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Rysunek i tekst (zdania od I do VIII) nale y wykorzysta  rozwi zuj c zadania: 29 – 34. 

 
I. Odbywaj cy si  w komórkach metabolizm stanowi ca okszta t procesów 

biochemicznych i towarzysz cej im przemianie energii. 

II. Na metabolizm sk adaj  si  dwa kierunki przemian: anabolizm i katabolizm. 

III. Wa n  rol  w przemianie materii i energii odgrywaj  enzymy, które obni aj  energi  

aktywacji reakcji.  

IV. Oprócz cz ci bia kowej (apoenzymu) liczne enzymy zawieraj  tak e cz  

niebia kow , stanowi c  koenzym lub grup  prostetyczn . 

V. Okre lone przemiany metaboliczne odbywaj  si  w cytoplazmie lub w wyst puj cych w 

niej organellach komórkowych. 

VI. W lizosomach, w rodowisku kwa nym (pH 5), s  rozk adane enzymatycznie 

makrocz steczki ró nych substancji, mi dzy innymi bia ka. Enzymy z lizosomów 

uwolnione do cytoplazmy (pH 7,2) tylko w minimalnym stopniu uszkadzaj  bia ka 

cytoplazmatyczne. 

VII. Cytoplazma jest zdolna do ruchu. Mo e on mie  charakter cyrkulacyjny lub rotacyjny. 

VIII. Wyst puj cy na terenie cytoplazmy system b on (siateczka ródplazmatyczna) dzieli j  

na obszary, w których mog  równocze nie zachodzi  ró ne, a nawet przeciwstawne 

reakcje biochemiczne. 

 

Zadanie 29. (2 pkt)  
Z powy szego tekstu podaj numery dwóch zda , które definiuj  metabolizm. 

 

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

 

Zadanie 30. (1 pkt)  
W zdaniu III wymieniono jedn  z w a ciwo ci enzymów. Przedstaw jej wp yw 

na przebieg reakcji metabolicznych. 

 

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

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

 

Zadanie 31. (1 pkt)  
Sformu uj hipotez , wyja niaj c  opisane w zdaniu VI nast pstwo uwolnienia enzymów 

z lizosomów do cytoplazmy. 

 

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

Schemat budowy 

komórki ro linnej 
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Zadanie 32. (2 pkt)  
Podaj nazwy i litery, którymi oznaczono na rysunku dwa sk adniki plazmatyczne 

komórki, z których jeden jest zwi zany z procesem katabolicznym, a drugi – z syntez  

glikoprotein. 

 

Proces kataboliczny: .................................................................................................................... 

Synteza glikoprotein: ................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 33. (1 pkt)  
Organellum oznaczone na rysunku liter  c posiada w swojej budowie cech , stanowi c  

przystosowanie do wymiany substancji z cytoplazm . Podaj nazw  tego organellum oraz 

cech  jego budowy. 

 

Nazwa: ......................................................................................................................................... 

Cecha budowy: ............................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 34. (2 pkt)  
W organellum oznaczonym na rysunku komórki ro linnej liter  d zachodz  ró ne przemiany. 

Jedn  z nich schematycznie przedstawiono poni ej. 

 

Na podstawie powy szych informacji okre l zmian  poziomu energetycznego i stopnia 

utlenienia produktu (Y) tej przemiany w stosunku do substratu (X).  

 

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

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

 

 

Zadanie 35. (2 pkt)  
Zakre l znakiem X liter  P, je eli odpowied  w tym wierszu tabeli jest prawdziwa, je eli 

jest fa szywa – zakre l liter  F. 

 

W procesie glikolizy bior  udzia  poni sze substancje i struktury:  

1. okre lony substrat organiczny P F 

2. ADP i Pi (fosforan nieorganiczny) P F 

3. tlen, jako ostatni akceptor wodoru w a cuchu oddechowym P F 

4. mitochondria z odpowiednimi enzymami  P F 

 

ATP NADPH2

X Y

ADP NADP 
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Zadanie 36. (2 pkt)  
Poni szymi wykresami zilustrowano wp yw temperatury na intensywno  fotosyntezy 

i oddychania komórkowego u pewnego gatunku ro lin, mierzon  w ró nych jednostkach 

umownych. 

 

 
 

Zaznacz dwa sformu owania (spo ród A, B, C, D, E), które trafnie interpretuj  wyniki 

bada  przedstawione w formie wykresów. 

