
Plik zadań jest chroniony prawnie przed kopiowaniem bez pisemnej zgody autora i stanowi „utwór” i w 
myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, 
poz. 83 z późn. zm.).



Zadanie 1.  
3 p. – za właściwe przyporządkowanie wszystkich symboli literowych do trzech zdań i dokończenie 
wszystkich trzech zdań poprzez poprawne wyjaśnienie, w jaki sposób wybrana właściwość warunkuje 
funkcjonowanie określonych organizmów.

1. A – umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ:
• powierzchnia wody tworzy błonkę, na której utrzymuje się owad. 
• dzięki siłom kohezji tworzy się warstwa, po której porusza się lekki owad. 
• cząsteczki wody na jej powierzchni przyciągają się na tyle mocno, że ciężar owada nie jest w stanie ich 

rozdzielić. 
• na powierzchni wody tworzy się warstwa, która nie jest rozrywana przez owada. 
• tworzy się błonka powierzchniowa, której oddziaływanie równoważy siłę ciężkości owada.
 
Uwaga: Wyjaśnienie powinno w sposób bezpośredni lub opisowy odnosić się do wzajemnego oddziaływania 
owada i błonki powierzchniowej, a w konsekwencji równoważenia siły ciężkości owada. Nie uznaje się 
wyjaśnienia, w którym jest podana tylko przyczyna zjawiska, czyli powstanie błonki powierzchniowej, ale 
brakuje opisu mechanizmu zjawiska, a więc wzajemnego oddziaływania ciał, np.: A – umożliwia poruszanie 
się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ „powierzchnia wody tworzy błonkę, na 
której porusza się owad” (tautologia).  

2. C – umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, 
ponieważ:  
• lód ma mniejszą gęstość niż woda, dlatego utrzymuje się na powierzchni, a położone głębiej warstwy 

wody (odizolowane są od powietrza atmosferycznego i dzięki temu) nie zamarzają. 
• lód znajdujący się na powierzchni wody izoluje głębsze, cieplejsze warstwy wody od zimnego powietrza. 
• woda o największej gęstości opada na dno zbiornika i nie wychładza się. 
 
Uwaga: Wyjaśnienie powinno bezpośrednio lub pośrednio odwoływać się do gradientu temperatury wody w 
zbiorniku, dzięki któremu najgłębsze warstwy wody są izolowane od wpływu niskich temperatur. Nie uznaje 
się odpowiedzi, w których znajduje się jedynie stwierdzenie, że na dnie zbiornika woda jest najcieplejsza lub 
że jest woda o temperaturze 4°C.   

3. B – umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ:  
• w trakcie parowania woda zawarta w pocie pochłania ciepło (z organizmu), co pozwala na obniżenie 

temperatury ciała. 
• aby rozerwać wiązania wodorowe, potrzebna jest duża ilość ciepła odbieranego z organizmu.
 
Uwaga: Wyjaśnienie powinno bezpośrednio lub opisowo odnosić się do odbierania ciepła z organizmu 
podczas parowania (wody z) potu.

Zadanie 2.  
fotosynteza: 1.    oddychanie tlenowe: 2         rozkład skrobi przez amylazę: 1

Zadanie 3.1. 
1 p. - za wybranie zdania A oraz uzasadnienie odnoszące się do przylegania do siebie cząsteczek wody 
w słupie wody podczas transportu z korzenia do liści
• Jest to zdanie A, ponieważ siły kohezji polegają na wzajemnym przyciąganiu się cząsteczek wody (dzięki 

wiązaniom wodorowym), co zapobiega przerwaniu się słupa wody (umożliwia zachowanie ciągłości wody 
w naczyniach i cewkach ksylemu).

Zadanie 3.2. 
1 p. - za wyjaśnienie uwzględniające łączenie się cząsteczek wody dzięki wiązaniom wodorowym, 
trudność zerwania tych wiązań oraz zmianę stanu skupienia w gaz (parę wodną)
• Należy dostarczyć znaczną ilość energii cieplnej, aby zerwać liczne wiązania wodorowe między 

cząsteczkami wody i zmienić jej stan skupienia z ciekłego na gazowy.



Zadanie 4.  
hemoglobina: żelazo
chlorofil: magnez
hemocyjanina: miedź

Zadanie 5.  
sole mineralne, witaminy

Zadanie 6.  
żelazo A 
magnez B
potas D

Zadanie 7.1.  
1 p. – za wykazanie związku, odnoszące się do białek łańcucha przenośników elektronów, które 
zawierają żelazo. 
• Żelazo jest składnikiem białek będących przenośnikami elektronów / białek odpowiedzialnych za transport 

elektronów w łańcuchu oddechowym / cytochromów występujących w wewnętrznej błonie 
mitochondrialnej, dlatego przy jego niedoborze transport ten jest upośledzony.

