
 

 

 

ZADANIE 1. (2 pkt) 

Na rysunkach przedstawiono różne rodzaje miękiszu. Zaznacz rysunek przedstawiający miękisz powietrzny i określ 

jego znaczenie biologiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2. (1 pkt) 

Chwytniki mszaków i korzenie roślin nasiennych spełniają podobne funkcje. Przedstaw jedną różnicę w budowie 

chwytników mszaków i korzeni roślin nasiennych. 

 

 

ZADANIE 3. (2 pkt) 

W cyklu życiowym mszaków odbywa się przemiana pokoleń, czyli kolejne następowanie po sobie gametofitu i sporofitu. 

Przedstawione poniżej informacje rozdziel na te, które charakteryzują gametofit (I), i te, które charakteryzują 

sporofit (II) mszaków. 

a) jest pokoleniem dominującym 

b) jest pokoleniem diploidalnym 

c) jest pokoleniem haploidalnym 

d) rozmnaża się płciowo 

e) rozmnaża się bezpłciowo 

f) jest zbudowany z prostej lub rozgałęzionej, ulistnionej łodyżki, przytwierdzonej do podłoża za pomocą chwytników 

g) jest zbudowany z części nasadowej (tzw. stopy) oraz bezzieleniowej łodyżki (tzw. sety), na której szczycie znajduje się 

zarodnia 

 

ZADANIE 4. (1 pkt) 

Mszaki odgrywają ważną rolę w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorowisk, zwłaszcza leśnych. Przedstaw jedno 

przystosowanie w budowie mszaków, które umożliwia im pełnienie tej funkcji. 

 

 

 

ZADANIE 5. (1 pkt) 

Przyporządkuj podanym definicjom (a-d) odpowiednie terminy (1-4). Definicje: 

a. Proces fizyczny oparty na zależnych od temperatury, bezładnych ruchach cząsteczek substancji rozpuszczonej, 

prowadzący do wyrównania jej stężenia (ruch cząsteczek od wyższego do niższe go stężenia substancji). 

b. Wielkość abstrakcyjna, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana między pewnymi obiektami, 

przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami, przy czym przez obiekty rozumie 

się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz systemy takich obiektów. 

c. Proces fizyczny przechodzenia cząsteczek rozpuszczalnika (w organizmach wody) przez błonę półprzepuszczalną (tj. 

nieprzepuszczalną dla cząsteczek substancji rozpuszczonej) do wyrównania stężeń po obu stronach błony (czyli z 

roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej). 

d. Stan dynamicznej  równowagi między różnymi, często przeciwstawnym procesami, utrzymującymi stałość składu i 

warunków fizykochemicznych w środowisku wewnętrznym organizmu. 

 

Terminy: 1) informacja; 2) homeostaza; 3) osmoza; 4) dyfuzja. 
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ZADANIE 6. (2 pkt) 

Pewien ginący gatunek zachował się jedynie na trzech izolowanych stanowiskach. Jego populacje miały odpowiednio 10 

000, 1000 i 100 osobników. Badania alleli kilku loci kodujących białka enzymatyczne wykazały, że obecnie wszystkie te 

populacje cechują się podobnym stopniem polimorfizmu genetycznego. Wskaż populację, która jest najbardziej 

narażona na utratę tego polimorfizmu i krótko uzasadnij wybór. 

 

 

ZADANIE 7. (2 pkt) 

Dwa sąsiadujące drzewostany świerkowe w górach różniły się pochodzeniem. Drzewostan A był naturalny, natomiast 

drzewostan B pochodził z nasadzeń po wycięciu lasu. Pochodzenie siewek użytych do zalesienia było nieznane. Obie 

biocenozy nie wykazywały zasadniczych różnic pod względem składu gatunkowego. Okazało się jednak, że drzewostan B 

jest bardziej podatny na infekcje grzybowe, na uszkodzenia wskutek okiści (śniegu nagromadzonego na gałęziach) oraz na 

późnowiosenne przymrozki (drzewa wcześniej wypuszczają młode pędy wiosną). Wskaż dwie najbardziej 

prawdopodobne przyczyny słabszej zdrowotności drzewostanu B. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania się) genu łysienia u kobiet i mężczyzn. 

 

Genotyp  Fenotyp żeński  Fenotyp męski  

BB  łysienie  łysienie  

Bb  normalny porost włosów  łysienie  

bb  normalny porost włosów  normalny porost włosów  

Na podstawie danych z tabeli sformułuj jeden wniosek dotyczący ekspresji genu łysienia 

u człowieka. 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (3 pkt) 

a. Wskaż trzy odnawialne źródła energii. 

 

 

b. Przedstaw dwa powody, dla których należy poszukiwać odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 

 

ZADANIE 10. (2 pkt) 

Podczas badania stwierdzono, że woda w pewnym jeziorze jest nieznacznie zanieczyszczona związkami rtęci. 

Ustal, która z wymienionych ryb ma w swych tkankach -przypuszczalnie - największe stężenie tego pierwiastka: 

a) roślinożerna tołpyga; 

b) planktonożerna płoć; 

c) drapieżny sandacz. 

Uzasadnij wybór. 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 11. (3 pkt) 

Wpisz sposoby przenoszenia się czynnika wywołującego poszczególne choroby - uzupełnij tabelę. 

Nazwa choroby 

 

Typowy sposób przenoszenia choroby 

AIDS  

Choroba Creutzfeldta-Jacoba  

Gruźlica  

Grypa  

Grzybica  

Borelioza  

 

 

ZADANIE 12. (3 pkt) 

Zawartość tlenu w zbiornikach wodnych zależy od wielu czynników. Wskaż trzy czynniki, od których zależy zawartość 

tlenu w wodzie. 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (3 pkt) 

U zwierząt wodnych substancją sygnalizującą ośrodkom oddechowym 

zachwianie homeostazy gazowej jest jeden z gazów oddechowych. W 

doświadczeniu przeprowadzonym na złotej rybce stwierdzono 25-

procentowy wzrost częstotliwości ruchów wentylacyjnych zwierzęcia po 

zmianie wody w akwarium. Przedstaw na diagramie wynik tego 

doświadczenia i podaj prawdopodobną przyczynę obserwowanej 

reakcji. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 14. (2 pkt) 

Zidentyfikowano dwie mutacje w różnych genach człowieka, wywołujące u kobiet rozwój groźnego nowotworu 

złośliwego. Dodatkowo stwierdzono, że mutacja w genie 1. ujawnia się w okresie dojrzewania płciowego, natomiast 

mutacja w genie 2. - w okresie przekwitania. Wskaż, która z mutacji będzie usuwana przez dobór naturalny i wyjaśnij, 

dlaczego. 

  

 

 

 

 

ZADANIE 15. (2 pkt) 

U pomidora allel warunkujący różowy kolor łodygi (R) jest dominujący w stosunku do allelu warunkującego zielony kolor 

(r). Natomiast allel warunkujący czerwony kolor owocu (C) jest dominujący w stosunku do allelu warunkującego żółty 

kolor (c). Skrzyżowano rośliny pomidora - heterozygotyczne w odniesieniu do genów warunkujących kolor łodygi i 

owoców. 

a. Podaj, jaka będzie proporcja w potomstwie tej krzyżówki roślin o następujących cechach: różowe łodygi i żółte 

owoce; zielone łodygi i czerwone owoce; różowe łodygi i czerwone owoce. Z opisanej krzyżówki otrzymano 1280 

nasion, które wysiano. 

 

 

b. Podaj, ile wykiełkowanych roślin będzie miało różowe łodygi, a ile zielone łodygi. 

 

 

ZADANIE 16. (1 pkt) 

Rozwój technik badawczych pozwolił na wyróżnienie trzech podstawowych typów mutacji: genomowych (dotyczących 

zmiany liczby chromosomów), chromosomowych (dotyczących zmiany struktury chromosomów) i genowych 

(dotyczących zmian na poziomie samego DNA). Podaj kryterium opisanego podziału mutacji. 

 

 



 

ZADANIE 17. (1 pkt) 

Uszereguj w kolejności chronologicznej etapy procesu klonowania zwierząt, wpisując w odpowiednie rubryki tabeli 

liczby od 1 do 5. 

 

 podziały mitotyczne komórki jajowej, rozwój zarodka 

 otrzymanie potomka, będącego kopią matki genetycznej 

 usunięcie jądra niezapłodnionej komórki jajowej za pomocą mikropipety 

 przeszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej 

 połączenie komórki jajowej z materiałem genetycznym pochodzącym z jądra komórkowego matki genetycznej 

 

 

ZADANIE 18. (1 pkt) 

Na rysunkach przedstawiono różne etapy cyklu rozwojowego motylicy wątrobowej, która pasożytuje głównie w wątrobie 

bydła i owiec, a jej żywicielem pośrednim jest ślimak - błotniarka. Przedstaw w odpowiedniej kolejności etapy cyklu 

rozwojowego motylicy wątrobowej, wykorzystując oznaczenia literowe rysunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (1 pkt) 

Liczne antybiotyki są pozyskiwane z grzybów takich, jak Penicillium, oraz bakterii, jak Streptomyces. Wyjaśnij, jakie 

znaczenie mają antybiotyki dla organizmów, które je wytwarzają. 

