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LISTOPAD
2011

Za rozwiązanie

wszystkich zadań

można otrzymać

łącznie 60 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 

przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

BIOLOGIA

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 150 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 14 stron (za da -

nia 1–32). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą ce mu ze spo łu

nad zo ru ją ce go eg za min.

2. Od po wie dzi za pisz w miej scu na to prze zna czo nym przy każ -

dym za da niu.

3. Pisz czy tel nie. Uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym tu szem/

atra men tem.

4. Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze kreśl.

5. Pa mię taj, że za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga ją oce nie.

6. Pod czas eg za mi nu mo żesz ko rzy stać z li nij ki.

Ży czy my po wo dze nia!

Miejsce na identyfikację szkoły
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 1. (1 pkt)
Po ro sty to uni ka to we or ga ni zmy zbu do wa ne z dwóch kom po nen tów: grzy ba i glo nu. Jed ną z naj cie kaw -

szych oso bli wo ści bio che micz nych po ro stów jest moż li wość wy twa rza nia kwa sów po ro sto wych – związ ków

nie roz pusz czal nych w wo dzie. Kwa sy po ro sto we nie mo gą być wy twa rza ne przez po szcze gól ne kom po -

nen ty ple chy po ro sto wej – jest to wy nik po łą cze nia moż li wo ści syn te tycz nych grzy ba i glo nu. Ro la bio lo -

gicz na kwa sów po ro sto wych nie jest jesz cze osta tecz nie wy ja śnio na. 

Po daj naj bar dziej praw do po dob ną funk cję kwa sów po ro sto wych. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 2. (3 pkt)
Zwie rzę ta lą do we po ru sza ją się znacz nie szyb ciej od zwie rząt wod nych, po nie waż po wie trze sta wia opór

du żo mniej szy niż wo da (wo da jest o ok. 775 ra zy bar dziej gę sta od po wie trza). Wy róż nia się trzy pod -

sta wo we spo so by po ru sza nia się or ga ni zmów: ruch un du li po dial ny (za po mo cą wi ci i rzę sek), ruch peł -

za ko wa ty i ruch mię śnio wy. Ruch un du li po dial ny jest przy dat ny tyl ko w wo dzie, na to miast ruch

mię śnio wy mo że być wy ko rzy sty wa ny rów nież na lą dzie.

a) Po daj na zwę ru chu, za po mo cą któ re go po ru sza ją się pla nu la pa rzy deł kow ców i tro cho fo ra pier -
ście nic.

...........................................................................................................................................................

b) Przy po rząd kuj do każ de go ty pu ru chu mię śnio we go (I –IV) po jed nym przy kła dzie zwie rzę cia, u któ -
rego ten ruch wy stę pu je (A –E).

I. ru chy wy gię cio we

II. ru chy wio sło we

III. ru chy od rzu to we

IV. ru chy kro czą ce

I. ...…..          II. ...…..          III. ...…..          IV. ...…..          

Za da nie 3. (2 pkt)
Star sze sys te my kla sy fi ka cyj ne do pa try wa ły się po do bieństw grzy bów do ro ślin lub zwie rząt. Współ cze sna

sys te ma ty ka, również dzię ki me to dom bio lo gii mo le ku lar nej, podniosła grzy by do ran gi kró le stwa. 

Po daj dwie ce chy grzy bów upo dab nia ją ce je do ro ślin i dwie ce chy upo dab nia ją ce je do zwie rząt. 

Ce cha upo dab nia ją ca grzy by do ro ślin: 

..........................................................................................................................................................

Ce cha upo dab nia ją ca grzy by do zwie rząt: 

...........................................................................................................................................................

A. ho ma ry

B. ośmior ni ce

C. ki jan ki żab

D. żół wie mor skie 

E. nartniki
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 4. (3 pkt)
Zdol ność po zy ski wa nia po kar mu jest dla or ga ni zmów he te ro tro ficz nych wa run kiem ich prze trwa nia.