Zadanie 7.2.  
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, zawierające określenie przyczyny, jaką jest miesiączkowanie i 
związanej z nim utratą żelaza. 
• Kobiety tracą żelazo wraz z krwią menstruacyjną, dlatego muszą stale uzupełniać powstające w ten sposób 

niedobory tego pierwiastka (dlatego potrzebują go więcej niż mężczyźni).

Zadanie 7.3.  
1 p. – za określenie przyczyny, jaką jest obecność żelaza hemowego / połączonego z białkami w 
pokarmach pochodzenia zwierzęcego. 
• W pokarmach pochodzenia zwierzęcego występuje żelazo hemowe / dwuwartościowe, (które ma znacznie 

lepszą przyswajalność). 
• W pokarmach pochodzenia zwierzęcego żelazo jest połączone z białkami, co zwiększa jego 

przyswajalność.

Zadanie 8.  
B, D

Zadanie 9.1.  
A, B

Zadanie 9.2.  
B

Zadanie 10.  
1. D  
2. B  
3. A

Zadanie 10.  
1. D  
2. B  
3. A



Zadanie 11.1.  

Zadanie 11.2.  
1 p. – za poprawne wyjaśnienie przyczyny różnego zapotrzebowania na wapń we wskazanych 
przedziałach wiekowych
• U osób w przedziale wiekowym 19–30 lat następują jeszcze procesy kostnienia i wapń jest niezbędny do 

rozwoju układu kostnego. 
• Osoby w przedziale wiekowym 19–30 lat wykazują dużą aktywność fizyczną, dlatego konieczne jest 

dostarczenie wapnia do pracy układu mięśniowego lub nerwowego.

Zadanie 12. 

Zadanie 13. 
2 p. – za poprawne wyjaśnienie przyczyny różnego zapotrzebowania na wapń we wskazanych 
przedziałach wiekowych
1. Jest rozpuszczalnikiem.  
2. Stanowi środowisko dla reakcji chemicznych.

Zadanie 14.  
między I i II (okresem) / I,II

Zadanie 15.  
1 p. - za przedstawienie trafnego przykładu wskazującego na konsekwencje biologiczne różnicy w 
gęstości lub zmianach w objętości wody i lodu
• Dzięki temu, że lód jest lżejszy od wody, pozwala to przetrwać pod lodem zamieszkującym ją  

organizmom. 
• Tworzący się lód na powierzchni wody ogranicza / może ograniczać dopływ tlenu niezbędnego do życia. 
• Lód tworzy warstwę izolacyjną, (co pozwala przetrwać pod lodem)

Pierwiastek Skutek niedoboru pierwiastka

jod (I) niedoczynność tarczycy / powiększenie tarczycy / 
wole tarczycowe

żelazo (Fe) anemia

fluor (F) próchnica zębów



Zadanie 16.  
W skład węglowodanów, białek, lipidów i kwasów nukleinowych wchodzą trzy podstawowe pierwiastki: 
węgiel, wodór, tlen. Oprócz tych pierwiastków białka zawierają jeszcze dwa: azot i siarkę. W kwasach 
nukleinowych nie ma pierwiastka występującego w białkach, którym jest siarka, ale jest fosfor, którego nie 
ma w składzie białek (niemodyfikowanych potranslacyjnie).

Zadanie 17.  
1. G, H 
2. A, F 
3. D, B 
4. C, E

Zadanie 18.  
Białka: 3      Węglowodany: 1, 4        Lipidy: 2, 5

Zadanie 19.1.  
Białka: A, D, E      Węglowodany: B, C

Zadanie 19.2.  
1. Glikogen – pełni funkcję zapasową u zwierząt. 
2. Miozyna – bierze udział w skurczu mięśni.

Zadanie 20.1.  
 

Zadanie 20.2.  
1. Glikogen – w mięśniach, w wątrobie.  
2. Tłuszcze właściwe – w tkance podskórnej (w skórze z podskórną warstwą tkanki tłuszczowej / w tkance 
tłuszczowej leżącej pod skórą). 

Zadanie 21.1.  
A, ponieważ w roślinach jest więcej węglowodanów.



Zadanie 21.2.  
 
 
 

Zadanie 22.  
2 p. – za poprawne wykazanie związku budowy skrobi z pełnioną funkcją zapasową i celulozy z 
pełnioną funkcją strukturalną w komórce roślinnej.  
 
