
Klucz odpowiedzi. 

 

Zadanie 1.( 0-2) 

1. Wybór- A, ponieważ stawonogi to zwierzęta, które nie posiadają ścian komórkowych, 

tylko chitynowy pancerz. 

2. Wybór- D, ponieważ karoten należy do lipidów, a nie do polisacharydów. 

 

Zadanie 2. 

Zadanie 2.1 (0-1) 

Prawidłowa kolejność etapów mitozy: D, A, F, C, H, E, B, G. 

Zadanie 2.2 (0-1) 

Komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej w przeciwieństwie do roślinnych. W 

komórce zwierzęcej cytokineza rozpoczyna się gdy mikrofilamenty tworzą w płaszczyźnie 

równikowej komórki pierścień kurczliwy, który zaciskając się prowadzi do całkowitego 

rozdziału cytozolu i organelli do obu komórek potomnych. W komórce roślinnej formuje się 

wrzeciono cytokinetyczne/ fragmoplast w którego płaszczyźnie równikowej układają się 

pęcherzyki aparatu Golgiego zawierające substancje niezbędne do budowy blaszki środkowej 

i pierwotnej ściany komórkowej. Cytoplazma dzieli się na dwie komórki potomne, dlatego 

cytokineza w komórkach zwierzęcych ma inny przebieg niż w roślinnych.   

Zadanie 2.3 (0-1) 

1-mejoza 

2- mitoza 

3- mitoza 

 

Zadanie 3. 

Zadanie 3.1 (0-1) 

Czy mech płonnikPolytrichum rozwijający się na piaszczystej glebie może obniżyć roczne 

tempo utraty azotu przez wymywanie w tym ekosystemie. 

Zadanie 3.2 (0-1) 

Gleby w ekosystemach lądowych zdominowane przez mech płonnik Polytrichum tracą 

rocznie mniej azotu przez wymywanie w tym ekosystemie, niż gleby pozbawione tego mchu. 

 

 



Zadanie 4. 

Zadanie 4.1 (0-1) 

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

czepne są pochodzeniałodygowego/ liściowego. Strąk jest owocem suchym/ mięsistym, 

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

przedprątności. 

Zadanie 4.2 (0-1) 

Samozapylenie u roślin polega na przeniesieniu ziarna pyłku na znamię słupka tego samego 

kwiatu. Skutkowałoby to brakiem zmienności genetycznej u potomstwa i w konsekwencji 

nieprzystosowaniem się organizmów potomnych do zmieniających się warunków środowiska 

i do ich wyginięcia. Dlatego samozapylenie jest zjawiskiem niekorzystnym dla roślin. 

Zadanie 4.3 (0-1) 

D 

Zadanie 4.4 (0-1) 

Symbioza to oddziaływanie międzygatunkowe polegające na obopólnej korzyści organizmów. 

Bakterie z rodzaju Rhizobium żyją w brodawkach korzeniowych wyki ptasiej. Wykorzystują 

substancje odżywcze wytwarzane przez roślinę w procesie fotosyntezy. Roślina w zamian 

pozyskuje związki azotowe w formie przyswajalnej, ponieważ bakterie te mają jako nieliczne 

zdolność wiązania azotu atmosferycznego. 

 

Zadanie 5. 

Zadanie 5.1 (0-1) 

Aktywny transport protonów do apoplastu powoduje, że ich stężenie po tej stronie błony 

komórkowej wzrasta ( maleje pH). W efekcie protony wodorowe na drodze transportu 

biernego powracają do floemu przez nośnik białkowy, który jednocześnie transportuje 

sacharozę do floemu powodując jego załadunek. 

Zadanie 5.2 (0-1) 

Stężenie jonów wodorowych/ protonów/ H+ w apoplaście jest większe niż we floemie/ soku 

floemowym, skąd są transportowane. Ich transport odbywa się więc wbrew gradientowi / 

różnicy stężeń i jest to możliwe tylko z nakładem energii/ ATP. 

 

 

 

 



Zadanie 6. 

Zadanie 6.1 (0-1) 

Wpływ składu pożywki na wzrost i rozwój siewek kukurydzy. 