 

A. Intensywno  wytwarzania materii organicznej przez badane ro liny jest wi ksza 

w temperaturze 25°C ni  w temperaturze 35°C. 

B. W temperaturze 35°C przyrost biomasy u badanych ro lin jest wi kszy ni  

w temperaturze 25°C. 

C. W temperaturze 25°C zu ycie materii organicznej u badanych ro lin przewy sza jej 

produkcj . 

D. Intensywno  procesu katabolicznego u badanych ro lin jest mniejsza w temperaturze 

25°C ni  w temperaturze 35°C. 

E. Intensywno  fotosyntezy ma najwi kszy wp yw na intensywno  oddychania 

w temperaturze od 25 do 35°C. 

 

 

Zadanie 37. (2 pkt)  
Ró norodno  biologiczna, czyli rozmaito  form oraz struktur ywej materii, jest efektem 

uzewn trzniania si  informacji genetycznej organizmów. Pe ny zakres ró norodno ci jeszcze 

nie zosta  poznany. Na Ziemi jest co najmniej 10 tys. typów ekosystemów (l dowych 

i wodnych), w których yje prawdopodobnie 5 – 30 mln gatunków. Poznanych i opisanych 

jest tylko oko o 1,5 mln gatunków. 

 

Okre l dwa rodzaje (aspekty) ró norodno ci biologicznej organizmów przedstawione 

w powy szym tek cie. 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 38. (1 pkt)  
Jednym z systemów stosowanych w klasyfikacji organizmów jest system pi ciu królestw. 

Poni ej przedstawiono schematycznie cztery organizmy (bez zachowania proporcji 

wielko ci), z których ka dy nale y do innego królestwa. 

 

 

 

 

 

 

 
1. 2. 3. 4. 

 

Zakre l znakiem X numer rysunku, na którym przedstawiono organizm zaliczany 

do królestwa Protista. 

 

 

Zadanie 39. (2 pkt)  
Bakterie wyst puj  w ca ej biosferze. 

Przedstaw dwie wybrane cechy bakterii, sprzyjaj ce rozpowszechnianiu si  tej grupy 

organizmów w biosferze. 

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

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

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

 

Zadanie 40. (2 pkt)  
Przez d ugi czas grzyby zaliczano do ro lin. Ró ni  si  od nich jednak wieloma cechami 

i dlatego wydzielono je w odr bne królestwo. 

Spo ród wymienionych ni ej cech budowy i funkcji organizmów wypisz (stosuj c 

oznaczenia literowe): 

a) dwie cechy ro lin ró ni ce je od grzybów. 

b) dwie cechy grzybów ró ni ce je od ro lin. 

 

Cechy budowy i funkcji organizmów 

A. Buduj  je komórki nieposiadaj ce ukszta towanego j dra. 

B. S  zbudowane z komórek eukariotycznych. 

C. Celuloza jest g ównym sk adnikiem ich cian komórkowych. 

D. ciany ich komórek s  zbudowane przewa nie z chityny. 

E. Organizmy te magazynuj  g ównie skrobi . 

F. Organizmy te s  wy cznie cudzo ywne. 

G. Mog  rozmna a  si  przez zarodniki. 

 

a) Cechy ro lin ró ni ce je od grzybów: ............................ 

 

b) Cechy grzybów ró ni ce je od ro lin: ............................ 
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Zadanie 41. (2 pkt)  
Cz sto  wyst powania grup krwi jest ró na w ró nych populacjach. Kilka przyk adów 

zawarto w poni szej tabeli. 
 

Populacja Grupa krwi (%) 

 0 A B AB 

Anglicy 46,7 41,7   8,6   3,0 

Finowie 34,1 41,0 18,0   6,9 

Polacy 33,4 38,5 19,5   8,6 

Arabowie 33,8 36,8 18,4 10,8 

Eskimosi 54,2 38,5   4,8   2,0 

 

Na jednym uk adzie wspó rz dnych w formie diagramu s upkowego zobrazuj 

porównanie cz sto ci wyst powania poszczególnych grup krwi u Finów i Eskimosów. 

 

 

Finowie         Eskimosi        

 

 

Zadanie 42. (2 pkt)  
Ró nice w budowie organów ro lin maj  zwi zek z funkcjami pe nionymi przez te organy. 

Wyka  s uszno  powy szego stwierdzenia na przyk adzie skórki korzenia i li cia ro lin 

okrytonasiennych. 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 43. (2 pkt)  
Organizmy mog  rozmna a  si  wegetatywnie, bezp ciowo i p ciowo. 

