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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron 

(zadania 1 – 37). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Siarka jest jednym z pierwiastków biologicznie wa nych. 

Podaj, w jaki sposób siarka warunkuje tworzenie struktury bia ek. 

 

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

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

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
ciany komórkowe w komórkach ro linnych s  zbudowane g ównie z mikrofibryl 

celulozowych. W ókna celulozowe s  odporne na rozci ganie, a ich sposób u o enia  

w cianie komórkowej wp ywa na kierunek, w którym rosn ca komórka b dzie si  

powi ksza a. 

Na rysunkach A i B przedstawiono typy wzrostu komórek o ró nym sposobie u o enia 

mikrofibryl celulozowych. 

 

 

 

Na podstawie: A. Szweykowska, Fizjologia ro lin, Wyd. Naukowe UAM, Pozna  2000 

 

Zakre l liter , któr  oznaczono typ wzrostu  charakterystyczny dla komórek sitowych. 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Poni sze zdania dotycz  b on biologicznych. Zaznacz dwa, które s  nieprawdziwe. 
 

A. Wszystkie komórki s  otoczone b on  komórkow . 
 

B. Wewn trz komórek eukariotycznych znajduj  si  struktury otoczone jedn  lub dwiema 

b onami. 
 

C. Mimo ró nic funkcjonalnych wszystkie b ony w komórce zbudowane s  z dwuwarstwy 

lipidowej, w której znajduj  si  bia ka. 
 

D. Stosunek zawarto ci bia ek i lipidów jest taki sam dla ka dego rodzaju b ony 

komórkowej. 
 

E. Glikokaliks wyst puje na powierzchni b on komórkowych w komórkach 

prokariotycznych i eukariotycznych. 
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Zadanie 4. (3 pkt) 
Do do wiadczenia przygotowano trzy probówki zawieraj ce: 

probówka I – kleik z m ki ziemniaczanej 

probówka II – mi sz z jab ka 

probówka III – mi sz z owocu banana. 

Do ka dej z nich dodano kilka kropli p ynu Lugola (roztwór jodu w wodnym roztworze jodku 

potasu) – odczynnika do wykrywania skrobi. 

 

a) Sformu uj problem badawczy tego do wiadczenia. 

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

b) Wska  probówk , która stanowi prób  kontroln  w tym do wiadczeniu. 

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

c) Podaj, na jaki kolor zmieni si  zawarto  probówek, w których jest obecna skrobia. 

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

 

Zadanie 5. (3 pkt) 
Na schematach przedstawiono dwie struktury komórkowe: rybosom i proteosom. 
 

  

A. B. 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008 

 

a) Uzupe nij tabel , wpisuj c nazwy przedstawionych powy ej struktur komórkowych  

i zachodz cych w nich procesów. 
 

 Nazwa struktury Proces zachodz cy w tej strukturze 

A   

B   

 

b) Wyja nij, jakie znaczenie dla prawid owego funkcjonowania komórki 

ma wyst powanie w komórce obu tych struktur. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Poni ej opisano procesy zachodz ce w komórkach szparkowych. 
 

W wyniku aktywnego transportu w komórkach szparkowych gromadzi si  du o jonów 

potasowych (K
+
). Wskutek rozk adu skrobi i przekszta cania si  glukozy w komórkach tych 

gromadz  si  równie  ujemnie na adowane jony jab czanowe. Wzrost st enia obu 

wymienionych jonów powoduje obni enie potencja u osmotycznego wody w komórkach 

szparkowych w porównaniu z komórkami s siednimi. 
 

Wykre l z poni szego zdania niew a ciwe okre lenia spo ród wyró nionych kursyw , 

tak aby zdanie to stanowi o poprawne doko czenie powy szego tekstu. 
 

W wyniku opisanych procesów woda wnika do/wycieka z komórek szparkowych, co wp ywa 

na zmniejszenie/zwi kszenie turgoru komórki, a w konsekwencji otwieranie/zamykanie si  

szparek. 

 

Zadanie 7. (3 pkt) 
Adenozynotrifosforan (ATP) jest nukleotydem zawieraj cym w swojej cz steczce wi zania 

wysokoenergetyczne. Na schemacie przedstawiono budow  cz steczki (ATP). 
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a) Zaznacz strza kami na schemacie miejsca wyst powania wi za  wysokoenergetycznych 

w cz steczce ATP. 
 

b) Wyja nij, co oznacza termin „wi zanie wysokoenergetyczne”. 

