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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 

 

 

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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Egzamin maturalny z biologii 

Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (1 pkt) 

Badano produkty suchej destylacji dwóch próbek materia u pochodzenia ro linnego. 

W próbce I stwierdzono obecno  pary wodnej, siarkowodoru, amoniaku i dwutlenku w gla, 

a w próbce II tylko obecno  pary wodnej i dwutlenku w gla. 

Zaznacz nazw  grupy zwi zków organicznych, które wyst powa y w próbce I, a nie by o 

ich w próbce II. 

A. W glowodany 

B. W glowodory 

C. T uszcze 

D. Bia ka 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
W organizmie cz owieka wi kszo  komórek oddycha tlenowo. Jednak w niektórych 

komórkach, np. w erytrocytach, zachodzi oddychanie beztlenowe. 

Uwzgl dniaj c budow  i funkcj  erytrocytu, wyja nij, dlaczego nie zachodzi w nim 

oddychanie tlenowe. 

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

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

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

 

Zadanie 3. (2 pkt)  
Udzia  siateczki ródplazmatycznej g adkiej i szorstkiej w budowie komórki eukariotycznej 

zale y od rodzaju procesów metabolicznych zachodz cych w komórce. 

Zaznacz w tabeli liter  G procesy zachodz ce z udzia em siateczki ródplazmatycznej 

g adkiej i liter  S procesy zachodz ce z udzia em siateczki ródplazmatycznej szorstkiej. 
 

Lp Procesy zachodz ce w komórce G/S 

1. Synteza testosteronu w komórkach j der  

2. Gromadzenie jonów wapnia w komórkach mi nia sercowego  

3. Synteza enzymów w komórkach trzustki  

4. Zoboj tnianie trucizn w komórkach w troby  

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
J dro komórkowe zawiera j derko, którego funkcj  jest synteza rRNA i formowanie 

podjednostek tworz cych rybosomy. Dojrza e plemniki maj  haploidalne j dro komórkowe, 

bez j derka, z silnie skondensowan  chromatyn . 

Uwzgl dniaj c funkcj  plemników, wyja nij, dlaczego w ich j drach komórkowych 

nie wyst puj  j derka. 

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (2 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono dwa zestawy do wiadczalne, które przygotowali uczniowie 

w celu zbadania zjawiska osmozy. Dwa lejki nape nili 50% roztworem glukozy i szczelnie 

zamkn li celofanem. Dwie zlewki wype nili zimn  wod . Do drugiej zlewki dodali dwie y ki 

m ki ziemniaczanej (skrobi) i zawarto  intensywne wymieszali. W zlewkach umie cili lejki 

z roztworem glukozy, zaznaczaj c poziom cieczy w rurkach. Po kilku minutach 

zaobserwowali, e w obydwu zestawach do wiadczalnych poziom roztworu glukozy 

w rurkach lejków podnosi  si  w podobnym tempie. 

 

 
 

a) Sformu uj problem badawczy do przeprowadzonego do wiadczenia. 

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

b) Na podstawie wyniku do wiadczenia wyja nij, dlaczego ro liny magazynuj  skrobi , 

a nie glukoz . 

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

 

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

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Oce  prawdziwo  stwierdze  dotycz cych metabolizmu. Wpisz w odpowiednie miejsca 

tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest prawdziwe, lub liter  F, je li stwierdzenie jest 

fa szywe. 
 

  P/F 

1. 
W procesach anabolicznych produkty reakcji s  zwi zkami bardziej z o onymi 

ni  substraty. 

 

2. 
Energia uwalniana w procesach anabolicznych jest wykorzystywana 

do syntezy zwi zków budulcowych. 

 

3. 
Katabolizm to reakcje syntezy zwi zków z o onych z substancji prostych, 

wymagaj ce dostarczenia energii.  

 

 

 
Nr zadania 1. 2. 3 4 5a 5b 6. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 7. (2 pkt) 
Aktywno  enzymów mo e by  hamowana przez cz steczki zwane inhibitorami.  

