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    Próbny  Egzamin Maturalny z Nowinami 

 

 

 

      Kwiecień 2022 

 

 

 

Czas pracy: 180 minut 

Liczba punktów do uzyskania: 60 

 

 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania od 1-21). 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przygotowanym. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym atramentem. 

4. Nie używaj korektora, a błędne odpowiedzi przekreśl. 

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisach nie będą oceniane. 

6. Możesz korzystać z wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzaminie z 

biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego 
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Zadanie 1.(0-2) 

Spośród poniższych zdań A- E wybierz dwa błędne i wpisz ich oznaczenia literowe w 

wyznaczone miejsca. Każdy wybór uzasadnij jednym argumentem. 

A. Chityna buduje ścianę komórkową stawonogów, chroniąc je przed uszkodzeniem. 

B. Ryboza i deoksyryboza wchodzą w skład nukleotydów. 

C. Formą transportową cukrów u zwierząt jest glukoza, a u roślin- fruktoza i sacharoza. 

D. Karoten jest pomarańczowym polisacharydem nadającym barwę różnym organom roślin. 

E. Woski to tłuszcze, które są np. materiałem budulcowym pszczół. 

Wybrane błędne stwierdzenia wraz z uzasadnieniem: 

1. wybór- ………….., ponieważ …….................................................................................... 

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

2. wybór- ……………, ponieważ ……………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Zadanie 2. 

Cykl komórkowy to uporządkowany ciąg procesów zachodzących w trakcie życia komórki, 

obejmujący wzrost komórki, a następnie jej podział na dwie komórki potomne. Składa się z 

interfazy, czyli okresu międzypodziałowego , obejmującego fazy G1, S i G2, oraz z fazy M, czyli 

mitozy i cytokinezy. 

Na schematach przedstawiono etapy podziału komórkowego- mitozy. 
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Zadanie 2.1. (0-1) 

Uszereguj je zgodnie z przebiegiem procesu. 

Prawidłowa kolejność etapów mitozy:………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 2.2. (0-1) 

Wyjaśnij, dlaczego cytokineza w komórkach zwierzęcych ma inny przebieg niż cytokineza w 

komórkach roślinnych. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 2.3.(0-1) 

Określ, które z poniższych twierdzeń dotyczą mitozy, a które mejozy. Wstaw znak X w 

odpowiednich miejscach tabeli.  

  Mitoza Mejoza 

1 Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych 
pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo. 

  

2 Zachodzi w komórkach haploidalnych.   

3 Prowadzi do powstania komórek potomnych 
identycznych genetycznie z komórką macierzystą. 

  

 

Zadanie 3. 

Gleby w ekosystemach lądowych zawierają często małe ilości azotu niezbędnego do 

prawidłowego wzrostu roślin. Richard Bowden zmierzył roczne przychody i straty azotu w 

ekosystemie zdominowanym przez mech płonnik Polytrichum rozwijający się na piaszczystej 

glebie. Ilość azotu wprowadzanego do ekosystemu mierzono w wodzie deszczowej.[…] Straty 

azotu mierzone były w wymytej wodzie […] Bowden mierzył straty azotu dla gleb 

porośniętych płonnikiem Polytrichum i w miejscach, w których mech został usunięty dwa 

miesiące przed rozpoczęciem doświadczenia. 

Wyniki porównania strat azotu przez wymywanie przedstawione są na poniższym diagramie. 

 

Zadanie 3.1. (0-1) 

Sformułuj problem badawczy do przedstawionego doświadczenia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 3.2. (0-1) 

Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 4. 

Wyka ptasia ViciacraccaL jest rośliną wieloletnią należącą do rodziny bobowatych. Posiada 

wiotką, pokładającą się, owłosioną łodygę, a pod ziemią rozgałęzione kłącze. Liście posiadają 

po 6-12 par listków. Listek szczytowy oraz pierwsza para listków przekształcone są w wąsy 

czepne. Kwiaty wyrastają w kącie liścia, tej samej długości lub dłuższe, są bezwonne, długości 

12 mm o niebieskofioletowej koronie. Strąki są zakończone dzióbkiem długości 10-25 mm.  

