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1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
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dysleksja

ROZWI¥ZANIA I ODPOWIEDZI



Zadanie 1 
Na rysunku przedstawiono tkank� okrywaj�c� (A – korzenia, B – li�cia). 

 
Nazwij struktury i podaj ich role w gospodarce wodnej ro�liny. 

 

Zadanie 2 
Poni�ej przedstawiono na schemacie ekspresje genów.  

 
Podaj nazwy poszczególnych etapów I i II oraz miejsce zachodzenia w komórce. 
 

Zadanie 3 
W populacji ludzkiej wyst�puj� dwa allele. Dominuj�cy warunkuje prawor�czno��, a recesywny 

lewor�czno��. Cechy te dziedziczone s� zgodnie z prawami Mendla. Prawor�czni rodzice posiadaj� syna 

lewor�cznego i prawor�czn� córk�.  

Czy taka sytuacja jest mo�liwa? (odpowiedz uzasadnij krzy�ówk�). 

Wypisz genotypy członków rodziny. 
 

Zadanie 4 
U owiec gen warunkuj�cy obecno�� rogów jest zlokalizowany w chromosomie X. Gen (R) warunkuje 

obecno�� rogów, jego allel (r) determinuje brak rogów. Skrzy�owano bezrog� owc� z rogatym baranem. 

a) Zapisz genotypy krzy�owanych osobników, stosuj�c oznaczenia wprowadzone w tek�cie. 

b) Czy b�d� wyst�powały rogi u samców i samic w pokoleniu F1 tej krzy�ówki? 
 

Zadanie 5 
Wykres przedstawia udział skóry i płuc w wymianie gazowej u �ab w cyklu rocznym.  

Zinterpretuj ró�nice w poborze tlenu przez skór� i płuca w zimie i latem. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Zadanie 6 
Uczniowie chcieli zało�y� hodowle pantofelków. Do hodowli wybrali przedstawicieli trzech gatunków: 

I - Paramecium burs aria, II - Paramecium jenningsi oraz III - Paramecium caudatum. Celem bada� było 

okre�lenie takich warunków hodowli, aby wszystkie gatunki mogły w niej egzystowa�. 

Jaka temperatur� uczniowie powinni utrzymywa� w akwarium, by prze�yły wszystkie gatunki? 
Na podstawie wykresu podaj przedział temperatury, w której teoretycznie powinny rozwin�� si� 

wył�cznie pantofelek Paramecium jenningsi. 

 

Zadanie 7 
Przedstaw prawidłowa kolejno�� procesów zwi�zanych z krzepni�ciem krwi 
(ułó�  litery w odpowiedniej kolejno�ci): 
A. Z płytek krwi wydostaje sie enzym. 

B. Płytki krwi gromadz� sie w miejscu uszkodzenia naczynia krwiono�nego. 

C. Niteczki fibryny tworz� gesty splot unieruchamiaj�cy erytrocyty. 

D. Powstaje skrzep zatykaj�cy uszkodzone naczynia krwiono�ne. 

E. Naczynie krwiono�ne zostaje uszkodzone. 

F. W obecno�ci enzymów i soli wapnia powstaje włókniste białko – fibryna 

     (z nieczynnego fibrynogenu). 

 

Zadanie 8 
Okre�l prawdziwo�� zda�. Przy ka�dym postaw liter� P (prawda) lub F (fałsz) w zale�no�ci od 

uznania. Podaj poprawna wersje zda� bł�dnych. 
A. Wyrostek robaczkowy jest cz��ci� jelita cienkiego. 

B. W�glowodory s� najbardziej energetycznym w�ród składników pokarmowych. 

C. Tłuszcze s� trawione w dwunastnicy. 

D. W �cianie przełyku znajduje sie dodatkowa warstwa mi��ni sko�nych ułatwiaj�c� przesuwanie 

     pokarmu. 

 

Zadanie 9 
Poni�ej przedstawiono narz�dy najcz��ciej atakowane prze raka u m��czyzn. 

 

Rak oskrzeli i płuc (33,20%), Rak �oł�dka (7,56%), Rak gruczołu krokowego (6,94%), Rak okr��nicy 

(5,90%), Rak p�cherza moczowego (4,12%), Rak trzustki (3,86%), Rak krtani (3,06%), Rak nerki 

(2,96%), Rak przełyku (2,48%), Rak odbytnicy (2,47%), Rak w�troby i przewodów  �ółciowych 

wewn�trzw�trobowych (2,02%),Rak odbytu i kanału odbytu (0,90%). 

 

Narysuj diagram słupkowy, który b�dzie wskazywał pi�� najcz��ciej atakowanych narz�dów  
u m��czyzn. Jakie układy u m��czyzn s� najbardziej nara�one na raka? Jak my�lisz z czym 
zwi�zane jest najcz�stsze wyst�powanie raka płuc u m��czyzn? 



Zadanie 10 

Uzupełnij tabel� wpisuj�c cechy charakteryzuj�ce dwa typy oddychania. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Na podstawie analizy powy�szych danych ustal i podaj, która z komórek (A czy B) b�dzie mie� 
wi�ksze zapotrzebowanie na glukoz�. Swoja odpowiedz uzasadnij jednym argumentem. 

