rysunków, podaj jedną cechę budowy wspólną dla widłaka i rynii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 36 (2 pkt) 

Zjawisko melanizmu przemysłowego zaobserwowano po raz pierwszy u motyla zwanego włochaczem nabrzozakiem 

(Biston betularia). W czasach, gdy przemysł nie był jeszcze tak rozwinięty jak obecnie, podstawowe ubarwienie tego 

motyla było jasne. Osobniki z mutacją powodującą ciemne zabarwienie były rzadkością, gdyż siadając na korze brzóz 

pokrytej porostami były łatwiej dostrzegane i częściej zjadane przez ptaki. Obecnie w rejonach uprzemysłowionych kora 

drzew jest pozbawiona porostów i ciemna, a osobniki ciemno ubarwione - częściej spotykane. Określ, jaki mechanizm 

ewolucji spowodował częstsze występowanie form ciemnych motyla i wyjaśnij, jakie znaczenie dla nich ma fakt, iż 

obecnie kora drzew w rejonach uprzemysłowionych jest ciemna. 

 

 

 

 

ZADANIE 37. (2 pkt) 

Podczas prac wykopaliskowych w pozostałościach południowoafrykańskiej wioski z XI w. znaleziono szkielet mężczyzny, 

który fizycznie różnił się od szkieletów innych mieszkańców tej wioski. Jednak analiza izotopów zawartych w tym 

szkielecie wykazała, że stosunek różnych izotopów węgla jest w nim podobny do stwierdzonego u innych mieszkańców tej 

wioski. Skład izotopów węgla w szkielecie uzależniony jest od spożywanego pokarmu. Archeolodzy, którzy dokonali tego 

odkrycia sformułowali wniosek, że mężczyzna ten przybył do wioski z innego obszaru, a następnie spędził w niej 

większość swojego życia. Podaj dwa argumenty potwierdzające wniosek archeologów. 
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ZADANIE 38. (3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono dwa gatunki motyli – trującego (dla drapieżników) monarcha i nietrującego pokłonnika. Gatunki te pod 

względem ubarwienia są do siebie bardzo podobne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj przyczynę pojawienia się w populacji pokłonników osobników o ubarwieniu upodobniającym je do monarchów. 

 

 

 

b) Odwołując się do działania doboru naturalnego, wyjaśnij sposób utrwalenia się tej cechy wśród pokłonników. 

 

 

 

c) Określ znaczenie dla pokłonnika jego zewnętrznego podobieństwa do monarchów. 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Mutacje mogą powstawać zarówno w komórkach rozrodczych (1), jak i w komórkach somatycznych (2). 

a) Podaj, jakie mutacje (powstające w komórkach 1 czy 2) mają znaczenie w procesie ewolucji. Swój wybór 

uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

 

b) Wyjaśnij związek między działaniem doboru naturalnego a utrwaleniem się korzystnej mutacji w populacji. 

 

 

 

 

ZADANIE 40. (2 pkt) 

Izolacja geograficzna zapoczątkowuje proces specjacji, a następnie w izolowanych populacjach gatunku rodzicielskiego 

narastają zmiany wskutek doboru oraz dryfu genetycznego. Wskaż warunek niezbędny, aby te populacje przeobraziły 

się w samodzielne gatunki. 

 

 

 

 

ZADANIE 41. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono zróżnicowanie powierzchni wymiany gazowej w układach oddechowych różnych kręgowców 

(płazy, gady, ssaki). 

 
Na podstawie schematu przedstaw tendencję ewolucyjną dotyczącą powierzchni wymiany gazowej u kręgowców. 
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ZADANIE 42. (2 pkt) 

 

 

Rośliny o liściach przedstawionych na rysunku B powstają w wyniku krzyżowania się w warunkach 

eksperymentalnych osobników o liściach takich, jak na rysunkach A i C. Forma B jest płodna i krzyżuje się z formami 

rodzicielskimi A i C, które mają w naturze odmienne zasięgi geograficzne, nieco na siebie zachodzące. Tam, gdzie formy A i 

C występują obok siebie, licznie występują także mieszańce B. Na podstawie analizy powyższych informacji ustal, czy 

rośliny o liściach takich, jak na rysunkach A i C należą do jednego czy dwóch gatunków. Odpowiedź uzasadnij 

jednym argumentem 

 

 

 

 

 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

W roku 1652 do Afryki Południowej przybyła grupa imigrantów, wśród których był Holender cierpiący na chorobę 

Huntingtona. Choroba ta warunkowana jest przez dominujący gen autosomalny. Objawy tej choroby pojawiają się 

najczęściej po 40. roku życia i polegają na zaburzeniach w funkcjonowaniu układu nerwowego, które nieuchronnie 

prowadzą do śmierci. Do dnia dzisiejszego choroba ta często występuje w populacji Afrykanerów. Na podstawie 

informacji zawartych w tekście i własnej wiedzy: 

a) Zaznacz właściwe zakończenie zdania. Duża częstość występowania choroby Huntingtona u współczesnych 