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

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

 

c) Okre l, które stwierdzenie dotycz ce roli ATP w komórce jest prawdziwe, a które 

fa szywe. Wpisz w ostatniej kolumnie tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest 

prawdziwe, lub liter  F, je li stwierdzenie jest fa szywe. 
 

 P/F 

1. 
ATP jest no nikiem energii i bezpo rednim donorem energii w uk adach 

biologicznych. 
 

2. 
ATP mo e by  magazynowany w komórkach i wykorzystywany zale nie 

od potrzeb komórki. 
 

3. ATP, ulegaj c hydrolizie do ADP i Pi  lub do AMP i Pi, magazynuje energi .  
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono dwa g ówne kierunki metabolizmu: anabolizm i katabolizm. 

Poni ej numerami oznaczono zwi zki chemiczne lub grupy zwi zków chemicznych, które 

bior  udzia  w tych procesach. 
 

 

1. ATP       2. ADP + Pi      3. zwi zki prostsze      4. zwi zki bardziej z o one 
 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, 

PWN, Warszawa 2008 
 

Wpisz numery w a ciwych zwi zków lub grup zwi zków chemicznych bior cych udzia  

w procesach oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D. 

A. ............         B. ............        C. ............        D. ............ 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Wirusy ro linne przenoszone s  z ro liny na ro lin  przewa nie przez owady od ywiaj ce si  

sokiem ro linnym. Aby przenie  si  z zainfekowanej komórki ro linnej do komórki 

s siedniej, nie musz  dokonywa  lizy komórki lub odp czkowywa , tak jak wirusy 

zwierz ce. 
 

a) Podaj nazw  struktur wyst puj cych w komórce ro linnej, przez które mog  

przenosi  si  wirusy ro linne z komórek zainfekowanych do komórek s siednich. 

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

b) Podaj przyk ad funkcji, jak  te struktury pe ni  w komórce ro linnej. 

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

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

 

Zadanie 10. (2 pkt)  
Poni sze stwierdzenia dotycz  budowy i fizjologii bakterii. Zaznacz dwa stwierdzenia 

prawdziwe. 

A. Bakterie s  organizmami prokariotycznymi. 

B. Komórki bakteryjne dziel  si  mejotycznie. 

C. Bakterie mog  oddycha  tlenowo lub beztlenowo. 

D. W komórkach niektórych bakterii stwierdzono obecno  j dra komórkowego. 

E. Wszystkie bakterie s  heterotrofami. 
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Zadanie 11. (1 pkt) 
Sinice, podobnie jak ro liny, maj  zdolno  fotosyntezy. Ich podstawowym barwnikiem 

fotosyntetycznym jest chlorofil a, wspomagany przez karoten i fikobiliny. Donorem wodoru 

w procesie fotosyntezy u sinic jest woda. 
 

Zaznacz poni ej w a ciwe okre lenie fotosyntezy przeprowadzanej przez sinice. 

Odpowied  uzasadnij. 
 

A. Fotosynteza oksygeniczna (z wytworzeniem tlenu). 

B. Fotosynteza anoksygeniczna (bez wytworzenia tlenu). 
 

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

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budow  anatomiczn  odygi ro liny dwuli ciennej i ro liny 

jednoli ciennej. 
 

 
ród o: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia. Warszawa 1995 

Porównaj budow  anatomiczn  przedstawionych odyg i podaj dwie ró nice w ich 

budowie widoczne na schemacie. 

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

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

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

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

 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Na schematach przedstawiono przemian  pokole  i zmiany faz j drowych u ro lin l dowych. 
 

 
S – syngamia ( czenie si  gamet)     R – mejoza 

a) Zaznacz schemat, który przedstawia przemian  pokole  z dominacj  sporofitu. 

b) Z podanych ni ej nazw ro lin wybierz i podkre l t , której przemiana pokole  jest 

przedstawiona na schemacie A. 
 

mech p onnik       narecznica samcza       sosna zwyczajna      d b bezszypu kowy 
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Zadanie 14. (3 pkt) 
W tabeli przedstawiono dane dotycz ce intensywno ci transpiracji badanego gatunku ro liny 

zale nie od szybko ci wiatru. 
 