 

 

 

 

ZADANIE 20. (1 pkt) 

Organizm człowieka jest środowiskiem życia wielu bakterii - niektóre są jego pasożytami, inne komensalami, a jeszcze 

inne symbiontami. Wskaż dwa uboczne skutki wyniszczenia flory bakteryjnej człowieka wskutek leczenia 

antybiotykami. 

 

 

 

 

ZADANIE 21. (2 pkt) 

U muszki Drosophila allel warunkujący szczątkowe skrzydła (m) jest recesywny w stosunku do allelu warunkującego 

normalne skrzydła (M). Allel warunkujący purpurowe oczy (v) jest z kolei recesywny w stosunku do allelu warunkującego 

normalny kolor oczu (V). Skrzyżowano samca heterozygotycznego w genach warunkujących barwę oczu i postać skrzydeł 

z samicą o szczątkowych skrzydłach i purpurowych oczach. Uzyskano następujące potomstwo: 

- 280 muszek o normalnych skrzydłach i normalnym kolorze oczu; 

- 6 muszek o normalnych skrzydłach i purpurowych oczach; 

- 12 muszek o szczątkowych skrzydłach i normalnym kolorze oczu; 

- 302 muszki o szczątkowych skrzydłach i purpurowych oczach. 

a. Ustal, jak są położone w stosunku do siebie geny warunkujące postać skrzydeł i barwę oczu (czy są w tym samym, 

czy innych chromosomach). 

 

 

 

b. Nazwij zjawisko, którego skutkiem jest pojawienie się muszek o normalnych skrzydłach i purpurowych oczach 

oraz o szczątkowych skrzydłach i normalnym kolorze oczu. 

 



 

ZADANIE 22. (1 pkt) 

Do każdego z niżej wymienionych czynników chorobotwórczych (a-c) dobierz organizm (1-3), który jest wektorem 

zakażenia: 

Czynnik chorobotwórczy:  Organizm: 

a) krętek Borelia burgdorfii; 1) komar widliszek; 

b) świdrowiec gambijski;  2) kleszcz; 

c) zarodziec malarii.  3) mucha tse-tse. 

 

ZADANIE 23. (1 pkt) 

Jedną z form przeciwdziałania malarii jest wypuszczanie bezpłodnych samców komarów, wysterylizowanych za pomocą 

promieniowania radioaktywnego. Oceń skuteczność tej metody w walce z malarią. 

 

 

 

 

ZADANIE 24. (1 pkt) 

W populacji pewnego gatunku myszy 64% osobników ma czarną barwę sierści, natomiast 36% brązową (determinowana 

przez allel recesywny). Przyjmując, że populacja jest w stanie równowagi genetycznej, oblicz częstości obu alleli 

określających barwę sierści. 

 

 

 

 

 

 ZADANIE 25. (3 pkt) 

Na schemacie zilustrowano budowę nasiona maku. 

a. Podaj liczbę chromosomów typową dla każdej ze struktur nasiona, 

widocznych na schemacie. 

b.Wskaż tę strukturę nasiona, która jest częścią starego sporofitu. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (3 pkt) 

Na schemacie zilustrowano cykl życiowy podstawczaka wytwarzającego owocniki kapeluszowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie jako 1, 2 i 3. 

b. Wyjaśnij, co to znaczy, że grzybnia owocników jest dikariotyczna. 

 

 

ZADANIE 27. (3 pkt) 

Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja zdrowej, nieskażonej żywności, a podstawową zasadą jest niestosowanie: 

a) herbicydów; 

b) insektycydów; 

c) nawozów sztucznych. 

Podaj przykłady działań, które umożliwiają zachowanie podanej zasady w rolnictwie ekologicznym, zastępujących 

wymienione w zadaniu środki. 



 

ZADANIE 28. (3 pkt) 

U pewnego gatunku rośliny kwiatowej gen określający barwę kwiatów jest sprzężony z genem określającym intensywność 

barwy liści. W wyniku krzyżówki heterozygotycznej rośliny o kwiatach czerwonych i intensywnie zielonych liściach z 

rośliną recesywną pod względem tych cech (aadd), o kwiatach białych i jasnozielonych liściach, otrzymano w pokoleniu F1 

cztery fenotypy w ilościach podanych w tabeli. 

Gamety 

 

Fenotyp Liczba 

osobników kwiaty liście 

AD xad czerwone zielone 45 

Ad x ad czerwone żółtawe 5 

aD x ad białe zielone 5 

ad x ad białe żółtawe 45 

 

a. Napisz genotypy czterech otrzymanych fenotypów. 

 

b. Wskaż genotypy roślin, które są wynikiem rekombinacji. 

 

c. Określ, jak różniłby się wynik tej krzyżówki, gdyby ww. geny nie były sprzężone ze sobą. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (1 pkt) 

Przeprowadzając obserwację, określono potencjał wody (ψw) w: glebie (-0,1 MPa), atmosferze (-80 MPa) i trzech 

organach transpirującej rośliny: 

 

Organ rośliny 1 2 3 

Potencjał wody (ψw) -0,7 MPa -1,5 MPa -0,4 MPa 

Przyporządkuj podane wartości potencjału wody do: korzeni, liści i łodygi. 

 

 

 

ZADANIE 30. (3 pkt) 

Na schemacie zilustrowano zależności pokarmowe w małym zbiorniku wodnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaklasyfikuj uwzględnione w nim organizmy do następujących grup: 

a) producentów – 

b) konsumentów – 

 



 

ZADANIE 31. (3 pkt) 

Przygotowano sześć poletek doświadczalnych na ziemi ubogiej w fosfor. Na tych poletkach uprawiano pszenicę, stosując 

różne dawki fosforu - czystego składnika zawartego w nawozie sztucznym. Wyniki doświadczenia przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Dawka fosforu (kg/ha) 0 25 50 75 100 125 

Plon pszenicy (q/ha) 19 22 26 28 14 4 

a. Narysuj wykres przedstawiający zależność plonu pszenicy od dawek fosforu,  

 

 

b. Sformułuj wniosek wynikający z tego doświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 32. (2 pkt) 

Obrączkowanie zdrewniałego głównego pędu polega na usunięciu tkanek położonych na zewnątrz od kambium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roślina po takim zabiegu nadal rośnie i rozwija się, ponieważ powyżej i poniżej miejsca obrączkowania znajdują się 

rozgałęzienia pędu z liśćmi. Sformułuj wnioski dotyczące wpływu obrączkowania na transport: 

a) wody i soli mineralnych w tym pędzie, 

b) asymilatów w tym miejscu pędu, w którym usunięto tkanki. 

 

 

 

ZADANIE 33. (3 pkt) 

W ikrze składanej przez jedną samicę karpia znajduje się kilkaset tysięcy jaj. Jedna samica żółwia błotnego składa na 

lądzie kilkanaście jaj. Samica bociana składa w gnieździe kilka jaj. Sformułuj trzy wnioski dotyczące zależności między: 

a) sposobem zapłodnienia (zewnętrzne, wewnętrzne) a liczbą jaj składanych przez kręgowce, 

b) sposobem ochrony zarodków kręgowców a liczbą składanych przez nie jaj, 

c) opieką nad jajami i potomstwem a liczbą jaj składanych przez kręgowce. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 34. (3 pkt) 

Na przekroju poprzecznym przez łodygę ziemniaka (Solanum tuberosum L.) obserwujemy komórki kolenchymy 

(zwarcicy) kątowej występujące bezpośrednio pod skórką. Natomiast wewnątrz łodygi, w pierścieniu tkanki naczyniowej, 

występują promieniste rzędy włókien sklerenchymy (twardzicy). 

a) Określ, która z podkreślonych w tekście tkanek jest żywa, a która martwa. 

b) Wymień cechę budowy różniącą te tkanki. 

 

c) Określ jedną funkcję, jaką pełnią obie te tkanki w łodydze ziemniaka. 



 

ZADANIE 35. (1 pkt) 

Powstające coraz liczniej elektrociepłownie wpuszczają, do wód naturalnych wodę o temperaturze wyższej od temperatury 

wód naturalnych. Najczęściej zrzuty wód podgrzanych mają charakter stały i podnoszą temperaturę wody o kilka stopni. 

Określ jeden z możliwych skutków zrzutu cieplejszej wody do zbiornika naturalnego. 

 

 

 

ZADANIE 36. (2 pkt) 

I. Nagie skały stanowią skrajnie niekorzystne środowisko dla rozwoju żywych organizmów. W tych warunkach potrafią się 

utrzymać tylko porosty. To one jako pierwsze zasiedlają skały. Są to pierwsi producenci - pionierzy, którymi żywić się 

mogą pierwsi konsumenci - ślimaki poczwarówki, roztocze, skoczogonki. Jednocześnie bakterie zaczynają rozkładać 

martwe szczątki porostów i innych organizmów tam występujących. Tworzy się pierwszy bardzo ubogi ekosystem. 

