
 

 

 

 

 

 

ZADANIE 1. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiono porównanie udziału składników pokarmowych w diecie osób dorosłych w Polsce z zaleceniami WHO. 

 

Składniki pokarmowe Zalecenia WHO Polska 

Tłuszcze 30% energii 38% energii 

Cholesterol mniej niż 300 mg/dzień więcej niż 500 mg/dzień 

Białka 15% energii 11 % energii 

Węglowodany 55% energii 51 % energii 

Błonnik pokarmowy 40 g/dzień 14 g/dzień 

Sól 6 g/dzień 17 g/dzień 

Na podstawie analizy powyższych danych zaproponuj dwie zmiany w diecie dorosłych Polaków, które przyczyniłyby się 

do poprawy ich stanu zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2. (5 pkt) 

Uwalnianie przez organizmy energii cieplnej jest warunkiem ich przeżycia. Zwierzęta w hibernacji, noworodki niektórych 

gatunków (w tym – człowieka) i ssaki przystosowane do życia w niskich temperaturach wytwarzają ciepło dzięki tzw. białkom 

rozprzęgającym. Białka te występują licznie w błonie grzebieni mitochondriów komórek brunatnej tkanki tłuszczowej, gdzie 

tworzą kanały jonowe. Aktywne białka rozprzęgające transportują protony z przestrzeni międzybłonowej do macierzy 

mitochondrialnej, uwalniając jednocześnie energię gradientu protonowego w postaci ciepła. Skutkiem ubocznym jest 

zmniejszenie wydajności powstawania ATP z udziałem syntazy ATP. Komórki brunatnej tkanki tłuszczowej mają bardzo liczne 

mitochondria o dużych i licznych grzebieniach. Tkanka ta jest silnie unaczyniona. Również niektóre rośliny mają zdolność 

wytwarzania dużej ilości ciepła. Przykładem może być skupnia cuchnąca (Symplocarpus foetidus), zapylana przez muchówki i 

kwitnąca od lutego do marca, kiedy leży jeszcze śnieg, a temperatura otoczenia jest jeszcze niska. Temperatura jej kwiatostanu 

osiąga ok. 20 °C. Mitochondria tej rośliny uwalniają dużo ciepła, co pozwala kwiatom wydzielać substancje zapachowe. W 

kwitnącej roślinie wysoka temperatura utrzymuje się ok. dwóch tygodni. Na podstawie: J. Berg, J. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, 

Warszawa 2009; M. Jefimow, Fakultatywna termogeneza bezdrżeniowa w regulacji temperatury ciała zwierząt stałocieplnych, „Kosmos”, t. 56, 2007. 
 

a) Wyjaśnij, odnosząc się do mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, dlaczego obecność aktywnego białka 

rozprzęgającego w błonie wewnętrznej mitochondrium komórek brunatnej tkanki tłuszczowej jest przyczyną 

zmniejszenia wydajności powstania ATP z udziałem syntazy ATP. 

 

 

 

 

b) Wykaż związek między cechami brunatnej tkanki tłuszczowej – silnym unaczynieniem oraz obecnością licznych 

mitochondriów w jej komórkach – a funkcją pełnioną przez tę tkankę u zwierząt. 
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c) Wykaż, uwzględniając stosunek powierzchni ciała do jego objętości, że u nowo narodzonych ssaków konieczne jest 

wytwarzanie dużej ilości ciepła dla utrzymania stałej temperatury ich ciała. 

 

 

 

 

 

d) Wyjaśnij, w jaki sposób opisana zdolność skupni cuchnącej do wytwarzania ciepła w czasie kwitnienia ułatwia tej 

roślinie rozmnażanie płciowe. 

 

 

e) Spośród wymienionych narządów organizmu człowieka wybierz i zaznacz ten, który oprócz swojej podstawowej 

funkcji może również pełnić funkcję termogeniczną. 

A. mięśnie szkieletowe 

B. skóra 

C. mózgowie 

D. tarczyca 

 

 

ZADANIE 3. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiono wyniki badań tętna u ludzi w różnych grupach wiekowych. 

Wiek w latach Liczba uderzeń serca na minutę 

1 120-110 

2 110-105 

5 100 

6 90 

12-18 70-80 

19-60 70-75 

powyżej 60 75-80 

Przedstaw wniosek płynący z analizy tych danych. 

 

 

 

 

ZADANIE 4. (4 pkt) 

Jedną z eksperymentalnych form terapii antybakteryjnej jest terapia fagowa. W preparatach fagowych są zawarte wirusy 

bakteryjne (bakteriofagi) działające na określone szczepy bakteryjne. Bakteriofag wytwarza białka adhezyny, rozpoznające 

receptory na komórkach określonych szczepów bakterii, i produkuje enzymy degradujące elementy ściany komórkowej 

lub otoczki bakterii. Preparaty fagowe przygotowuje się indywidualnie dla każdego pacjenta: selekcjonuje się szczep 

bakteriofaga, który skutecznie się namnaża i niszczy patogenne bakterie wyizolowane z organizmu pacjenta. Preparaty fagowe 

stosuje się m.in. doustnie i wówczas, w celu ograniczenia inaktywacji fagów, pacjentowi podaje się również środki 

zobojętniające sok żołądkowy. Na podstawie: https://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/ZasadyTerapiiFagowej.html; 

P. Kowalczyk i inni, Terapia fagowa – nadzieje i obawy, „Nowa Medycyna”, 2/2013. 
 

a) Określ, które bakteriofagi – przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny czy cykl lizogeniczny – są 

wykorzystywane w opisanej terapii fagowej. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób niskie pH soku żołądkowego może spowodować inaktywację preparatów fagowych. W 

odpowiedzi uwzględnij budowę bakteriofagów. 

 

 

 

 

 

c) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące problemów związanych ze stosowaniem terapii fagowej są prawdziwe. 

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

1. Przez wirusy wykorzystywane w terapii fagowej mogą zostać zainfekowane komórki człowieka P F 

2. Szczepy bakterii chorobotwórczych mogą nabywać oporności na fagi P F 

3. W terapii fagowej kluczowe jest znalezienie bakteriofaga działającego swoiście na szczepy bakterii danego 

pacjenta. 

P F 



 

 

 

d) Spośród wymienionych poniżej chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które wywoływane są przez 

bakterie. 

cholera gruźlica malaria odra świnka tężec 

 

 

 

ZADANIE 5. (1 pkt) 

Przeprowadzono doświadczenie: Świeżo wyizolowane z rośliny chloroplasty umieszczono w pobliżu źródła światła i 

naświetlono krótkim, silnym impulsem. Wybierz dokończenie zdania mówiące o tym, jak zmienił się odczyn środowiska 

wewnątrz tylakoidu chloroplastu natychmiast po impulsie świetlnym. 

Natychmiast po impulsie świetlnym środowisko wewnątrz  tylakoidu chloroplastu: 

a) uległo zakwaszeniu;      b) uległo alkalizacji;      c) pozostało obojętne. 

 

ZADANIE 6. (1 pkt) 

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 

W komórkach wątroby szczególnie silnie jest rozwinięty układ peroksysomów, ponieważ 

a) w narządzie tym zachodzi synteza glikogenu. 

b) w wątrobie zachodzi synteza mocznika. 

c) w wątrobie zachodzi detoksykacja szkodliwych związków. 

d) narząd ten magazynuje wiele witamin i soli mineralnych. 

 

ZADANIE 7. (2 pkt) 

Zewnętrzna błona mitochondrium jest gładka i przepuszczalna dla wielu substancji, np. dla pirogronianu, natomiast błona 

wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne wpuklenia, tzw. grzebienie mitochondrialne. Wykaż, że budowa zarówno błony 

zewnętrznej, jak i wewnętrznej stanowi dobre przystosowanie do funkcji pełnionych przez mitochondrium. 

 

 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt) 

Powstanie aktywnej biologicznie cząsteczki białka jest procesem bardzo skomplikowanym i wymaga współdziałania wielu 

organelli komórkowych. Przedstaw współdziałanie rybosomów i aparatów Golgiego w powstawaniu aktywnego 

biologicznie białka. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (3 pkt) 

Potomstwo niedźwiedzi polarnych jest karmione mlekiem zawierającym ok. 27% tłuszczu, natomiast dorosłe osobniki żywią się 

głównie ssakami morskimi bogatymi w tłuszcz, na które polują, przebywając wyłącznie na lodzie morskim. Konsekwencją takiej 

diety jest występowanie u niedźwiedzi grubej warstwy tłuszczu pod skórą oraz wokół narządów wewnętrznych. Ponieważ te 

zwierzęta nie mają przez dużą część roku dostępu do słodkiej wody (np. ciężarna samica w czasie pobytu w legowisku przez 4–5 

miesięcy nie je i nie pije), korzystają głównie z wody pochodzącej z metabolizmu tkanki tłuszczowej. Populacja niedźwiedzi 

polarnych jest szacowana na 20 000–25 000 osobników. Trend liczebności populacji jest zniżkowy. Występowanie niedźwiedzi 

polarnych jest ograniczone przez dostępność lodu morskiego. Na podstawie: S. Liu, E.D. Lorenzen, M. Fumagalli i inni, Population Genomics 

Reveal Recent Speciation and Rapid Evolutionary Adaptation in Polar Bears. „Cell”, t. 157 (4), 2014. 
 

a) Podaj nazwę procesu metabolicznego, którego substratami są związki pochodzące z rozkładu tłuszczu zgromadzonego 

w tkance tłuszczowej niedźwiedzia polarnego, a jednym z produktów jest woda metaboliczna. 

 

 

 

 

b) Uzasadnij, że podskórna tkanka tłuszczowa niedźwiedzi polarnych stanowi przystosowanie do środowiska życia tych 

zwierząt. W odpowiedzi uwzględnij funkcję tkanki tłuszczowej, inną niż funkcja źródła wody metabolicznej. 

 

 

 

 

c) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykaż, że działania prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia 

przyczyniają się do ochrony niedźwiedzi polarnych. 