Szybko  wiatru (m/sek) 1 2 3 4 5 

Intensywno  transpiracji 

(jednostki umowne) 
15 32 42 48 52 

 

a) Narysuj wykres liniowy ilustruj cy zale no  intensywno ci transpiracji tej ro liny 

od szybko ci wiatru. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

b) Podaj dwa czynniki, inne ni  wymienione w zadaniu, które wp ywaj  

na intensywno  transpiracji u ro lin. 

1. ............................................................                       2. ............................................................ 
 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono mechanizm geotropizmu. Zarówno kierunkowy wzrost p du, jak 

i kierunkowy wzrost korzenia zale  od nagromadzenia si  auksyn w dolnej cz ci organów 

u o onych poziomo. 

 
Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, 

PWN, Warszawa 2008 

Na podstawie schematu wyja nij, z czego wynikaj  odmienne reakcje geotropowe p du  

i korzenia. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budow  wewn trzn  strunowca. 

 
Na podstawie: Biologia, pod red. A. Czubaja, PWRiL, Warszawa 1999 

Elementom budowy strunowca oznaczonym na schemacie literami A, B i C 

przyporz dkuj ich nazwy wybrane z poni szych. 

przewód pokarmowy        serce        cewka nerwowa        szkielet osiowy 
 

A. ........................................     B. ........................................     C. ........................................ 
 

Zadanie 17. (1 pkt) 
Na wykresie przedstawiono zale no  mi dzy mas  cia a (wielko ci ) a zu yciem tlenu  

u ró nych ssaków. 

 
Na podstawie: Biologia cz. 2, t. 2, pod red. R. Skoczylasa, Warszawa 2003 

Okre l zale no  przedstawion  na wykresie. 

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

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

Zadanie 18. (1 pkt) 
Biologiczny koszt rozmna ania p ciowego jest du y, je eli porówna  go z kosztem 

rozmna ania bezp ciowego. Je eli jednak istnienie p ci zosta o zachowane przez dobór 

naturalny, oznacza to, e musi by  ono pod pewnymi wzgl dami bardziej korzystne ni  

rozmna anie bezp ciowe. 

Uzasadnij stwierdzenie, e rozmna anie p ciowe jest korzystniejsze ni  rozmna anie 

bezp ciowe. 
 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. (1 pkt) 
Przeprowadzono nast puj ce do wiadczenie: 

Zap odnione jaja z o one przez samic  aligatora podzielono na trzy grupy i ka d  z tych grup 

umieszczono do inkubacji w innej temperaturze. Sprawdzano p e  wykluwaj cych si  

m odych osobników. 
 

Wyniki do wiadczenia: 

Grupa I – w temperaturze 30 °C wyklu y si  wy cznie samice. 

Grupa II – w temperaturze 32 °C
 
wyklu o si  86% samic i 14% samców. 

Grupa III – w temperaturze 34 °C wyklu y si  wy cznie samce. 

Sformu uj wniosek wynikaj cy z tego do wiadczenia. 

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

 

Zadanie 20. (1 pkt) 
Spo ród zamieszczonych poni ej stwierdze  dotycz cych hormonów zaznacz jedno, 

które jest nieprawdziwe. 
 

A. Hormony zapewniaj  homeostaz  organizmu dzi ki wielu procesom regulowanym  

na zasadzie sprz enia zwrotnego. 

B. Dzia anie fizjologiczne hormonów wyst puje przy stosunkowo ma ych ich st eniach  

w osoczu krwi. 

C. Pojedynczy hormon dzia a tylko na jedn  tkank , a jedna funkcja jest kontrolowana tylko 

przez jeden hormon. 

D. W warunkach prawid owych istnieje równowaga hormonalna, tzn. wytwarzanie danego 

hormonu jest ci le zrównowa one jego metabolizmem. 

 

Zadanie 21. (1 pkt) 
Uzupe nij systematyk  cz owieka, wpisuj c w wyznaczone miejsca (5–7) nazwy 

odpowiednich jednostek systematycznych. 
 