 

Zadanie 11 
W czasie pierwszej ci��y ilo�� wytwarzanych przeciwciał anty-D w osoczu krwi matki Rh- zwykle jest 

niewielka lub s� w ogóle nieobecna i nie powoduje uszkodze� płodu. Przy ka�dej nast�pnej ci��y kr���ce 

we krwi matki przeciwciała, wspólnie z nowo syntetyzowanymi, uszkadzaj� płód, powoduj�c poronienie 

lub chorob� hemofiletyczna noworodka. 

Wyja�nij dlaczego pojawiaj� sie przeciwciała anty-D przy kolejnych ci��ach. 
 

Zadanie 12 
Na schematach przedstawiono trzy rodzaje fosforylacji. Przyporz�dkuj im nazwy z podanych poni�ej 

 i podaj przykład procesu biochemicznego, w czasie którego nast�puje ka�dy typ fosforylacji. 
 

a- fosforylacja 

fotosyntetyczna, 

b- fosforylacja 

oksydacyjna 

c- fosforylacja 

substratowa 

d- fosforylacja 

autotroficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - ………………………...…… 

II - …………………………..... 

III- …………………………… 

 

Cecha Oddychanie beztlenowe Oddychanie tlenowe 

Miejsce zachodzenia  
 

 

Substrat oddechowy 
glukoza 

 
 

Produkt ko�cowy  
CO2 + H2O 

 

Zysk energetyczny 
z 1 cz�steczki glukozy 

2 cz�steczek ATP 38 cz�steczek ATP 



Zadanie 13 
Na schemacie przedstawiano obieg w�gla w przyrodzie.  

Wpisz w miejsca oznaczone numerami I – IV nazwy odpowiednich poziomów troficznych. Podaj 
jak� rol� w obiegu w�gla odgrywa człowiek. 

 
 
I - …………………..…….…………… 

II - …………………….……………… 

III - …………………………………… 

IV - …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 14 
Poni�sze zdania charakteryzuj� podziały komórkowe. Przyporz�dkuj opisy wła�ciwym podziałom 
wpisuj�c oznaczenia literowe do odpowiednich rubryk tabeli. 
A. W jej wynik powstaj� jadra o równej liczbie chromosomów z komórka macierzysta. 

B. Ka�de z j�der potomnych po podziale zawiera tylko jeden z pary chromosomów homologicznych. 

C. W trakcie podziału zachodzi rekombinacja genów. 

D. Podział ten zapewnia stał� liczb� chromosomów dla ka�dego gatunku. 

E. W wyniku podziału powstaj� cztery komórki identyczne z komórka macierzyst�. 

F. Celem tego podziału jest zwi�kszenie ilo�ci komórek ciała danego organizmu. 

G. U wszystkich organizmów droga t� powstaj� gamety i zarodki. 

H. Ka�de z j�der potomnych w wyniku podziału zawiera tylko połow� informacji genetycznej komórki 

     macierzystej. 

Mitoza Mejoza Ani mitoza ani mejoza 

   

 

Zadanie 15 
Ro�liny w ró�ny sposób reaguj� na czas trwania okresów �wiatła i ciemno�ci. Wyró�niamy ro�liny dnia 

krótkiego RKD (np. tyto� szlachetny), które kwitn� wtedy, gdy w dziennym fotoperiodzie przewa�a faza 

ciemna – ponad 12 godzin. W ciemno�ci zachodz� w nich reakcje, które pobudzaj� kwitnienie.  

A poniewa� s� to reakcje bardzo wra�liwe na �wiatło, przerwanie okresu ciemno�ci, cho�by na krótka 

chwil�, powstrzymuje kwitnienie. Natomiast ro�liny dnia długiego RDD (np. szpinak) kwitn�, gdy w 

dziennym fotoperiodzie przewa�a faza jasna – ponad 12 godzin �wiatła. W zasadzie nie wymagaj� one 

wcale okresu ciemno�ci. Tu proces kwitnienia hamowany jest przez zbyt długi okres ciemno�ci. 

Ocen słuszno�� stwierdzenia I i II, wpisuj�c słowa prawda lub fałsz Ka�d� ocen� uzasadnij jednym 

argumentem. 
I. Na naszej szeroko�ci geograficznej zakwitnie tyto� szlachetny. 

II. Na naszej szeroko�ci geograficznej zakwitnie szpinak. 

III. Kiedy w czasie okresu ciemno�ci, na chwile zapalimy lamp�, to kwitn�� b�dzie tylko szpinak. 

IV. Kiedy w czasie okresu ciemno�ci, na chwile zapalimy lamp�, to kwitn�� b�dzie tylko tyto�. 

 
 

 



Zadanie 16 
We wszystkich komórkach organizmu człowieka mo�emy zaobserwowa� te same organnella. Jednak ich 

ilo�� i rozmieszczenie zale�y od funkcji pełnionych przez dana komórk�. Dla przykładu w komórkach 

wysp trzustki wyst�puje silnie rozwini�te retikulum szorstkie i liczne aparaty Golgiego, natomiast  

w włóknach mi��nia szkieletowego obserwujemy tysi�ce mitochondriów. 