1.  
• Skrobia jest materiałem zapasowym, który ze względu na obecność wiązań α może być stosunkowo łatwo 

rozłożony na monomery. 
• Skrobia jest energetycznym materiałem zapasowym. Jej forma helisy ułatwia dostęp enzymów 

hydrolitycznych, uwalniających ze skrobi glukozę. 
• Skrobia jest energetycznym materiałem zapasowym o rozgałęzionej budowie cząsteczki, co ułatwia jej 

trawienie i uwalnianie glukozy. 
• Jest materiałem zapasowym roślin, ponieważ dzięki budowie rozgałęzionych łańcuchów mniej czasu 

zajmuje dołączanie lub odłączanie wielu cząsteczek glukozy. 
• Jest zbudowana z wielu monomerów glukozy i nie jest czynna osmotycznie, przez co nie zmienia stężenia 

substancji zawartych w soku komórkowym, dzięki czemu może pełnić funkcję spichrzową. 

2.  
• Celuloza pełni funkcje strukturalne dzięki temu, że tworzy długie i proste łańcuchy układające się 

równolegle we włókna, które mają dużą wytrzymałość na rozciąganie. 
• Cząsteczki celulozy budują ścianę komórkową. Ich długie łańcuchy ułożone we włókna biegną w 

określonych kierunkach, co umożliwia wzrost elongacyjny młodych komórek. 
• Celuloza pełni funkcje strukturalne. Jej monomery są powiązane wiązaniami β-glikozydowymi, które są 

trudno dostępne dla enzymów hydrolitycznych. 
 
Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi odwołujących się wyłącznie do właściwości skrobi lub celulozy bez 
wskazania na konkretne cechy budowy cząsteczki warunkujące te właściwości, np. „Skrobia jest 
nierozpuszczalna w wodzie, więc nie jest osmotycznie czynna”, oraz odpowiedzi odwołujących się do 
wykorzystania budowy skrobi do lepszego upakowania jej cząsteczek, np. „Skrobia pełni funkcję zapasową, 
dlatego jej cząsteczki ze względu na swoją rozgałęzioną strukturę zajmują niewielką przestrzeń w komórce i 
można ją zmagazynować”.



Zadanie 23.1.  
P, F, F

Zadanie 23.2.  
Deoksyryboza – buduje nukleotydy wchodzące w skład DNA.

Zadanie 23.3.  
I - B 
II - C 
III - A

Zadanie 23.4.  
1 p. - za 
Dobra rozpuszczalność cukrów prostych w wodzie powoduje wzrost stężenia roztworu w komórce, co 
prowadzi do wzrostu potencjału osmotycznego i napływu wody do komórki. Komórki zwierzęce nie mają 
ścian komórkowych i napływająca do ich wnętrza woda może spowodować ich rozerwanie

Zadanie 24.1.  
2 p. – za poprawne podanie cechy wspólnej i cechy różniącej cząsteczki glikogenu i celulozy 
odnoszących się do struktury cząsteczek 
• cecha wspólna: monomerem budującym glikogen i celulozę jest glukoza. 
• cecha różniąca: cząsteczka glikogenu ma postać łańcucha rozgałęzionego, a cząsteczka celulozy ma postać 
łańcucha prostego.

Zadanie 24.2.  
1 p. - za  podanie właściwej grupy organizmów i określenie roli celulozy w komórkach tych 
organizmów 
Celuloza występuje w komórkach:
• roślin
• protistów roślinopodobnych
• sinic
• glonów, 
gdzie buduje ściany komórkowe.

Zadanie 24.3.  
1 p. – za poprawne wyjaśnienie przyczyny magazynowania przez roślinę skrobi a nie – sacharozy, 
uwzględniające brak właściwości osmotycznych skrobi w odróżnieniu od sacharozy.
• Skrobia nie jest osmotycznie czynna, w odróżnieniu od sacharozy, dlatego może być magazynowana bez 

wpływu na turgor komórki.
• Skrobia jest formą nierozpuszczalną węglowodanów, dlatego może być łatwo magazynowana w komórce, 

w przeciwieństwie do rozpuszczalnej w wodzie sacharozy, która może zmienić turgor komórki. 
• Sacharoza może zmieniać ciśnienie osmotyczne w cytozolu, a skrobia jest nieczynna osmotycznie, dlatego 

może być gromadzona w komórce.

Zadanie 25.  