II. Po wycinaniu drzew w lasach pozostają poręby. Na porębie znajduje się żywa gleba, wszystkie rośliny z wyjątkiem 

drzew, leśne zwierzęta bezkręgowe, grzyby, pierwotniaki i bakterie. W zupełnie nowych warunkach nasłonecznienia, 

wilgotności, siły wiatru itp. część organizmów musi zginąć, a na ich miejsce wejdą inne, kształtując ekosystem wg 

własnych potrzeb. 

a) Ustal, który z podanych opisów charakteryzuje sukcesję pierwotną, a który sukcesję wtórną. 

b) Określ różnicę między sukcesją pierwotną a wtórną. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 37. (3 pkt) 

Wykresy: zmiany liczebności osobników trzech populacji. 

Ustal, które wykresy (spośród A, B, C) przedstawiają: 

a) liczebność populacji, której organizmy są drapieżnikami dla osobników innej populacji zamieszkującej daną biocenozę  

b) liczebność populacji dostosowaną do pojemności środowiska 

c) liczebność populacji ginącej w danej biocenozie 

 

 

ZADANIE 38. (3 pkt) 

Agrobacterium tumefaciens jest bakterią glebową, która 

zakaża rośliny dwuliścienne powodując powstawanie, 

zwykle na łodygach, charakterystycznych guzowatych 

narośli. Oto schemat infekcji komórki roślinnej przez 

Agrobacterium tumefaciens. 

 

Ustal: 

a) w której strukturze komórki bakterii przedstawionej 

na rysunku zlokalizowane są „czynniki guzotwórcze", 

 

 

 

b) dlaczego zainfekowane komórki tej rośliny są transgeniczne, 

 

 

 

 

c) dlaczego przedstawiona infekcja warunkuje wytwarzanie guzowatych narośli. 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

Wyjaśnij, dlaczego jemioła występująca na różnych gatunkach drzew nazywana jest półpasożytem, pomimo że ma 

zdolność do fotosyntezy i przedstaw krótko, jak przystosowana jest do tego sposobu odżywiania się. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 40. (3 pkt) 

Glony występujące w morzach mają rozmieszczenie pionowe. W najgłębszych warstwach wód morskich można spotkać 

glony o zabarwieniu czerwonym (krasnorosty). Wyjaśnij, na czym polega przystosowanie tych roślin do procesu 

fotosyntezy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 41. (4 pkt) 

Schematy przedstawiają ruchy wody w jeziorze 

w ciągu czterech pór roku. 

 

 

 

W jakiej (jakich) porze (porach) roku w 

jeziorze może wystąpić niedostatek tlenu? 

Uzasadnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 42. (5 pkt) 

Mutacja to trwała zmiana w materiale genetycznym powodująca zmianę 

właściwości dziedzicznej organizmu. 

a) Podaj liczbę chromosomów, jaką będą miały zmutowane osobniki 

gatunków wymienionych poniżej: 

 cebula (2n =16)- triploid: 

 muszka owocowa (2n = 8) - monosomik w heterosomach: 

 człowiek (2n = 46) - trisomik w 21 parze chromosomów: 

b) Określ i uzasadnij, w jakiego typu komórkach  (haplo- czy diploidalnych) 

mutacja punktowa musi ujawnić się fenotypowo. 

c) Określ rodzaj mutacji, jaka zaszła w jądrze komórki  przedstawionej  na rysunku. 

 

 

ZADANIE 43. (5 pkt) 

„Procesy rekombinacji i niezależnej segregacji chromosomów w mejozie same przez się nie powodują zmian w częstości 

alleli w populacjach potomnych w stosunku do populacji rodzicielskich - zatem nie mogą być przyczyną ewolucji". 

Stwierdzenie to znane jest pod nazwą (zaznacz właściwą odpowiedź): 

a) prawo Haeckla, 

b) prawo Hardy-Weinberga, 

c) prawo Morgana, 

d) prawo Lamarcka. 

  

 

 

 



 

ZADANIE 44. (1 pkt) 

Torfowiska są to zbiorowiska roślinne związane ze środowiskami podmokłymi. Dominującymi roślinami niektórych z tych 

torfowisk, np. torfowisk wysokich, są mchy z rzędu torfowców, które odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami do 

magazynowania wody w martwych komórkach liści. Podaj jeden przykład znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce 

wodnej środowiska. 

 

 

 

 

ZADANIE 45. (3 pkt) 

Przedstawione niżej opisy form ochrony przyrody (A-E) przyporządkuj do odpowiednich nazw tych form. 

A. Są to pojedyncze cenne obiekty np. stare drzewa, wodospady, jaskinie, głazy narzutowe. 

B. Służą zachowaniu nie tylko wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych, ale również wartości historycznych i 

kulturowych. 

C. Chroni się tam szczególnie cenne przyrodniczo obszary o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. 

D. Naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew, wydmy, torfowiska, które pod pewnymi warunkami (odpowiednie przepisy) 

można użytkować. 

E. Służą ochronie cennych biocenoz/ ekosystemów o niedużej powierzchni. 

 

1.  Parki narodowe   2.  Parki krajobrazowe    

3.  Rezerwaty przyrody   4.  Pomniki przyrody   

 

ZADANIE 46. (2 pkt) 

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) są to organizmy (bakterie, rośliny, zwierzęta) uzyskane metodami 

inżynierii genetycznej. Szczególnie w Europie pojawiają się coraz częściej protesty przeciwko stosowaniu GMO. 

Argumentuje się, że genetycznie modyfikowane organizmy roślinne mogą wyprzeć inne rośliny z ich naturalnego 

środowiska. Podaj dwa argumenty, za pomocą których można wykazać, że genetycznie modyfikowane organizmy 

(GMO) mogą mieć pozytywne znaczenie zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE 47. (3 pkt) 

Zakłada się, że u człowieka zdolność zwijania języka w rurkę warunkowana jest jedną parą alleli niesprzężonych z płcią i 

jest cechą dominującą (A), a brak tej zdolności jest cechą recesywną (a). Kobieta mająca zdolność zwijania języka, ma 

córkę o takiej samej zdolności jak ona, oraz syna, który nie potrafi zwijać języka. Oboje dzieci mają tego samego ojca, 

który nie potrafi zwijać języka. Małżonkowie oczekują na narodziny trzeciego dziecka. 

a) Określ genotypy obojga rodziców. 

 

genotyp matki ............................................... genotyp ojca ............................ ..................... 

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie podaj, z jakim prawdopodobieństwem trzecie dziecko tej pary 

będzie miało zdolność zwijania języka w rurkę.  

 
Prawdopodobieństwo wynosi:  



 

ZADANIE 48. (3 pkt) 

Dioksyny to najbardziej trujące związki chemiczne uwalniane do atmosfery podczas niekontrolowanego spalania biomasy 

(np. liści, drewna) oraz odpadów organicznych. Są trwałe i kumulują się w ciele organizmów żywych. Poniższa tabela 

przedstawia wyniki badań zawartości dioksyn w mleku krów w dwóch wybranych krajach europejskich w latach 1988–

2002. 

 Zawartość dioksyn w mleku (w jedn. umownych) 

rok  

kraj  
Chorwacja  Niemcy  

1988  14  38  

1993  13  19  

2002  8  12  

 

a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy słupkowe 

ilustrujące zmiany, jakie zachodziły w zawartości dioksyn 

w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach 1988–

2002). 

 

 

 

 

 

b) Na podstawie danych z tabeli określ tendencję zmian 

zawartości dioksyn w mleku krów w obu badanych 

krajach oraz podaj jej prawdopodobną przyczynę. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Tradycyjna metoda uprawy ryżu polega na sadzeniu młodych roślin na polach zalanych wodą. Zapobiega to 

zachwaszczeniu pól oraz atakom chorób i szkodników, ale jest pracochłonne, wymaga dużych ilości wody, powoduje, że 

na zalanych polach powstaje metan, którego potencjał cieplarniany jest ponad 20 razy większy od potencjału CO2. Coraz 

popularniejszy staje się wysiew ryżu – tym bardziej że po zbiorach, gdy pola nie są zalane wodą, można na nich jeszcze 

wysiać pszenicę. Taki sposób uprawy ryżu daje wysokie plony, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, 

takie jak selekcja nasion, ich wstępne podkiełkowanie, odpowiednia głębokość siewu i terminowe stosowanie środków 

ochrony roślin oraz nawozów. Na podstawie: Na sucho, „Wiedza i Życie” nr 1, 2010. 

Biorąc pod uwagę skutki dla środowiska naturalnego, podaj jeden argument „za” i jeden argument „przeciw” 

stosowaniu nowej metody uprawy ryżu. 