 

 

 



 

 

ZADANIE 10. (3 pkt) 

Fakt, że soki żołądkowe nie trawią ściany żołądka, jest jedną z frapujących zagadek fizjologicznych. Znanych jest kilka 

mechanizmów zabezpieczających ściany żołądka przed działaniem soków żołądkowych. Komórki śluzówki wydzielają śluz o 

odczynie zasadowym, który częściowo neutralizuje działanie soków żołądkowych w pobliżu wy ściółki żołądka. Nabłonkowe 

komórki wyściółki tworzą warstwę komórek bardzo ściśle do siebie przylegających. Szczelne połączenia międzykomórkowe 

uniemożliwiają penetrację soków trawiennych do śluzówki żołądka. Uszkodzone komórki nabłonka są natomiast zastępowane 

nowymi w tempie 0,5 miliona na minutę. Mechanizm ten czasem jednak zawodzi i mały fragment wyściółki żołądka może ulec 

strawieniu, pozostawiając niewielki ubytek, zwany wrzodem żołądka. Substancje takie jak alkohol, czy aspiryna zmniejszają 

odporność śluzówki na działanie soków żołądkowych. (Soloraon, Berg, Martin, Villee, Biologia, Warszawa 1998). 

a. Wyjaśnij, dlaczego alkalizacja środowiska w pobliżu ściany żołądka zapobiega zjawisku trawienia tkanek żołądka 

przez enzymy. 

 

 

 

 

b. Wymień dwa przykłady uwzględnionych w tekście procesów zabezpieczających  ściany żołądka  przed  uszko-

dzeniami żołądka. 

 

 

ZADANIE 11. (2 pkt.) 

Na schemacie zilustrowano zablokowany operon laktozowy Escherichia coli. 

 

Wyjaśnij, na czym polega zablokowanie operonu laktozowego, warunkujące zatrzymanie transkrypcji. Podaj czynnik, 

który umożliwi wznowienie transkrypcji. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 12. (2 pkt.) 

Na schemacie zilustrowano jedną z przemian zachodzących w cytoplazmie komórek. 

Podaj nazwy związków oznaczonych jako A i B. Uzasadnij, że przekształcanie glukozy w związek A jest przemianą 

kataboliczną. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (2 pkt.) 

Na ilustracji przedstawiono pewien zestaw doświadczalny. Sformułuj problem 

badawczy do tego zestawu doświadczalnego i zaproponuj przygotowanie 

próby kontrolne 

 

 



 

 

ZADANIE 14. (2 pkt.) 

Pelargonię przetrzymywano przez dwie doby w ciemnym pomieszczeniu. Po tym czasie na połowę jednego jej liścia nałożono 

folię aluminiową (z dołu i z góry), a doniczkę z rośliną wystawiono na nasłoneczniony parapet. Po kilku godzinach zerwano ten 

liść i zdjęto z niego folię. Następnie liść zanurzono na krótko we wrzącej wodzie, a potem w 96-procentowym alkoholu 

etylowym. Tak przygotowany liść ułożono na talerzu, zalano płynem Lugola, po czym przepłukano wodą. Ustal, która część 

liścia (ta wcześniej zasłonięta folią aluminiową, czy ta, na której nie było folii) zabarwi się na fioletowo i wyjaśnij, 

dlaczego. 

 

 

 

 

ZADANIE 15. (3 pkt) 

Podczas wysiłku wzrasta wentylacja płuc. Oblicz wentylację minutową płuc człowieka przed wysiłkiem i po wysiłku - 

uzupełnij tabelę. 

Badany parametr W spoczynku Po wysiłku 

Liczba oddechów na minutę 12 35 

Objętość oddechowa w cm 3 500 3000 

Wentylacja minutowa (podaj jednostki)   

 

ZADANIE 16. (3 pkt) 

Podczas intensywnego wysiłku fizycznego szybko ulega zmianie wiele parametrów fizjologicznych, co powoduje zmianę 

częstotliwości sygnałów wysyłanych z ośrodka oddechowego do mięśni oddechowych i zmianę rytmu oddechów. Wstaw 

odpowiednie symbole, oznaczające zaobserwowany wzrost (+) lub spadek (-) danego parametru - uzupełnij tabelę. 

 

Struktura Obserwowana reakcja Wynik obserwacji 

Komórki mięśni 

szkieletowych 

zużycie tlenu  

 

 

produkcja dwutlenku węgla  

 

 

produkcja kwasu mlekowego  

Krew zawartość tlenu  

 

 

zawartość dwutlenku węgla  

 

 

pH  

Ośrodek wdechowy częstotliwość impulsacji  

Mięśnie oddechowe częstotliwość skurczów  

 

 

ZADANIE 17. (3 pkt) 

Na schemacie przedstawiono dwa typy fotosyntetycznego transportu elektronów. 

 

Na podstawie analizy schematu skonstruuj tabelę porównującą transport elektronów w komórkach bakterii 

fotosyntetyzujących i roślin zielonych, uwzględniając ostateczny akceptor protonów wodoru, liczbę fotosystemów (PS) i 

uboczny produkt reakcji. 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 18. (2 pkt)  

Na wykresie przedstawiono zmiany stężenia kwasu mlekowego we krwi przepływającej 

przez mięsień w czasie i po wykonaniu intensywnej pracy. Wskaż na wykresie 

przedział czasowy, w którym mięsień wykonywał intensywną pracę; podaj jeden 

argument uzasadniający wybór. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (3 pkt) 

Koszty metaboliczne biegu u ssaków zależą od wielkości zwierzęcia. W doświadczeniu przeprowadzonym na dwóch psach 

(oznaczonych jako 1 i 2), z których jeden był siedmiokrotnie cięższy od drugiego, określano zużycie tlenu (wyrażone w cm3/kg 

w ciągu godziny) podczas ruchu z prędkością 2,2; 5,0; 7,0 i 10 km/h. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli. 

 

Prędkość ruchu km/h Zużycie tlenu (cm3 /kg w ciągu godziny) 

 

 

pies 1 pies 2 

2,2 1,8 1,2 

5,0 2,5 1,5 

7,0 3,4 2,0 

10,0 4,2 2,4 

a. Narysuj wykres ilustrujący zmiany w ilości pobieranego tlenu, związane ze wzrostem prędkości ruchu obydwu 

zwierząt. 

b. Ustal, które zwierzę jest większe. 

 

 

 

ZADANIE 20. (2 pkt) 

W tabeli zestawiono wyniki badania stężenia glukozy we krwi człowieka od chwili spożycia posiłku. Narysuj wykres, 

ilustrujący zmiany stężenia glukozy we krwi w zależności od czasu po spożyciu posiłku. 

Czas po spożyciu posiłku (h) Stężenie glukozy we krwi (mg/100 cm3) 

1 100 

1,5 120 

2 100 

2,5 90 

3 100 

3,5 90 

4 80 

 

 

 

ZADANIE 21. (2 pkt.) 

Jedną z metod oceny masy ciała człowieka jest metoda graficzna z zastosowaniem 

nomogramu. 

a. Stosując nomogram ustal, czy chłopiec o wzroście 175 cm i ważący 80 kg ma 

właściwą masę ciała. 

 

 

 

 

 

 

b. Odczytaj z nomogramu przedział masy ciała (w kg), który wskazuje na niedowagę 

dziewcząt o wzroście 168 cm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 22. (2 pkt) 

Na wykresie przedstawiono zmianę stężenia glukozy we krwi 

człowieka, spowodowaną czynnikiem, którego początek działania 

oznaczono na rysunku strzałką. 

 

Wybierz cztery właściwe dokończenia podanego zdania: 

Strzałka może oznaczać: 

a) zastrzyk insuliny;  

b) zastrzyk glukozy;  

c) zastrzyk adrenaliny;  

d) zastrzyk glukagonu;  

e) zastrzyk kalcytoniny;  

f) wypicie słodkiej herbaty. 

 

ZADANIE 23. (2 pkt) 

Tlenek węgla(II), tzw. czad, powstaje w wyniku niecałkowitego spalania węgla i substancji, które zawierają węgiel. Czad jest 

jedną z najsilniejszych i najgroźniejszych trucizn dla człowieka. Gaz ten nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i 

nie podrażnia dróg oddechowych. Czad wykazuje ok. 210–300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen i łączy się 

z nią trwale, w wyniku czego tworzy karboksyhemoglobinę. Na wykresie przedstawiono procentową ilość karboksyhemoglobiny 

i stopień zatrucia w zależności od stężenia CO w powietrzu (pomieszczenie zamknięte), czasu działania i stopnia wysiłku 

fizycznego. 

 
 

a) Badanie krwi nieprzytomnego pacjenta wykazało, że 50% cząsteczek jego hemoglobiny było połączonych z CO. W 

pomieszczeniu, w którym przebywał, stwierdzono 0,1-procentowe stężenie czadu w powietrzu. 

Na podstawie wykresu określ 

1. stopień zatrucia pacjenta: ………………………………………………, 

2. przybliżony czas, w którym pacjent był narażony na działanie CO – przy założeniu, że nie wykonywał żadnego wysiłku 

fizycznego: ……..………… . 

 

b) Określ, czy wysiłek fizyczny skraca, czy wydłuża czas, po którym występują objawy zatrucia czadem. Odpowiedź 

uzasadnij, uwzględniając mechanizm tego zjawiska. 

 



 

ZADANIE 24. (2 pkt) 

Swoiste reakcje odpornościowe, zachodzące z udziałem wyspecjalizowanych grup limfocytów, zaliczamy do jednej z dwóch 

kategorii: reakcja komórkowa (1) lub humoralna (2). Przyporządkuj właściwe cechy do odpowiedniej kategorii (1 lub 2) 

reakcji odpornościowej. 

Cechy reakcji odpornościowej: 

a) przebiega z udziałem limfocytów T; 

b) przebiega z udziałem limfocytów B; 

c) wymaga syntezy swoistych przeciwciał; 

d) wymaga prezentacji antygenu z udziałem kompleksów MHC; 

e) prowadzi do apoptozy komórek docelowych; 

f) prowadzi do fagocytozy komórek docelowych; 

g) prowadzi do uszkodzenia (perforacji) błon komórek docelowych. 

 

 

ZADANIE 25. (2 pkt) 

W tabeli podano średnie dzienne zapotrzebowanie człowieka na energię (w kJ). Sformułuj dwa wnioski wynikające z 

przedstawionych danych. 