Zadanie 6.2 (0-1) 

Próba kontrolna- siewka kukurydzy hodowana na pożywce pełnej. 

Zadanie 6.3 (0-1)  

Niedobór soli mineralnych w podłożu ogranicza wzrost i rozwój siewek kukurydzy. 

 

Zadanie 7. 

Zadanie 7.1 (0-1) 

Koala jest roślinożercą, a taki pokarm jest trudny do strawienia, ponieważ zawiera celulozę 

budującą ściany komórkowe komórek roślinnych. Posiada długą kątnicę, którą zasiedlają 

symbiotyczne bakterie. Rozkładają one celulozę zbudowaną z tysięcy cząsteczek glukozy 

połączonych wiązaniami 1,4 –β- glikozydowymi, które mogą trawić tylko te bakterie. 

Zadanie 7.2 (0-1) 

Ssaki roślinożerne mają dobrze rozwinięte zęby przedtrzonowe i trzonowe. Ich korony 

zębowe są niskie, szerokie z guzkami na powierzchni co umożliwia rozcieranie pokarmu 

roślinnego. 

 

Zadanie 8. 

Zadanie 8.1 (0-1) 

Procesy zachodzące w miejscach zaznaczonych na rysunku jako 1, 2 i 3. 

1- Przyłączenie aminokwasu do cząsteczki tRNA. 

2- Utworzenie wiązań między komplementarnymi zasadami azotowymi antykodonu 

tRNA i kodonu mRNA. 

3- Tworzenie łańcucha białkowego/ polipeptydowego z aminokwasów  

Zadanie 8.2. (0-1) 

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

2 - wodorowe 

3- peptydowe 

 

 



Zadanie 9. 

 

Zadanie 9.1 (0-1) 

F, F, P 

Zadanie 9.2 (0-1) 

Gady w rozwoju wytwarzają błony płodowe,  dzięki czemu rozwój zarodka jest całkowicie 

uniezależniony od środowiska wodnego. Jaszczurka żyworodna jest jajożyworodna, co 

oznacza że cały rozwój zapłodnionego jaja odbywa się w jajowodach samicy. Samice 

wygrzewają się na słońcu by zapewnić zarodkom odpowiednią temperaturę do rozwoju. 

Kiedy młode chcą wydostać się z osłonki jaja samica usuwa jaja z dróg rodnych. 

 

 

Zadanie 10. 

Zadanie 10.1 (0-1) 

Gamety bez crossinr- over:  DEA, DEa, deA, dea 

Gamety po crossing- over: DeA, Dea, dEA, dEa 

 

Zadanie 10.2. (0-1) 

Prawdopodobieństwo powstania w tej krzyżówce (osobnik1 x osobnik2) muszki o długich 

włoskach, skrzydłach normalnych i typowej barwie ciała.  

Prawdopodobieństwo 25%/ 0,25 (DdEeAa) 

Krzyżówka: 

P: DE/de A/a  x  de/de a/a 

G: DEA, Dea, deA, dea  x  dea 

G dea 

DEA DdEeAa 

Dea Ddeeaa 

deA ddeeAa 

Dea Ddeeaa 

 

 

 

 



 

 

 

Zadanie 11. 

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     

T A C A A T G T C A 

 

dwuniciowy DNA                                    

↓ enzym Y 

T A C A A T G T C A 

 

A T G T T A C A G A 

Zadanie 11.2. (0-1) 

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

Enzym X – odwrotna transkryptaza 

Enzym Y – polimeraza DNA 

Zadanie 11.3. (0-1) 

Ludzki gen zawiera pasma kodujące- eksony i pasma niekodujące- introny. W komórkach 

bakteryjnych nie występują introny i nie mają one odpowiednich enzymów katalizujących ich 

wycinanie,  dlaczego w przypadku wytwarzania insuliny metodami biotechnologicznymi 

ludzki gen nie może być bezpośrednio przeniesiony do komórek bakteryjnych. 