Na podstawie tekstu uzasadnij, �e budowa komórki zale�y od pełnionych funkcji. Podaj inny 

przykład komórek, w których b�d� licznie wyst�powały mitochondria. 

 

Zadanie 17 
Wyró�niamy dwa typy odporno�ci odporno�� nieswoista i swoista. Pierwsza to mechanizmy broni�ce nas 

niewybiórczo przed wszystkimi patogenami, natomiast odporno�� swoista skierowana jest przeciwko 

konkretnemu antygenowi. Odporno�� uzyskana dzi�ki wprowadzeniu do organizmu chorego gotowych 

przeciwciał nazywa sie odporno�ci� swoista bierna, w odró�nieniu od odporno�ci swoistej czynnej, 

nabytej przez kontakt układu odporno�ciowego z antygenami. 

Na podstawie powy�szych informacji w�ród zda� od A do E wybierz dwa, które s� prawdziwe. 
A. Produkcja interferonu przez monocyty to odporno�� swoista czynna. 

B. Podanie surowicy przeciw t��cowej daje nam odporno�� swoist� czynna. 

C. Przykładem odporno�ci biernej jest wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B. 

D. Odporno�� swoista czynna nabywamy poprzez podanie szczepionki. 

E. Odporno�� swoista organizmu zapewnia miedzy innymi skóra, lizozym w �linie i pocie, kwas solny 

     w �oł�dku. 

F. Pij�c mleko matki, w którym znajduj� sie przeciwciała, dziecko nabywa odporno�� swoista bierna. 

 

Zadanie 18 
Stała Michaelisa, KM, to stała opisuj�ca powinowactwo enzymu do substratu. Jest równa stosunkowi sumy 

szybko�ci rozkładu kompleksu enzym–substrat do szybko�ci jego powstawania, jest wi�c miar� 

stabilno�ci tego kompleksu. Du�a warto�� KM wskazuje na słabe wi�zanie substratu, a mała – na silne 

wi�zanie substratu. Warto�� KM równa si� st��eniu substratu, przy którym szybko�� reakcji jest równa 

połowie szybko�ci maksymalnej. Zapisujemy j� dwoma liczbami oddzielonymi my�lnikiem (pierwsza 

liczba okre�la szybko��, druga st��enie substratu).  

 

 
 
Na podstawie tekstu wyznacz na wykresie stał� Michaelisa. Podaj warto�� KM odczytan� z wykresu. 



Zadanie 19 
Na schemacie przedstawiono jeden ze sposobów osmoregulacji u ryb. 

 
Jak� ryb�  przedstawia schemat (kostnoszkieletow� morsk� czy słodkowodn�)? Odpowied� 

uzasadnij jednym argumentem.  Czym spowodowane jest wnikanie wody do organizmu ryby. 
 

Zadanie 20 
Aby wykaza� geotropizm p�du i korzenia uczniowie przygotowali prostok�tn� płytk� owini�t� wilgotna 

bibuł�, do której przykleili namoczone nasiona lnu. Płytk� taka umie�cili w szczelnie zamkni�tej zlewce. 

Po 3-4 dniach obrócili płytk� o 180° i obserwowali wyniki. 

 

a) Sformułuj problem badawczy do tego do�wiadczenia. 

b) Jaka b�dzie reakcja p�dów i korzeni sadzonek na warunki jakie miały miejsce w czasie 
do�wiadczenia. Sformułuj wniosek z do�wiadczenia. 

 

Zadanie 21 
Na schemacie przedstawiono transport substancji przez błon� plazmatyczna. 

 

 
a) Podaj nazwy sposobów transportu substancji przez błon� plazmatyczna na schemacie 

A, B, C. Wyja�nij ich istot�. 

b) Okre�l, którym sposobem pobierane s� sole mineralne. 
 

Zadanie 22 
Izolacja geograficzna zapocz�tkowuj� proces specjacji, a nast�pnie w izolowanych populacjach gatunku 

rodzicielskiego narastaj� zmiany w skutek doboru naturalnego oraz dryfu genetycznego. 

Wska� czynnik niezb�dny, by te populacje przeobraziły sie w samodzielne gatunki. 
Jaki mo�e by� inny czynnik izoluj�cy populacje poza barier� geograficzn�. 
 

 
 

 
 

 



Zadanie 23 
Schemat obrazuje wyniki pewnego do�wiadczenia. Po jego analizie wykonaj zadania. 

 
 

a) Okre�l problem badawczy. 
b) Sformułuj wniosek wynikaj�cy z do�wiadczenia. 

c) Podaj rol�, jak� pełni w do�wiadczeniu ro�lina A. 
 
 

Zadanie 24 
Poni�ej zaprezentowano wyniki pewnych bada�. 

 
 

a) Zaproponuj temat bada�, których wyniki przedstawiono na wykresie. 
b) Zanalizuj wykres i zinterpretuj dostrze�one zale�no�ci. 

 