 

Podgrupa populacji Ilość energii zużywanej przez osoby płci: 

 

 

męskiej żeńskiej 

Dzieci (10 lat) 8800 kJ 8800 kJ 

Młodzież (15 lat) 12600 kJ 9600 kJ 

Osoby dorosłe pracujące umysłowo 11500 kJ 9400 kJ 

Osoby dorosłe pracujące fizycznie 20000 kJ 12600 kJ 

Kobiety w ciąży - 10000 kJ 

Matki karmiące - 11300 kJ 

 

 

ZADANIE 26. (2 pkt) 

Na schemacie zilustrowano oddychanie erytrocytów i intensywnie pracujących 

mięśni. Wyjaśnij, dlaczego erytrocyty pozyskują energię wyłącznie w 

sposób przedstawiony na schemacie, a mięśnie pozyskują ją w ten właśnie 

sposób tylko w określonej sytuacji - podaj w jakiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 27. (1 pkt) 

Tchawica i oskrzela są wzmocnione chrząstkowymi pierścieniami. Wyjaśnij, jakie to ma znaczenie w funkcjonowaniu 

układu oddechowego. 

 

 

 

 

ZADANIE 28. (2 pkt) 

Na schemacie zilustrowano regulację poziomu tyroksyny we krwi. 

a. Ustal, czy stymulacja podwzgórza do wydzielania specjalnego 

hormonu pobudzającego przysadkę do wytwarzania TSH następuje 

przy niskim czy wysokim poziomie tyroksyny we krwi. 

b. Określ, jaką zasadę regulacji zilustrowano na schemacie obok. 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 29. (2 pkt) 

Hormonami, które koordynują funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety, są: estrogeny, progesteron, gonadotropina 

kosmówkowa, hormon dojrzewania pęcherzyków Graafa, hormon luteinizujacy. 

Określ, które z tych hormonów są wydzielane przez: 

a) przysadkę - 

b) narządy rozrodcze - 

 

ZADANIE 30. (1 pkt) 

Na wykresie zilustrowano zależność poziomu metabolizmu od masy ssaka. 

Sformułuj wniosek wynikający z tego wykresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (3 pkt) 

Na poniższym schemacie zestawiono podstawowe efekty fizjologiczne wywoływane przez fitohormon X. 

a. Podaj nazwę fitohormonu X oraz główne miejsce jego wytwarzania. 

b. Wskaż ten efekt jego działania (wybierz ze schematu), który wiąże się bezpośrednio z wtórnym wzrostem rośliny. 

 

 

ZADANIE 32. (2 pkt) 

Studenci badali ubytek masy liści u dwóch roślin - pelargonii i fasoli — spowodowany 

transpiracją. Uzyskane wyniki przedstawili w formie wykresu. 

 

 

 

Ustal, który z wykresów (dla rośliny I czy II) przedstawia zależność pomiędzy 

ubytkiem masy a czasem, właściwą dla pelargonii. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 33. (3 pkt) 

Poniższy schemat przedstawia proces utleniania biologicznego na poziomie komórkowym. Dokonaj analizy schematu i wykonaj 

zadania: a, b i c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazwę etapu oddychania tlenowego oznaczonego na schemacie literą X. 

a) Wyjaśnij, co dzieje się z wodorem uzyskanym w procesie dehydrogenacji kwasów trójkarboksylowych. 

 

 

 

 

 

b) Podaj jedną, istotną dla komórki, korzyść z przemieszczania się z protonów (kationów wodoru) i elektronów w 

procesie metabolicznym oznaczonym na schemacie literą X. 

 

 

ZADANIE 34.  (5 pkt)  

Na schemacie przedstawiono współzależność fotosyntezy i oddychania tlenowego. Po jego analizie wykonaj zadania a i b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na podstawie informacji zawartych w schemacie wykaż dwie współzależności 

fotosyntezy i oddychania tlenowego. 

 

 

b) Krótko uzasadnij rolę fotosyntezy i oddychania tlenowego w utrzymaniu życia na Ziemi. 

 

 

ZADANIE 35. (2 pkt)  

Schemat przedstawia zmiany czynnościowe aparatów szparkowych u roślin. 

 

a)  

b)  

c)  

 

 

 

a) Podkreśl, jak zmienia się turgor komórek szparkowych przy zamykaniu i otwieraniu szparek. 

b) Wymień 2 czynniki zewnętrzne wpływające na zjawisko otwierania i zamykania szparek. 



 

 

 

ZADANIE 36. (4 pkt) 

W tabeli zestawiono dane dotyczące % rozwarcia szparek u pewnej rośliny w różnych temperaturach. 

Temperatura °C % rozwarcia szparek 

5 20 
10 45 
15 62 
20 80 
25 90 
30 88 
35 85 

a) Wykreśl krzywą ilustrującą zależność % rozwarcia szparek od temperatury. 

b) Dokonaj interpretacji wykresu i sformułuj wniosek wynikający z analizy wykresu. 

 

 

 

ZADANIE 37. (2 pkt) 

Przeczytaj uważnie załączony tekst źródłowy. 

Płody ssaków otrzymują tlen z krwi matki poprzez łożysko. Zapotrzebowanie na tlen rozwijającego się płodu jest jednak duże, 

toteż dopływ odpowiednich jego ilości zapewnia obecność w krwinkach płodu specjalnej hemoglobiny płodowej, w której 

zamiast dwóch łańcuchów β znajdują się dwa łańcuchy δ. Płodowa hemoglobina ma wyraźnie większe powinowactwo do tlenu, 

co umożliwia łatwiejsze oddawanie go przez organizm matki. Wybierz z tekstu te cechy hemoglobiny płodowej, które 

umożliwiają zaspokojenie zapotrzebowania tlenowego w organizmie rozwijającego się płodu. 

 

 

 

 

ZADANIE 38. (2 pkt) 

Schemat budowy związków czynnych biologicznie. Podaj, jaką 

rolę pełnią te związki w życiu organizmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Z podanych poniżej stwierdzeń dotyczących chemosyntezy wybierz te dwa, które są prawdziwe (otocz kółeczkiem ich 

oznaczenia literowe). 

A. Energia wyzwalana podczas utleniania metanu przez bakterie metanowe zostaje wykorzystana przez nie do redukcji CO2. 

B. W procesach nitryfikacji obniża się stopień utlenienia azotu. 

C. Utleniane w chemosyntezie związki mineralne przechodzą w postać łatwiej przyswajalną przez rośliny. 

D. Chemosyntetyzujące bakterie siarkowe przekształcają czystą siarkę w siarkowodór. 

 

ZADANIE 40. (3 pkt) 

Schemat regulacji wymiany gazowej w organizmie człowieka ( „+" - pobudzanie, „-" - zwalnianie). 

 

W oparciu o powyższy schemat wyjaśnij:  

a) mechanizm wznowienia akcji oddechowej u nieprzytomnego człowieka, któremu podaje się tlen z dodatkiem dwutlenku 

węgla (wysokie stężenie CO2), 

 

 

 

 

b) wpływ sytuacji stresowej na akcję oddechową człowieka. 



 

ZADANIE 41. (2 pkt)  
Schemat przedstawia zaopatrywanie wątroby w krew. Opisz rysunek, wpisując obok liter A, B i C nazwy naczyń 

krwionośnych, oraz zaznacz strzałką kierunek przepływu krwi. 

 

ZADANIE 42. (1 pkt) 

Schemat kontroli wydzielania testosteronu i procesu spermatogenezy u 

mężczyzny. 

 

Poszczególne litery (A, B, C, D, E, F, G, H) uwzględnione przy strzałkach 

schematu można zastąpić słowami: pobudza lub hamuje. 

Wybierz zestaw (I, II, III lub IV), w którym wszystkie litery należy 

zastąpić słowem -hamuje (podkreśl ten zestaw): 

I.  A, B, G, H; III. A, D, E, F; 

II. C, E, G, H; IV. A, C, E, H. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

W szalkach Petriego przygotowano pożywkę z agaru, drożdży, peptonu, sacharozy i podgrzanej wody destylowanej. Dzień 

później dokonano na niej posiewu bakterii znajdujących się na palcach i monetach. Następnie nasączono silnie rozcieńczonymi 

środkami dezynfekcyjnymi krążki bibuły filtracyjnej i przeniesiono je przy użyciu pincety na pożywkę, a szalki szczelnie 

zamknięto i zostawiono przez trzy dni w temperaturze pokojowej. Przeanalizuj powyższe doświadczenie i na jego podstawie 

sformułuj problem badawczy. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 44. (1 pkt) 

Akwarium wypełniono dwoma rodzajami gleby: połowa to torf o pH ok. 4, a granicząca bezpośrednio z nią druga połowa to 

ziemia ogrodnicza o pH ok. 7. Następnie wpuszczono tam dżdżownice. Zaobserwowano, że w glebie torfowej nie gromadzą się 

dżdżownice, natomiast wszystkie przechodzą do części akwarium z ziemią ogrodniczą. Wytłumacz prawdopodobną 

przyczynę tego zjawiska biorąc pod uwagę budowę układu pokarmowego tych organizmów 

 

 

 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Wyróżnia się dwa rodzaje odporności: wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą). 

a) Podaj, w którym z tych rodzajów odporności następuje wytworzenie w organizmie pamięci o patogenie:……………. 

b) Wśród podanych niżej sposobów obrony organizmu przed patogenami (A-D) zaznacz ten, który jest odpowiedzią 

swoistą. 

A. Wytwarzanie interferonu przez komórki zaatakowane przez wirusy. 

B. Fagocytowanie patogenów przez granulocyty obojętnochłonne i kwasochłonne. 

C. Wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B, które zetknęły się z patogenami. 

D. Obecność w płynach ciała np. łzach, mleku, ślinie lizozymu uszkadzającego bakterie. 

 

 

ZADANIE 46. (1 pkt) 

Grzyby to organizmy cudzożywne. Ich strzępki potrafią pochłaniać tylko proste, łatwo przyswajalne substancje organiczne. 

Związki organiczne występują zwykle w środowisku w postaci związków wielkocząsteczkowych, które w tej postaci nie mogą 

być wprost przez grzyby pobierane. Opisz sposób działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki 

organiczne ze środowiska. 

 



 

ZADANIE 47. (2 pkt) 

Warunkami przerwania spoczynku względnego nasion, a następnie ich kiełkowania są: 

− odpowiednia wilgotność podłoża, 

− odpowiednia temperatura, 

− obecność tlenu. 

Wyjaśnij, w jaki sposób dwa wybrane przez Ciebie, spośród wyżej wymienionych, czynniki wpływają na 

zapoczątkowanie kiełkowania nasion. 

 

 

 

ZADANIE 48. (2 pkt) 

Pewne bakterie mogą pobierać z podłoża tryptofan (Trp) lub, gdy w podłożu brak jest Trp, bakterie mogą go same syntetyzować. 