Grupa 
węglowodanów

Przykład (nazwa 
związku)

Rozpuszczalność 
w wodzie 

(słaba / dobra)

Funkcja w komórce lub w ogranizmie 
(strukturalna / energetyczna / 

zapasowa / regulacyjna)

monosacharydy glukoza / galaktoza / 
fruktoza dobra energetyczna

polisacharydy celuloza / chityna  
skrobia / glikogen słaba strukturalna

zapasowa



Zadanie 26.1.  
A. maltoza
B. laktoza 
C. sacharoza

Zadanie 26.2.  
A

Zadanie 27.  
1 p. – za poprawne sformułowanie wniosku odnoszącego się do własności redukujących maltozy i 
laktozy oraz ich braku w przypadku sacharozy
• Wśród badanych disacharydów własności redukujące mają maltoza i laktoza, natomiast sacharoza nie ma 

własności redukujących.

Zadanie 28.1.  
Trehalozę zaliczamy do (białek / węglowodanów / kwasów nukleinowych). Składa się ona z (heksoz / 
aminokwasów / nukleotydów) połączonych wiązaniem (wodorowym / peptydowym / glikozydowym). Pod 
względem struktury trehaloza jest (monomerem / dimerem / polimerem).

Zadanie 28.2. 
1 p. – za podanie wyjaśnienia odnoszącego się do słabych właściwości higroskopijnych trehalozy, w 
porównaniu z glukozą, i do niezakłócania równowagi osmotycznej organizmu
• W odróżnieniu od glukozy, trehaloza jest związkiem słabo absorbującym wodę, dlatego owady mogą 

tolerować wysokie stężenie tej substancji w hemolimfie, bez odwodnienia tkanek/zaburzenia równowagi 
osmotycznej/gromadzenia nadmiernej ilości wody w organizmie.

Zadanie 28.3. 
1 p. – za podanie poprawnego wyjaśnienia odnoszącego się do właściwości krioprotekcyjnych 
trehalozy oraz do zapobiegania zamarzaniu tkanek
• Poziom trehalozy wzrasta, ponieważ jej wysokie stężenie chroni owady przed zamarzaniem / chroni tkanki 

przed wnikaniem wody i zamarzaniem (jej w tkankach).

Zadanie 29. 
3 p. – za podanie w całości prawidłowego opisu: próby kontrolnej, próby badawczej oraz sposobu 
ustalenia wyników w tym doświadczeniu. 
1. opis próby kontrolnej: Do probówki należy wlać roztwór glukozy i dodać odczynniki Fehlinga (I i II), 

następnie podgrzać nad palnikiem. 
2. opis próby badawczej: Do probówki należy wlać sok z winogron i dodać odczynniki Fehlinga (I i II), 

następnie podgrzać nad palnikiem. 
3. przykłady opisu sposobu ustalenia wyników: należy obserwować zmianę zabarwienia w obu 

probówkach lub należy obserwować, czy w probówce 1 i 2 roztwór przyjmuje ceglastoczerwony kolor.

Zadanie 30. 
2 p. – za prawidłowe określenie sposobów sprawdzenia w dojrzałym owocu banana obecności skrobi i 
obecności cukrów prostych, uwzględniających podanie poprawnej nazwy odczynnika oraz prawidłowy 
sposób odczytania wyniku dla każdego z nich. 
• probówka 1.: wykrywanie skrobi – do probówki z zawiesiną sporządzoną z dojrzałego owocu banana 

należy dodać odczynnik płyn Lugola (wodny roztwór jodu w jodku potasu). Pojawia się 
niebieskofioletowy kolor zawiesiny świadczący o obecności skrobi. 

• probówka 2.: wykrywanie cukrów prostych – do probówki z zawiesiną sporządzoną z dojrzałego owocu 
banana należy dodać odpowiedni odczynnik: płyn Fehlinga I i Fehlinga II / odczynnik Trommera Cu(OH)2 
/ odczynnik Benedicta, a następnie zawartość probówki podgrzać nad palnikiem. Po podgrzaniu pojawia 
się ceglastoczerwony kolor zawiesiny świadczący o obecności cukrów prostych. 

Uwaga: Uznaje się: użycie odczynnika Tollensa ale tylko dla fruktozy. Obserwację obecności osadu Cu2O 
dla odczynnika Trommera.



Zadanie 31.1. 
C

Zadanie 31.1. 
glukoza

Zadanie 32. 