 

 

 

 

ZADANIE 50. (3 pkt) 

Od lat w wielu krajach funkcjonują banki genów roślin uprawnych, w których przechowuje się ponad 60 tysięcy 

różnych genotypów. W Ogrodzie Botanicznym w Powsinie gromadzone są również zasoby genowe roślin: dziko rosnących, 

pokrewnych gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych ekosystemów naturalnych oraz licznych 

ekotypów. Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz potrzebę gromadzenia i przechowywania genotypów różnych 

gatunków. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 51. (2 pkt) 

W roku 2008 nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za odkrycie i wyizolowanie białka GFP (green fluorescent 

protein) wykazującego fluorescencję. Białko to emituje nikłe, jasnozielone światło w normalnym (widzialnym) świetle, a po 

naświetleniu ultrafioletem wykazuje wyraźną zieloną luminescencję. Możliwości wykorzystania tego białka mogą być 

wielorakie. Dokończ poniższe zdania przedstawiające dwie możliwości wykorzystania białka GFP, wpisując właściwe 

dla opisanych sytuacji zakończenia tych zdań. 

1. Przed kodonem stop sekwencji nukleotydów kodującej pewne białko wstawiono fragment DNA kodujący białko GFP. W 

 



 

konsekwencji powstanie białko fuzyjne, które po oświetleniu promieniami UV będzie wykazywać zieloną luminescencję. 

Działanie takie pozwoli na ……. 

 

 

2. Myszom zaimplantowano komórki nowotworowe z wklonowanym genem białka GFP. Dzięki temu będzie można 

zaobserwować …… 

 

 

 

ZADANIE 52. (1 pkt) 

Badano zmienność długości orzeszków turzycy piaskowej (Carex arenaria). W tym celu zmierzono, z dokładnością do 0,1 mm, 

długość 2200 orzeszków tej rośliny. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Długość orzeszków (w mm)  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  2,1  2,2  

Liczba orzeszków (w szt.)  15  73  379  637  612  355  111  17  1  

 

Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmienności tej cechy. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 53. (2 pkt) 

Na chromosomie Y w rejonie określanym jako AZFc jest zlokalizowany gen, którego mutacja objawia się oligospermią, czyli 

produkcją niewielkiej liczby plemników. Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia oligospermii u chłopca, którego ojciec 

posiada zmutowany allel tego genu. Odpowiedź uzasadnij. 

Prawdopodobieństwo (w %) : 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

ZADANIE 54. (3 pkt) 

Rodzice mają dwójkę potomstwa i spodziewają się kolejnego dziecka. Badania wykazały, że matka ma grupę krwi B, ojciec – 

grupę krwi A, starsze dziecko również grupę krwi A, a młodsze – ma grupę krwi 0. 

a) Zapisz genotypy obojga rodziców, stosując dla oznaczenia alleli grup krwi symbole IA, IB, i. 

 

Genotyp matki ........................................ Genotyp ojca ........................................  

b) Zapisz krzyżówkę ilustrującą dziedziczenie grup krwi w tej rodzinie i określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że 

kolejne dziecko będzie miało grupę krwi B. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 55. (2 pkt) 

Pingwiny magellańskie (Spheniscus magellanicus) poruszają się zarówno w 

wodzie, jaki na lądzie. Badano populację tego gatunku zamieszkującą obszar 

w pobliżu niewielkiego półwyspu. W punkcie X znajdowało się miejsce 

gniazdowania, a w zatoce w pobliżu punktu Y miejsce największej obfitości 

pokarmu. Okazało się, że pingwiny znacznie częściej wybierają drogę wodną, 

pomimo że mają do pokonania znacznie większy dystans i pływanie 

wymaga większego nakładu energii. Dlaczego pingwiny częściej wybierają 

drogę morską niż lądową? Podaj dwie przyczyny takiego zachowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZADANIE 56. (2pkt) 

W otoczce jądrowej obecne są pory, jakich nie mają błony innych organelli komórkowych. Przez te niewielkie otwory 

transportowane są różnego rodzaju substancje z jądra komórkowego do cytoplazmy i z cytoplazmy do jądra. Liczba porów 

w otoczce jądrowej jest różna w różnych rodzajach komórek i zależy od ich aktywności metabolicznej. 

a) Podaj po jednym przykładzie substancji, które przenikają z jądra komórkowego do cytoplazmy ............................., 

z cytoplazmy do jądra komórkowego ..................................................................................... . 

b) Wykaż związek pomiędzy aktywnością metaboliczną komórki a zwiększoną liczbą porów w otoczce jej jądra. 

 

 

 

 

ZADANIE 57. (3pkt) 

Skrobia ziemniaczana jest stosowana na szeroką skalę w przemyśle papierniczym i włókienniczym, ale aby móc ją 

wykorzystać, należy ze skrobi usunąć amylozę. Ten proces wymaga dużych ilości energii i wody, jest więc kosztowny, 

jednak uzyskane produkty są jakościowo lepsze i trwalsze. Jednym z osiągnięć biotechnologii jest zmodyfikowany 

genetycznie ziemniak, zwany amflorą, do którego wprowadzono jedynie dodatkową kopię jego własnego genu, co 

spowodowało zahamowanie ekspresji białka GBSS, odpowiedzialnego za biosyntezę amylozy – dlatego jego skrobia 

składa się wyłącznie z amylopektyny. Amflora została dopuszczona przez Komisję Europejską do uprawy w krajach 

Europy jedynie dla celów przemysłowych. Rolnicy, którzy uprawiają amflorę, są zobowiązani do przestrzegania wielu 

zasad, m.in. do zbioru plonów przed wyprodukowaniem nasion przez rośliny oraz zapobiegania pozostawianiu bulw 

ziemniaków a polu po zbiorach. 

a) Określ, czy ziemniak amflora jest organizmem transgenicznym. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego rolnicy są zobowiązani do zbierania z uprawy bulw amfory pzed wyprodukowaniem nasion. 

 

 

 

 

c) Biorąc pod uwagę możliwe skutki dla środowiska przyrodniczego, podaj jeden argument „za” uprawą amflory. 

 

 

ZADANIE 58. (7 pkt) 

Hemochromatoza pierwotna jest chorobą dziedziczną spowodowaną mutacją genu HFE, który znajduje się w chromosomie 

6. i odpowiada za kontrolę wchłaniania żelaza w komórkach nabłonka jelit. Efektem mutacji jest recesywny allel genu 

HFE, kodujący łańcuch białkowy enzymu, w którym tyrozyna została zastąpiona przez cysteinę. Skutkuje to zwiększonym 

pobieraniem żelaza z pokarmu i jego stopniowym gromadzeniem się w niektórych narządach, szczególnie w wątrobie, co 

może po latach wywołać uszkodzenia tych narządów. Choroba ujawnia się przeważnie dopiero pomiędzy 40. i 60. rokiem 

życia. U niektórych chorych może pozostać nierozpoznana, gdyż nie daje istotnych objawów. Częściej i we wcześniejszym 

okresie życia diagnozowana jest u mężczyzn niż u kobiet. Hemochromatozę leczy się objawowo: chorym 1–2 razy w 

tygodniu upuszcza się krew w celu zmniejszenia ilości zgromadzonego żelaza. Chorzy powinni także ograniczyć 

spożywanie mięsa oraz nie mogą stosować preparatów zawierających witaminę C. 
Na podstawie: www.prometeusze.pl/hemochromatoza.php [dostęp z dnia 12.10.2012] 

a) Oceń, które stwierdzenia dotyczące hemochromatozy są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz obok zdania literę F, 

jeżeli jest fałszywe, lub literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe. 

 P/F 

1. Przyczyną hemochromatozy jest mutacja chromosomowa.  

2. Hemochromatoza jest chorobą sprzężoną z płcią.  

3. Na wystąpienie objawów choroby wpływa dieta.  

b) Podaj, na czym polega mutacja powodująca zmianę w budowie białka kodowanego przez gen HFE. 

 

 

 

c) Określ, jakie jest prawdopodobieństwo (w %), że osoba chora na hemochromatozę przekazała zmutowany allel 

swojemu potomstwu. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

d) Oblicz, korzystając z prawa Hardy’ego-Weinberga, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba jest nosicielem 

allelu hemochromatozy, jeżeli w jej populacji częstość zmutowanego allelu genu HFE wynosi 0,05. 

 

 

e) Podaj cechę fizjologii kobiet, która jest przyczyną rzadszego niż u mężczyzn ujawniania się u nich 

hemochromatozy. Odpowiedź uzasadnij. 

 

f) Uzasadnij, dlaczego chorym na hemochromatozę zaleca się ograniczenie spożywania pokarmów mięsnych. 



 

ZADANIE 59. (2 pkt) 

Na rycinach przedstawiono związek pomiędzy średnią wysokością roślin krwawnika (w cm) a wysokością (w metrach nad 

poziomem morza) stanowisk, na których one rosną i z których pozyskiwano ich nasiona do doświadczenia. 

Postawiono dwie hipotezy: 

I. różnice w średnim wzroście roślin krwawnika są wynikiem modyfikującego wpływu czynników środowiska na rośliny ze 

stanowisk na różnej wysokości nad poziomem morza; 

II. różnice w średnim wzroście roślin krwawnika są efektem różnic genetycznych pomiędzy roślinami ze stanowisk 

położonych na różnej wysokości nad poziomem morza. 

 
Źródło: Biologia, N. A. Campbell (red.), Poznań 2012, str. 1173. 