W komórkach tych bakterii występuje białko regulatorowe – represor Trp, które jest aktywne tylko po połączeniu się z 

tryptofanem. Aktywne białko represorowe wiąże się z promotorem operonu i hamuje transkrypcję genów kodujących enzymy 

potrzebne do syntezy tryptofanu. 

a) Opisz, w jaki sposób działa operon tryptofanowy u bakterii, gdy tryptofan nie występuje w podłożu. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, jak na działanie operonu tryptofanowego wpłynie mutacja w genie kodującym białko represorowe, 

polegająca na tym, że represor bez połączenia z Trp będzie wiązał się z promotorem. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej. Naskórek utworzony jest przez nabłonek wielowarstwowy płaski. Komórki 

naskórka nieustannie powstają, rogowacieją, obumierają i ulegają złuszczaniu. W warstwie podstawnej naskórka znajdują się 

melanocyty, które produkują melaniny – barwniki, od nagromadzenia których zależy barwa skóry. Melaniny pochłaniają 

również część promieniowania UV, stanowiąc filtr promieniowania w skórze. Pod wpływem promieniowania słonecznego w 

warstwie podstawnej naskórka jest produkowana witamina D3. Tak zbudowany naskórek chroni organizm przed działaniem 

wielu czynników zewnętrznych. 

a) Podaj przykłady dwóch różnych czynników zewnętrznych, przed których szkodliwym działaniem chroni nas 

naskórek. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w północnych stanach USA, 

może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3 w naskórku. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 50. (2 pkt) 

Na wykresach przedstawiono wydzielanie hormonu melatoniny w rytmie dobowym oraz w zależności od wieku człowieka. 

 
 

Określ tendencje zmian w wydzielaniu melatoniny a) w rytmie dobowym. b) w zależności od wieku człowieka. 

 

 

 

 



 

ZADANIE 51. (1 pkt) 

Komórki nabłonka jelita szczura wytwarzają śluz (glikoproteinę). Przeprowadzono następujące doświadczenie. Najpierw do 

komórek nabłonka jelita szczura wprowadzono radioaktywnie oznakowane aminokwasy. Ustalono, że zostały one wbudowane w 

białka, które pojawiały się najpierw w siateczce wewnątrzplazmatycznej, a potem w cysternach aparatu Golgiego. Następnie do 

tych samych komórek wprowadzono oznakowaną radioaktywnie glukozę i zaobserwowano, że trafiała ona od razu do cystern 

aparatu Golgiego z pominięciem siateczki wewnątrzplazmatycznej. Na koniec stwierdzono, że wytwarzany przez badane 

komórki śluz jest radioaktywny. Na podstawie opisu powyższego doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący funkcji 

aparatów Golgiego w komórkach nabłonkowych jelita szczura. 

 

 

 

 

ZADANIE 52. (2pkt) 

W przewodzie pokarmowym człowieka występują różne substancje biorące pośredni lub bezpośredni udział w trawieniu 

pokarmu. Spośród wymienionych poniżej substancji działających w żołądku i dwunastnicy wpisz do odpowiednich rubryk 

tabeli tylko te, które nie są enzymami. Dla każdej z nich podaj po jednej funkcji, jaką ona pełni w przewodzie 

pokarmowym. 

- żołądek: kwas solny, pepsyna, podpuszczka (rennina) 

- dwunastnica: amylaza, lipaza, trypsyna, żółć 

 Substancja  Funkcja  

Żołądek    

Dwunastnica    

 

ZADANIE 53. (1 pkt) 

Wyróżnia się 4 podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0. W błonach erytrocytów arunkujących wystąpienie danej grupy krwi są 

odpowiednio antygeny A lub B, albo A i B ub nie ma żadnych antygenów. Stwierdzono, że w surowicy krwi nigdy nie 

występują przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom. Przy niewłaściwym przetoczeniu krwi antygeny dawcy 

wywołują reakcję przeciwciał polegającą na zlepianiu się obcych krwinek (aglutynacja). Do dwóch probówek: pierwszej z 

surowicą krwi A i drugiej z surowicą krwi B dodano niewielką ilość krwi o nieznanej grupie. W obu probówkach nic się nie 

zmieniło (brak aglutynacji). Podaj grupę krwi, którą dodano do obu probówek. 

 

 

 

 

ZADANIE 54. (2 pkt) 

Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) jest grzybem śmiertelnie trującym, a zgon chorego wywołany jest prawie 

zawsze niewydolnością wątroby. Jedną z toksyn tego grzyba jest α-amanityna, która wiąże się z polimerazą RNA II 

odpowiedzialną za syntezę cząsteczek mRNA. 

a) Wyjaśnij, dlaczego α-amanityna upośledza prawidłowe funkcje komórek. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego zatrucie α-amanityną w pierwszej kolejności doprowadza do niewydolności wątroby, a nie innych 

narządów. 

 
 

 

 

 

ZADANIE 55. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono makrofaga i jego udział w powstawaniu reakcji obronnej 

organizmu podczas infekcji bakteryjnej. 

 

 

a) Podkreśl rodzaj odporności, w którym bezpośrednio uczestniczy makrofag. 

A. komórkowa           B. humoralna 

 

b) Przyporządkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie 

cyframi I i II, do roli makrofaga w powstawaniu tej reakcji. 

 

A. Makrofag prezentuje antygen ................ .                   

 

B. Makrofag fagocytuje antygen ................ . 

 

 

 



 

ZADANIE 56. (1 pkt) 

W 2008 r. nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny przyznano m.in. za odkrycie, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) może 

być jednym z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Choroba ta jest jedną z najgroźniejszych nowotworowych chorób 

kobiecych, na którąrocznie umiera na świecie około 300 tys. kobiet. Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce 

medycznej? 

 

 

 

ZADANIE 57. (1 pkt) 

Tlenek węgla(II) – czad jest gazem śmiertelnie trującym dla człowieka, natomiast owady mogą prawidłowo funkcjonować także 

wówczas, gdy w otaczającym je powietrzu znajduje się aż 50% czadu, o ile zawiera ono odpowiednią ilość tlenu. Wyjaśnij, 

dlaczego czad nie jest gazem trującym dla owadów. 

 

 

 

ZADANIE 58. (2 pkt) 

Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 1000 mieszkańców. Stwierdzono 

występowanie grup krwi: A – 359 osób, B – 351 osób oraz AB – 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0. 

Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania 

badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%). 

Grupa krwi  Liczba osób  

Częstośćwystępowania 

grupy krwi (w procentach)  

A  359  36%  

B    

AB    

0  0  0%  

 
 

ZADANIE 59. (2 pkt) 

W Polsce od 1955 roku szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) są obowiązkowe, a od 2006 roku szczepieniu podlegają 

noworodki już w pierwszej dobie życia. a diagramie przedstawiono zapadalność na gruźlicę w kilku województwach w Polsce w 

latach: 1999, 2003 i 2007, którą wyrażono liczbą zachorowań na 100 tys. ludności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj brakujący opis pionowej osi wykresu słupkowego: 

b) Na podstawie powyższych danych przedstaw i uzasadnij swoją opinię dotyczącą skuteczności szczepień przeciwko 

gruźlicy w Polsce. 

 

 

 



 

ZADANIE 60. (3 pkt) 

Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów – czopków i 

pręcików – w siatkówce oka człowieka. Badano ich zagęszczenie w 

różnych odległościach od dołka środkowego. Odległości określono w 

stopniach odchylenia od osi optycznej oka. 

 

a) Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie opisz 

dołek środkowy (plamkę żółtą), uwzględniając rodzaje i ilość 

receptorów. 

 

 

b) Podaj nazwę miejsca X na wykresie i wyjaśnij, dlaczego w tym 

miejscu nie ma żadnych receptorów. 

 

 

c) Podaj nazwę receptorów, których jest najwięcej w siatkówce 

oka, oraz określ ich rolę w procesie widzenia. 

 

 

 

ZADANIE 61. (3 pkt) 

W ramach doświadczenia prowadzono uprawę trawy Dichanthelium na glebach o różnej temperaturze, w obecności grzyba 

Curvularia (oznaczoną jako D+) i bez obecności tego grzyba (oznaczoną jako D–). W tabeli przedstawiono wyniki 

doświadczenia. 

Temp gleby w °C Obecność grzyba Masa roślin (g) Liczba nowych pędów 

30°C D- 16,2 32 

D+ 22,8 60 

35°C D- 21,7 43 

D+ 28,4 60 

40°C D- 8,8 10 

D+ 22,2 37 

45°C D- 0 0 

D+ 15,1 24 
Na podstawie: Biologia, N. A. Campbell (red.), Poznań 2012, str. 653. 

 

a) Sformułuj problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia. 

 

 

 

b) Na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia sformułuj: 

1. wniosek dotyczący różnic we wzroście i rozwoju trawy Dichanthelium w zależności od obecności grzyba Curvularia, 

 

 

 

 

2. wniosek dotyczący tolerancji temperatury gleby przez trawę Dichanthelium w zależności od obecności grzyba 

Curvularia. 

 

 

 

 

ZADANIE 62. (5 pkt) 

W toku ewolucji u zwierząt wykształciły się różne narządy wydalnicze. Regulują one zawartość wody w organizmie, zapewniają 

równowagę osmotyczną, uczestniczą w pozbywaniu się substancji szkodliwych, np. leków i trucizn, oraz usuwają azotowe 

produkty przemiany materii. Te ostatnie najczęściej usuwane są pod postacią amoniaku, kwasu moczowego lub mocznika. 

a) Podaj nazwy dwóch różnych grup makrocząsteczek, z rozkładu których pochodzą wydalane przez zwierzęta związki 

azotowe. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego synteza mocznika zachodzi w wątrobie. W odpowiedzi uwzględnij naczynie krwionośne, którym 

produkty rozkładu makrocząsteczek dostają się do wątroby oraz reakcję biochemiczną zachodzącą w tym narządzie i 

prowadzącą do powstania azotowego substratu cyklu mocznikowego. 

 

 

 

 



 

c) Przyporządkuj umieszczonym w tabeli typom narządów wydalniczych wymienione gatunki zwierząt i rodzaj głównego 

wydalanego przez te zwierzęta metabolitu azotowego. Gatunki zwierząt: pszczoła miodna, wypławek biały, nereida 

różnokolorowa, wrona siwa.  Metabolity azotowe: amoniak, kwas moczowy, mocznik 

 

Narządy wydalnicze Protonefrydia Metanefrydia Cewki Malpighiego Nefrony 

 

Gatunek     

Główny wydalany 

metabolit azotowy 

    

 

 

ZADANIE 63. (5 pkt) 

Immunolodzy opracowali nową szczepionkę przeciwko malarii i postanowili sprawdzić jej skuteczność na myszach. 