Na schemacie przedstawiono dwa rodzaje hamowania aktywno ci enzymów. 

 

 
 

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

 

Na podstawie schematu opisz, na czym polega hamowanie: 

kompetycyjne (A) ....................................................................................................................... 

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

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

niekompetycyjne (B) .................................................................................................................. 

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

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

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
W peroksysomach znajduj  si  enzymy, które bior  udzia  w reakcjach utleniania zwi zków 

organicznych tlenem cz steczkowym. Produktem wielu z tych reakcji jest szkodliwy dla 

komórki, bardzo reaktywny nadtlenek wodoru (H2O2). Zabezpieczeniem przed H2O2 jest 

obecno  w peroksysomach enzymu katalazy, który rozk ada nadtlenek wodoru  

na wod  i tlen cz steczkowy.  

Uczniowie postanowili sprawdzi , czy w tkankach ro linnych wyst puje enzym katalaza.  

W tym celu w dwóch probówkach A i B umie cili równe obj to ci soku ze startego surowego 

ziemniaka. Sok w probówce A zagotowali i ostudzili, a nast pnie do obydwu probówek 

dodali tak  sam  ilo  roztworu H2O2  (wody utlenionej).  

a) W której z probówek (A czy B) zajdzie reakcja rozk adu H2O2 i jakie zmiany b d  

widoczne w tej probówce? 

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

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

b) Wyja nij, w jakim celu zagotowano sok w probówce A.  

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

....................................................................................................................................................... 
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Informacja do zada  9. i 10. 
W tabeli przedstawiono wyniki badania zale no ci aktywno ci kinazy pirogronianowej 

(kluczowego enzymu w procesie glikolizy) od pH w komórkach mi ni szkieletowych oraz 

ciany o dka pewnego kr gowca. 
 

Aktywno  kinazy pirogronianowej (j. umowne/g tkanki) 
Warto  pH 

w mi niach szkieletowych w tkankach ciany o dka 

6,0 67 41 

6,5 159 121 

7,0 168 135 

7,5 153 111 

8,0 126 86 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Na podstawie danych z tabeli wykonaj w jednym uk adzie wspó rz dnych wykres 

liniowy dla ka dej z tkanek przedstawiaj cy zale no  aktywno ci kinazy 

pirogronianowej od pH.  
 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Na podstawie powy szych danych sformu uj wniosek dotycz cy aktywno ci kinazy 

pirogronianowej w zale no ci od rodzaju tkanki i warto ci pH. 

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

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

Nr zadania 7. 8a 8b 9. 10. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B wyst puj ce w komórce ro linnej 

oraz procesy zachodz ce w tych strukturach. 

 
 

 
 

Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich zachodz . 

A. Struktura .........................................................       Proces ...................................................... 

B. Struktura .........................................................       Proces ...................................................... 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy ta my morskiej nale cej do zielenic. W cyklu 

tym wyst puje diploidalny sporofit oraz haploidalny gametofit, które maj  podobn  budow  

morfologiczn . 

 
 

 
ród o: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia. Podr cznik dla klasy I LO, Warszawa 1995 

 

a) Na podstawie powy szych informacji zapisz litery, którymi na schemacie oznaczono: 

Zarodniki ............................                      Gamety ............................  

b) Wpisz na schemacie liter  R w miejscu, gdzie zachodzi mejoza. 
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Informacja do zada  13. i 14. 
Na rysunkach poni ej przedstawiono przedstawicieli ró nych grup systematycznych 

stawonogów.  

Uwaga: nie zachowano proporcji wielko ci stawonogów. 
 

 
 

 
 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Przyporz dkuj poszczególne stawonogi do wymienionych grup, wpisuj c poni ej ich 

oznaczenia literowe.  
 

Owady ............................              Paj czaki ........................... 

Zadanie 14. (2 pkt) 
Wymie  dwie cechy budowy morfologicznej, które s  wspólne dla wszystkich 

stawonogów. 