Kwiat jest przystosowany do zapylenia krzyżowego przez owady o długim aparacie 

gębowym, głównie przez duże trzmiele. Tylko one mogą dostać się do nektaru. Pod ciężarem 

owada siadającego na łódeczce wysuwa się słupek, który pod znamieniem ma gęste włoski z 

przyklejonym pyłkiem z pręcików. Pyłek ten przykleja się do brzusznej strony owada i może 

być przez niego przeniesiony na inny kwiat wyki w którym słupek jest już dojrzały. Mniejsze 

trzmiele nie mogąc się dostać do nektaru często wygryzają otwór w dolnej części kwiatu nie 

pośrednicząc w jego zapylaniu. 

 

 

Zadanie 4.1. (0-1) 

Uzupełnij poniższy tekst. Skreśl niepotrzebne wyrazy tak aby zdania zawierały prawdziwe 

informacje. 

Wyka ptasia jest rośliną jednopienną/ dwupienną. Posiada liście proste/ złożone. Jej wąsy 

czepne są pochodzenia łodygowego/ liściowego. Strąk jest owocem suchym/ mięsistym, 

pękającym/ niepękającym.U rośliny tej występuje/ nie występuje zjawisko przedsłupności/ 

przedprątności. 

 

Zadanie 4.2. (0-1)  

Wyjaśnij, dlaczego samozapylenie jest zjawiskiem niekorzystnym dla roślin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4.3. (0-1) 

Określ, z której struktury powstaje owocnia w owocu właściwym: 

A. ośrodek zalążka 

B. dno kwiatowe 

C. osłonki zalążka 

D. ściany zalążni 

 

Zadanie 4.4. (0-1) 

W brodawkach korzeniowych roślin bobowatych (motylkowych) żyją bakterie z rodzaju 

Rhizobium. Opisz na czym polega symbioza tych bakterii z wyką ptasią. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5. 

Schemat przedstawia udział nośnika białkowego oraz pompy protonowej w procesie 

załadunku łyka ( folemu). 
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Zadanie 5.1. (0-1) 

Wykaż związek pomiędzy aktywnym transportem protonów do apoplastu a załadunkiem 

łyka. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 5.2. (0-1) 

Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy, wyjaśnij, dlaczego kationy wodorowe są 

transportowane do apoplastu  w sposób aktywny. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Zadanie 6. 

W pewnym laboratorium postawiono hipotezę: Niedobór soli mineralnych w podłożu, w 

którym rosną rośliny, wpływa na ich wzrost i rozwój. Postanowiono ją zweryfikować i 

wykonać odpowiednie doświadczenie. W doświadczeniu tym wykorzystano siewki kukurydzy 

i przygotowano 7 zestawów doświadczalnych. W poszczególnych zestawach ograniczono 

pełny skład pożywki o konkretny jon z wyjątkiem ostatniego, na którym obserwowano 

wzrost kukurydzy na pożywce o pełnym składzie mineralnym. Przebieg doświadczenia i jego 

wyniki przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Zadanie 6.1. (0-1) 

Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6.2. (0-1) 

Podaj, która z prób jest próbą kontrolną. Odpowiedź uzasadnij. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 6.3. (0-1) 

Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 7. 

Koala australijski żywi się liśćmi eukaliptusa. Między jelitem cienkim a okrężnicą tego 

zwierzęcia występuje długa kątnica (jelito ślepe), które zamieszkują symbiotyczne bakterie. 

Schemat przedstawia fragment układu pokarmowego koali 

 

 

 

Zadanie 7.1. (0-1) 

Wykaż związek między rodzajem pokarmu spożywanego przez koalę, a występującą w jego 

układzie pokarmowym długą kątnicą zasiedloną przez symbiotyczne bakterie. W odpowiedzi 

uwzględnij nazwę związku chemicznego, który dominuje w pożywieniu koali oraz pełną 

nazwę trudno rozkładalnego wiązania chemicznego, które znajduje się w tym związku. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 7.2. (0-1) 

Podaj jedno przystosowanie w uzębieniu ssaków roślinożernych do pobierania i obróbki 

pokarmu roślinnego. W odpowiedzi uwzględnij rolę tego przystosowania. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Zadanie 8. 

Na rysunku przedstawiono przebieg translacji. 