W przy ro dzie spo ty ka my róż no rod ne przy sto so wa nia do zdo by wa nia i tra wie nia po kar mu. 

Przy po rząd kuj podanym grupom heterotypów (I–V) po jednym przykładzie zwierzęcia (A–F), które
odżywia się w podany sposób. 

I. fil tra to ry A. strzy kwy

II. mu ło żer cy B. dżdżow ni ce 

III. pa dli no żer cy C. żu ki gno jo we 

IV. koprofagi D. sę py 

V. gle bo żer cy E. wa le nie fisz bi no we

F. ryjówki

I. ...…..          II. ...…..          III. ...…..          IV. ...…..          V. ...…..          

Za da nie 5. (2 pkt)
Me ta mor fo za to spo sób roz wo ju po stem brio nal ne go, w któ rym for ma lar wal na prze kształ ca się w po -

stać doj rza łą (ima go). Jest to pro ces pod le ga ją cy kon tro li ner wo wej i hor mo nal nej. 

Po daj na zwę hor mo nu po wo du ją ce go me ta mor fo zę ki jan ki oraz na zwę hor mo nu po wo du ją ce go me ta mor -
fo zę gąsienicy. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 6. (2 pkt)
U nie któ rych ro ślin na sien nych wy róż nia się dwa ro dza je przy ro stu: pier wot ny – obej mu ją cy wzrost zwią -

za ny z wy dłu ża niem, oraz wtór ny – zwią za ny ze wzro stem na gru bość. 

Podaj dwie korzyści przyrostu wtórnego dla roślin.

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

Za da nie 7. (2 pkt)
U pa rzy deł kow ców wy stę pu ją dwa list ki za rod ko we: ek to der ma i en do der ma. Po mię dzy ni mi znaj du je się

bez ko mór ko wa war stwa, zwa na me zo gleą. 

Po daj dwie róż ni ce mię dzy me zo gleą a trze cim list kiem za rod ko wym – me zo der mą. 

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

Za da nie 8. (2 pkt)
Ku ty ku la jest war stwą zło żo ną z wo sków i wyż szych kwa sów tłusz czo wych. Wy stę pu je na po wierzch ni

epi der my or ga nów nad ziem nych. Zde cy do wa nie grub sza ku ty ku la wy stę pu je u kse ro fi tów (ro ślin su cho -

lub nych) niż u hi gro fi tów (ro ślin wil go cio lub nych). Po sia da nie ku ty ku li ma wa dy i za le ty. 

Po daj jed ną wa dę i jed ną za le tę po sia da nia przez ro śli ny ku ty ku li. 

Za le ta: ...............................................................................................................................................

Wa da: ................................................................................................................................................
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 9. (2 pkt) 
Dra pież nic two to ro dzaj od dzia ły wa nia an ta go ni stycz ne go mię dzy or ga ni zma mi po le ga ją cego na tym, 

że osob ni ki jed ne go ga tun ku (dra pież cy) za bi ja ją zwie rzę ta na le żą ce do in ne go ga tun ku i ży wią się ni mi.

W to ku ewo lu cji dra pież ni ki zo sta ły wy po sa żo ne w róż no rod ne przy sto so wa nia do ta kie go try bu ży cia. 

Przyporządkuj podanym zwierzętom (I–IV) po jednym przykładzie przy sto so wania (A–E), któ re u nich
wy stę pu je. 

I. so kół A. od por ność na ja dy 

II. wil ki i or ki B. do sko na ły wzrok 

III. kameleon C. skry te pod cho dze nie

IV. kot D. wy trwa ły po ścig 

E. tech ni ki ka mu fla żu 

I. ...…..         II. ...…..         III. ...…..         IV. ...…..         

Za da nie 10. (3 pkt) 
Or ga ni zmy wy stę pu ją ce w bio ce no zie są po wią za ne róż no rod ny mi za leż no ścia mi. Te za leż no ści moż na

po dzie lić na an ta go ni stycz ne (nie ko rzyst ne) oraz nie an ta go ni stycz ne (ko rzyst ne). 