 

Zaplanuj doświadczenie pozwalające rozstrzygnąć, która z hipotez (I czy II) jest prawdziwa. Określ, jaki wynik 

doświadczenia potwierdzi pierwszą, a jaki – drugą z hipotez. 

 

 

ZADANIE 60. (3 pkt) 

Informacja 1. W inżynierii genetycznej do transformacji bakterii używa się m. in. wektorów plazmidowych. Aby 

umożliwić wyselekcjonowanie bakterii, które pobrały plazmid, często stosuje się plazmid zawierający gen oporności na 

antybiotyk (np. ampicylinę).  

Informacja 2. Bakterie, które mają zdolność wytwarzania potrzebnych związków organicznych (np. aminokwasów) ze 

składników pożywki minimalnej, określa się mianem prototroficznych. Bakterie, które w wyniku mutacji utraciły 

zdolność syntezy danego związku chemicznego, to bakterie auksotroficzne. Na przykład auksotrofy lizynowe nie są 

zdolne do samodzielnego wytwarzania aminokwasu lizyny. 

Informacja 3. 

Aminokwas lizyna powstaje w kilkuetapowym szlaku metabolicznym. Każda reakcja tego szlaku jest katalizowana przez 

inny enzym. 

Informacja 4. Rewersja to mutacja odwracająca efekt fenotypowy poprzedniej mutacji. Przeprowadzono następujące 

doświadczenie: bakterie będące auksotrofami lizynowymi poddano transformacji plazmidem zawierającym gen 

oporności na ampicylinę. 

Na podstawie przedstawionych informacji 

a) zaproponuj dodatki do pożywki minimalnej, które pozwolą na wyselekcjonowanie 

1. auksotrofów lizynowych, które pobrały plazmid  

2. bakterii, które spontanicznie przeszły rewersję do prototrofii i pobrały plazmid 

b) określ, czy rewersja przywracająca bakterii zdolność do syntezy lizyny może dotyczyć genu innego enzymu tego 

szlaku niż pierwotna mutacja prowadząca do auksotrofii. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 61. (2 pkt) 

U pustułek dorosłe osobniki opiekują się młodymi. Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było zbadanie 

zależności pomiędzy wielkością lęgów pustułek a przeżywalnością najbliższej zimy przez rodziców opiekujących się tymi 

lęgami. Na diagramie przedstawiono wyniki doświadczenia. 

 
Źródło: Biologia, N. A. Campbell (red.), Poznań 2012, str. 1180. 

 

a) Sformułuj wniosek dotyczący szans na przeżycie najbliższej zimy przez dorosłe pustułki w zależności od wielkości 

ich lęgu. 

 

 

 

 

 

b) Wskaż korzyść dla gatunku pustułek wynikającą z takiego jak na diagramie zróżnicowania przeżywalności 

najbliższej zimy przez pustułki-rodziców różnej płci. 

 

 

 

 

ZADANIE 62. (1 pkt) 

Rośliny C4 mają nie jedno, jak rośliny C3, lecz dwa centra asymilacji CO2 w dwóch różnych typach komórek liścia. W 

dobie niedoboru żywności na świecie laboratoria genetyczne podjęły próby wprowadzenia genów warunkujących 

fotosyntezę typu C4 do genomu roślin uprawnych (o fotosyntezie typu C3). Oceń, czy przedstawiony projekt badań 

stanowi właściwy kierunek rozwoju inżynierii genetycznej. Uzasadnij swoje stanowisko jednym argumentem. 

 

ZADANIE 63. (5 pkt) 

W populacjach owadów społecznych, do których należy pszczoła miodna, występują formy różniące się sposobem 

zachowania, cechami morfologicznymi i fizjologicznymi. Przeciętna pszczela rodzina składa się zwykle z jednej matki, 

kilkuset lub więcej trutni i kilkudziesięciu tysięcy robotnic, nie licząc jaj, larw i poczwarek. Królowa roju jest prawie 

dwukrotnie większa od robotnicy i nie ma narządów umożliwiających zbieranie pokarmu, budowanie gniazda i karmienie 

larw. Jej zadaniem jest odbycie jedynego w życiu lotu godowego z trutniami i składanie jaj, z których wykluwa się cała 

reszta roju. Z niezapłodnionych jaj wykluwają się samce pszczoły – trutnie, a z zapłodnionych – pszczoły robotnice. 

Niektóre z larw wyklutych z zapłodnionych jaj mogą zostać w przyszłości matkami (gdy w ulu zabraknie królowej). 

W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się masowe wymieranie pszczół. Jedną z prawdopodobnych przyczyn mogą 

być zmiany środowiska spowodowane działalnością człowieka. Na podstawie: Tajemnice polskiej przyrody. Pszczoła miodna, 

Encyklopedia zwierząt i roślin, Warszawa 2007. 
a) Określ znaczenie opisanego w tekście zróżnicowania osobników tego samego gatunku dla funkcjonowania 

społeczności pszczół. 

 

 

b) Określ ploidalność (1n lub 2n) komórek somatycznych: 

1. królowej roju ............., 2. pszczoły robotnicy ............., 3. trutnia ............. . 

 

 

c) Podaj nazwę podziału komórkowego, jaki zachodzi w komórkach trutnia podczas wytwarzania plemników oraz 

nazwę podziału komórkowego u królowej roju podczas wytwarzania gotowych do zapłodnienia jaj. 

 

1. truteń ................................................ 2. królowa roju .......................... ....................... 

d) Określ, jaki procent identycznego DNA (pomijając mutacje) ma przeciętnie w stosunku do królowej roju (matki) 

 

1. robotnica .................., 2. truteń ................... . 

e) Wyjaśnij, uwzględniając znaczenie pszczół w przyrodzie, dlaczego ich masowe wymieranie może przyczynić się do 

zmian w składzie gatunkowym flory i fauny w danym ekosystemie. 



 

ZADANIE 64. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono dane dotyczące średniej zawartości mioglobiny w mięśniach szkieletowych wybranych ssaków 

lądowych oraz tych ssaków wodnych, które całe życie lub jego większość spędzają w toni wodnej, aktywnie pływając i 

nurkując.  

Ssak Zawartość mioglobiny [g/kg masy mięśniowej] 

Szczur 3,0 

Pies 6,0 

Człowiek 6,7 

Delfin butlonosy 32,5 

Morświn 41,0 

Foka pospolita 52,1 
Na podstawie: K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia zwierząt. Adaptacje do środowiska, Warszawa 1997. 

Wyjaśnij, uwzględniając rolę mioglobiny, związek dużej zawartości mioglobiny w mięśniach wymienionych ssaków 

wodnych ze środowiskiem i trybem ich życia. 

 

 

ZADANIE 65. (3 pkt) 

U kotów jedna para alleli (B i b) warunkująca barwę sierści jest sprzężona z płcią. Ruda barwa sierści jest warunkowana 

przez allel B (XB), natomiast barwa czarna – przez allel b (Xb). Osobniki heterozygotyczne mają barwę szylkretową (część 

włosów jest czarnych, część – rudych). 

a) Ustal, jaką barwę sierści miał samiec, jeżeli wśród jego potomstwa z rudą samicą jedno kocię było szylkretowe, a 

troje kociąt było rudych. Zapisz genotyp i fenotyp tego samca. 

 

Genotyp samca:   Fenotyp samca:  

b) Podaj płeć rudych kociąt w tym miocie. 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego wśród potomstwa tych kotów nie pojawią się szylkretowe samce. 

 

 

ZADANIE 66. (2 pkt) 

Badano częstość rekombinacji (% crossing-over) pomiędzy czterema genami: m, v, w oraz y, znajdującymi się na 

chromosomie X muszki owocowej. Uzyskano następujące wyniki: 

między m i v = 3,0 % 

między m i y = 33,7 % 

między v i w = 29,4 % 

między w i y = 1,3 % 

Na podstawie przedstawionych danych określ: 

a) które dwa geny leżą na chromosomie najbliżej siebie: 

b) kolejność czterech badanych genów na chromosomie: 

 

 

 

ZADANIE 67. (2 pkt) 

Jedną z podstawowych metod stosowanych w badaniach molekularnych i inżynierii genetycznej jest łańcuchowa reakcja 

polimerazy, czyli PCR. Reakcja ta umożliwia powielenie (amplifikację) w miliardach kopii fragmentu genomowego DNA 

w czasie krótszym niż kilka godzin. Pojedyncza cząsteczka DNA może zostać amplifikowana do ilości, które ułatwiają jej 

analizę, charakteryzację i dalszą manipulację genetyczną. PCR wykorzystuje się m.in. do analizy markerów, pozwalających 

stwierdzić podwyższone ryzyko nowotworów.  

Zaznacz dwie sytuacje, w których również wykorzystuje się reakcję PCR. 