 

 

 

 

Zadanie 8.1. (0-1) 

Podaj, jakie procesy zachodzą w miejscach zaznaczonych na rysunku jako 1, 2 i 3. 

1- …………………………………………………………………………………………………………………. 

2- ………………………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 8.2. (0-1) 

Podaj nazwy wiązań chemicznych , które powstają podczas procesów 2 i 3. 

2 - …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zadanie 9. 

Jaszczurka żyworodna to jedyny jajożyworodny gatunek z rodziny jaszczurek właściwych. 

Samce mają często bardziej ciemny grzbiet oraz żółty albo pomarańczowy brzuch z małymi 

ciemnymi cętkami. Samice są bledsze i nie posiadają plamek na brzuchu. Głowa pokryta jest 

tarczkami, a łuski pokrywające resztę ciała są bardziej drobne od tych na głowie.Często 

jaszczurki te trudno dostrzec z powodu maskującego ubarwienia.Podczas wygrzewania się 

rozpłaszczają ciało i rozkładają szeroko kończyny by maksymalnie zwiększyć nagrzewaną 

powierzchnię.Jesienią młode i dorosłe często w dużych grupach zaszywają się w swoich 

kryjówkach, zapadając w hibernację i w takim stanie doczekują wiosny. W Polsce okres 

godowy przypada na maj i czerwiec. Każda para osobników ma własne, małe terytorium, 

którego bronią samce. Młode prowadzą samodzielne życie. 

 

9.1. (0-1) 

Oceń, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe (zaznacz P), a które fałszywe (zaznacz F). 

1. Tarczki na głowie jaszczurek są wytworem skóry właściwej. P F 

2. Gady to zwierzęta stałocieplne. P F 

3. Gady należą do owodniowców. P F 

 

 

9.2. (0-1) 

Wyjaśnij, na czym polega jajożyworodność u jaszczurki żyworodnej. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 10. 

 

Szczątkowe skrzydła muszki owocowej są wynikiem występowania recesywnego allelu- d 

(allel dominujący-D odpowiada za skrzydła w pełni wykształcone). Ciemna barwa ciała 

uwarunkowana jest recesywnym allelem-e (allel dominujący E odpowiada za typową barwę). 

Obydwa te geny są umieszczone w tym samym chromosomie. Inny gen, koduje długość 

włosków występujących na ciele muszki, zlokalizowany jest w innym chromosomie. 

Dominujące są włoski długie, uwarunkowane allelem-A w stosunku do włosków krótkich, 

będących wynikiem obecności allelurecesywnego-a. Wszystkie wymienione geny znajdują się 

na autosomach. 

Skrzyżowano osobniki o następujących genotypach: 

Osobnik 1: DE/de  A/a        x           Osobnik 2: de/dea/a 

Zadanie 10.1. (0-1) 

Podaj, jakie rodzaje gamet będzie wytwarzał osobnik 1, jeśli nie dojdzie do crossing- over, a 

jakie wytworzy, gdy zajdzie crossing- over. 

Gamety bez crossinr- over ………………………………………………………………………………………………….. 

Gamety po crossing- over …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 10.2. (0-2) 

Podaj prawdopodobieństwo powstania w tej krzyżówce (osobnik1 x osobnik2) muszki o 

długich włoskach, skrzydłach normalnych i typowej barwie ciała. Wykonaj odpowiednią 

krzyżówkę. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Prawdopodobieństwo: ……………………………………….. 

 

Zadanie 11. 

Szeroko stosowanym w biotechnologii sposobem otrzymywania genu bez intronów jest 

zsyntetyzowanie jego DNA na matrycy odpowiedniego mRNA. Jest to proces odwrotny do 

tego, jaki spotykamy w komórkach ludzkich, podczas transkrypcji i wymaga obecności 

specjalnego enzymu wirusowego. 
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Zadanie 11.1. (0-1) 

Wypełnij kratki w łańcuchach nukleinowych komplementarnymi zasadami azotowymi 

dołączonymi podczas tego procesu. 

 

mRNA 

A U G U U A C A G U 

 

jednoniciowy DNA↓ enzym X 

          

 

dwuniciowy DNA 

↓ enzym Y 

          

 

          

 

 

Zadanie 11.2. (0-1) 

Podaj nazwy enzymów X i Y, które katalizują etapy tego procesu. 