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

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

 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Tlenek w gla(II) – czad jest gazem miertelnie truj cym dla cz owieka, natomiast owady 

mog  prawid owo funkcjonowa  tak e wówczas, gdy w otaczaj cym je powietrzu znajduje 

si  a  50% czadu, o ile zawiera ono odpowiedni  ilo  tlenu. 

Wyja nij, dlaczego czad nie jest gazem truj cym dla owadów. 

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

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

 

 

 

 

 
Nr zadania 11 12a 12b 13. 14. 15 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 2 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Poziom rozszerzony 
8

Zadanie 16. (1 pkt)  
Przeprowadzono do wiadczenia na karasiach i stwierdzono, e obni enie temperatury wody 

z 25 
o
C do 15 

o
C spowodowa o zmniejszenie ilo ci pokarmu pobieranego przez te ryby  

o po ow . 

Wyja nij, dlaczego wraz z obni eniem temperatury wody nast pi  spadek ilo ci 

pokarmu pobieranego przez karasie. 

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

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

 

Zadanie 17. (1 pkt) 
Na wykresie przedstawiono wyniki bada  zu ycia tlenu przez papu k  falist  w zale no ci  

od pr dko ci lotu. 
 

 
 

Na podstawie: K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia zwierz t. Adaptacja do rodowiska, PWN, Warszawa 1997 
 

Podaj optymaln , pod wzgl dem kosztów energetycznych, pr dko  lotu badanego ptaka. 

Odpowied  uzasadnij. 
 

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

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

Zadanie 18. (2 pkt) 
P uca ssaków maj  budow  p cherzykowat , a p uca ptaków charakteryzuj  si  budow  

kapilarn  (rurkowat ). Ponadto w uk adzie oddechowym ptaków wyst puj  worki powietrzne. 

Wyja nij, w jaki sposób s  wentylowane p uca tych zwierz t. 

Ptaki .............................................................................................................................................

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

Ssaki ............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
W funkcjonowaniu uk adu krwiono nego wa n  rol  odgrywaj  w troba i ledziona. 

Zaznacz poni ej funkcje ledziony. 

A. Magazynowanie krwi i uwalnianie jej w momentach wi kszego zapotrzebowania. 

B. Wytwarzanie hormonu przyspieszaj cego produkcj  czerwonych krwinek. 

C. Synteza cholesterolu. 

D. Namna anie limfocytów. 

E. Wytwarzanie fibrynogenu osocza krwi. 
 

Zadanie 20. (1 pkt) 
Proces krzepni cia krwi sk ada si  z wielu etapów prowadz cych do wytworzenia skrzepu. 

G ównym sk adnikiem skrzepu s  w ókna nierozpuszczalnego bia ka fibryny powstaj ce 

z rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu. Innymi sk adnikami osocza, bior cymi udzia  

w procesach krzepni cia krwi, s  protrombina oraz jony wapnia. 
 

 
 

Na podstawie schematu wyja nij, w jaki sposób na proces krzepni cia krwi wp ywa zbyt 

niski poziom wapnia w organizmie. 

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

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

Zadanie 21. (1 pkt) 
Oce  prawdziwo  stwierdze  dotycz cych odporno ci organizmu cz owieka. Wpisz 

w odpowiednie miejsca tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest prawdziwe, lub liter  F, je li 

stwierdzenie jest fa szywe. 
 

 P/F 

1. Mechanizmy obronne uruchamiane s  w zetkni ciu organizmu z antygenami.  

2. Odporno  komórkowa organizmu polega na reakcji antygenu z limfocytami T.  

3. Odporno  swoista organizmu ma charakter wrodzony.  
 

Zadanie 22. (2 pkt) 
Znajomo  mechanizmów obronnych organizmu pozwala na ich wykorzystywanie  

do wzmocnienia jego odporno ci, np. przez stosowanie szczepie  ochronnych. W niektórych 

sytuacjach zachodzi jednak konieczno  os abienia uk adu immunologicznego organizmu. 