1. Królestwo   Zwierz ta 

2. Typ             Strunowce 

3. Podtyp        Kr gowce 

4. Gromada     Ssaki 

5. Rz d           ........................................................................ 

6. Rodzina      ........................................................................ 

7. Rodzaj        ........................................................................ 

8. Gatunek      Cz owiek rozumny 

 

Zadanie 22. (2 pkt) 
Rytm dobowy (oko odobowy) oznacza, e w ci gu doby (w czasie zbli onym do 24 godzin) 

zamyka si  jeden cykl zmian intensywno ci przebiegu niektórych procesów fizjologicznych. 

Zachodz  one wewn trz danego organizmu z udzia em jego w asnych mechanizmów, 

tzw. zegarów biologicznych. Czynnikiem steruj cym rytm dobowy jest wiat o i ciemno . 

Podaj dwa przyk ady rytmu dobowego cz owieka. 

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

2. ................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono antygeny grupowe poszczególnych grup krwi cz owieka  

i odpowiednie przeciwcia a znajduj ce si  w osoczu krwi. 
 

Grupa krwi 
Antygeny w b onach 

erytrocytów 

Przeciwcia a 

w osoczu 

0 brak anty-A, anty-B 

A A anty-B 

B B anty-A 

AB A, B brak 

 

Na podstawie podanych informacji uzupe nij poni sz  tabel . 
 

Osoba  

o grupie krwi 

Mo e by  dawc  krwi dla osoby 

z grup  krwi 

Mo e przyjmowa  krew od 

osoby z grup  krwi 

0   

A   

B   

AB   

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono wielokierunkowe dzia ania bia ek osocza krwi cz owieka 

tworz cych tzw. uk ad dope niacza. S  to: opsonizacja (op aszczanie) bakterii, które dzi ki 

temu mog  ulega  aglutynacji lub staj  si  podatne na fagocytoz  przez fagocyty (np. 

monocyty i neutrofile), pobudzanie fagocytów do przemieszczania si  w miejsce infekcji 

(chemotaksja), uszkadzanie (liza) cian komórkowych bakterii i otoczek wirusowych. 

 

 
Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008 

 

Spo ród nazw procesów podkre lonych w tek cie wybierz i zapisz nazwy tych, które 

oznaczone s  na schemacie  literami A, B, C i D. 

 

A. ...................................................        B. ................................................... 

C. ...................................................        D. ................................................... 
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Zadanie 25. (1 pkt) 

Geny odpowiedzialne za hemofili , daltonizm i dystrofi  mi niow  Duchenne`a s  sprz one 

z p ci . Choroby te warunkowane s  przez geny recesywne i ujawniaj  si  u m czyzn. 
 

Wyja nij, dlaczego choroba wywo ana allelami recesywnymi sprz onymi z p ci  zawsze 

ujawni si  u m czyzn. 

 

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

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

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

 

Zadanie 26. (2 pkt) 
Allele odpowiedzialne za pojawienie si  wielu chorób genetycznych powstaj  najcz ciej 

wskutek mutacji genowych. Wi kszo  tych alleli znajduje si  w chromosomach j drowych 

i dziedzicz  si  one zgodnie z prawami Mendla. Niektóre choroby genetyczne s  

spowodowane przez mutacje w genach mitochondrialnych. Mutacje w DNA mitochondriów 

komórkowych mog  upo ledza  wydolno  energetyczn  mitochondriów, a w efekcie 

funkcjonowanie komórek i tkanek. 

 

a) Zaznacz poni ej poprawn  odpowied  dotycz c  dziedziczenia chorób 

spowodowanych mutacjami w genach mitochondrialnych. 

A. S  dziedziczone po obydwojgu rodzicach.  

B. S  dziedziczone po matce.  

C. S  dziedziczone po ojcu. 
 

b) Spo ród wymienionych ni ej przyk adów tkanek podkre l dwie, w których skutki 

mutacji w DNA mitochondrialnym ujawni  si  najsilniej.  
 

nab onkowa        kostna       chrz stna       mi niowa       nerwowa       t uszczowa 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 
Sier  psów rasy labrador mo e by  czarna, br zowa lub ó ta. Czarny kolor sier ci 

warunkowany jest przez allel B, kolor br zowy przez allel b. Ujawnienie si  barwy sier ci jest 

mo liwe tylko w obecno ci allelu E, który nie odpowiada za syntez  barwnika,  

a jedynie za jego pojawienie si  we w osach psa. Je eli pies jest homozygot  ee, to barwa 

jego sier ci jest zawsze ó ta. 
 