Enzym X ……………………………………………………………………………………………………… 

Enzym Y ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Zadanie 11.3. (0-1) 

Wyjaśnij, dlaczego w przypadku wytwarzania insuliny metodami biotechnologicznymi ludzki 

gen nie może być bezpośrednio przeniesiony do komórek bakteryjnych. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 12.  

Najwięcej wody człowiek traci dziennie wraz z moczem, a także w wyniku pocenia się oraz 

oddychania. Regulacja ilości wody w organizmie odbywa się na drodze hormonalnej . 

Informacja o spadku ilości wody we krwi poniżej dopuszczalnego poziomu zostaje odebrana 

w jednym z miejsc układu hormonalnego.  Zadaniem wydzielanego hormonu jest zwiększenie 

wchłaniania  wody w kanalikach nefronów. Następstwem tego jest produkcja bardziej 

zagęszczonego moczu, a zatem oszczędność wody. Ponieważ taki stan nie może  się 

utrzymywać zbyt długo, ośrodki pragnienia wywołują  serię reakcji zmuszających organizm 

do aktywnego uzupełniania i poszukiwania płynów. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

Zadanie 12.1. (0-1 ) Podaj lokalizację wytwarzania opisanego hormonu? 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 12.2. (0-1) Podaj nazwę hormonu  uwalnianego na ten sygnał ?             

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

 

Zadanie 13.  

W różnych miejscach szkieletu proces kostnienia  zachodzi w różnym tempie. Liczba kości u 

noworodka wynosi około 270. Z czasem pojawiają się wtórne produkty kostnienia  gdzie 

liczba kości wzrasta . Nie oznacza to jednak  większej liczby odrębnych kości , gdyż wiele z 

nich pozostaje ze sobą  funkcjonalnie powiązanych ( np. w kości udowej jest aż pięć punktów 

kostnienia : jeden pierwotny w trzonie kości , dwa wtórne w nasadach i dwa tworzące miejsca 

przyczepu mięśni).  W wieku około 25 lat  (m. in. W wyniku zrastania się nasad kości z 

trzonem ) liczba kości spada  i ostatecznie wynosi około 206.  

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

 

Zadanie 13.1. (0-1)    Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj przykład kości która 

uległa zrośnięciu z zaznaczeniem jej biologicznej funkcji 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 14.  (0-1) 

Od dwóch do czterech godzin po śmierci organizmu występuje tak zwane stężenie 

pośmiertelne. Objawia się ono całkowitym skurczem mięśni szkieletowych oraz mięśnia 

sercowego . To efekt braku tlenu, który skutkuje ustaniem syntezy  pewnego związku. 
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Niedobór tego związku powoduje , że głowy miozynowe pozostają trwale połączone z aktyną 

w fazie ciągłego skurczu. Co więcej włókna aktynowe pozostają stale odsłonięte  dla  

miozyny. Wynika to z niemożności wypompowania jonów wapnia poza obręb miofilamentów  

( na skutek ustania aktywności  pompy wapniowej zasilanej przez ten związek). Skurcz 

pośmiertelny ustępuje dopiero po kilku dniach, na skutek procesów gnilnych  związków 

organicznych budujących mięśnie. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

Zadanie 14.1. (0-1) Podaj nazwę związku  powodującego opisany proces.     

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 14.2. (0-1) Wskaż nazwę związku organicznego budującego mięśnie.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 15. 

W roku 1992 ornitolodzy pracujący w deszczowych lasach równikowych na Nowej Gwinei  

zauważyli, że żyjące tam ptaki wróblowate z rodziny Pitohui odznaczają się przykrą wonią; 

od tubylców dowiedzieli się, że ptaki te mają opinie niejadalnych. Po bliższym zbadaniu 

okazało się, że pióra, skóra  a także mięso tych ptaków zawiera alkaloid 

homobatrachotoksynę, jad identyczny z tym który przesyca skórę pewnych 

południowoamerykańskich żab, używanych przez Indian do zatruwania strzał. Jest to silna 

neurotoksyna, dawka zaledwie 0,05 ug zabija mysz. Nie wiadomo, jak ptaki wytwarzają ten 

związek ani w jaki sposób same nie ulegają zatruciu. Można przypuszczać , że jad chroni 

ptaki przed drapieżnikami, towarzyszące mu cechy aposematyczne to silny odór (za który 

odpowiedzialne są inne związki chemiczne) i u niektórych populacji jaskrawe upierzenie. 