Uzu peł nij po niż szą ta be lę. 

Za da nie 11. (2 pkt)
Jed nym z ele men tów szkie le tu klat ki pier sio wej czło wie ka jest nie pa rzy sta kość pła ska, zwa na most kiem. 

Po daj dwie funk cje most ka. 

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

Or ga ni zmy
Ro dzaj za leż no ści 

(an ta go ni stycz na/nie an ta go ni stycz na)
Na zwa za leż no ści

so wy i my szo ło wy 

po lu ją ce na ten sam typ

zdobyczy

mrów ko jad 

i ter mi ty

łu bin i bak te rie 

bro daw ko we

pa pro cie epi fi tycz ne 

na tro pi kal nych drze wach
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 12. (3 pkt)
Wy kres przed sta wia krzy we wzro stu po -

pu la cji rzę sist ka po chwo we go (Tri cho mo -

nas va gi na lis) w wa run kach kon tro l nych

i z do dat kiem pre pa ra tu rzę sist ko bój cze -

go w zwięk sza ją cych się stę że niach.

Na pod sta wie: R. Ka dłu bow ski, Tło eko lo gicz ne 
na uk me dycz nych, [w:] Eko lo gia – jej związ ki z róż ny mi

dzie dzi na mi wie dzy, red. A. Kur na tow ska, 
War sza wa 2001.

a) Określ, któ rą cy frą ozna czo no ho dow lę w wa run kach kon tro l nych. 

...........................................................................................................................................................

b) Określ, któ rą cy frą ozna czo no krzy wą wzro stu rzę sist ka w wa run kach mak sy mal ne go stę że nia pre -
pa ra tu rzę sist ko bój cze go. 

...........................................................................................................................................................

c) Po daj dwa sposoby zarażenia człowieka rzęsistkiem pochwowym. 

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

Za da nie 13. (1 pkt) 
W ro śli nach po ziom jo nów K+ jest na ogół 5–20 ra zy wyż szy niż jo nów Na+. 

Po daj przy kład gru py eko lo gicz nej ro ślin będą cej wy ją tkiem od tej re gu ły. Wyjaśnij, jakie ma to dla nich
znaczenie. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 14. (1 pkt)
BZT5 (bio lo gicz ne za po trze bo wa nie na tlen) to wskaź nik za nie czysz cze nia wo dy mar twą ma te rią or ga nicz ną.

W prak ty ce ozna cza ilość tle nu po trzeb ną do roz kła du bio lo gicz ne go tej ma te rii w cią gu 120 go dzin (pię ciu dób). 

Sfor mu łuj wnio sek do ty czą cy za leż no ści mię dzy wzrostem zanieczyszczeń wody martwą materią
organiczną a wskaźnikiem BZT5. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 15. (2 pkt)
Wy róż nia się dwa ro dza je trans por tu przez bło -

ny bio lo gicz ne: trans port ak tyw ny i trans port

bier ny. Trans port ak tyw ny substancji przez

błony biologiczne za le ży od do pły wu ener gii

me ta bo licz nej w po sta ci ATP (ule ga za ha mo -

wa niu w wa run kach ogra ni cze nia me ta bo li -

zmu), na to miast trans port bier ny za cho dzi

nie za leż nie od do pły wu ener gii me ta bo licz nej. 

Obok przed sta wio no wy kres ob ra zu ją cy za leż -

ność trans por tu ak tyw ne go u ro ślin od do pły wu

ener gii me ta bo licz nej w wa run kach tle no wych

i bez tle no wych. 

Na pod sta wie: A. Szwey kow ska, Fi zjo lo gia ro ślin, Po znań 1998.

Określ dwa warunki przebiegu transportu aktywnego, które mogą spowodować jego zahamowanie. 

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

Za da nie 16. (3 pkt)
Obec nie u dzie ci co raz czę ściej po ja wia ją się ob ja wy aler gii po kar mo wej. Ob ja wy te moż na za kla sy fi ko -

wać (wg Cle ina) do trzech za sad ni czych grup: ob ja wy żo łąd ko wo -je li to we, ob ja wy skór ne, ob ja wy ze stro -

ny ukła du od de cho we go. 