Ustal, jak  barw  sier ci b dzie mia o potomstwo labradora br zowego, 

homozygotycznego pod wzgl dem obydwu par genów z labradork  ó t , homozygot  

pod wzgl dem genu dla barwy czarnej. 

 

a) Zapisz genotypy rodziców (P). 

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

 

b) Zapisz genotyp potomstwa (F1) i okre l jego fenotyp. 

Genotyp potomstwa (F1) ........................     Fenotyp potomstwa (F1) ......................................... 
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Zadanie 28. (2 pkt) 

W potomstwie rodziców pewnego gatunku zwierz t otrzymano zró nicowanie fenotypów,  

ze wzgl du na dwie cechy budowy morfologicznej, w stosunku  9 : 3 : 3 : 1. 

 

a) Uzupe nij poni sze zdanie. 

Rodzice opisanego potomstwa byli 

A. homozygotami dominuj cymi. 

B. homozygotami recesywnymi. 

C. heterozygotami jednolitymi fenotypowo. 
D. heterozygotami ró nymi fenotypowo. 

 

b) Podaj przyk ad zapisu genotypów rodziców.  

 

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

 

Zadanie 29. (2 pkt) 
Owca Dolly by a pierwszym sklonowanym ssakiem. Sklonowano j , przenosz c j dro 

komórkowe z komórki nab onkowej gruczo u mlekowego owcy rasy fi skiej  

do pozbawionego j dra oocytu owcy rasy szkockiej. Podzia  oocytu stymulowano impulsem 

elektrycznym, a powsta y zarodek przeniesiono do macicy matki zast pczej, któr  by a owca 

rasy szkockiej. Matka zast pcza urodzi a owc  rasy fi skiej – Dolly. 
 

Uzasadnij, e Dolly i jej genetyczna matka mia y ten sam genom j drowy, a ró ni y si  

genomem mitochondrialnym. 

 

Genom j drowy ............................................................................................................................ 

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

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

 

 

Genom mitochondrialny .............................................................................................................. 

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

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

 

Zadanie 30. (1 pkt) 
Aby uzyska  czysty czynnik VIII krzepliwo ci krwi, wykorzystano proces odwrotnej 

transkrypcji, w wyniku którego na matrycy eukariotycznego mRNA otrzymano tzw. cDNA. 

Uzyskany produkt (cDNA) jest pozbawiony intronów i innych sekwencji towarzysz cych. 

Za pomoc  wektorów wprowadza si  go do komórek bakterii, gdzie nast puje jego ekspresja. 

Wyja nij, dlaczego gen koduj cy bia ko organizmu eukariotycznego musi by  

wprowadzony do komórek bakterii w postaci cDNA. 

 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31. (1 pkt) 
Poni ej podano przyczyny miertelno ci w przyk adowych populacjach. 

Zaznacz dwie przyczyny, które powoduj  miertelno  niezale n  od zag szczenia 

populacji. 

A. miertelno  w populacji ptaków wywo ana ograniczeniem zasobów pokarmowych. 

B. miertelno  w ród jeleni spowodowana dzia alno ci  czynników chorobotwórczych lub 

paso ytów. 

C. Wygini cie niektórych ro lin na skutek silnych przymrozków na wiosn . 

D. miertelno  w populacji owadów spowodowana opryskiem rodkiem owadobójczym. 

 

Zadanie 32. (2 pkt)  
Zdarza si , e w biocenozie pojawia si  populacja nowego gatunku (II) o podobnych 

wymaganiach yciowych, jak istniej ca ju  w tej biocenozie populacja gatunku I. Populacja 

gatunku II jest bardziej pr na ekologicznie. Mo e to doprowadzi  do wymarcia populacji 

gatunku I, podczas gdy populacja II nadal rozwija si . 

Na rysunku przedstawiono fragmenty krzywych ilustruj cych zmiany liczebno ci 

populacji I i II w tej biocenozie. 