Podaj przyk ad sytuacji, w której istnieje konieczno  os abienia uk adu 

odporno ciowego cz owieka, oraz powód takiego post powania. 

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

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

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

Nr zadania 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 2 1 1 2 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 23. (1 pkt) 
Na schematach I i II przedstawiono reakcj  ro liny na dzia anie bod ca fotoperiodycznego. 
Jest to ro lina dnia krótkiego, któr  hodowano w warunkach dnia d ugiego, co powodowa o, 
e ro lina nie kwit a. W celu okre lenia miejsca percepcji bod ca fotoperiodycznego 

przeprowadzono do wiadczenie, w którym okresowo zas aniano li cie (schemat I) lub 
wierzcho ek p du (schemat II) tej ro liny. Przebieg i wyniki do wiadczenia zilustrowano 
na poni szych schematach. 
 
 
 
 

 
 

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

 

Na podstawie wyników do wiadczenia ustal, czy miejscem percepcji bod ca 

fotoperiodycznego s  li cie, czy wierzcho ek p du ro liny. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

 

Zadanie 24. (1 pkt) 
Zaznacz zdanie, które zawiera poprawn  informacj  dotycz c  grzybów. 
 

A. Cia o grzybów, zwane grzybni , sk ada si  z rozga zionych strz pek otoczonych sztywn , 
zbudowan  g ównie z ligniny cian  komórkow . 

B. W cyklu rozwojowym workowców i podstawczaków wyst puje faza j der sprz onych 
(dikariofaza), krótsza u workowców, d u sza u podstawczaków. 

C. Wszystkie grzyby to organizmy heterotroficzne (saprobionty, paso yty, symbionty), które 
jako materia  zapasowy gromadz  g ównie glikogen i skrobi . 

D. Grzyby rozmna aj  si  wegetatywnie przez zarodniki, p ywki, fragmentacj  grzybni 
i bulwki przybyszowe. 

 

Zadanie 25. (1 pkt) 
Zaznacz zdania, które poprawnie opisuj  proces replikacji cz steczki DNA. 
 

A. Podczas replikacji DNA dwuniciowa helisa rozplata si  i ka da pojedyncza ni  s u y jako 

matryca do syntezy komplementarnej nici potomnej. 

B. Syntez  nowych nici DNA przeprowadza enzym polimeraza DNA, którego cz steczki s  

wbudowywane w powstaj c  ni  DNA. 

C. Kierunek syntezy obydwu potomnych nici DNA (nici prowadz cej i nici opó nionej) jest 

zgodny z kierunkiem przesuwania si  wide ek replikacyjnych i synteza odbywa si  

w sposób ci g y. 

D. Replikacja DNA ma charakter semikonserwatywny, poniewa  w sk ad ka dej potomnej 

cz steczki DNA wchodzi jedna oryginalna ni  macierzysta i jedna nowo zsyntetyzowana. 
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Zadanie 26. (2 pkt) 
Na chromosomie Y w rejonie okre lanym jako AZFc jest zlokalizowany gen, którego mutacja 

objawia si  oligospermi , czyli produkcj  niewielkiej liczby plemników. 
 

Podaj prawdopodobie stwo wyst pienia oligospermii u ch opca, którego ojciec posiada 

zmutowany allel tego genu. Odpowied  uzasadnij. 
 

Prawdopodobie stwo (w %) ........................................................................................................ 

Uzasadnienie ................................................................................................................................ 

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

 

Zadanie 27. (3 pkt) 
Rodzice maj  dwójk  potomstwa i spodziewaj  si  kolejnego dziecka. Badania wykaza y, 

e matka ma grup  krwi B, ojciec – grup  krwi A, starsze dziecko równie  grup  krwi A, 

a m odsze – ma grup  krwi 0.  

a) Zapisz genotypy obojga rodziców, stosuj c dla oznaczenia alleli grup krwi 

symbole I
A
, I

B
, i. 