Uzu peł nij ta be lę. Wpi sz wszystkie po da ne ni żej ob ja wy do od po wied nich ko lumn.

prze wle kły nie żyt no sa, za pa le nie za tok, po krzyw ka, za par cia, nie do ży wie nie, wy mio ty, bie gun ka, 

za pa le nie krta ni, ato po we za pa le nie skó ry, ast ma oskrze lo wa, bó le brzu cha

Ob ja wy żo łąd ko wo -je li to we Ob ja wy skór ne
Ob ja wy ze stro ny 

ukła du od de cho we go

p
o
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ra
n

ie
 j
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warunki
tlenowe

warunki
beztlenowe

0 2 4 6 8
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 17. (2 pkt)
Kwas al gi no wy jest pod sta wo wym związ kiem bu dul co wym ścian ko mór ko wych glo nów na le żą cych do gro -

ma dy bru nat nic. Ten zwią zek ma ogrom ne zna cze nie w go spo dar ce czło wie ka i z ro ku na rok zwięk sza

się tem po je go pro duk cji. 

Po niż sza ta be la za wie ra da ne do ty czą ce za war to ści pro cen to wej kwa su al gi no we go w sto sun ku do su -

chej ma sy nie któ rych ga tun ków bru nat nic.

Na pod sta wie: Z. Pod biel kow ski, Glo ny, War sza wa 1996.

Przed staw w po sta ci dia gra mu słup ko we go (uwzględ nij war to ści śred nie) za war tość pro cen to wą kwa su
al gi no we go w sto sun ku do su chej ma sy wszyst kich ga tun ków bru nat nic po da nych w ta be li.

Ga tu nek
Za war tość pro cen to wa w sto sun ku

do su chej ma sy

li stow ni ca pal cza sta (La mi na ria di gi ta ta) 15–40

li stow ni ca cu kro wa (La mi na ria sac cha ri na) 15–35

skrzy dli ca ja dal na (Ala ria escu len ta) 30–35

wor ko liść ko lan ko wa ty (Asco phyl lum no do sum) 20–30

morsz czyn pił ko wa ny (Fu cus ser ra tus) 18–28

morsz czyn pę che rzy ko wa ty (Fu cus ve si cu lo sus) 18–28

wiel ko morszcz (Ma cro cy stis sp.) 14–19
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 18. (2 pkt)
Hor mo ny ze wzglę du na struk tu rę che micz ną dzie li my na dwie grupy: ste ry do we i pep ty do we. Hor mo -

ny ste ry do we ma ją re cep to ry cy to pla zma tycz ne i dzia ła ją  przez uru cho mie nie syn te zy en zy mów de no vo.

Hor mo ny pep ty do we ma ją re cep to ry bło no we, dzia ła ją za po śred nic twem cAMP i ak ty wu ją już ist nie ją -

ce en zy my w ko mór ce. Od mien ny spo sób dzia ła nia hor mo nów ste ry do wych i pep ty do wych jest przy czy -

ną róż nic w szyb ko ści wy stę po wa nia bio lo gicz nych efek tów tych hor mo nów. Nie któ re le ki, na przy kład

pa pa we ry na lub teo fi li na, po wo du ją wzrost stę że nia cAMP w ko mór kach. 

a) Po daj nazwę gru py hor mo nów cha rak te ry zu ją cych się znacz nie dłuż szym cza sem wy stę po wa nia bio -
lo gicz nych efek tów jej dzia ła nia. 

................…………………………………………………………………………………………………...

b) Po daj nazwę gru py hor mo nów, któ re bę dą wy ka zy wa ły na si lo ne dzia ła nie pod wpły wem pa pa we ry ny
i teo fi li ny. 

................…………………………………………………………………………………………………...