Afrykanerów to skutek rozwoju nowej populacji w wyniku:  A efektu założyciela. B. efektu wąskiego gardła. 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego, mimo że nosiciele tego genu umierają, dobór naturalny nie wyeliminował go z populacji. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 44. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przykład koewolucji. Kształty dziobów samicy 

(I) i samca (II) karaibskiego kolibra Eulampis jugularis są dostosowane do 

kształtów eksploatowanych przez ten gatunek kolibra kwiatów dwóch 

gatunków roślin z rodzaju Heliconia – H. bihai (I) i H. caribaea (II) żyjących 

na wyspie Saint Lucia.  

 

W niektórych miejscach tej wyspy występuje tylko H. bihai. Zaobserwowano, że w takim przypadku roślina ta ma 

zdolność wytwarzania na jednym osobniku obok kwiatów długich i zakrzywionych także kwiatów prostych i krótkich. 

a) Podaj, jaka zależność międzygatunkowa jest przyczyną przedstawionego przykładu koewolucji. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego H. bihai, w nieobecności H. caribaea, wytwarza dwa rodzaje kwiatów. 

 

 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Rekin i delfin charakteryzują się podobnym kształtem ciała, mimo że należą do różnych grup systematycznych. Podaj nazwę 

procesu ewolucyjnego, którego skutkiem jest przedstawione podobieństwo, i wyjaśnij, jaka jest przyczyna tego procesu. 
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ZADANIE 46. (1 pkt) 

Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny odbywało się w procesie ewolucji stopniowo i było wynikiem ich 

przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej. Do każdego czynnika środowiska lądowego dobierz jedno 

odpowiednie przystosowanie w budowie roślin. 

Czynniki środowiska lądowego Przystosowania w budowie roślin 

1. Mniejsza dostępność wody. 

2. Mniejsza gęstość powietrza niż wody. 

A. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma. 

B. Skórka z aparatami szparkowymi. 

C. Łyko przewodzące produkty asymilacji. 

D. Duża powierzchnia asymilacyjna liści. 

 

 

ZADANIE 47. (1 pkt) 

W styczniu 2010 roku opublikowano wyniki badań polskich paleontologów, którzy odkryli skamieniałości i odciski stóp tetrapodów 

(uznawanych za przodków kręgowców lądowych), starszych o około 18 milionów lat od najstarszych tego typu skamieniałości, 

znanych w nauce. Powszechnie uważa się, że tetrapody wyewoluowały z ryb poprzez stadium przejściowe w postaci elpistostegidów 

(grupa kopalnych ryb trzonopłetwych). Przedstawiciel tych zwierząt posiadał płetwy piersiowe, które zginały się w połowie, 

umożliwiając mu czołganie się na lądzie. Polskie znalezisko jest starsze od skamieniałości elpistostegidów o około 10 milionów lat. 

Czy w świetle przedstawionych informacji można uznać elpistostegidy za przodków tetrapodów? Swoją opinię uzasadnij 

jednym argumentem. 

 

 

ZADANIE 48. (2 pkt) 

Poniżej przedstawiono przykłady trzech przedstawicieli rodzaju Homo, którzy pojawili się na Ziemi w toku ewolucji 

człowiekowatych. 

I. Człowiek wyprostowany   II. Człowiek rozumny  III. Człowiek zręczny    

 (Homo erectus)   (Homo sapiens)   (Homo habilis)   

 

a) Uporządkuj przedstawicieli rodzaju Homo (I–III) w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi. 

 

 

b) Przyporządkuj wymienionym przedstawicielom człowiekowatych po jednym charakterystycznym dla nich zespole cech (A–

D). 

A. wszystkożerny, pojemność puszki mózgowej ok. 800 cm3, korzystanie z ognia,wytwarzanie kamiennych narzędzi przy użyciu 

innych przedmiotów 

B. masywne uzębienie, duża żuchwa wysunięta do przodu, pojemność puszki mózgowej ok. 500 cm3, posługiwanie się prostymi 

narzędziami kamiennymi 

C. pojemność puszki mózgowej od 800 do 1200 cm3, wytwarzanie skomplikowanych narzędzi kamiennych, krzesanie i 

przechowywanie ognia, zakładanie obozowisk 

D. smukła budowa ciała, pojemność puszki mózgowej od 1200 do 1400 cm3, zdolność wytwarzania skomplikowanych narzędzi i 

wyrobów artystycznych 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Większość ślimaków ma muszlę prawoskrętną, czyli o zwojach zgodnych z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