 

 
 

 

a) Doko cz powy szy szkic wykresu, tak aby przedstawia  zmiany liczebno ci populacji 

gatunku I i II zgodnie z opisem w tek cie. Przyjmij, e do momentu oznaczonego  

na rysunku liter  A populacja gatunku I wymiera, a populacja gatunku II osi ga 

wzgl dnie sta  liczebno . 

 

b) Oznacz krzywe na rysunku i podaj nazw  zale no ci, która zaistnia a mi dzy 

populacjami tych gatunków.  

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33. (1 pkt) 
U wi kszo ci gatunków l dowych ro lin naczyniowych wyst puje wspó ycie systemu 

korzeniowego z grzybni  niektórych gatunków grzybów zwane mikoryz . 

Na schemacie przedstawiono wp yw mikoryzy na wzrost siewek trawy Festuca ovina, 

w zale no ci od nawo enia azotowo-fosforowego (N + P).  
 

 

Na podstawie: J. Weiner, ycie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 1999 

Na podstawie wykresu podaj, w jakich warunkach uprawy Festuca ovina jest 

najbardziej widoczny wp yw mikoryzy na przyrost ro lin. 

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

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

Zadanie 34. (2 pkt)  
Spo ród pierwiastków niezb dnych do ycia ro lin najbardziej deficytowym dla ro lin 

okrytonasiennych jest azot. Jego g ównym rezerwuarem jest atmosfera, gdzie wyst puje on 

w formie cz steczkowej, ale w tej postaci potrafi  go wykorzysta  tylko nieliczne ro liny. 

Przez wi kszo  ro lin azot jest pobierany z gleby.  

Wyja nij, na czym polega ka dy ze wskazanych w tek cie sposobów pozyskiwania azotu 

przez ro liny okrytonasienne. 

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

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

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

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

 

Zadanie 35. (1 pkt) 
Oce  podane stwierdzenia dotycz ce sukcesji wtórnej i wpisz w tabeli liter  P, je eli 

stwierdzenie jest prawdziwe, lub liter  F, je eli stwierdzenie jest fa szywe. 

  P/F 

1. 
W wyniku sukcesji wtórnej odtwarza si  naturalne zbiorowisko 

charakterystyczne dla lokalnych warunków rodowiskowych. 
 

2. 
Wskutek sukcesji wtórnej zawsze nast puje odtwarzanie si  ekosystemu 

identycznego z tym przed zniszczeniem. 
 

3. 
Aby powstrzyma  sukcesj  wtórn  w zbiorowiskach pó naturalnych, stosuje si  

ochron  czynn . 
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Zadanie 36. (1 pkt) 
Niektóre organizmy, np. owady, upodobni y si  do innych organizmów lub do obiektów 

nieo ywionych. Na przyk ad motyl zwany wicekrólem (Limenitis archippus) przypomina 

ubarwieniem truj cego dla ptaków motyla monarcha (Danaus plexippus). Mog o to by  

spowodowane trwaj c  przez wiele pokole  selekcj , w wyniku której osobniki o mniej doskona ym 

„maskowaniu” by y zjadane przez drapie niki, a prze ywa y tylko te, których podobie stwo 

do truj cego „modela” by o wystarczaj co du e, aby drapie nika wprowadzi  w b d. 

Na schematach przedstawiono rodzaje doboru naturalnego. 

 
Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, 

PWN, Warszawa 2008 
 

Zaznacz schemat przedstawiaj cy ten rodzaj doboru naturalnego, który doprowadzi   

do opisanej w tek cie zmiany fenotypów. 

 

Zadanie 37. (1 pkt) 

W ród zamieszczonych poni ej stwierdze  dotycz cych dryfu genetycznego zaznacz  

to, które jest nieprawdziwe. 
 

A. Dryf genetyczny polega na zmianie w populacji frekwencji genów, spowodowanej 

wy cznie przyczynami o charakterze losowym. 

B. Cz sto ci genów w przypadku dryfu genetycznego podlegaj  bezkierunkowym 

fluktuacjom. 

C. Liczebno  populacji nie ma wp ywu na kierunek i nasilenie dryfu genetycznego. 

D. Dryf genetyczny obserwowany jest równie  w populacjach gatunków rozmna aj cych si  

bezp ciowo. 
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