Do grupy badawczej zostało wybranych losowo 30 myszy rasy BALB/c. W dniu rozpoczęcia doświadczenia myszom z grupy 

badawczej podano dawkę szczepionki w postaci zastrzyku domięśniowego. Po trzech tygodniach myszy ponownie zaszczepiono 

(podając tak zwaną dawkę przypominającą), a po upływie kolejnego miesiąca zarażono je zarodźcem malarii. 

Następnie obserwowano stan zdrowia myszy. 

a) Wybierz spośród podanych propozycji dwa prawidłowe sformułowania problemu badawczego i dwie prawidłowo 

sformułowane hipotezy. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca. 

1. Nowa szczepionka skutecznie chroni myszy przed rozwojem malarii. 

2. Badania nad nową szczepionką przeciwko malarii u myszy. 

3. Wpływ nowej szczepionki na wykształcenie odporności przeciwko malarii u myszy. 

4. Czy nowa szczepionka przeciwko malarii u myszy jest skuteczna? 

5. Nowa szczepionka nie chroni myszy przed rozwojem malarii. 

 

Prawidłowe sformułowania problemu badawczego ....................... 

 

 

Prawidłowo sformułowane hipotezy ....................... 

 

 

 

b) Zaznacz dokończenie zdania prawidłowo określające próbę kontrolną tego doświadczenia. 

Grupa kontrolna powinna liczyć 

A. 5 myszy rasy BALB/c. 

B. 30 myszy rasy BALB/c. 

C. 5 myszy rasy C3H/N. 

D. 30 myszy rasy C3H/N. 

 

c) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Odpowiedź uzasadnij. 

W czasie, gdy grupa badawcza dwukrotnie otrzymywała szczepionkę, myszom z grupy kontrolnej należało 

A. również podać takie same dawki szczepionki. 

B. za pierwszym razem nic nie podać, a za drugim podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości 

szczepionki. 

C. za pierwszym razem podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości szczepionki, a za drugim 

nic nie podać. 

D. za pierwszym i za drugim razem podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości szczepionki. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

d) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Odpowiedź uzasadnij. 

W dniu, w którym myszy z grupy badawczej zarażone zostały zarodźcem malarii, myszy z grupy kontrolnej należało 

A. poddać zastrzykowi soli fizjologicznej. 

B. również zarazić zarodźcami malarii. 

C. zarazić świdrowcami śpiączki. 

D. ponownie zaszczepić. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 



 

ZADANIE 64. (2 pkt) 

W cząsteczce DNA komplementarne zasady azotowe łączą się ze sobą za pomocą dwóch lub trzech wiązań wodorowych. 

Zasada zbudowana z dwóch pierścieni łączy się zawsze z zasadą zbudowaną z jednego pierścienia. Na rysunku przedstawiono 

dwie pary komplementarnych zasad występujących w DNA. 

 
a) Zaznacz w tabeli wiersz, w którym znajdują się właściwe nazwy zasad oznaczonych na rysunku numerami 1–4. 

 1 2 3 4 

A cytozyna  guanina  tymina  adenina 

B tymina  adenina  cytozyna  guanina 

C guanina  cytozyna  adenina  tymina 

D adenina  tymina  guanina  cytozyna 

 

b) Oceń, które cechy budowy cząsteczki DNA wynikają z komplementarności zasad w budujących ją nukleotydach. 

Zaznacz znakiem X właściwe pola w tabeli. 

 

Cecha budowy cząsteczki DNA TAK NIE 

1. Każda nić nukleotydów w cząsteczce DNA ma koniec 3’ i 5’   

2. Odległość pomiędzy dwiema nićmi jest stała na całej długości cząsteczki   

3. Sekwencja nukleotydów jednej nici wyznacza ich sekwencję w drugiej nici.   

 

 

ZADANIE 65. (2 pkt) 

Większość termitów odżywia się roślinami, w tym niektóre drewnem. Sprzyjają temu znajdujące się w ich przewodzie 

pokarmowym wiciowce. Sprawdzono eksperymentalnie, że usunięcie wiciowców z jelita termitów powodowało zawsze śmierć 

tych owadów, mimo że miały pod dostatkiem pokarmu. 

a) Wyjaśnij przyczynę śmierci termitów. 

 

 

 

 

b) Podaj przykład rodzaju zwierząt, u których zachodzi podobna zależność. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 66. (3 pkt) 

Higrofity to rośliny występujące w siedliskach o dużej wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza. W takich warunkach 

transpiracja jest utrudniona, dlatego charakterystyczną cechą budowy higrofitów są liczne przystosowania do ułatwienia tego 

procesu. Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną blaszki liściowej higrofitu. 

 
Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika, tom 1. Morfologia, Warszawa 2003, s. 225. 

 

a) Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż związek budowy liścia tej rośliny z przystosowaniem do 

zwiększenia intensywności transpiracji. 

 

 

 

b) Uzasadnij, że zachodzenie transpiracji w warunkach wysokiej wilgotności środowiska jest warunkiem utrzymania 

odpowiedniego poziomu metabolizmu u higrofitów. 

 



 

 

 

ZADANIE 67. (1 pkt) 

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania IV-rzędowej struktury białka. Wpisz w tabelę 

odpowiednio numery 1–4. 

 

Etap  Numer 

Połączenie ze sobą dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych o ukształtowanej już strukturze trójwymiarowej.  

Łączenie aminokwasów w łańcuch polipeptydowy.  

Zwijanie się łańcucha polipeptydowego w strukturę trójwymiarową, często stabilizowaną przez mostki 

dwusiarczkowe. 

 

Zwijanie łańcucha polipeptydowego w helisę lub harmonijkę.  

 

 

ZADANIE 68. (3 pkt) 

Wirus opryszczki pospolitej, określany jako HSV-1, należy do tak zwanych herpeswirusów i jest częstą przyczyną 

nawracających schorzeń skóry i błon śluzowych. W komórkach nerwowych zarażonego człowieka może pozostawać w stanie 

uśpienia, kiedy to ekspresja genów wirusa jest bardzo ograniczona i nie obserwuje się wytwarzania zakaźnych cząstek 

wirusowych. Aktywacja wirusa może nastąpić pod wpływem czynników zewnętrznych, np. stresu, przeziębienia, 

promieniowania UV. W leczeniu opryszczki często stosuje się maści zawierające acyklowir – związek, do którego w komórkach 

zarażonych HSV-1, w obecności pewnego enzymu wirusowego, zostaje przyłączona grupa fosforanowa. Po fosforylacji 

acyklowir przypomina jeden z fosfonukleozydów – substratów wykorzystywanych do powielania wirusowego DNA, ale nie 

zawiera grupy 3'OH. Wirusowa polimeraza DNA podczas replikacji wprowadza do łańcucha DNA wirusa zmodyfikowany 

acyklowir zamiast prawidłowego nukleotydu. Na podstawie: http://www.termedia.pl 

a) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących działania acyklowiru w organizmie człowieka. Wpisz w tabeli znak X w 

polu P (prawda) lub w polu F (fałsz). 

 P F 

Acyklowir staje się aktywnym lekiem dopiero po modyfikacji chemicznej zachodzącej w zarażonych komórkach 

organizmu człowieka 

  

Długotrwałe podawanie acyklowiru może sprzyjać selekcji szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek.   

Właściwe stosowanie acyklowiru prowadzi do całkowitej eliminacji HSV-1 z organizmu pacjenta.   

 

b) Wyjaśnij, dlaczego włączenie do cząsteczki wirusowego DNA ufosforylowanego acyklowiru blokuje replikację DNA 

wirusa. 

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego wirus opryszczki przebywający w stanie uśpienia w komórkach nerwowych zakażonego organizmu 

nie jest zwalczany przez jego układ odpornościowy. 

 

 

 

 

ZADANIE 69. (2 pkt) 

Wentylacja płuc jest możliwa dzięki pracy przepony oraz mięśni międzyżebrowych. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne 

wspomagają aktywny wydech, natomiast zewnętrzne wspomagają wdech. Podczas wdechu objętość klatki piersiowej się 

zwiększa, co powoduje powstanie w niej podciśnienia i wciągnięcie powietrza do płuc. 

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania opisującego działanie mięśni międzyżebrowych i przepony podczas wdechu. 

Podczas wdechu 

A. rozluźnia się przepona i rozluźniają się mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne. 

B. kurczy się przepona i rozluźniają się mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. 

C. rozluźnia się przepona i kurczą się mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne. 

D. kurczy się przepona i kurczą się mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. 

b) Zaznacz zdanie trafnie opisujące budowę i sposób działania przepony. 

A. Zbudowana jest głównie z włókien tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, a jej skurcze zachodzą w zasadzie 

automatycznie, bez udziału świadomości i woli człowieka. 

B. Zbudowana jest głównie z włókien tkanki mięśniowej gładkiej, a jej skurcze zachodzą w zasadzie automatycznie, bez udziału 

świadomości i woli człowieka. 

C. Zbudowana jest głównie z włókien tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, a jej skurcze są regulowane zgodnie z wolą 

człowieka. 

D. Zbudowana jest głównie z włókien tkanki mięśniowej gładkiej, a jej skurcze mogą być regulowane zależnie od woli 

człowieka. 

 

 



 

ZADANIE 70. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono wybrane cząsteczki i komórki uczestniczące w zwalczaniu zakażeń. Uzupełnij tabelę – wpisz w 

miejsca oznaczone literami A, B, C i D odpowiednie rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli 

cząsteczki i komórki. Wybierz je z poniższych: 

nieswoista, swoista, komórkowa, humoralna. 