Mutacja pojedynczego genu sprawia, że kierunek zwojów jest odwrotny. Lewoskrętny ślimak jest lustrzanym odbiciem 

prawoskrętnego i jego narządy rozrodcze znajdują się w położeniu uniemożliwiającym kopulację z prawoskrętnym 

partnerem, dlatego wydawałoby się, że lewoskrętne osobniki powinny po prostu wyginąć. Jednak wśród ślimaków z 

rodzaju Satsuma, którego różne gatunki żyją we wschodniej Azji oraz na Wyspach Japońskich i Tajwanie, tak często 

pojawiają się osobniki lewoskrętne, że znane są przypadki powstania nowych lewoskrętnych gatunków. Na przykład na 

Tajwanie występują dwa endemiczne gatunki: Satsuma bacca (lewoskrętny) i jego najbliższy krewny – prawoskrętny 

Satsuma batanica. Badania prowadzone przez zespół naukowców wykazały,  że taka nietypowa budowa ślimaka ma 

swoje zalety. Filmowano w podczerwieni wyspecjalizowanego w polowaniu na ślimaki węża Pareas iwasakii, który 

używa specyficznie zbudowanych, asymetrycznych szczęk do wyciągania ciała ślimaka z muszli, i okazało się, że 

lewoskrętne ślimaki są dla tego węża trudne do wyciągnięcia – ponad 90% z nich przeżywało atak, podczas gdy 

wszystkie prawoskrętne zostały zjedzone.  Na podstawie: http://naukawpolsce.pap.pl; www.nature.com 

  

 

Człowiek wyprostowany Człowiek rozumny Człowiek zręczny  

(Homo erectus)  (Homo sapiens)  (Homo habilis)  
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a)  Wyjaśnij, dlaczego w populacjach ślimaków z rodzaju Satsuma utrwala się mutacja powodująca lewoskrętność, 

mimo że utrudnia ona znalezienie partnera płciowego.  W odpowiedzi uwzględnij działanie doboru naturalnego.  

 

 

 

 

b)  Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz 

jej poprawne uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–3.  

  

Wyodrębnienie się nowego lewoskrętnego gatunku ślimaka Satsuma bacca jest przykładem specjacji  

A. allopatrycznej,   

 

ponieważ 1. wąż polujący na ślimaki Satsuma żywi się tylko osobnikami prawoskrętnymi. 

B. sympatrycznej, 2. powstała bariera rozrodcza oddzielająca osobniki żyjące na jednym terytorium.   

3. ślimaki Satsuma żyjące na różnych wyspach są oddzielone przez bariery 

geograficzne. 

 

ZADANIE 50. (2 pkt) 

Mchy i paprocie należą do dwóch grup roślin, które jako pierwsze opanowały środowisko lądowe, ale wywodzą się z różnych linii 

rozwojowych i dlatego się różnią niektórymi z uzyskanych adaptacji do tego środowiska. 

a) Zaznacz właściwe dokończenie poniższego stwierdzenia. 

Charakterystyczną cechą mchów, odróżniającą tę grupę roślin od paproci, jest 

A. zdolność gametofitu do fotosyntezy. 

B. rozmnażanie za pomocą zarodników. 

C. dominacja haploidalnego gametofitu. 

D. przemieszczanie się plemników do rodni w wodzie. 

b) Określ, czy listek mchu jest strukturą homologiczną, czy analogiczną do liścia paproci. Odpowiedź uzasadnij. 

 

ZADANIE 51. (1 pkt) 

Według teorii endosymbiotycznej mitochondria i chloroplasty to struktury półautonomiczne, które są potomkami dawnych bakterii. 

Wśród cech świadczących o ich endosymbiotycznym pochodzeniu wymienia się: 

A. występowanie dwóch błon biologicznych otaczających te struktury 

B. obecność materiału genetycznego we wnętrzu tych struktur 

C. występowanie własnych rybosomów, umożliwiających syntezę białka 

D. zdolność do podziałów niezależnie od podziału komórki. 

Spośród wymienionych cech wybierz dwie, które są charakterystyczne wyłącznie dla struktur półautonomicznych i nie 

dotyczą innych organelli komórkowych: ……… . 

 

 

ZADANIE 52. (3 pkt) 

W tabeli cyfrą 1 zaznaczono obecność, a cyfrą 0 − brak niektórych cech u przedstawicieli wybranych gatunków strunowców. Obok 

tabeli zamieszczono drzewo filogenetyczne, na którym literami A–F oznaczono pewne grupy systematyczne strunowców oraz 

zaznaczono na gałęziach (liniach filogenetycznych) cechy, które w rozwoju ewolucyjnym u przodków tych grup pojawiły się po raz  

pierwszy. 

 
 

a)  Wybierz z tabeli i zapisz poniżej nazwy wszystkich przedstawicieli strunowców należących do grup oznaczonych na 

drzewie filogenetycznym literami C i E. 