Za da nie 19. (2 pkt)
Ry su nek przed sta wia dwóch przed sta wi cie li wy mar łej flo ry ro ślin na go na sien nych. 

a) Po daj na zwę ery geologicznej w dzie jach Zie mi, w któ rej po ja wi ły się ro śli ny na go na sien ne. 

...........................................................................................................................................................

b) Wy ja śnij, dla cze go w ko lej nej epo ce geo lo gicz nej ro śli ny nagona sien ne prze ję ły do mi na cję nad drze -
wia sty mi ro śli na mi za rod ni ko wy mi. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Voltzia

Walchia

pokrój
ogólny
drzewa

pokrój
ogólny
drzewa

gałązka
z igłami

fragmenty szyszek
(pojedyncza łuska nasienna)

łuska nasienna

nasiona

na)
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 20. (1 pkt)
Ma gnez jest bar dzo istot nym skład ni kiem chlo ro fi lu. 

Po daj na zwę struk tu ry ko mór ko wej, w któ rej znaj du je się po ło wa ma gne zu zma ga zy no wa ne go w li ściach. 

...........................................................................................................................................................

Za da nie 21. (1 pkt)
Ga me ta mę ska (plem nik) roz wi ja w pły nie na sien nym (sper mie) pręd kość do oko ło 5 cm/godz., na to -

miast ga me ta żeń ska (ko mór ka ja jo wa) jest prze no szo na przez ja jo wód do ja my ma ci cy znacz nie dłu żej

(4–7 dób). 

Wy ja śnij, czym jest spo wo do wa na różnica w prędkości przemieszczania się obu ga met. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 22. (2 pkt) 
Bru nat ni ce (Pha eophy ta) na le żą do naj wy żej uor ga ni zo wa nych ple cho wych glo nów wie lo ko mór ko wych.

Po ni żej przed sta wio no czte ry ga tun ki bru nat nic. Cy fra mi 1 i 2 ozna czo no od po wied nio spo ro fi ty i ga me -

to fi ty, na to miast li te ra mi ozna czo no po szcze gól ne ga tun ki: A – kło sek (Ec to car pus), B – dyk cjo ta (Dic -

ty ota), C – li stow ni ca (La mi na ria) i D – morsz czyn (Fu cus). 

a) Określ, któ re z tych glo nów prze cho dzą izo mor ficz ną prze mia nę po ko leń. Uza sad nij od po wiedź. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Określ na podstawie rysunku, jaki typ rozmnażania płciowego występuje u morszczyna. Podaj cechę,
która pozwoliła ci go rozpoznać.

...........................................................................................................................................................

A B C D

1

2
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 23. (3 pkt)
Ka nian ka (Cu scu ta) jest ro śli ną pa so żyt ni czą o sze ro kim za się gu wy stę po wa nia. Ist nie je około 170 ga -

tun ków, z cze go w Pol sce osiem. Naj po pu lar niej sze to ka nian ka po spo li ta oraz ka nian ka ma cie rzan ko -

wa, czę sto spo ty ka na na łą kach. Są to ro śli ny tru ją ce, sto so wa ne w ho me opa tii.

Ro śli na ta jest bez zie le nio wa i nie za ko rze nio na w pod ło żu. Nie ma ko rze ni, lecz ssaw ki wra sta ją ce

do tkan ki si to wo -na czy nio wej ro śli ny ży wi ciel skiej, z któ rej czer pie wo dę i skład ni ki od żyw cze. Tkan ka

prze wo dzą ca jest sil nie zre du ko wa na. Cien kie i wi ją ce ło dy gi są po zba wio ne li ści (u nie któ rych ga tun -

ków wy stę pu ją li ście drob ne i łu sko wa te). Kwia ty są obu pł cio we, za py la ne przez owa dy. 

Wskaż trzy cechy rodzaju kanianka świadczące o adaptacji do pasożytniczego trybu życia. 