Rodzaje odporności A. ……………. B. ……………… 

 

C. ………………… interferony, lizozym 

 

fagocyty, komórki NK 

D. ……………….... przeciwciała  

 

limfocyty Tc 

 

 

ZADANIE 71. (2 pkt) 

Podczas doświadczenia wprowadzono do komórek wydzielniczych trzustki radioaktywne aminokwasy, a następnie śledzono 

zmiany promieniotwórczości. W określonych odstępach czasu dokonywano pomiaru stopnia radioaktywności w wybranych 

organellach komórkowych. Początkowo wykryto sygnał radioaktywny płynący z szorstkiej siateczki śródplazmatycznej, który 

stopniowo się osłabiał wraz ze wzrostem promieniotwórczości aparatu Golgiego (diktiosomów). Po osiągnięciu pewnego 

poziomu sygnał radioaktywny aparatu Golgiego zaczął maleć, a pojawił się w pęcherzykach przemieszczających się w kierunku 

błony komórkowej. Na podstawie: L. Kłyszejko-Stefanowicz, Cytobiochemia, Warszawa 2002. 

Przedstaw przyczyny zmian (wzrostu i spadku) radioaktywności szorstkiej siateczki śródplazmatycznej oraz aparatu 

Golgiego (diktiosomów). W odpowiedzi uwzględnij funkcję tych struktur. 

Szorstka siateczka śródplazmatyczna:  

 

 

 

 

Aparat Golgiego: 

 

 

 

 

ZADANIE 72. (6 pkt) 

Podczas prac w przydomowym ogródku jego właściciel zranił się w dłoń. Powstał skrzep i po kilku godzinach rozwinął się w 

tym miejscu odczyn zapalny. Po opatrzeniu rany lekarz podał pacjentowi dożylny zastrzyk surowicy przeciwtężcowej. 

a) Podaj dwie podstawowe funkcje, jakie w organizmie człowieka spełnia proces krzepnięcia krwi. 

1. 

 

2. 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego w przedstawionej sytuacji lekarz podał surowicę przeciwtężcową i dlaczego surowicy tej nie podaje 

się doustnie. 

 

 

 

c) W każdej parze podkreśl po jednym rodzaju odporności uzyskiwanej dzięki podaniu surowicy przeciwtężcowej. 

swoista / nieswoista czynna / bierna naturalna / sztuczna 

 

 

d) Określ, w jaki sposób można zabezpieczyć się w przyszłości przed rozwojem infekcji na skutek zarażenia się tężcem w 

podobnych przypadkach skaleczenia ciała. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

ZADANIE 73. (3 pkt) 

Poniżej wymieniono niektóre właściwości fizykochemiczne wody. 

A. duże napięcie powierzchniowe; 

B. duże ciepło parowania; 

C. maksymalna gęstość w temperaturze 4 °C. 

Uzupełnij zdania (1.–3.) tak, aby były prawdziwe – wpisz na początku zdania oznaczenie literowe wybranej właściwości 

wody (A–C), a następnie dokończ zdanie: wyjaśnij, w jaki sposób dana właściwość warunkuje funkcjonowanie 

wymienionych organizmów. 

1. ……….... umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ:  

 

 

2. ………… umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, ponieważ: 

 

3. …………. umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ:



 

 

 

 

 

 

ZADANIE  1.  -ograniczenie tłuszczów w pożywieniu,  - zwiększenie zawartości błonnika w pożywieniu 

 

ZADANIE  2.  a) Przykładowe rozwiązania: • Białko rozprzęgające do wytwarzania ciepła wykorzystuje gradient protonowy, 

który jest także wykorzystywany przez syntazę ATP, a więc synteza ATP jest mniej wydajna. • Ponieważ część protonów 

przepłynie przez kanały jonowe białek rozprzęgających, a nie przez kanał syntazy ATP. 

b) Przykładowe rozwiązania: • Krew płynąca w naczyniach krwionośnych brunatnej tkanki tłuszczowej dostarcza tlen konieczny 

do zachodzącego w mitochondriach oddychania, podczas którego powstaje ciepło. • Krew płynąca w naczyniach krwionośnych 

brunatnej tkanki tłuszczowej odbiera z komórek ciepło wytwarzane przez mitochondria i rozprowadza je po organizmie.  

c) Przykładowe rozwiązania • U nowo narodzonych ssaków stosunek powierzchni ciała do jego objętości jest duży i przez 

powierzchnię ciała tracona jest duża ilość ciepła. Aby zrównoważyć ilość traconego ciepła, w organizmie noworodka musi być 

wytwarzana duża ilość ciepła. • Ponieważ u noworodków ssaków stosunek powierzchni ciała do jego objętości jest większy niż 

u dorosłych ssaków, tempo utraty ciepła na jednostkę masy ciała jest większe.   

d) Przykładowe rozwiązania • Wytwarzanie ciepła przez skupnię cuchnącą w czasie kwitnienia sprawia, że możliwe staje się 

wydzielanie substancji zapachowych przywabiających muchówki, które roznosząc pyłek między roślinami umożliwiają ich 

zapylenie. • Kwiaty skupni cuchnącej są zapylane przez owady przywabiane przez substancje zapachowe wydzielane dzięki 

temu, że podczas kwitnienia wytwarzane jest ciepło. • Dzięki wytwarzanemu ciepłu uwalnia się zapach przywabiający 

zapylaczy. 

e) A 

 

ZADANIE  3.  Tętno (liczba uderzeń serca na minutę) zmienia się z wiekiem. 

 

ZADANIE 4.   

a) Przykładowe rozwiązania • W terapii fagowej wykorzystywane są bakteriofagi przeprowadzające cykl lityczny, 

ponieważ ten cykl prowadzi do zniszczenia komórek bakteryjnych. • Przeprowadzające cykl lityczny – w terapii fagowej chodzi 

o to, aby zniszczyć komórki bakteryjne, a nie tylko namnożyć w nich kwas nukleinowy faga. • Cykl lityczny – bakteriofagi 

uszkadzają od wewnątrz ścianę komórkową za pomocą enzymów. • Lityczny – takie bakteriofagi uruchamiają procesy 

prowadzące do lizy komórek bakterii. 

b) Przykładowe rozwiązania: • Niskie pH soku żołądkowego może powodować denaturację białek, z których zbudowana 

jest osłonka wirusa i wywołać jej uszkodzenie, a tym samym – inaktywację fagów. • W soku żołądkowym znajduje się kwas 

solny, który powoduje zniszczenie struktury białek tworzących kapsyd wirusa. • W soku żołądkowym znajduje się kwas solny, 

który powoduje denaturację białek strukturalnych wirusa. • Niskie pH soku żołądkowego może powodować denaturację białek 

rozpoznających receptory na komórkach bakterii i fagi nie będą mogły ich zainfekować. • W soku żołądkowym znajduje się 

kwas solny, powodujący zniszczenie DNA znajdującego się w cząsteczce bakteriofaga. • Niskie pH soku żołądkowego  

powoduje aktywację wydzielanych enzymów proteolitycznych, które mogą strawić białka fagów. • Niskie pH soku żołądkowego 

powoduje aktywację enzymów trawiących białka, które mogą zdegradować białka wirusów. 

c) 1. – F, 2. – P, 3. – P 

d) cholera gruźlica tężec 

 

ZADANIE  5.  A. 

ZADANIE  6.  C 

 

ZADANIE  7.  

- Duża przepuszczalność zewnętrznej błony mitochondrium umożliwia przenikanie do wnętrza substancji niezbędnych w 

przebiegu zachodzących w tym organellum etapów oddychania. 

- Pofałdowanie wewnętrznej błony mitochondrium zwiększa jej powierzchnię, a tym samym zwiększa wydajność końcowego 

etapu utleniania biologicznego, który odbywa się w grzebieniach mitochondrialnych. 

 

ZADANIE  8. NP: Na rybosomach odbywa się proces translacji, w wyniku którego powstaje nieaktywny biologicznie polipeptyd. 

Przechodzi on do aparatów Golgiego, gdzie ulega modyfikacjom. 

 

ZADANIE  9.  

a) Przykładowe rozwiązania:  • (wewnątrzkomórkowe) oddychanie tlenowe • łańcuch oddechowy • cykl Krebsa i łańcuch 

oddechowy • fosforylacja oksydacyjna 

b) Przykładowe rozwiązania: • Tkanka tłuszczowa stanowi warstwę termoizolacyjną, co jest przystosowaniem do niskiej 

temperatury środowiska życia niedźwiedzi polarnych. • Tkanka tłuszczowa chroni organy wewnętrzne przed niską temperaturą 

w wodzie, w której niedźwiedzie polują. • Tkanka tłuszczowa stanowi materiał zapasowy bogaty energetycznie, co ma 

znaczenie, gdy w środowisku życia niedźwiedzi polarnych brakuje pokarmu. • Tkanka tłuszczowa stanowi materiał zapasowy 

umożliwiający samicy przeżycie w okresie, gdy nie pobiera pokarmu.  

c) Przykładowe rozwiązania: • Działania prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia mogą ograniczyć topnienie 

lodu morskiego, stanowiącego środowisko życia niedźwiedzi polarnych. • Działania prowadzące do ograniczenia globalnego 

ocieplenia mogą ograniczyć topnienie lodu morskiego, który jest miejscem wychowywania młodych niedźwiedzi polarnych. 

• Jednym ze skutków globalnego ocieplenia jest zmniejszanie się pokrywy lodowej, która stanowi tereny łowieckie niedźwiedzi. 

Biologia 13 
Odpowiedzi do zadań 



 

 

ZADANIE  10. Pepsyna jest wydzielana przez gruczoły żołądkowe w formie nieaktywnej - pepsynegenu, który pod wpływem 

kwasu solnego (wydzielanego również przez gruczoły żołądkowe, lecz przez innego rodzaju komórki) przekształca się w 

aktywną pepsynę. Wydzielanie w pobliżu śluzówki żołądka śluzu o odczynie zasadowym zmniejsza stężenie jonów 

wodorowych i uniemożliwia przekształcenie pepsynogenu w pepsynę w tym obszarze wyściółki żołądka. b. Przykłady: 

tworzenie warstwy śluzu ograniczającego dostęp soku żołądkowego do komórek wyściełających żołądek; neutralizacja 

środowiska w pobliżu śluzówki; ścisłe przyleganie komórek śluzówki do siebie, utrudniające wnikanie soku żołądkowego do 

głębszych warstw; usuwanie uszkodzonych komórek nabłonka i zastępowanie ich nowymi.  

 

ZADANIE  11, Zablokowanie operonu laktozowego polega na połączeniu represora z operatorem, co uniemożliwia dostęp 

polimerazy RNA do promotora; czynnikiem, który umożliwi wznowienie transkrypcji, jest związek łączący się z cząsteczkami 

represora - pochodna laktozy. 