Grupa C: ....................................................................................................................................... 

Grupa E: ....................................................................................................................................... 

b) Podaj wszystkie widoczne na drzewie filogenetycznym grupy kręgowców, których wspólny przodek miał cztery kończyny 

kroczne. Zapisz oznaczenia literowe tych grup. 
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c) Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

Przedstawione drzewo filogenetyczne 

A. dostarcza bezpośrednich dowodów ewolucji strunowców. 

B. jest źródłem informacji o konwergencji strunowców. 

C. ukazuje tempo zmian ewolucyjnych u strunowców. 

D. przedstawia pokrewieństwa grup strunowców. 

 

ZADANIE 53. (1 pkt) 

Dryf genetyczny to zmiany w częstości występowania alleli w populacji, które nie wynikają z działania doboru naturalnego, ale są 

skutkiem zdarzeń losowych. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków dryfu genetycznego są prawdziwe. 

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

1. Dryf genetyczny może doprowadzić do zmniejszenia częstości allelizwiększających dostosowanie organizmu do środowiska. P F 

2. Dryf genetyczny może skutkować usunięciem określonego allelu z puli genowej populacji. P F 

3. Wpływ dryfu genetycznego na populację jest tym silniejszy, im populacja jest większa. P F 
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ZADANIE 1. sinic 

 

ZADANIE 2. Narządy homologiczne mają wspólne pochodzenie, zachowują ślad w postaci ogólnego planu budowy, ale 

mogą pełnić różne funkcje, wynikające z przystosowania do różnych srodowisk życia, np. kończyna przednia płaza, ptaka, 

ssaka. 

 

ZADANIE 3. W rozwoju zarodkowym występują zawiązki struny grzbietowej, która jest pierwotnym elementem szkieletu 

wewnętrznego. Uwaga! na rysunku nie widać struny grzebietowej , tylko somity. Struna grzbietowa występuje u 

zarodków wszystkich kręgowców, ale potem właściwie zanika i jej pozostałości są czasami obecne miedzy kręgami 

kręgosłupa. Natomiast sam kręgosłup powstaje z części somitow.  

 

ZADANIE 4. dobór różnicujący 

ZADANIE 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wraz z rozwojem ewolucyjnym następuje wzrost mózgoczaszki i mózgu lub u Homo sapiens jest najsilniejszy rozwój 

mózgu 

 

ZADANIE 6.   

a) Przykładowe rozwiązania: • Grupą parafiletyczną jest grupa III, ponieważ obejmuje tylko część gatunków 

wywodzących się od wspólnego przodka D. • III, ponieważ należą do niej tylko gatunki 4 i 5, ale nie należy gatunek 6, 

wywodzący się także od ostatniego wspólnego przodka gatunków 4 i 5. 

b) 1. – F, 2. – F, 3. – P 

 

ZADANIE 7. Czynnik selekcyjny: 1. ptaki żywiące się tym gatunkiem ślimaka. Ten czynnik selekcyjny: A. sprzyja więcej niż 

jednemu fenotypowi, eliminując formy pośrednie. 

 

ZADANIE 8. Proces ewolucyjny: A. / dywergencja. Rodzaj narządów: 3. / narządy homologiczne. 

 

ZADANIE 9. Dobór kierunkowy 

 

ZADANIE 10. a) Przykładowe rozwiązania: 

• Częstość występowania allelu a: częstość homozygot recesywnych to 20/500 = 0,04 zatem 

częstość allelu to √0,04 = 0,2 lub 1/5 

Częstość występowania allelu A: 1 – 0,2 = 0,8 lub 4/5 

• Częstość występowania allelu a: (40+160) / 1000 = 0,2 lub 1/5 

Częstość występowania allelu A: (640+160) / 1000 = 0,8 lub 4/5 

• Częstość występowania allelu a: q2= 4/100 → q = 2/10 = 20% 

Częstość występowania allelu A: 80% 

b) 1. – T, 2. – T, 3. – T 

 

ZADANIE 11. a) Prawidłowa kolejność hipotetycznych wydarzeń ewolucyjnych: 3, 1, 5, 2. b) dobór naturalny 

 

ZADANIE 12.  

a) p2 = 0,64 -> p = 0,8 

b) Przykładowe rozwiązania: • Tak, w populacji II motyli będą występowały osobniki o jasnym ubarwieniu ciała, ponieważ 

wśród pozostałych ciemno ubarwionych motyli były również heterozygoty, które krzyżując się ze sobą dadzą potomstwo 

zróżnicowane na osobniki ciemne i jasne. • Tak, ponieważ allel warunkujący jasne ubarwienie zachował się u heterozygot.  