A. W testach wykrywających obecność wirusów (np. wirusa HIV) i niektórych bakterii. 

B. Do wprowadzania do komórek roślinnych plazmidów z genami innych organizmów. 

C. W diagnostyce chorób genetycznych, np. mukowiscydozy, choroby Huntingtona. 

D. Do klonowania komórek w celach terapeutycznych, np. do leczenia chorób krwi. 

E. Do identyfikacji płci płodu w diagnostyce prenatalnej. 

 

 



 

ZADANIE 68. (2 pkt) 

W siatkówce oka komórki fotoreceptorowe (pręcikonośne i czopkonośne) zawierają barwnik wzrokowy, który składa się z 

absorbującej światło cząsteczki retinalu, pochodnej witaminy A, połączonej z białkiem − opsyną. Kiedy barwnik pochłania 

dostateczną ilość energii świetlnej, zostają zainicjowane przemiany fizykochemiczne retinalu, które prowadzą do powstania 

impulsów nerwowych w fotoreceptorach i ich przekazu z siatkówki do mózgu, co warunkuje widzenie. Komórki 

pręcikonośne reagują w niskich natężeniach oświetlenia, a czopkonośne – w średnich i wysokich. Siatkówka przystosowuje 

się do odbierania promieni świetlnych o różnym natężeniu. W zaadaptowanej do bardzo silnego światła siatkówce 

przeważająca część fotoreceptorów ma rozłożony barwnik wzrokowy i jest niepobudliwa. Adaptacja siatkówki do 

całkowitej ciemności trwa ponad godzinę. Dochodzi wtedy do resyntezy barwnika w fotoreceptorach. Dzięki temu jest 

odpowiednia ilość barwnika i minimalne natężenie promieniowania świetlnego może być odbierane przez maksymalną 

liczbę fotoreceptorów. Na podstawie: W.Z. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej 

i klinicznej, Warszawa 2007. 

a)  Uwzględniając mechanizm widzenia opisany w tekście, wyjaśnij, dlaczego człowiek po przejściu ze słonecznego 

miejsca do zacienionego pomieszczenia zaczyna dostrzegać zarysy przedmiotów dopiero po pewnym czasie. 

 

 

 

b) Wykaż zależność między niedoborem witaminy A w organizmie człowieka a pogorszeniem widzenia po 

zmierzchu. W odpowiedzi uwzględnij odpowiedni rodzaj fotoreceptorów. 

 

 

 

ZADANIE 69. (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono roślinę wilca ziemniaczanego, znaną 

pod nazwą „batat”. Jest to bylina powszechnie uprawiana w 

strefie międzyzwrotnikowej, na obszarach o wilgotnym 

i ciepłym klimacie. Bulwy korzeniowe tej rośliny, cenione jako 

pokarm człowieka, zawierają dużą ilość skrobi oraz inne 

węglowodany, a także białka, wiele witamin i składników 

mineralnych. 

a) Określ, do której grupy roślin – jednoliściennych czy 

dwuliściennych – najprawdopodobniej należy batat. 

Odpowiedź uzasadnij, podając widoczne na rysunku dwie 

cechy liścia typowe dla tej grupy. 

 

 

b) Przedstaw funkcję korzenia batata, inną niż utrzymywanie rośliny w podłożu i pobieranie wody z solami 

mineralnymi. Uwzględnij widoczne na rysunku przystosowanie w budowie korzenia do pełnienia tej funkcji. 



 

 

 

 

 

ZADANIE 1. Rysunek B. Znaczenie biologiczne- Przykłady: 

- pełni funkcję tkanki przewietrzającej rośliny 

- ułatwia unoszenie się organów roślinnych w wodzie 

 

ZADANIE 2.  

Przykład odpowiedzi: Chwytniki mszaków są pojedynczymi długimi komórkami, natomiast korzenie roślin nasiennych są 

organami wielokomórkowymi. 

 

ZADANIE 3. I - a, c, d, f; II - b, e, g. 

 

ZADANIE 4. Przykład: Listki mszaków, zbudowane z jednej lub wielu warstw komórek, mają zdolność do pobierania wody 

z wilgotnego powietrza, deszczu lub rosy. 

 

ZADANIE 5. a-4, b-1, c-3, d-2. 

 

ZADANIE 6. Najbardziej narażona na utratę tego polimofizmu jest populacja licząca 100 osobników, ponieważ im mniejsza 

populacja, tym większe prawdopodobieństwo przypadkowej utraty allelu (tym silniejszy dryf genetyczny). 

 

ZADANIE 7.  Drzewostan B jest bardziej wrażliwy na infekcje, ponieważ jest bardziej jednorodny genetycznie (pochodzi z 

nasadzeń); jego podatność na uszkodzenia okiścią i przymrozki wynika z nieprzystosowania do lokalnych warunków (obce 

pochodzenie siewek). 

 

ZADANIE 8. Ekspresja genu zależy od płci człowieka 

 

ZADANIE 9.  

a. Przykłady: energia świetlna; energia wiatru; energia geotermiczna.  

b. Należy poszukiwać takich źródeł, ponieważ: zasoby paliw kopalnych są ograniczone; spalanie paliw kopalnych przy-

czynia się do niekorzystnych zmian klimatu.  

 

ZADANIE 10. Przykład uzasadnienia: największe stężenie rtęci w tkankach sandacza wynika z faktu, że zanieczyszczenia 

metalami ciężkimi kumulują się w łańcuchach pokarmowych, a sandacz jest konsumentem najwyższego rzędu. 

 

ZADANIE 11.  

Nazwa choroby Typowy sposób przenoszenia choroby 

AIDS drogą płciową, przez transfuzję zakażonej krwi, przez iniekcję za pomocą niesterylnej igły lub 

strzykawki, wcześniej wykorzystanej przez chorą osobę (wystarczy wymienić jeden sposób) 

Choroba Creutzfeldta-

Jacoba 

spożycie mięsa lub innych produktów z wołowiny pochodzącej od bydła chorego na BSE 

Gruźlica drogą kropelkową 

Grypa drogą kropelkową 

Grzybica przez kontakt z obuwiem lub urządzeniami używanymi przez chorego 

Borelioza przez kleszcze 

 

ZADANIE 12. Przykłady: zasolenie; temperatura; obecność innych organizmów; głębokość; ruchy wody.  

 

ZADANIE 13. narysowanie diagramu z uwzględnieniem różnicy w liczbie ruchów wentylacyjnych przed zmianą i po 

zmianie wody w akwarium 

 

ZADANIE 14.  Dobór będzie eliminował mutację w genie 1; ponieważ ujawnia się ona w wieku przed-reprodukcyjnym 

(osoby, u których się ujawnia, nie pozostawią potomstwa). 

 

ZADANIE 15. a) 3 : 3 : 9. b) 960 różowe łodygi, 320 zielone łodygi. 

 

ZADANIE 16. Przykład: Wielkość materiału genetycznego. 

 

ZADANIE 17. 3, 5,  1, 4,  2. 

 

ZADANIE 18. 1 –B; 2 – F; 3 – E; 4 – A; 5 – D; 6 – C.  

 

ZADANIE 19. Antybiotyki służą grzybom i bakteriom do pozbywania się konkurentów. 

Biologia 14 
Odpowiedzi do zadań 



 

 

ZADANIE 20. Leczenie antybiotykami niszczy naturalną florę bakteryjną człowieka, w tym bakterie dostarczające mu 

niektórych witamin oraz chroniące przed organizmami chorobotwórczymi. Może powodować awitaminozę, a także wtórne 

infekcje, np. grzybicę. 

 

ZADANIE 21. a. Geny sprzężone (w tym samym chromosomie). b. Crossing-over. 

 

ZADANIE 22. a-2, b-3, c-1.  

 

ZADANIE 23. Przykład oceny metody: samice komarów, które kopulowały ze sterylnymi samcami, składają nie-zapłodnione 

jaja (pod warunkiem, że miały tylko jednego partnera). Tym samym ogranicza się liczebność. 

 

ZADANIE 24. Częstość allelu na czarną barwę sierści - 0,4  a na brązową barwę -  0,6 

 

 

ZADANIE 25.  a. 2 n - łupina nasienna, liścień, zawiązek pędu, zawiązek korzenia, 3 n – bielmo,  b. Łupina nasienna. 

 

ZADANIE 26. a) 1 - plazmogamia; 2 - kariogamia; 3 – mejoza; b) Grzybnia owocników jest dikariotyczna, co znaczy, że jest 

utworzona przez strzępki zbudowane z komórek dwujądrowych. 

 

 

 

ZADANIE 27. Przykłady (uczeń może podać inne): a) zamiast herbicydów – mechaniczne usuwanie chwastów; b) zamiast 

insektycydów - opryskiwanie upraw wywarami z odpowiednich roślin; c) zamiast nawozów sztucznych - nawozy 

naturalne. 

 

 

ZADANIE 28. a. AaDd, Aadd, aaDd, aadd; b. Aadd, aaDd; c. Za wykazanie, że wszystkie fenotypy byłyby w takich samych 

ilościach. 

 

ZADANIE 29. 3 - korzenie (-0,4Mpa), 1 - łodyga (-0,7Mpa), 2 - liście (-l,5Mpa) 

  

ZADANIE 30. a) rzęsa wodna, zielone glony, okrzemki; b) żaby, chrząszcze, larwy ważek, larwy muchówek, widłonogi, 

ślimaki, pierwotniaki, stułbie. 