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

b) Zapisz krzy ówk  ilustruj c  dziedziczenie grup krwi w tej rodzinie i okre l, jakie 

jest prawdopodobie stwo, e kolejne dziecko b dzie mia o grup  krwi B.  

            

 

  

   

   

Prawdopodobie stwo ....................................................................... 

 

Zadanie 28. (2 pkt) 
Terapi  genow  mo na stosowa  jako metod  leczenia chorych na nowotwory.  

W zwalczaniu czerniaka próbuje si  wykorzysta  nast puj c  metod : przygotowuje si  

genetycznie zmienione komórki nowotworu pacjenta, a nast pnie wprowadza si  je do jego 

organizmu. 
 

a) Wyja nij, dlaczego opisan  metod  mo na nazwa  „szczepionk  przeciwnowotworow ”. 
 

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

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

 

b) Okre l, czy taka „szczepionka przeciwnowotworowa” przygotowana dla 

konkretnego pacjenta b dzie skuteczna w terapii innego pacjenta. Odpowied  

uzasadnij. 
 

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

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

Nr zadania 23. 24. 25. 26 27a 27b 28a 28b 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 2 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 29. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono proces zró nicowanego sk adania genów. 

 
 

Na podstawie: E. Py ka-Gutowska, E. Jastrz bska, Biologia 3, Kielce 2003 

a) Na podstawie schematu wyja nij, w jaki sposób z informacji genetycznej jednego 

genu mog  powsta  ró ne bia ka. 

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

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

b) Wyja nij, na czym polega obróbka potranskrypcyjna. 

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

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

Zadanie 30. (2 pkt)  
Poni sze opisy dotycz  ró nych rodzajów zmienno ci. 

A. Prowadzi do powstania nowych alleli genów, które nie wyst powa y w uk adzie 

rodzicielskim, a tak e mo e prowadzi  do powstania zmian w strukturze lub ilo ci 

chromosomów.  

B. Warunki zewn trzne (temperatura, wiat o, czy rodzaj pokarmu) mog  modyfikowa  

efekty genów, przez co mog  wp ywa  decyduj co na w a ciwo ci fenotypowe organizmu. 

C. W wyniku segregacji chromosomów w mejozie lub losowego czenia si  gamet powstaj  

nowe kombinacje genów, co warunkuje ró norodno  fenotypow  potomstwa. 

a) Obok poni szych nazw rodzajów zmienno ci wpisz litery (A, B, C), którymi 

oznaczono ich opisy.  

1. fluktuacyjna ...............        2. rekombinacyjna ...............        3. mutacyjna ............... 

b) Podaj, która z wymienionych zmienno ci nie ma znaczenia ewolucyjnego. 
 

Znaczenia ewolucyjnego nie ma zmienno  .............................................................................. . 
 

Zadanie 31. (2 pkt) 

Rekin i delfin charakteryzuj  si  podobnym kszta tem cia a, mimo e nale  do ró nych grup 

systematycznych. 

Podaj nazw  procesu ewolucyjnego, którego skutkiem jest przedstawione podobie stwo, 

i wyja nij, jaka jest przyczyna tego procesu. 
 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (1 pkt) 
Opanowanie rodowiska l dowego przez ro liny odbywa o si  w procesie ewolucji stopniowo 

i by o wynikiem ich przystosowa  w budowie morfologicznej i anatomicznej. 
 

Do ka dego czynnika rodowiska l dowego dobierz jedno odpowiednie przystosowanie 

w budowie ro lin. 

 

Czynniki rodowiska l dowego Przystosowania w budowie ro lin 

1. Mniejsza dost pno  wody. 

2. Mniejsza g sto  powietrza ni  

wody. 

A. Tkanki wzmacniaj ce – kolenchyma 

oraz sklerenchyma. 