• Będą, ponieważ w populacji I przeżyły heterozygoty 

 

ZADANIE 13. 1. – P, 2. – F, 3. – F 

 

ZADANIE 14. 

a) Przykładowe rozwiązania 

1. zmienność genetyczna: 

• średnia wysokość roślin wyhodowanych na stanowisku doświadczalnym jest różna i zależy od tego, z której populacji ze 

stanowisk naturalnych pochodziły nasiona. 

Biologia 11 
Odpowiedzi do zadań 
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• wysokości roślin z dwóch populacji hodowanych na poletku doświadczalnym nadal się różnią, co świadczy o tym, że na 

wysokość roślin wpływa nie tylko zmienność środowiskowa. 

• gdyby populacje były takie same genetycznie, to na poletku doświadczalnym rośliny miałyby taką samą wysokość. 

2. zmienność środowiskowa (fenotypowa): 

• średnia wysokość roślin wyhodowanych na stanowisku doświadczalnym o średniej wilgotności różni się od średniej 

wysokości roślin z populacji ze stanowiska naturalnego, z której pochodziły nasiona. 

• rośliny na poletku doświadczalnym były wyższe niż na klifie, ale niższe niż na bagnie, czyli wysokość zależy od wilgotności 

podłoża. 

• średnia wysokość roślin z klifu nadmorskiego była niższa w środowisku naturalnym niż na poletku doświadczalnym, gdzie 

była wyższa wilgotność. 

• różnica wysokości babki nadmorskiej z klifu nadmorskiego i bagna była mniejsza na poletku doświadczalnym niż w 

warunkach naturalnych.  

b) 1. – T, 2. – N, 3. – N 

 

ZADANIE 15. B 

 

ZADANIE 16. słupek nr 5. Przykład uzasadnienia: spośród podanych organizmów największe pokrewieństwo występuje 

między człowiekiem i szympansem, a słupek 5 obrazuje najmniejszą (spośród przedstawionych) różnicę w sekwencji 

nukleotydów DNA między między tymi organizmami.  

 

ZADANIE 17. 1. Żaden z przodków Aborygenów, którzy przybyli do Australii, nie był nosicielem allelu IB. 

2. Z powodu życia w izolacji Aborygeni rozmnażali się tylko w obrębie potomstwa grupy wyjściowej, co doprowadziło do 

utrwalenia się występowania u nich tylko grup krwi A i 0. 

 

ZADANIE 18. a) Przykładowe rozwiązania: 

• Mogłoby to doprowadzić do obniżenia poziomu wody, co spowodowałoby, że karpieńce utraciłyby dostęp do półki skalnej, 

gdzie żerują i się rozmnażają. 

• Czerpanie wody może doprowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych i obniżenia lustra wody w Devil’s Hole, co 

spowodowałoby zniszczenie płytkiej strefy glonów i uniemożliwiło karpieńcom żerowanie oraz rozmnażanie się. 

• Czerpanie wody z okolicy może doprowadzić do osuszenia półki skalnej, na której te ryby rozmnażają się. 

• Czerpanie wody z okolicy może spowodować, że półka skalna, na której karpieńce żerują, zostanie odkryta i będzie dla nich 

niedostępna.. 

b) A 1. 

 

ZADANIE 19. a) mniej niż 147 milionów lat temu; b) Długi ogon; c) Sens odpowiedzi: plan budowy, konstrukcja kończyny 

dolnej, redukcja kości w kończynie górnej, dziób; d) brak grzebienia na mostku oraz palce kończyny przedniej umożliwiają 

chwytanie się gałęzi. 

 

ZADANIE 20.  Poprawna odpowiedź: 1 – F, 2 – P, 3 – P, 4 – F. 

 

ZADANIE 21.  

a) wskazanie strzałki wodnej. Przykłady odpowiedzi: 

• Zmienność mutacyjna powstaje na skutek zmian w materiale dziedzicznym, modyfikacyjna zaś nie jest utrwalona 

genetycznie. 

• W zmienności mutacyjnej zmianie ulega genotyp, a potem fenotyp, natomiast w zmienności modyfikacyjnej zmianie ulega 

tylko fenotyp na skutek działania czynników środowiska na wzrost i rozwój, organizmu. 

• Zmienność mutacyjna ma znaczenie dla ewolucji, natomiast modyfikacyjna nie odgrywa w niej roli. 

b) zmienność mutacyjna ma znaczenie w hodowli roślin. 

• Mutanty roślin związane np. z poliploidalnością przeważnie odznaczają się większą bujnością / większymi kwiatostanami / 

większymi owocami, toteż często indukuje się poliploidalność i potem wykorzystuje się otrzymane w ten sposób rośliny w 

kwiaciarstwie/warzywnictwie. 