 

ZADANIE  12. A - pirogronian; B - mleczan. Jest to przemiana kataboliczna, ponieważ związek sześciowęglowy rozpada się na 

dwie cząsteczki trójwęglowe i wydziela się przy tym energia. 

 

ZADANIE  13. Przykład problemu badawczego: Czy kiełkujące nasiona wydzielają ciepło? Przykład próby kontrolnej: można 

przygotować taki sam zestaw doświadczalny, ale w kolbie umieścić bezpośrednio na dnie suche nasiona grochu.  

 

ZADANIE  14. Zabarwi się część liścia, która nie była osłonięta folią (1 pkt), ponieważ w niej zachodziła fotosynteza (wytworzyła 

się skrobia), gdy roślina była nasłoneczniona. 

 

ZADANIE  15. Wentylacja minutowa, dm3/min (lub cm3/min) w spoczynku: 6 (lub 6 000), po posiłku: 105 (lub 105 000)  

 

ZADANIE  16. Kolejno: +, +, +, -, +, -, +, +. 

 

ZADANIE  17. Bakterie fotosyntetyzujące: NAD, 1, siarka; Rośliny zielone:  NADP, 2, tlen 

 

ZADANIE  18. Przedział czasowy około 10-15 min. Argument:  w trakcie wykonywania intensywnej pracy stężenie kwasu 

mlekowego w mięśniu wzrasta.  

 

ZADANIE  19.  

b. Pies oznaczony cyfrą 2 był większy. 

 

 

ZADANIE  20. Oś x - czas w godzinach, oś y - stężenie 

glukozy we krwi w mg/100 cm3 

 

 

 

 

ZADANIE  21. a. Chłopiec nie ma właściwej masy ciała - ma nadwagę. b. 40-50 kg. 

 

ZADANIE  22. b, c, d, f.  

 

ZADANIE  23. 

a) Rozwiązanie: 1. stopień zatrucia pacjenta: bardzo ciężki, 2. przybliżony czas, w którym był narażony na działanie CO: 3 

godziny / 180 min. 

b) Przykładowe rozwiązania: Wysiłek fizyczny skraca czas, po którym występują objawy zatrucia, ponieważ: • wówczas krew 

szybciej krąży i wykonujemy więcej oddechów, przez co większa ilość CO dostaje się do krwi i łączy się z hemoglobiną. 

• zachodzi wówczas intensywna wymiana gazowa, więc gdy w pomieszczeniu jest czad, organizm intensywnie wdycha go wraz 

z powietrzem, co skutkuje zatruciem. • podczas wysiłku fizycznego mamy przyśpieszony oddech, co jest równoznaczne z tym, 

że pobieramy więcej powietrza, w którym znajduje się czad, co skutkuje szybszym wystąpieniem objawów zatrucia. • wymaga 

on zwiększonego nakładu energii, a więc tlen jest szybciej zużywany w mięśniach i dlatego więcej hemoglobiny jest wysycane 

tlenkiem węgla, przez co szybciej wystąpią objawy zatrucia. • krew wówczas szybciej przepływa przez płuca, a co za tym idzie 

wiązana jest większa ilość czadu. 

 

ZADANIE  24. 1 - a, d, e, g; 2 - b, c, d. 

 

ZADANIE  25. Przykłady wniosków: średnie dzienne zapotrzebowanie na energię zależy od płci; osoby pracujące fizycznie 

zużywają więcej energii niż osoby pracujące umysłowo.  

 

ZADANIE  26. Erytrocyty nie mają mitochondriów i dlatego nie zachodzi w nich oddychanie tlenowe. Mięśnie przeprowadzają 

ten proces tylko wtedy, gdy intensywnie pracują, a ilość dostarczonego do nich tlenu jest niewystarczająca. 

 

ZADANIE  27. Chrząstkowe pierścienie chronią przewody oddechowe przed zapadaniem się. 

 



 

ZADANIE  28. a. Niski poziom tyroksyny. b. Zasada sprzężenia zwrotnego ujemnego. 

 

ZADANIE  29. 

a) przez przysadkę wydzielane są: hormon dojrzewania pęcherzyków Graafa, hormon luteinizujacy;  

b) przez narządy rozrodcze wydzielane są: estrogeny, progesteron, gonadotropina kosmówkowa. 

 

ZADANIE  30. Przykład: poziom metabolizmu jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała ssaka. 

  

ZADANIE  31. a. Auksyna - wytwarzana w stożkach wzrostu. b. Stymulacja podziałów i wydłużania się komórek miazgi 

(merystem boczny). 

 

ZADANIE  32. Charakterystyczny dla pelargonii jest wykres II.  Liście pelargonii są pokryte licznymi włoskami, co chroni je 

przed nadmierną utratą wody.  

 

ZADANIE  33.  

a. Etap oddychania oznaczony na schemacie literą X nosi nazwę oksydacyjnej fosforylacji (łańcuch oddechowy). 

b. Wodór uzyskany w procesie dehydrogenacji jest transportowany przez łańcuch przenośników, które osobno transportując 

protony (kationy wodoru) i elektrony, stopniowo przekazują je do atomu tlenu. c. Podczas transportu kationów wodoru 

(protonów) i elektronów uwalniana jest energia wykorzystywana do syntezy ATP. 

 

ZADANIE  34.  

a. współzależność fotosyntezy i oddychania tlenowego polega na tym że: - Produkty fotosyntezy są substratami oddychania 

tlenowego – 1 pkt. - Energia świetlna skumulowana podczas fotosyntezy w wiązaniach chemicznych powstających 

związków organicznych (np. cukrów) zostaje uwolniona w procesie oddychania podczas rozrywania tych wiązań.  

b. W wyniku procesu fotosyntezy z materii nieorganicznej, przy udziale energii pozaziemskiej (Słońca), powstaje materia 

organiczna - organizmy fotosyntetyzujące są więc głównymi producentami większości ekosystemów. 

W wyniku procesu oddychania (utleniania biologicznego związków organicznych) organizmy uzyskują energię niezbędną do 

przeprowadzenia procesów życiowych. Fotosynteza i oddychanie tlenowe są podstawowymi procesami, które warunkują 

obieg materii i przepływ energii w ekosystemach, a przez to trwanie życia na Ziemi. 

 

ZADANIE  35.  a. Wzrost turgoru powoduje otwieranie aparatów szparkowych, zmniejszenie turgoru - ich zamykanie.  

b. Np. wilgotność powietrza, nasłonecznienie, ruch powietrza. 

 

ZADANIE  36. a. narysowanie wykresu;   

b. wraz ze wzrostem temperatury rośnie rozwarcie szparek, ale przy wysokich temperaturach szparki zmiejszają rozwarcie. 

 

ZADANIE  37. obecność dwóch łańcuchów δ zamiast β, większe powinowactwo do tlenu 

 

ZADANIE  38. Związek A- umożliwia proces fotosyntezy; związek B - umożliwia transport tlenu we krwi. 

 

ZADANIE  39.  A, C. 

 

ZADANIE  40.  

a) wyższe stężenie CO2 w podawanej mieszaninie niż w powietrzu pobudza receptory w pniu mózgu i ściankach naczyń 

krwionośnych, co warunkuje pobudzenie ośrodka oddechowego (l pkt), który pobudza mięśnie oddechowe do skurczu;  

b) np. stres powoduje zwiększenie intensywności wymiany gazowej poprzez zwiększenie wydzielania adrenaliny. 

 

ZADANIE  41. A - tętnica wątrobowa lub żyła wątrobowa, B - żyła wątrobowa lub tętnica wątrobowa, C - żyła wrotna.  

 

ZADANIE  42. III 

 

ZADANIE  43. Wpływ środków dezynfekujących na rozwój bakterii 

 

ZADANIE  44. W niskim pH nie działają dobrze enzymy. Dżdżownice mają gruczoły wapienne do alkalizacji pobieranej gleby. 

 

ZADANIE  45. a) Nabyta (swoista), b)  C. Wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B, które zetknęły się z patogenami. 

 

ZADANIE 46. Grzyby wydzielają enzymy trawienne na zewnątrz ciała (poza grzybnię), trawią substancje organiczne na proste, 

łatwo przyswajalne związki, które następnie wchłaniają. 

 

ZADANIE 47.  

1. Woda stanowi środowisko, w którym zachodzą procesy biochemiczne – dzięki wzrostowi uwodnienia nasion następuje 

aktywacja różnych enzymówi zostają uruchomione materiały zapasowe. 

2. Odpowiednia temperatura zapewnia odpowiednie tempo przebiegu procesów biochemicznych. 

 

ZADANIE 48.  

a) Opisz, w jaki sposób działa operon tryptofanowy u bakterii, gdy tryptofan nie występuje w podłożu. W tym przypadku 



 

tryptofan nie łączy się z represorem, represor nie może przyłączyć się do promotora i następuje ekspresja genów, w których 

zakodowana jest informacja dotycząca enzymów potrzebnych do biosyntezy Trp. 

b) Represor bez Trp przyłączy się do promotora i trwale zahamuje transkrypcję genów kodujących enzymy potrzebne do syntezy 

Trp. 

 

ZADANIE 49.  

a) 1. nadmierne promieniowanie UV. 2. urazy mechaniczne 

b) Zawarte w skórze tych ludzi w dużej ilości melaniny pochłaniają promieniowanie UV, które jest konieczne do produkcji wit. 

D3, co przy stosunkowo małym na tych obszarach natężeniu światła, może doprowadzić do zmniejszenia syntezy wit. D3. 

 

ZADANIE 50. 

a) W ciągu dnia wydziela się mniej melatoniny niż w nocy (niezależnie od wieku).  

b) Ilość wydzielanej melatoniny zmniejsza się z wiekiem człowieka. 

 

ZADANIE 51. W aparacie Golgiego glukoza łączy się z białkami (tworzą się glikoproteiny). 

 

ZADANIE 52  Żołądek: kwas solny – zakwasza środowisko uaktywniając pepsynogen – dezynfekuje pokarm 

Dwunastnica żółć: emulguje tłuszcze 

 

ZADANIE 53.  grupa krwi: 0. 

 

ZADANIE 54.  

Toksyna powoduje zaprzestanie transkrypcji, co z kolei doprowadzi do zatrzymania syntezy białek koniecznych do życia 

komórki.  Główną funkcją wątroby jest filtracja krwi. Właśnie ten organ wychwytuje toksyny, jako pierwszy. 