Porównaj wp yw rozmna ania p ciowego i wegetatywnego na ró norodno  potomstwa, 

uwzgl dniaj c istot  (natur  biologiczn ) tych procesów. 
 

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

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

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

 

Zadanie 44. (2 pkt)  
W poni szej tabeli przedstawiono dane dotycz ce wybranych cech ró nych ssaków. 

 
Rodzaj 

zwierz t 

Okres ci y 

(dni) 

Masa osobnika 

doros ego (kg) 

Dzik 126 200 

Ko  336 700 

Lis 52 10 

S o  600 5700 

ubr 290 1000 
 

Sformu uj przyk ad problemu badawczego, do rozwi zania którego mo na wykorzysta  

dane zebrane w tabeli oraz wniosek, wynikaj cy z interpretacji tych danych. 

 

Problem: ....................................................................................................................................... 

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

 

Wniosek: ...................................................................................................................................... 

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

 

Zadanie 45. (2 pkt)  
Dla zbadania wp ywu g boko ci siewu na kie kowanie nasion pewnego gatunku ro liny 

postawiono trzy hipotezy: 

a) nasiona (niezale nie od wielko ci) wysiane na ró nych g boko ciach kie kuj  

niejednocze nie, 

b) z nasion posianych g boko tylko nasiona du e wytwarzaj  siewki, 

c) z nasion posianych p ytko tylko nasiona ma e wytwarzaj  siewki. 
 

Przedstaw s ownie lub w formie schematycznego rysunku propozycj  doboru wielko ci 

nasion i sposobu ich rozmieszczenia (w jednym pojemniku z gleb ) do do wiadczenia, 

umo liwiaj cego równoczesne sprawdzenie s uszno ci wszystkich powy szych hipotez.  
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Zadanie 46. (2 pkt)  
Poni ej przedstawiono jeden z przyk adów przejawu ró norodno ci organizmów w wiecie 

zwierz t (ssaki z rodziny psowatych).  

 
Interpretuj c powy sze rysunki (i ich opisy): 

a) sformu uj prawid owo , której przejawem jest zró nicowanie wielko ci uszu 

u przedstawionych zwierz t, 

b) podaj znaczenie przystosowawcze tej cechy do rodowiska ycia przedstawionych 

zwierz t. 

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

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

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

 

 

Zadanie 47. (2 pkt)  

 
   Rys. A           Rys. B       Rys. C 

 

Ro liny o li ciach przedstawionych na rysunku B powstaj  w wyniku krzy owania si  

w warunkach eksperymentalnych osobników o li ciach takich, jak na rysunkach A i C. Forma 

B jest p odna i krzy uje si  z formami rodzicielskimi A i C, które maj  w naturze odmienne 

zasi gi geograficzne, nieco na siebie zachodz ce. Tam, gdzie formy A i C wyst puj  obok 

siebie, licznie wyst puj  tak e miesza ce B. 

Na podstawie analizy powy szych informacji ustal, czy ro liny o li ciach takich, jak 

na rysunkach A i C nale  do jednego czy dwóch gatunków. Odpowied  uzasadnij 

jednym argumentem. 

 

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

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

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

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

A. Piesiec ( yje w rejonach arktycznych) 

B. Lis (pospolity w strefie umiarkowanej) 

C. Fenek (mieszkaniec terenów pustynnych 

strefy gor cej, podzwrotnikowej) 
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Zadanie 48. (1 pkt)  
 

  k        K Gamety osobnika zawieraj cego w komórkach macierzystych par  

 chromosomów tak , jak przedstawiona obok na schematycznym rysunku, 

 mog  zawiera  ró ne kombinacje genów, ale nigdy Kk lub Nn (pomijaj c 

 N         n mutacje). 

 

Wyja nij, wykorzystuj c tre  prawa Mendla, dlaczego w sk adzie opisanych gamet 

nie mog  by  obecne kombinacje genów Kk lub Nn. 

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

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

 

Zadanie 49. (2 pkt)  
Poni szymi rysunkami w sposób schematyczny przedstawiono owoce pewnej ro liny 

ozdobnej wytwarzane przez osobniki, zawieraj ce w komórkach ró n  liczb  chromosomów.  

 

Podaj nazw  mutacji genomowej (chromosomowej) zilustrowanej rysunkami B i C oraz 

okre l jedn  z prawdopodobnych przyczyn powstawania tego rodzaju mutacji. 