1. .......................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

Za da nie 24. (2 pkt)
Ro śliny na sien ne sta no wią koń co we ogni wo ewo lu cyj ne go kształ to wa nia się or ga now ców. Dzie li my je

na na go na sien ne i okry to na sien ne.

a) Po daj nazwę elementu budowy kwiatu, na który pada ziarno pyłku w kwiecie roślin nagonasiennych
oraz okrytonasiennych. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Wy ja śnij, dla cze go ro śli ny na go na sien ne nie wy twa rza ją typowych owo ców. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 25. (1 pkt)
Ga me ty mę skie w świe cie zwie rząt ce chu ją się du żym zróż ni co wa niem kształ tów. Ga me ty żeń skie,

w prze ci wień stwie do plem ni ków, ce chu ją się znacz nie mniej szym zróż ni co wa niem kształ tów, ale róż nią

się zna czą co pod wzglę dem wiel ko ści. 

Wyjaśnij, dlaczego komórki jajowe zwierząt żyworodnych mają zazwyczaj niewielkie wymiary. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 26. (1 pkt)
Określ na pod sta wie ry sun ku, ja ki typ roz mna -
ża nia płcio we go wy stę pu je u za włot ni (Chla my -
do mo nas). Uza sad nij od po wiedź. 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Na pod sta wie: I. Rej ment -Gro chow ska, 
Cy kle roz wo jo we ro ślin, War sza wa 1986.

Zadanie 27. (2 pkt) 
Umaszczenie koni karych jest uwarunkowane dominującym allelem M, natomiast koni kasztanowatych

allelem m. W wyniku krzyżówki linii czystych koni karych i kasztanowatych otrzymuje się wyłącznie

konie kare.

a) Określ typ dziedziczenia umaszczenia ciała u koni. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Przedstaw efekt fenotypowy i genotypowy skrzyżowania dwóch koni karych z pokolenia F1. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Zadanie 28. (1 pkt) 
Dzię ki prze kształ ce niom za cho dzą cym w szpi ku kost nym do krą że nia do sta ją się ko mór ki wy spe cja li zo -

wa ne do peł nie nia okre ślo nych funk cji w or ga ni zmie. 

Podaj nazwę komórek krwi, które po opuszczeniu szpiku nie są jeszcze gotowe do pełnienia swoich
biologicznych funkcji. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

B'

A'

B

C

D

E

A
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Zadanie 29. (3 pkt) 
Na pię ciu szal kach Pe trie go umiesz czo no po 20 na sion psze ni cy. Pierw szą szal kę za la no wo dą de sty lo wa -

ną, a po zo sta łe za la no wod nym roz two rem chlor ku so du w podanych w tabeli wa rian tach stę że nio wych. 

Po ty go dniu okre ślo no licz bę skieł ko wa nych na sion. 

a) Przed staw pro blem ba daw czy te go do świad cze nia. 

...........................................................................................................................................................

b) Wskaż nu mer szal ki peł nią cej funkcję pró by kon tro l nej. 

...........................................................................................................................................................

c) Oceń, w któ rej szal ce si ła kieł ko wa nia na sion bę dzie naj słab sza. Uzasadnij od po wiedź. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Zadanie 30. (1 pkt) 
Olsza czar na to po spo li cie wy stę pu ją ce w la sach łę go wych drze wo, któ re go ko rze nie ma ją cha rak te ry -

stycz ne bro daw ki waż ne dla od ży wia nia drze wa. W bro daw kach wy stę pu ją pro mie niow ce, któ re wią żą

azot z po wie trza. 

Wskaż, jaką korzyść osiąga olsza czarna dzięki symbiozie z promieniowcami. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Numer szalki Petriego Stężenie pro cen to we roztworu

I 0%

II 0,05%

III 1,5%

IV 5%

V 10%

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



13

Biologia. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 31. (1 pkt) 
Wyjaśnij, dlaczego w czasie kariokinezy jąderko ulega zanikowi. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Zadanie 32. (1 pkt) 
Schemat przedstawia pewien proces biologiczny. 

Podaj nazwę tego procesu oraz ustal, kiedy zachodzi. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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