 

ZADANIE 22.  

a) Przykłady: • chów wsobny, • krzyżowanie krewniacze, • inbreeding, • heterozja, • wybujałość mieszańcowa. 

b) Przykład: Prawdopodobną   przyczyną   sukcesu   uzyskanej   przez   Amerykanów kukurydzy  był wysoki poziom  

heterozygotyczności mieszańców (F1), co mogłoby maskować obecność niekorzystnych alleli o charakterze recesywnym. 

 

ZADANIE 23. a) Rozwiązanie: 

1 Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są homologiczne, ponieważ mają wspólne pochodzenie oraz plan 

budowy. 

2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są analogiczne, ponieważ powstały niezależnie w toku 

ewolucji. 

 

ZADANIE 24. Przykłady cech: - obecność korzenia (u mszaków chwytniki) umożliwia pobranie większej ilości wody i 

przytwierdzenie do podłoża rośliny o większych rozmiarach, -wykształcenie wyspecjalizowanej tkanki przewodzącej zapewnia 

transport wody do wyższych partii rośliny, -wykształcenie wyspecjalizowanej tkanki wzmacniającej usztywnia roślinę, 
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umocowuje ją w pozycji pionowej. 

 

ZADANIE 25. Przykłady: słupek - duże (pierzaste) znamię, - pręcik - długa (wiotka) nitka. 

 

ZADANIE 26.  Mutacja, dobór naturalny.  

 

ZADANIE 27. a) Przykłady wyjaśnień: Skuteczność oznacza: 

- Takie przystosowania do życia w danym środowisku, dzięki którym gatunek będzie mógł tam żyć (rozwijać się) i wydawać 

potomstwo. - Wytworzenie (zespołu) cech ułatwiających gatunkowi życie i przeżycie w danym środowisku. 

b) Przykłady odpowiedzi: - Esowate wygięcie kręgosłupa; - Skrócenie kończyn górnych;  Wysklepienie stopy. 

 

ZADANIE 28. Przykład odpowiedzi: - stopień pokrewieństwa między ćmą i muchą jest mniejszy niż między koniem i osiem. 

Za trafne uzasadnienie odpowiedzi. Przykład uzasadnienia: - w cytochromach c ćmy i muchy jest więcej różnych 

aminokwasów niż w cytochromach c konia i osła. 

 

ZADANIE 29. Przykłady cech: zapłodnienie wewnętrzne, wykształcenie błon płodowych. Przykłady uzasadnienia: 

- zapłodnienie wewnętrzne - plemniki nie są narażone na wysychanie w środowisku lądowym, ponadto docierają szybko (i 

skutecznie) do komórki jajowej, - wykształcenie błon płodowych - zapewniają one odpowiednie warunki (wilgotność, dostęp 

substancji odżywczych, zbieranie produktów przemiany materii, dostęp tlenu), rozwijającemu się zarodkowi w środowisku 

lądowym (w jaju na lądzie).  

 

ZADANIE 30. Wykres A przedstawia działanie doboru naturalnego przed presją drapieżnika. Wykres C przedstawia działanie 

doboru po pojawieniu się drapieżnika.  

 

ZADANIE 31. Stwierdzenie B. Przykład uzasadnienia: - Ponieważ zmienność fluktuacyjna nie utrwala się w materiale 

dziedzicznym (DNA) i nie może być przekazywana przez rodziców potomstwu (nie dziedziczy się).   

 

ZADANIE 32.  

I – ewolucja filetyczna: cała populacja przekształca się z formy macierzystej w wyniku nacisku doboru naturalnego,  

II -  specjacja: w wyniku różnych form izolacji pojedynczej populacji, na subpopulacje mogą działać różne naciski doboru 

naturalnego. W rezultacie mogą powstać nowe gatunki. 

 

ZADANIE 33. Paprocie nasienne, sigilarie, kalamity, płazy, owady  

 

ZADANIE 34. A - hipoteza II B - hipoteza I 

 

ZADANIE 35. Widlaste rozgałęzienia pędów. 

 

ZADANIE 36. Dobór naturalny. Motyle ciemne są mniej widoczne na ciemnej korze, więc mają więcej szansna przeżycie – 

jest ich więcej. 

 

ZADANIE 37. Przykłady argumentów: 

− Mężczyzna różnił się od innych mieszkańców wioski budową ciała, a więc mógł pochodzić z innych okolic. 

− W wiosce musiał mieszkać długo, ponieważ w jego ciele ustalił się charakterystyczny dla mieszkańców wioski poziom 

izotopów węgla (na skutek spożywania przez dłuższy czas takiego samego pokarmu). 

 

ZADANIE 38.  a) mutacja; b) Przykład wyjaśnienia: Na skutek doboru naturalnego / selekcji w populacji pokłonników doszło 

stopniowo do wzrostu częstości form przypominających monarchy / zwiększenia liczebności form zmutowanych, ponieważ 

nie były zjadane przez drapieżniki. c) Przykład odpowiedzi: Podobne do monarchów pokłonniki są lepiej chronione przed 

drapieżnikami / mają większe szanse na przeżycie. 