 

Nazwa mutacji: ............................................................................................................................ 

Przyczyna mutacji: ....................................................................................................................... 

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

 

Zadanie 50. (2 pkt)  
W poni szej tabeli przedstawiono krótk  charakterystyk  rodzajów doboru naturalnego. 

Zakre l znakiem X liter  P, je eli odpowied  w tym wierszu tabeli jest w pe ni 

prawdziwa, je eli jest fa szywa (nawet w cz ci) - zakre l liter  F. 
 

1.  

 

Dobór stabilizuj cy faworyzuje cechy o warto ciach rednich dla danej populacji, 

a eliminuje warto ci skrajne. Dzia a w obr bie populacji, które osi gn y wysoki 

stopie  przystosowania w niestabilnym rodowisku. Prowadzi do zmian 

ewolucyjnych. 

 

P 

 

F 

2.  Dobór stabilizuj cy faworyzuje cechy o warto ciach rednich dla danej populacji, 

a eliminuje warto ci skrajne. Dzia a w obr bie populacji, które osi gn y wysoki 

stopie  przystosowania w stabilnym rodowisku. Nie prowadzi do zmian 

ewolucyjnych. 

 

P 

 

F 

3.  Dobór kierunkowy faworyzuje jedno optimum, które nie pokrywa si  ze redni  

warto ci  cechy w danej populacji. Dzia a w warunkach progresywnie 

zmieniaj cego si  rodowiska i prowadzi do osi gni cia nowego stanu 

przystosowania populacji. 

 

P 

 

F 

4.  Dobór rozrywaj cy faworyzuje jednocze nie wi cej ni  jedno optimum warto ci 

cechy, ale nie eliminuje form po rednich, co w skrajnym przypadku mo e 

doprowadzi  do rozbicia populacji na odr bne grupy, a nawet mo e doj  
do powstania nowych gatunków. 

 

P 

 

F 
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W zadaniach 51 i 52 nale y wykorzysta  teksty zamieszczone poni ej. 

Od wielu lat trwaj  spory naukowców dotycz ce rodowodu cz owieka. Poni sze dwa teksty s  

tego przyk adem. 

 

Tekst I 

(...) W genomach wszystkich ludzi raz na jaki  czas pojawiaj  si  mutacje, które s  

przekazywane nast pnym pokoleniom, tzw. markery. (...) Dzi ki tropieniu markerów 

ameryka ski genetyk Spencer Wells ustali , e przed 50 tys. laty w genomach naszych 

przodków powsta a mutacja, któr  oznaczono symbolem M168. Wszyscy ludzie yj cy 

na Ziemi maj  j  w swoich genach. Na pustyni Kalahari w Namibii (Afryka) mieszkaj  

Buszmeni – populacja, która najwcze niej oddzieli a si  od g ównego pnia genealogicznego 

ludzko ci i przez te wszystkie lata pozostawa a wierna swojej ziemi. (...) Analiza mutacji, 

które pojawi y si  po M168 pokaza a, e prawie 50 tys. lat temu ludzie podobni 

do Buszmenów opu cili Afryk  i skierowali swe kroki do Australii. (...) Znacznie wa niejsza 

by a jednak druga grupa „uchod ców” z Afryki, która opu ci a kontynent 45 tys. lat temu. Ich 

potomkowie dotarli do rodkowej Azji, a tu rozdzielili si , daj c pocz tek spo eczno ciom 

zamieszkuj cym dzisiaj Azj , Europ  i obie Ameryki.  

 

Tekst II 

Dwaj wspó cze ni uczeni (Amerykanin Wiliam Howells i Brytyjczyk Chris Stringer) 

twierdz , e Homo sapiens pojawi  si  w Afryce i stamt d oko o 200 tys. lat temu ruszy  

na podbój wiata. Tam, gdzie dotar , wypiera  potomków Homo erectus (cz owiek 

wyprostowany). Tak sta o si  na przyk ad w Europie, gdzie neandertalczycy cofali si  pod 

naporem wspó czesnych ludzi, a  wygin li ca kowicie nieca e 30 tys. lat temu. Teori  t  

nazwano „Po egnanie z Afryk ”. 

 

Zadanie 51. (1 pkt)  
Zaznacz odpowied  (spo ród A, B, C, D), która zawiera numery prawdziwych 

stwierdze  sformu owanych wy cznie na podstawie tekstu I. 