Zadanie 12 

Zadanie 12.1. (0-1) 

Podwzgórze 

Zadanie 12.2. (0-1) 

 Każda z poniższych odpowiedzi jest uznawalna: wazopresyna, hormon antydiuretyczny, 

ADH. 



Zadanie 13 

Zadanie 13.1. (0-1) 

Za podanie jednej kości która uległa zrośnięciu np. ciemiączko przyznaje się 1 pkt 

Za podanie funkcji kości która uległa zrośnięciu 1 pkt, np.: np ciemiączko ułatwiają  sprawne 

przeciśnięcie się dziecka przez kanał rodny kobiety podczas porodu. 

 

Zadanie 14 

Zadanie 14.1. (0-1) 

Za wskazanie poprawnej nazwy związku: ATP, adenozynotrifosforan przyznaje się 1 pkt. 

Zadanie 14.2. (0-1) 

Białka 

Za podanie prawidłowego związku budującego mięśnie 1 pkt. 

 

Zadanie 15 

Zadanie 15.1. (0-1) 

Mimikra 

 Zadanie 15.2. (0-1) 

Przykład : bielinkowate z amazoni przypominają trujące gatunki z rodziny Heliconedae 

(przykład stwierdzony przez Batesa). 

 

Zadanie 16. 

Zadanie 16.1. (0-1) 

Podczas wysiłku fizycznego 

Zadanie 16.2. (0-1) 

 Poprawna odpowiedź : owady 

Zadanie 16.3. (0-1) 

 Poprawna odpowiedź: stawonogi 

Zadanie 16.4. (0-3) 

Cechy owadów: 

- trzy pary odnóży krocznych- przemieszczanie się 

- obecność 2 par skrzydeł – służących do latanie (ale nie u wszystkich) 



- obecność czułków- funkcja czuciowa 

 

Zadanie 17 

Zadanie 17.1. (0-1) 

Mowa o : Błonniku 

Zadanie 17.2. (0-3) 

1 punkt za 2 poprawne odpowiedzi, 2 punkty za trzy poprawne odpowiedzi, 3 punkty za 

cztery poprawne odpowiedzi. 

Poprawne odpowiedzi: 

poprawia ukrwienie jelit, zwiększa objętość treści pokarmowej, pobudza wydzielanie soków 

trawiennych, szybko wywołuje uczucie sytości, 

Zadanie 17.3. (0-1) 

Odpowiedź : A i C 

 

Zadanie 18 (0-1) 

Podpuszczka 

 

Zadanie 19 (0-1) 

 Za podanie trzech poprawnych odpowiedzi 1 pkt. 

PPP 

 

Zadanie 20 

Zadanie 20.1. (0-1) 

Kanalik kręty dystalny  (II rzędu) 

Zadanie 20.2. (0-1) 

 Poprawna odpowiedź B 

Zadanie 20.3. (0-1) 



 

 

Zadanie 21 

Zadanie 21.1. (0-1) 

Poprawna odpowiedź B 

Zadanie 21.2. (0-1) 

 Rozkład glikogenu w mięśniach  pod wpływem adrenaliny 

 

Zadanie 22 (0-1) 

Reakcje gdzie dochodzi do rozpadu złożonych związków i energii to reakcje kataboliczne, 

Reakcje gdzie dochodzi do syntezy  bardziej złożonych związków  z prostszych substancji i do 

wiązania energii to reakcje anaboliczne 

 

Zadanie 23 

Zadanie 23.1. (0-1) 

Kiszenie ogórków, kiszenie kapusty, kwaśnienie mleka 

Zadanie 23.2. (0-1) 

Mięśnie szkieletowe – powstawanie zakwasów 

Zadanie 23.3. (0-1) 

Ponieważ erytrocyty nie posiadają mitochondriów, wiec energie mogą uzyskiwać tylko na drodze 

beztlenowej fermentacji, zaletą jest to, że nie zużywają transportowanego przez siebie tlenu 

 

 



Zadanie 24 (0-2) 

Obliczenia : 

q2= 1/10000 

q= 0,01 

p=1-0,01= 0,99 

2pq=2*(0,99* 0,01)= 0,019 * 100%= 1,9% 

 

 

 

 

 

 

 