 

ZADANIE 39. a) Mutacje powstające w komórkach rozrodczych mogą być przekazywane potomstwu, a mutacje 

somatyczne znikają wraz ze śmiercią osobnika..b) Dzięki doborowi naturalnemu mutacja korzystna może utrwalać się w 

populacji, bo zwiększa szanse przeżycia osobników i pozostawienia po sobie potomstwa. 

 

ZADANIE 40. Musi powstać izolacja rozrodcza 
 

ZADANIE 41. Powierzchnia wymiany gazowej zwiększyła się poprzez pofałdowanie. 
 

ZADANIE 42. Przykłady odpowiedzi: 

- rośliny należą do jednego gatunku, gdyż naturalnie krzyżują się organizmy w obrębie gatunku/ osobniki krzyżują się 

ze sobą w obrębie populacji/ grupie organizmów jednego gatunku,  

- rośliny należą do jednego gatunku, gdyż swobodny przepływ genów odbywa się między osobnikami w obrębie 

populacji/ grupie organizmów jednego gatunku, 

- rośliny należą do jednego gatunku, gdy jest to gatunek politypowy/zróżnicowany/  obejmuje osobniki o niejednolitym 

wyglądzie, w obrębie którego wydziela się grupy populacji zamieszkujące odmienne regiony geograficzne. 



 18 

 

ZADANIE 43. a) efektu założyciela. b) Dobór naturalny nie wyeliminował genu z populacji, bo objawy choroby pojawiają 

się dopiero po 40. roku życia, gdy chory osobnik już zwykle spłodził potomstwo. 

 

ZADANIE 44. a) Przyczyną dla której w tym miejscu doszło do koewolucji była symbioza ptaków z roślinami. 

b) Dzięki temu zwiększają swoje szanse na ekspansję, tzn. może zostać zapylona większa ilość kwiatów. 

 

ZADANIE 45. Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

• konwergencja lub ewolucja zbieżna 

• Przyczyną podobieństwa kształtu ciała rekina i delfina są podobne warunki środowiska ich życia i podobny tryb życia. 

 

ZADANIE 46. Poprawne odpowiedzi: 

1 – B. Skórka z aparatami szparkowymi. 

2 – A. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma. 

 

ZADANIE 47. Elpistostegidy nie mogły być przodkami tetrapodów, gdyż pojawiły się na Ziemi później 

niż tetrapody, a więc w czasie, kiedy na Ziemi żyły już tetrapody. 

 

ZADANIE 48. a) III, I, II / człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, człowiek rozumny, b) kolejno C, D, A 

 

ZADANIE 49. 

a) Przykładowe rozwiązania  

• Ślimaki lewoskrętne są rzadziej zjadane przez węże, a tym samym mają większe szanse pozostawienia po sobie potomstwa.  

• Dzięki doborowi naturalnemu mutacja powodująca lewoskrętność może utrwalać się w populacji, bo zwiększa szanse 

przeżycia i pozostawienia po sobie potomstwa przez ślimaki lewoskrętne, które są rzadziej zjadane przez węże.  

• Mimo, że ślimakom lewoskrętnym trudniej jest znaleźć partnera płciowego, to mają one większą szansę przeżycia, a tym 

samym pozostawienia potomstwa. Z tego powodu lewoskrętne ślimaki mogą być lepiej dostosowane od prawoskrętnych.  

• Mutacja ta utrwala się w populacji, ponieważ ślimaki lewoskrętne mają większą szansę przeżycia ataku drapieżnika, dlatego 

zwiększa się szansa na spotkanie lewoskrętnego partnera do rozmnażania.  

 b) B-2 

 

ZADANIE 50.  

a) C 

b) - Są to struktury analogiczne (bo są wytworami różnych pokoleń cyklu życiowego) – listek mchu to struktura gametofitu 

(haploidalna), a liść paproci – sporofitu (diploidalna). 

- Są to struktury analogiczne, ponieważ pełnią taką samą funkcję, ale mają inne pochodzenie/ploidalność. 

- Nie są to struktury homologiczne, ponieważ listek mchu/mszaki nie ma/mają (typowej) budowy tkankowej, natomiast liść 

paproci/paprotniki zbudowany jest/są z tkanek. 