Jeden z gatunków odznacza się jednak wielką zmiennością upierzenia, poszczególne rasy 

upodabniają się do innych, również jadowitych gatunków z tego samego rodzaju. Sugeruje to 

istnienie teorii  mówiącej, że różne niejadalne gatunki korzystają z tego samego sygnału 

zniechęcającego drapieżnika. 

Ptaki z rodzaju Pitohui koczują często w dużych stadach, złożonych z wielu różnych 

gatunków, z których wszystkie mają upierzenie dość podobne. Są również miedzy nimi 

samice wielu gatunków ptaków rajskich 

(Dumbacher i In., 1992, Science  258: 799-801; Diamond J.,1992: Rubbish birds are poisonous. Nature 360: 19-20)   

Zadanie 15.1. (0-1)  

Podaj nazwę zjawiska, o którym jest mowa w tekście? 

………………………………………………………………………………… 

Zadanie 15.2. (0-1)  
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Podaj inny przykład tego zjawiska obserwowany wśród zwierząt? 

……………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 16. 

Uboczny produkt metabolizmu beztlenowego – kwas mlekowy jest ważnym czynnikiem 

przywabiającym czyli atraktantem dla samic komarów. Potrafią one wykryć śladowe stężenia 

tego związku  obecne w pocie, podobnie jak  zwiększone stężenie dwutlenku węgla w 

wydychanym powietrzu. Pozwala im to precyzyjnie zlokalizować potencjalne źródło pokarmu  

(bardzo często tym źródłem jest człowiek.  

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

Zadanie 16.1. (0-1)  

 Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz własnej wiedzy wskaż kiedy zostaje 

uwolniona największa ilość kwasu mlekowego oraz podaj jakie są tego skutki? 

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

Zadanie 16.2. (0-1)   

Do jakiej gromady należą komary? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 16.3. (0-1) 

Do jakiego typu bezkręgowców zaliczysz komary ? 

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

Zadanie 16.4. (0-3)   

Na podstawie własnej wiedzy wymień trzy charakterystyczne cechy, typowe dla owadów, z 

uwzględnieniem ich biologicznej funkcji 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Zadanie 17 

Jest to kluczowy element prawidłowo zbilansowanej diety. Nie tylko pomaga w oczyszczaniu 

przewodu pokarmowego  z produktów przemiany materii, lecz także powoduje zwiększenie 

objętości spożywanego pokarmu (…) Jego głównym składnikiem są celuloza, ligniny oraz 

pektyny które występują tylko w tkance roślinnej i są odporne na działanie enzymów 

trawiennych działających w przewodzie pokarmowym człowieka .  

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 
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Zadanie 17.1 (0-1) 

Wskaż o jakim składniku pokarmowym jest mowa . 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 17.2. (0-3) 

 Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy wskaż cztery funkcje jakie odgrywa powyższy 

składnik w diecie człowieka. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 17.3. (0-1) 

Spośród podanych produktów wskaż które zawierają największą ilość błonnika  w swoim 

składzie 

a. otręby pszenne         b. jabłko             c. pieczarka suszona           d. bułki pszenne 

 

Zadanie 18 (0-1) 

 Jest składnikiem soku żołądkowego , który działa bardzo specyficznie , rozkłada i ścina 

rozpuszczone w mleku białko – kazeinę . dzięki czemu zostaje ona bardzo szybko i 

całkowicie strawiona przez żołądkową pepsynę i jelitową trypsynę. Jest ona wydzielana w 

dużych ilościach u niemowląt karmionych pokarmem mlecznym . dzieje się tak tylko do 

około  trzeciego roku życia – później jej ilości wydzielane do soku żołądkowego są śladowe. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

Podaj nazwę enzymu znajdującego się w soku żołądkowym? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 19 (0-1) 

 Określ poprawność stwierdzeń . Wpisz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli zdanie jest 

fałszywe. 