B. Skórka z aparatami szparkowymi. 

C. yko przewodz ce produkty asymilacji. 

D. Du a powierzchnia asymilacyjna li ci. 

 

 

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

 

Zadanie 33. (2 pkt) 
Pingwiny magella skie (Spheniscus magellanicus) poruszaj  si  zarówno w wodzie, jak 

i na l dzie. Badano populacj  tego gatunku zamieszkuj c  obszar w pobli u niewielkiego 

pó wyspu. W punkcie X znajdowa o si  miejsce gniazdowania, a w zatoce w pobli u 

punktu Y miejsce najwi kszej obfito ci pokarmu. Okaza o si , e pingwiny znacznie cz ciej 

wybieraj  drog  wodn , pomimo e maj  do pokonania znacznie wi kszy dystans i p ywanie 

wymaga wi kszego nak adu energii. 
 

 
 

Na podstawie: R. P. Wilson, Magellanic Penguins Spheniscus magellanicus commuting through San Julian Bay; 

 do current trends induce tidal tactics?, Journal of Avian Biology, 2003 

 

Dlaczego pingwiny cz ciej wybieraj  drog  morsk  ni  l dow ? Podaj dwie przyczyny 

takiego zachowania. 
 

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

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

Nr zadania 29a 29b 30a 30b 31. 32 33. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 2 1 2 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 34. (2 pkt) 
Nisz  ekologiczn  gatunku okre laj  dwie grupy czynników: biotyczne i abiotyczne. Czynniki 
ograniczaj ce zaw aj  nisz  ekologiczn  gatunku. Kiedy eksperymentalnie uprawiano 
oddzielnie dwa gatunki przytulii – hercy sk  i szorstkoowockow  na glebie kwa nej 
i zasadowej, ka dy z nich dobrze rós  na obu typach gleb. Wysianie ich na wspólnym 
stanowisku spowodowa o, e na glebie kwa nej przytulia hercy ska wypiera a 
szorstkoowockow , natomiast na glebie zasadowej szorstkoowockowa eliminowa a 
hercy sk . 
 

a) Na podstawie tekstu podaj czynnik ograniczaj cy, który spowodowa  zaw enie nisz 

ekologicznych dwóch gatunków przytulii uprawianych na wspólnym stanowisku. 
 

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

b) Podaj, jaki zakres tolerancji ekologicznej (w ski czy szeroki) reprezentuj  oba 

gatunki przytulii w stosunku do odczynu gleby. Odpowied  uzasadnij jednym 

argumentem. 

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

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

Zadanie 35. (1 pkt) 
Wróble i bociany s  ptakami siedlisk rolniczych. Wróbel jest g ównie ziarnojadem, natomiast 

pokarmem bociana s  drobne kr gowce i owady. Jedn  z przyczyn spadku liczebno ci wróbla 

mo e by  spadek dost pno ci miejsc l gowych. Wróble czasem zak adaj  swoje gniazda 

w dolnych partiach du ych gniazd bociana bia ego. 

Podaj nazw  przedstawionej zale no ci mi dzygatunkowej .................................................. 
 

Zadanie 36. (2 pkt) 
Na poni szym schemacie przedstawiono zmiany liczebno ci ptaków w Europie w latach 

1980–2002. 

 
Na podstawie: R. Laskowski, Ekotoksykologia, www.eko.uj.edu.pl 

 

a) Okre l tendencj  zmian liczebno ci ptaków siedlisk rolniczych. 

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

b) Podaj przyk ad dzia alno ci cz owieka, która wp ywa na zmian  liczebno ci ptaków 

siedlisk rolniczych.  

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (2 pkt) 
Jedn  z podstawowych metod stosowanych obecnie w badaniach molekularnych i in ynierii 

genetycznej jest PCR ( a cuchowa reakcja polimerazy). Jest to reakcja umo liwiaj ca 

powielenie (amplifikacj ) w krótkim czasie fragmentu genomowego DNA w miliardach 

kopii. Metoda ta pozwala na analiz  bardzo ma ych, wr cz ladowych ilo ci DNA. 

Podaj dwa przyk ady praktycznego zastosowania PCR. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 34a 34b 35. 36a 36b 37. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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