 

ZADANIE 31. a) narysowanie wykresu; b) Przykład wniosku: zwiększanie dawek fosforu tylko do pewnej wartości (do 75 

kg/ha) powoduje wzrost plonu pszenicy, natomiast dalsze intensywne nawożenie fosforem obniża plony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 32. a) np. obrączkowanie nie ma wpływu na transport wody i soli mineralnych w tym pędzie; 

b) np. w tym miejscu pędu transport asymilatów nie będzie zachodził.  

 

ZADANIE 33.  

a) Zwierzęta, u których w procesie rozmnażania występuje zapłodnienie zewnętrzne (karp) składają znacznie większą 

liczbę jaj niż zwierzęta, u których występuje zapłodnienie wewnętrzne (gady i ptaki); 

b) zwierzęta, u których występuje efektywniejsza ochrona zarodków (gady i ptaki) - (błony płodowe, osłonki pergaminowe, 

osłonki wapienne), składają mniejszą liczbę jaj niż zwierzęta, u których brak tych struktur; 

c) zwierzęta, które opiekują się swoimi jajami i potomstwem (ptaki) składają najmniejszą liczbę jaj. 

 

ZADANIE 34. a) żywa - kolenchyma; martwa - sklerenchyma; 

b) np. ściana komórkowa komórek sklerenchymy zawiera ligninę, natomiast ściana komórkowa komórek kolenchymy nie 

zawiera ligniny; 

c) np. wzmacniają łodygę.  

 

ZADANIE 35. Przykłady możliwych skutków: 

-częściej i dłużej występują zakwity planktonu roślinnego, 

-bujnie krzewi się roślinność wodna, 

-gwałtownie przebiegają procesy gnilne.  

 



 

ZADANIE 36. a) I - sukcesja pierwotna; II - sukcesja wtórna; 

b) np. sukcesja pierwotna zachodzi na terenie, na którym dotąd nie było żadnej biocenozy, natomiast sukcesja wtórna 

zachodzi na terenie istniejącej już biocenozy.  

 

ZADANIE 37. 1 a) A; b) C; c) B. 

 

ZADANIE 38.  a) w plazmidzie bakterii; 

b) ponieważ mają w jądrze komórkowym wbudowany obcy materiał genetyczny - geny bakteryjne; 

c) ponieważ geny bakteryjne wbudowane w DNA komórek rośliny warunkują niekontrolowaną produkcję auksyn i 

cytokinin, które wpływają na intensyfikację podziałów komórkowych. 

 

ZADANIE 39. Jemioła pobiera wodę i sole mineralne od żywiciela. Ma korzenie przekształcone w ssawki, które wrastają do 

tkanki naczyniowej żywiciela i czerpią z niej wodę i sole mineralne. 

 

ZADANIE 40. Krasnorosty posiadają czerwony barwnik fikoerytrynę. Barwnik ten ułatwia wykorzystanie docierającej 

najgłębiej niebieskozielonej części światła. 

 

ZADANIE 41. latem; zimą. Uzasadnienie: 

Wody pobierają tlen przede wszystkim z atmosfery, a jego ilość w wodzie zależy od temperatury - im wyższa temperatura, 

tym rozpuszczalność tlenu w wodzie mniejsza — w upalne lato więc, kiedy dodatkowo cyrkulacja wody jest tylko 

powierzchniowa, może okresowo występować zjawisko niedoboru tlenu (zjawisko przyduchy). 

Zimą przy braku krążenia wody i w zamarzniętym zbiorniku również może wystąpić niedobór tlenu.  

 

ZADANIE 42.  

a) • cebula-triploid: 24 / 3 x 8, • muszka owocowa — monosomik: 7 / 8 - 1, • człowiek — trisomik: 47 / 46 + 1. 

b) komórki haploidalne. Przykład: Ponieważ w takich komórkach zmutowany gen jest w postaci jednego allelu i ujawni się 

bez względu na to, czy byłby w formie dominującej, czy recesywnej. 

c) Przykłady: • monosomik w autosomach, • aneuploid, • mutacja genomowa, • mutacja chromosomowa dotycząca ich 

liczby. 

 

ZADANIE 43. Odp. b. 

 

ZADANIE 44.  Chronią przed powodziami, gromadząc wodę w okresie intensywnych opadów i roztopów. 

 

ZADANIE 45. 

1.  Parki narodowe  C  2.  Parki krajobrazowe  B  

3.  Rezerwaty przyrody  E  4.  Pomniki przyrody  A  

 

 

ZADANIE 46. Przykłady argumentów dla człowieka: 

• Dzięki transgenicznym zwierzętom można produkować niektóre lekarstwa, np. hormony niezbędne w leczeniu osób 

chorych.  

• Rośliny transgeniczne mogą być odporne na mróz, mogą być dłużej przechowywane a te cechy są pożądane w rolnictwie.  

Przykład argumentu dla środowiska: 

  • Transgeniczne rośliny mogą być odporne na działanie szkodników, co może zmniejszyć użycie środków ochrony roślin i 

ograniczyć zatrucie nimi środowiska. 

 

ZADANIE 47 a) genotyp matki: Aa, genotyp ojca: aa, b) Przykład poprawnej odpowiedzi: 

 

♀ ♂ a  a  

A  Aa  Aa  

a  aa  aa  

Prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka ze zdolnością zwijania języka: 50% lub ½, lub 0,5. 
 

ZADANIE 48. 

a)  Można wykonać jeden wykres na wspólnej osi: oddzielnie dla Chorwacji i dla Niemiec albo jeden wykres dla Chorwacji 

i Niemiec w poszczególnych latach.   

b) Przykłady poprawnej odpowiedzi: Jest to tendencja spadkowa ponieważ, np. • najprawdopodobniej zmieniła się 

technologia budowy spalarni na bardziej przyjazną dla środowiska • wprowadzono ograniczenie spalania biomasy oraz 

odpadów organicznych, • wprowadzono odpowiednie regulacje prawne dotyczące uwalniania dioksan do atmosfery. 



 

 

ZADANIE 49. Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

Argument „za”: Metoda ta ogranicza powstawanie metanu, który przyczynia się do zwiększenia efektu 

cieplarnianego. 

Argument „przeciw”:  

- Stosowanie, przy tym sposobie uprawy ryżu, większych ilości środków ochrony roślin może doprowadzić do zatrucia 

różnych organizmów. 

- Stosowanie, w nowej metodzie uprawy ryżu, większych ilości nawozów może przyczynić się do eutrofizacji 

wód/przenawożenia gleb. 

 

 

ZADANIE 50. Np.: zachowanie bioróżnorodności; zachowanie genotypów najbardziej wydajnych gospodarczo organizmów; 

możliwość przeprowadzania badań genetycznych (tworzenie nowych odmian). 

 

ZADANIE 51.1) Działanie takie pozwoli naidentyfikację takiego białka. 2) Dzięki temu będzie można zaobserwować  

wystąpienie oraz rozwój chorób nowotworowych. 

 

ZADANIE 52. Najwięcej orzeszków (ponad połowa populacji) osiąga długości średnie, w przedziale 1,7-1,8 mm ). Dwa razy 

mniej jest orzeszków o milimetr dłuższych i krótszych od wcześniej wymienionych. Wartości ekstremalne (1,4 i 2.2) 

występują bardzo rzadko. 

 
ZADANIE 53. Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

• Prawdopodobieństwo : 100%, 

• Wraz z chromosomem Y syn otrzymuje od ojca allel warunkujący liczbę produkowanych plemników lub otrzymuje 

zmutowany allel. 

 

ZADANIE 54. a) Poprawna odpowiedź: Genotyp matki– IBi;  Genotyp ojca – IAi 

b) • Prawdopodobieństwo urodzenia się kolejnego dziecka z grupą krwi B: 25% 

 

 

ZADANIE 55. Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

1. Pingwiny lepiej pływają niż chodzą, więc drogą wodną szybciej dotrą do celu. lub lepiej poruszają się w wodzie niż na 

lądzie. 

2. W wodzie pingwiny mają większą szansę ucieczki przed drapieżnikiem niż na lądzie. 

 

ZADANIE 56. a) Substancje, które przenikają 

- z jądra komórkowego do cytoplazmy: RNA / niektóre rodzaje RNA / mRNA / tRNA /kompleks białko-rRNA / 

podjednostki rybosomów / nukleotydy 

- z cytoplazmy do jądra: białka / histony / enzymy / nukleotydy / ATP / kompleks białko-hormon Steroidowy 

b) Przykład poprawnej odpowiedzi: 

Im większa aktywność metaboliczna komórki, tym większa jest liczba porów w jej otoczce jądrowej, ponieważ do 

przebiegu procesów metabolicznych niezbędne są enzymy wytwarzane w cytoplazmie w procesie biosyntezy białka, a do 

tego procesu konieczne są cząsteczki mRNA powstające w jądrze komórkowym 

 

ZADANIE 57. a) Amflora nie jest organizmem transgenicznym, ponieważ 

- modyfikacja genetyczna prowadząca do jej wytworzenia nie polegała na wprowadzeniu genów innego organizmu do jej 

genomu; - modyfikacja genetyczna, dzięki której otrzymano tę odmianę polegała na zahamowaniu ekspresji własnego genu 

(a nie na wprowadzeniu genów innego organizmu). 

b) Rolnicy są zobowiązani do zbierania ziemniaków przed wytworzeniem nasion, aby uniknąć niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się amflory w środowisku. 

c) - Mniejsze zanieczyszczenie środowiska spowodowane mniejszym zużyciem energii i wytwarzaniem mniejszej ilości 

ścieków przez przemysł papierniczy i włókienniczy; - Ochrona zasobów wody / kopalin przez mniejsze ich zużycie przez 

przemysł papierniczy i włókienniczy. 