Bradykardia jest stanem w którym serce wykonuje poniżej 

50 uderzeń na minutę 

P F 

W wyniku bradykardi  może dojść do omdlenia lub utraty P F 
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przytomności 

Bradykardia często występuje u osób czynnie 

uprawiających sport po zakończeniu treningu  

P F 

 

Zadanie 20  

 Na poniższym schemacie przedstawiono budowę nefronu. 

 

 Zadanie 20.1 (0-1) 

Podaj nazwę elementu budowy nefronu zaznaczonego na schemacie literą X. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 20.2 (0-1) 

Podaj literę którym zaznaczono  torebkę Bowmana? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 20.3 (0-1) 

Zaznacz za pomocą strzałki na którym etapie  budowy nefronu  dochodzi  do najbardziej 

efektywnego zagęszczenia moczu? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 21 

Niemalże wszystkie aktywne przenośniki zawierają elementy powstałe z cżąsteczek witamin (jednym 

z wyjątków jest najprościej zbudowany ATP). Witaminy te są najważniejszą z grupy koenzymów. 

Duże znaczenie witamin w organizmie polega po części właśnie na tym, że są składnikami 

aktywowanych przenośników. Niedobór witamin może spowodować, że przenośników będzie zbyt 

mało dla podtrzymania prawidłowego metabolizmu komórki. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

 

Zadanie 21.1. (0-1)  

Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy zaznacz o której grupie witamin jest mowa w tekście? 

 

a. witaminy z grupy A 

b. witaminy z grupy B 

c. witaminy z grupy C 

d. wszystkie odpowiedzi są poprawne                                                                                                                 

Zadanie 21.2. (0-1) 

Nukleotyd adeninowy wchodzi nie tylko w skład RNA i aktywowanych  przenośników. 

Odpowiedzialny jest także za regulacje wielu procesów zachodzących w komórce. Etap w którym 

następuje przyłączenie cząsteczki sygnałowej (np. hormonu takiego jak adrenalina) do receptora w 

błonie komórkowej powoduje tworzenie cyklicznego AMP, czyli cAMP. Związek ten jest 

aktywatorem niektórych enzymów, co bezpośrednio wpływa na przebieg określonych reakcji. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 

 

Podaj przykład  procesu zachodzącego w organizmie na podstawie którego dochodzi tworzenia 

cyklicznego cAMP. W odpowiedzi uwzględnij miejsce zachodzenia tego procesu. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 22  

Zachowanie równowagi w procesach anabolicznych i katabolicznych, wcale nie oznacza, że 

procesy te są mało intensywne. W zdrowym organizmie ciągle dochodzi do rozkładu i regeneracji 

cząsteczek co związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu.  Szacuje się że w ciągu 

roku w organizmie człowieka  dochodzi do wymiany ponad dziewięćdziesięciu  procent atomów 

budujących komórki człowieka, mimo, że większość komórek nie ulega wymianie. 

               (Grabowski S., Kulpiński K.” Ciekawi świata 2, biologia- zakres rozszerzony”, wydawnictwo Operon) 
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Zadanie 22.1. (0-1) 

Na podstawie własnej wiedzy wskaż jakie są dwie  różnice pomiędzy reakcjami anabolicznymi i 

katabolicznymi? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 23 

 

 

Zadanie 23.1. (0-1) 

Fermentacja mleczanowa występuje u wielu bakterii należących do rodzaju Lactobacillus i 

pokrewnych. Wydzielają one powstały kwas mlekowy do środowiska.  

Podaj przykłady wykorzystania tego procesu w życiu codziennym ( w gospodarstwie domowym) 

………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 23.2. (0-1) 

Wskaż miejsce w organizmie człowieka gdzie zachodzi fermentacja mlekowa i podaj jej wpływ na 

organizm. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 23.3. (0-1) 

Na podstawie własnej wiedzy wytłumacz dlaczego kwas mlekowy może  powstawać także w 

erytrocytach oraz wskaż zaletę produkowania kwasu mlekowego przez erytrocyty. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 24 (0-2) 

Oblicz korzystając z prawa Hardy ego-Weinberga, określ jakie jest prawdopodobieństwo, ze 

świnka morska będzie nosicielem wadliwych genów Aa, jeżeli osobniki albinotyczne 

(homozygoty recesywne) pojawiają się u tych zwierząt raz na 10 000 urodzeń. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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                                                  Brudnopis 
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