 

ZADANIE 51. C, D 

 

ZADANIE 52.  

a) Grupa C – rekin, tuńczyk (kolejność nie ma znaczenia); Grupa E – żółw 

b) D, E, F  

c) D 

 

ZADANIE 53. 1. – P, 2. – P, 3. – F 
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Biologia  człowieka i biologia chorób - zakres materiału 

 

 
1) Budowa anatomiczna człowieka 

 - układ szkieletowy (szkielet osiowy, budowa kończyn i obręczy, połączenia między kośćmi i 

budowa kości) 

 - skóra 

 - układ mięśniowy (typy mięśni i ich występowanie w organizmie) 

 - układ nerwowy i hormonalny 

 - układ krwionośny (głównie budowa serca i regulacja krążenia) 

 - układ pokarmowy 

2) Choroby człowieka 

 - choroby układów wymienionych w punkcie 1. ich przyczyny, profilaktyka i leczenie 

 - choroby genetyczne (uwarunkowane pojedynczą mutacją i poligeniczne, metody 

diagnostyczne, leczenie i profilaktyka) 

 - choroby wywoływane przez pasożyty (pochodzenie wirusowego, bakteryjnego, wywoływane 

przez pierwotniaki, przywry, płazińce, obleńce i inne organizmy pasożytnicze) 

 

Literatura 

1) podręczniki szkolne 

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

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

4) Curtis (red.). Ilustrowany słownik biologiczny. Wydawnictwo Ossolinskich. 

5) Jura. Bezkręgowce. PWN. 

 

 

Zastanów się: 

 

 Jakie mechanizmy genetyczne mogą być odpowiedzialne za zwiększanie się z wiekiem 

zachorowalności u człowieka? Jakie inne mechanizmy mogą stać za tym zjawiskiem? Dlaczego tak 

ważna jest znajomość cykli życiowych organizmów pasożytniczych? 

 

 

 

Rozwiąż przykładowe testy:  
 

ZADANIE 1. (3 pkt)  

Spożywanie pokarmu ubogiego w składniki niezbędne człowiekowi (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, 

woda i sole mineralne) może być przyczyną różnych schorzeń. Niektóre z nich objawiają się bardzo specyficznie, 

na przykład: 

a. zapaleniem i krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i wypadaniem zębów, 

b. kłopotami z widzeniem przy słabym oświetleniu, o zmierzchu, 

c. znacznie dłuższym od normalnego czasem krzepnięcia krwi. 

Ustal, niedobór której grupy składników pokarmowych prowadzi do przedstawionych schorzeń. Dla dwóch 

wybranych przypadków (spośród a, b, c) podaj nazwy składników, których niedobór wywołuje przedstawione 

objawy chorobowe. 
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ZADANIE 2. (4 pkt) 

Tabela zawiera dane dotyczące dziennego zapotrzebowania energetycznego wybranych grup ludności. Przedstaw 

zamieszczone w tabeli dane w postaci wykresu słupkowego. Sformułuj dwa wnioski dotyczące zapotrzebowania 

energetycznego. 

 

Grupa ludności  

(wiek w latach) 

Zapotrzebowanie 

energetyczne [kcal] 

Dzieci         
1-3 

 
1300 

4-6 1700 

7-9 2100 

10-12 2600 

Dziewczęta  13-15  
2800 

16-20 2700 

Chłopcy 13-15  
3300 

16-20 3700 

 

 

ZADANIE 3. (2 pkt) 

Tabela przedstawia wartość odżywczą wybranych produktów spożywczych w przeliczeniu na 100 g. 

 

Nazwa produktu kcal białko tłuszcze węglowodany cholesterol 

Wieprzowina (schab) 174 21,0 10,0 brak obecny 

Wieprzowina (szynka) 264 18,0 23,0 brak obecny 

Wołowina 149 18,6 8,3 brak obecny 

Kurczę (pierś) 170 14,4 8,6 brak obecny 

Dorsz 74 18,2 0,1 brak obecny 

Karp 102 16,0 4,2 brak obecny 

Oceń i uzasadnij jednym argumentem słuszność stwierdzenia: Mięso ryb jest zdrowsze od mięsa wieprzowego. 

 

 

ZADANIE 4.  (2pkt) 

Choroby układu krążenia występują obecnie u ludzi z niepokojąco wysoką częstością. Jednym ze sposobów obniżenia 

ryzyka zaburzeń w pracy serca i naczyń krwionośnych jest stosowanie właściwej diety. Wybierz z proponowanych 

trzech jogurtów ten, który jest najbardziej wskazany dla osoby zagrożonej miażdżycą naczyń krwionośnych. 

Odpowiedź  uzasadnij jednym argumentem. 

 

 Wartość odżywcza 100 gramów 

jogurtu Skład i wartość 

energetyczna 

Jogurt 1 Jogurt 2 Jogurt 3 

Białko /g/  
Tłuszcz /g/  
Węglowodany /g/  
Wartość energetyczna /kcal/ 

3,3 3,5 

15,9 

109 

7,7 
 2,5 

15,3  
91 

4,4  
0,1  
7,3  
48 

 
 