I. Europejczycy i Azjaci pochodz  z tej samej linii rozwojowej potomków Afrykanów. 

II. Potomkowie Afrykanów opanowali Azj  wcze niej ni  Australi . 

III. Amerykanie nie s  bezpo rednimi potomkami Afrykanów. 

IV. Wszyscy ludzie maj  wspólnych przodków pochodz cych z Afryki. 

V. Mutacja M168 umo liwia ledzenie w drówki naszych przodków. 

 

A. I, II, III  B. I, III, IV  C. II, III, IV  D. II, IV, V 

 

 

Zadanie 52. (2 pkt)  
Na podstawie tekstu I i II porównaj informacje dotycz ce miejsca narodzin gatunku 

ludzkiego oraz czasu rozpocz cia kolonizacji Ziemi przez naszych przodków. 
 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 53. (2 pkt)  

Modyfikacje genetyczne organizmów mo na wykorzysta  w ró ny sposób. 

Na przyk ad tworzy si  transgeniczne ro liny dla poprawy ich warto ci od ywczych lub 

dla ochrony ro lin przed szkodnikami. 

W jednym z polskich tygodników w po owie 2003 roku zamieszczono informacj , 

e australijscy badacze zamierzaj  wprowadzi  do populacji karpia zmienione geny, aby 

doprowadzi  do wygini cia w Australii karpia sprowadzonego z Europy. Europejska odmiana 

karpia hodowlanego sta a si  w Australii zagro eniem dla wielu innych gatunków ryb oraz 

ro lin wodnych. Do wiadczenie proponowane przez naukowców by oby pierwsz  prób  

wiadomego i celowego wyeliminowania gatunku za pomoc  modyfikacji genetycznych. 

Na razie naukowcy sprawdzaj  skuteczno  metody w warunkach laboratoryjnych. 

Niezale nie od swoich pogl dów sformu uj po jednym argumencie za i przeciw takim 

eksperymentom naukowców, jak opisane powy ej.  

Argument za: ................................................................................................................................ 

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

Argument przeciw: ....................................................................................................................... 

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

 

 

Zadanie 54. (2 pkt)  
Poni sze informacje dotycz  zanieczyszczenia atmosfery siark . 
 

Bilans importu i eksportu zanieczyszcze  atmosfery 

siark  dla Polski i wybranych krajów europejskich 

w 1991 r. (w setkach ton czystej siarki) (wg GUS 1994)  
 

Kraj Import Eksport 

Austria 10 67 

Belgia 36 7 

Bu garia 12 43 

Czechy 732 251 

Dania 38 51 

Finlandia 3 86 

Francja 81 49 

Niemcy 2191 391 

W gry 170 117 

W ochy 39 67 

Holandia 23 18 

Norwegia 1 54 

Rumunia 91 183 

Hiszpania 18 4 

Szwecja 6 188 

Szwajcaria 4 8 

Turcja 1 52 

Ukraina 152 785 

Razem 3608 2421 

Interpretuj c przedstawione dane, podaj dwie prawdopodobne przyczyny takiego, jak 

na mapce rozmieszczenia zanieczyszcze  siark  w Polsce. 

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

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

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

Zawarto  siarki ogólnej w ig ach sosny zwyczajnej  

(Wg Informacji o realizacji ustawy o ochronie i kszta towaniu 

rodowiska w 1988 r.) 

1 – zawarto  siarki do 0,09% S,  

2 – zawarto  siarki od 0,091 do 0,120% S, 

3 – zawarto  siarki od 0,121 do 0,150% S,  

4 – zawarto  siarki powy ej 0,150% S. 
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Zadanie 55. (2 pkt)  
Organizmy maj  swój zakres tolerancji w odniesieniu do oddzia ywuj cych na nie czynników 

rodowiska. 

Poni ej przedstawiono tolerancj  temperatury przez jeden z gatunków zwierz t wodnych. 

 

 
 

Wykorzystuj c informacje zilustrowane wykresem: 

a) opisz funkcjonowanie organizmów tego gatunku w jego optimum termicznym. 

b) na osi poziomej zaznacz i podpisz zakres tolerancji temperatury dla tego gatunku. 

 

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

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

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

 

 

Zadanie 56. (2 pkt)  
Materia i energia s  podstaw  funkcjonowania ka dego ekosystemu. 

Wyja nij, dlaczego funkcjonowanie ekosystemu samowystarczalnego i zrównowa onego 

wymaga sta ego dop ywu energii, a nie wymaga dop ywu materii. 

 

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

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

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

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

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

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