 

ZADANIE 55. a) A. komórkowa. b) A. Makrofag prezentuje antygen II . B. Makrofag fagocytuje antygen I. 

 

ZADANIE 56. szczepienia, badania cytologiczne. 

 

ZADANIE 57.  

• Owady nie mają barwnika oddechowego – hemoglobiny transportującej tlen, którą mógłby blokować tlenek węgla (II). 

• Ponieważ u owadów tlen nie jest transportowany przez barwniki oddechowe, które mógłby blokować czad, tak jak 

hemoglobinę. 

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

pełni funkcji transportującej gazy oddechowe. 

 

 

ZADANIE 58. B – 351 i 35%; AB – 290 i 29%.  

 

ZADANIE 59.  

a) Liczba zachorowań na gruźlicę na 100 tys. Ludności,  

b) Uważam, że szczepienia są skuteczne, ponieważ zachorowalność na gruźlicę w latach 1999-2007 zmniejszyła się w 

większości województw przedstawionych na wykresie.; Uważam, że skuteczność szczepień nie jest wystarczająca, gdyż są 

województwa, w których zapadalność na tę chorobę prawie się nie zmieniła, a nawet wzrosła, np. w małopolskim. Uważam, 

że szczepienia przeciw gruźlicy nie są w pełni skuteczne, ponieważ ograniczają, ale nie eliminują całkowicie tej choroby. Na 

podstawie analizy tych danych nie można stwierdzić, że szczepienia są skuteczne, gdyż na obniżenie zachorowalności na 

gruźlicę mogły wpłynąć też inne czynniki, np. skuteczność antybiotyków, wczesna wykrywalność przypadków zachorowań, 

przestrzeganie higieny, lepsza jakość życia. 

     

ZADANIE 60.  

a) Dołek środkowy (plamka żółta) zawiera bardzo dużo (ok. 160 tys.) czopków i niewielką liczbę pręcików.  

b) Tarcza nerwu wzrokowego (plamka ślepa) – to miejsce wyjścia nerwu wzrokowego z oka.  

c) Pręciki (komórki pręcikonośne) – są odpowiedzialne za widzenie przy słabym oświetleniu /czarno-białe / postrzeganie 

kształtu i ruchu. 

 

ZADANIE 61.   

a) – Wpływ temperatury gleby na wzrost i rozwój trawy (Dichanthelium) w zależności od obecności grzyba (Curvularia). 

– Wpływ obecności grzyba (Curvularia) na tolerancję temperatury gleby przez trawę (Dichanthelium). 

– Czy obecność grzyba (Curvularia ) zmienia tolerancję temperatury gleby przez trawę (Dichanthelium)? 

b) 1. Trawa (Dichanthelium) w obecności grzyba (Curvularia) lepiej rozwija się i rośnie (zwiększa swą masę i liczbę pędów) 

(niezależnie od temperatury gleby). 2. Obecność grzyba (Curvularia) zwiększa tolerancję na temperaturę gleby przez trawę 

(Dichanthelium). 

 

ZADANIE 62.  a) 1. Białka / polipeptydy 2. Kwasy nukleinowe / DNA i RNA 

b) Produkty rozkładu makrocząsteczek dostają się żyłą wrotną (z układu pokarmowego) do wątroby, gdzie podlegają deaminacji 

/ odłączeniu grupy aminowej, prowadzącej w końcowym efekcie do powstania azotowego produktu / amoniaku, będącego 

substratem cyklu mocznikowego. 



 

c) po kolei od lewej do prawej tabeli gatunki: wypławek biały, nereida różnokolorowa, pszczoła miodna, wrona siwa; 

metabolity: amoniak, amoniak, kwas moczowy, kwas moczowy 

 

ZADANIE 63. 

a) Prawidłowe sformułowania problemu badawczego: 3, 4. Prawidłowe sformułowania hipotez: 1, 5. 

b) B. / 30 myszy rasy BALB/c 

c) D. / za pierwszym i za drugim razem podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości 

szczepionki. Uzasadnienie: – Grupa kontrolna powinna być poddana tym samym działaniom, co grupa doświadczalna, z 

wyjątkiem badanego czynnika (szczepionki) / samo wykonanie zastrzyku może wywoływać efekty fizjologiczne; – W czasie, 

gdy zwierzęta z grupy doświadczalnej otrzymują zastrzyk szczepionki, zwierzęta z grupy kontrolnej powinny otrzymać 

zastrzyk z taką samą ilością płynu, lecz nie zawierającego antygenów. 

d) B. / również zarazić zarodźcami malarii. Uzasadnienie: Aby wyciągnąć wnioski na temat skuteczności szczepionki, trzeba 

porównać przebieg choroby / infekcji / inwazji / zarażenia u osobników z grupy zaszczepionej z jej / jego przebiegiem u 

osobników z grupy niezaszczepionej. 

 

ZADANIE 64. a) D;  b) 1 – NIE 2 – TAK 3 – TAK 

 

ZADANIE 65. a) Usunięcie wiciowców z jelita powoduje śmierć owadów, ponieważ błonnik – podstawowy składnik pożywienia 

nie może być trawiony. b) roślinożercy / korniki / krowa / zając 

 

ZADANIE 66. 

a) - Komórki skórki (górnej i dolnej) liścia tej rośliny są wypukłe na zewnętrznej powierzchni, co zwiększa powierzchnię 

transpiracji. - Na powierzchni skórki występują żywe włoski, co zwiększa powierzchnię transpiracji. - Aparaty szparkowe są 

umieszczone na wzniesieniach skórki, co ułatwia wyparowywanie przez nie wody. - We wnętrzu liścia występują duże 

przestwory międzykomórkowe miękiszu gąbczastego, co ułatwia odparowywanie wody. - Komórki skórki są cienkościenne 

(pozbawione kutykuli), co nie ogranicza transpiracji z powierzchni skórki. 

b) -Transpiracja jest konieczna, aby utrzymać przepływ wody przez roślinę, ponieważ wraz z wodą pobierane są z gleby 

(niektóre) związki / jony / sole mineralne niezbędne do zachodzenia procesów metabolicznych. - Utrzymanie transpiracji 

oznacza zapewnienie odpowiedniego poziomu metabolizmu, gdyż przepływ wody przez roślinę stale dostarcza niezbędnych 

do jego zachodzenia związków mineralnych. - Transpiracja i parowanie wody zapewnia siłę ssącą, która umożliwia 

pobieranie wody i soli mineralnych z gleby przez korzenie, a to jest niezbędne dla metabolizmu rośliny. 

 

ZADANIE 67. Kolejno od góry tabeli: 4, 1, 3, 2 

ZADANIE 68. 

a) od góry P, P, F 

b) Włączenie do wirusowego DNA ufosforylowanego acyklowiru, który nie ma grupy 3′OH, uniemożliwia wydłużanie 

DNA/wytworzenie wiązania fosfodiestrowego i przyłączenie kolejnego nukleotydu, dzięki czemu nie dochodzi do powielenia 

materiału genetycznego wirusa opryszczki i do jego namnożenia. 

c) Wirus opryszczki w komórkach nerwowych jest nierozpoznawany przez układ odpornościowy, ponieważ 

- nie są wytwarzane białka/antygeny wirusa, dzięki czemu nie są wytwarzane przeciwciała anty-HSV-1. 

- istniejące u osoby zakażonej przeciwciała anty-HSV-1 nie napotykają w jego organizmie białek/antygenów wirusa. 

 

ZADANIE 69. a) D, b) A 

 

ZADANIE 70. 

A- humoralna, B- komórkowa, C- nieswoista, D - swoista 

 

ZADANIE 71. 

• Szorstka siateczka śródplazmatyczna: przyczyną wzrostu radioaktywności jest zachodzący na niej proces syntezy 

radioaktywnego białka/syntezy białka z radioaktywnych aminokwasów, a przyczyną spadku radioaktywności jest transport 

(radioaktywnych) białek do aparatu Golgiego. 

• Aparat Golgiego: przyczyną wzrostu radioaktywności jest gromadzenie się przetransportowanych z siateczki radioaktywnych 

białek, a przyczyną spadku radioaktywności jest wydzielanie (radioaktywnych) białek/transport (radioaktywnych) białek do 

pęcherzyków przemieszczających się w kierunku błony. 

 

ZADANIE 72. 

a) Proces krzepnięcia krwi: 1. chroni przed infekcjami (scalając przerwane powłoki ciała). 2. zmniejsza utratę krwi z organizmu. 

b) - Skaleczenie grozi zakażeniem bakteriami tężca, a podanie surowicy przeciwtężcowej chroni przed ich toksynami/surowica 

zawiera gotowe przeciwciała, które szybko zaczną zwalczać patogeny. - Surowicy nie można podawać doustnie, ponieważ w 

przewodzie pokarmowym przeciwciała (białkowe) w niej zawarte uległyby strawieniu. 

c) swoista / nieswoista czynna / bierna naturalna / sztuczna 

d) Szczepiąc się przeciwko tężcowi, co oznacza czynne nabycie swoistej odporności na tężec/wytworzenie przeciwciał i 

komórek pamięci (które w przypadku ponownego zakażenia ułatwią jego zwalczenie). 

 

ZADANIE 73. Przykładowe rozwiązania 

1. A – umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ: 

• powierzchnia wody tworzy błonkę, na której utrzymuje się owad. 



 

• dzięki siłom kohezji tworzy się warstwa, po której porusza się lekki owad. 

• cząsteczki wody na jej powierzchni przyciągają się na tyle mocno, że ciężar owada nie jest w stanie ich rozdzielić. 

• na powierzchni wody tworzy się warstwa, która nie jest rozrywana przez owada. 

• tworzy się błonka powierzchniowa, której oddziaływanie równoważy siłę ciężkości owada. 

2. C – umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, ponieważ: 

• lód ma mniejszą gęstość niż woda, dlatego utrzymuje się na powierzchni, a położone głębiej warstwy wody (odizolowane są od 

powietrza atmosferycznego i dzięki temu) nie zamarzają. 

• lód znajdujący się na powierzchni wody izoluje głębsze, cieplejsze warstwy wody od zimnego powietrza. 

• woda o największej gęstości opada na dno zbiornika i nie wychładza się. 

3. B – umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ: 

• w trakcie parowania woda zawarta w pocie pochłania ciepło (z organizmu), co pozwala na obniżenie temperatury ciała. 

• aby rozerwać wiązania wodorowe, potrzebna jest duża ilość ciepła odbieranego z organizmu. 