 

 

ZADANIE 58. a) 1. – F 2. – F 3. – P;  

b) W triplecie kodującym tyrozynę (w określonym miejscu tego genu) doszło do takiej zamiany jednego nukleotydu 

(najprawdopodobniej drugiego), że nowa trójka koduje cysteinę. (Jest to mutacja genowa / punktowa /substytucja / 

tranzycja lub transwersja). 

c) Prawdopodobieństwo wynosi 100%, ponieważ osoba chora jest homozygotą recesywną, a więc wszystkie jej gamety 

będą posiadały zmutowany allel i zawsze przekaże go potomstwu. 

d) 2 x 0,05 x (1 – 0,05) = 0,1 x 0,95 = 0,095. Prawdopodobieństwo bycia nosicielem allelu hemochromatozy w tej 

populacji wynosi 0,095 / 9,5%. 

e) Miesiączkowanie / menstruacja. Kobiety tracą żelazo wraz z krwią menstruacyjną, dlatego gromadzenie nadmiaru tego 

pierwiastka w narządach jest u nich znacznie mniejsze niż u mężczyzn. 



 

f) Mięso jest ważnym źródłem żelaza, dlatego jego ograniczenie w pożywieniu spowoduje mniejsze odkładanie się tego 

pierwiastka w narządach. 

 

ZADANIE 59. 

- Nasiona zebrane od roślin położonych na różnej wysokości n.p.m. należy wysiać (po kilkadziesiąt nasion z danego 

stanowiska) obok siebie na jednym ze stanowisk i porównać wysokość roślin, jakie z nich wyrosną – jeśli rośliny 

wyrosną zgodnie ze stanowiskiem, skąd pochodziły nasiona, to znaczy, że ich wzrost determinują geny, a jeśli 

wszystkie osiągną podobny do siebie wzrost, typowy dla stanowiska ich wysiania, to o wzroście roślin decydują 

wpływy środowiska. 

– Nasiona zebrane od roślin ze stanowisk położonych nisko n.p.m. należy wysiać (po kilkadziesiąt nasion z danego 

stanowiska) na stanowiskach położonych wysoko (lub odwrotnie) i sprawdzić, czy rośliny, jakie z nich wyrosną, 

zachowają wzrost typowy dla stanowiska, skąd pochodziły nasiona (dowód wpływu genów na wysokość roślin), czy dla 

stanowiska, na którym zostały wysiane (dowód wpływu środowiska na wysokość roślin). 

 

ZADANIE 60. a) 1. lizyna, ampicylina / lizyna, antybiotyk. 2. ampicylina / antybiotyk. 

b) Nie, rewersja nie może dotyczyć innego genu niż pierwotna mutacja, ponieważ bakteria z rewersją innego genu nadal 

miałaby zmutowany gen enzymu koniecznego do syntezy lizyny, a do syntezy lizyny niezbędne jest prawidłowe 

działanie wszystkich enzymów tworzących szlak syntezy tego aminokwasu. 

 

ZADANIE 61. a) – Im większy lęg, tym mniejsza szansa na przeżycie przez dorosłe pustułki najbliższej zimy. – Im mniejszy 

lęg, tym większa szansa na przetrwanie najbliższej zimy przez dorosłe pustułki. 

b) (Niezależnie od wielkości lęgu) szanse na przeżycie najbliższej zimy ma więcej samic niż samców, a to liczba samic 

silniej wpływa na rozrodczość populacji w kolejnym pokoleniu – im większa, tym lepiej dla populacji. 

 

ZADANIE 62. Przykłady odpowiedzi: 

— Uważam to za słuszny kierunek badań, gdyż wzrośnie produkcja żywności na świecie / zwiększy się produkcja 

węglowodanów. 

— Uważam, że nie jest to słuszny kierunek badań, ponieważ nie wszystkie zmodyfikowane genetycznie rośliny mogłyby 

przeżyć (np. w chłodnym klimacie), co byłoby nieopłacalne. 

 

ZADANIE 63.  

a) - Takie zróżnicowanie osobników w przypadku owadów społecznych ułatwia podział funkcji społecznych w populacji. - 

Zjawisko to umożliwia specjalizację poszczególnych osobników do pełnionych przez nie funkcji (w społeczności). 

b) królowa roju: 2n / diploidalna, pszczoła robotnica: 2n / diploidalna, truteń: 1n / haploidalny. 

c) samiec (truteń) – podziały mitotyczne / mitoza, samica (królowa roju) – podziały mejotyczne / mejoza. 

d) 1. robotnica 50% / 0,50 , 2. truteń 100% / 1. 

e) - Pszczoły zapylają rośliny kwiatowe (umożliwiając im rozmnażanie płciowe). Jeśli zabraknie pszczół, to zaczną 

wymierać niektóre gatunki roślin i w dalszej kolejności – żywiące się nimi zwierzęta. - Bez pszczół wiele roślin 

okrytonasiennych nie zostanie zapylonych, co może przyczynić się do przerwania wielu łańcuchów pokarmowych. 

 

ZADANIE 64. Przykłady poprawnej odpowiedzi: 

- Duża ilość mioglobiny, której funkcją jest magazynowanie tlenu, umożliwia ssakom wodnym, okresowo pobierającym 

powietrze, długotrwałe pływanie i nurkowanie.  

- Większa ilość mioglobiny w mięśniach ssaków wodnych umożliwia zmagazynowanie rezerwy tlenu potrzebnego do 

aktywnego pływania i nurkowania (w okresach pomiędzy wypływaniem na powierzchnię wody w celu pobrania 

powietrza). 

 

ZADANIE 65. a) genotyp samca: Xb Y fenotyp samca: czarny; b) płeć kociąt – samce; c) Przykłady poprawnej odpowiedzi: 

- Szylkretowa barwa sierści wymaga obecności obu alleli B i b, które mogą pojawić się jednocześnie tylko u samic, 

ponieważ samce wraz z jednym chromosomem X otrzymują tylko jeden z tych alleli. 

- Szylkretowa barwa sierści występuje tylko u heterozygot, a samce nie mogą być heterozygotami pod względem tego 

allelu, ponieważ mają tylko jeden chromosom X/ponieważ na ich chromosomie Y nie ma allelu warunkującego tę 

cechę. 

 

ZADANIE 66. a) najbliżej siebie leżą geny – w i y; b) kolejność genów: y, w, v, m / m, v, w, y 

 

 

ZADANIE 67. Poprawne odpowiedzi: A, C, E 

 

ZADANIE 68. 

a) Po przejściu ze słonecznego do zacienionego pomieszczenia dopiero po pewnym czasie dojdzie do 

resyntezy/odtworzenia wystarczającej ilości barwnika, żeby fotoreceptory mogły reagować na bodźce świetlne/żeby 

siatkówka przesyłała informacje do mózgu/żeby generowała impulsy nerwowe. 

b) Niedobór witaminy A skutkuje pogorszeniem widzenia po zmierzchu, ponieważ: • retinal jest pochodną witaminy A, a 

odpowiednia ilość tego barwnika w komórkach pręcikonośnych/pręcikach jest konieczna, żeby mogły one odbierać 



 

słabe bodźce świetlne/ odbierać małe natężenie światła/generować impulsy nerwowe,• upośledzona jest resynteza 

barwnika wzrokowego, niezbędnego w dużej liczbie komórekpręcikonośnych/pręcików odpowiedzialnych za widzenie 

przy słabym świetle/niskim natężeniu światła, • przy niedoborze witaminy A upośledzona jest resynteza retinalu w 

pręcikach. 

 

ZADANIE 69. 

a) Jest to (najprawdopodobniej) roślina dwuliścienna, ponieważ: 

• występuje nerwacja pierzasta/dłoniasta/siatkowa, • liść jest trójklapowy/blaszka liściowa jest klapowana/kształt blaszki 

liściowej jest sercowaty, • jej liście mają ogonki liściowe/liść składa się z blaszki liściowej i ogonka. 

b) • Funkcja spichrzowa/gromadzenie materiałów zapasowych dzięki obecności bulw/zgrubień zawierających dużo 

miękiszu spichrzowego. • Umożliwia przetrwanie/jest formą przetrwalną/przetrwalnikową w niesprzyjających 

warunkach dzięki gromadzeniu materiałów zapasowych w bulwach/ zgrubiałych częściach. • Bulwy (korzeniowe) 

umożliwiają rozmnażanie wegetatywne. 

 