Zadanie 33. 
A

Zadanie 34. 
P, F, P, F

Zadanie 35.1. 
1 p. – za podanie właściwej tkanki, w której występuje mioglobina i poprawne określenie jej funkcji
• Mioglobina występuje w tkance mięśniowej (poprzecznie prążkowanej) / tkance mięśniowej szkieletowej / 

tkance mięśniowej serca / w mięśniach [odp. uznawana], jej funkcją jest magazynowanie / 
przechowywanie tlenu (koniecznego do uzyskiwania energii na drodze oddychania tlenowego).

Zadanie 35.2. 

Zadanie 35.3. 
1 p. – za wskazanie krzywej 1. i poprawne uzasadnienie
• Właściwości mioglobiny przedstawia krzywa 1., ponieważ białko to ma większe powinowactwo do tlenu 

niż hemoglobina (przejmuje tlen od hemoglobiny).

Zadanie 36.1. 
1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do obecności mostka disiarczkowego i jednego łańcucha 
polipeptydowego
• Jest to trzeciorzędowa struktura, ponieważ występuje mostek dwusiarczkowy oraz białko składa się z 

jednego łańcucha polipeptydowego.

Nie uznaje się odpowiedzi, w których nie wskazano, że białko składa się z jednego łańcucha 
polipeptydowego, gdyż mostki disiarczkowe występują też w IV - rzędowej strukturze białka 



Zadanie 36.2. 
Cysteina 

Zadanie 37. 
P, F, P

Zadanie 38.1. 
Kółkami oznaczone grupy: NH2 – aminowa (zasadowa) i COOH – karboksylowa (kwasowa). 

Zadanie 38.2. 
1 p. - za zaznaczenie strzałką wiązania między atomem węgla pochodzącym z grupy karboksylowej 
jednego aminokwasu i atomem azotu z grupy aminowej drugiego aminokwasu lub otoczenie linią 
ugrupowania atomów, jak na rysunku. 

Zadanie 38.3. 
1 p. - za wyjaśnienie uwzględniające obecność atomu siarki w cysteinie, możliwość połączenia się tych 
atomów / powstanie wiązania i stabilizację / utrzymanie III-rzędowej struktury
• Cysteina zawiera atom siarki (w grupie –SH) i między takimi grupami w dwóch cząsteczkach cysteiny 

leżących w białku naprzeciw siebie może się utworzyć wiązanie S–S (dwusiarczkowe, disiarczkowe), 
które stabilizuje (utrzymuje) III-rzędową strukturę białka. 

• Wiązania disiarczkowe powstają między atomami siarki występującymi w cząsteczkach cysteiny, co 
stabilizuje strukturę III-rzędową białka.

 
Zadanie 39        
2 p. - za podanie jednego podobieństwa i jednej różnicy 
podobieństwo:
• Obydwa hormony są zbudowane z 9 aminokwasów 
• W budowie każdego z nich występuje jeden mostek siarczkowy (pomiędzy dwoma cząsteczkami 

cysteiny).
różnica:
• Skład chemiczny tych hormonów różni się dwoma aminokwasami(w oksytocynie występuje fenyloalanina 

oraz arginina, na miejscu których w wazopresynie jest izoleucyna i leucyna). 
• Drugim aminokwasem w wolnym łańcuchu oksytocyny jest arginina, a w wazopresynie - leucyna

Zadanie 40.  
B, D

Zadanie 41.1.  
A. denaturacja  
B. renaturacja

Zadanie 41.2.  
1 p. – za poprawne sformułowanie wniosku odnoszącego się do wyniku tego doświadczenia, czyli 
odwracalności procesu
• Wysokie stężenie mocznika powoduje denaturację białka (zmianę struktury przestrzennej białka), która w 

tym doświadczeniu jest procesem odwracalnym. 



Zadanie 42.  
A. Są (enzymami / hormonami), należącymi do (oligopeptydów / lipidów). 
B. Składają się z ( 9 / 11 ) aminokwasów, z których ( 7 / 9 ) jest takich samych.  
C. W każdym łańcuchu (występuje / nie występuje) mostek dwusiarczkowy

Zadanie 43. 
4, 1, 3, 2

Zadanie 44.1. 
B, A, D, C

Zadanie 44.2. 
1 p. - za poprawne określenie funkcji dla każdego z trzech wiązań wymienionych w legendzie 
• Każdy rodzaj wiązania tworzy lub stabilizuje określoną strukturę, bądź struktury białek:  

– wiązania peptydowe tworzą strukturę I-rzędową – łączą ze sobą kolejne aminokwasy (w łańcuch 
polipeptydowy),  
– wiązania wodorowe stabilizują głównie strukturę II-rzędową (a także III- i IV-rzędową) – umożliwiają 
zwijanie (zginanie) łańcucha polipeptydowego,  
– wiązania dwusiarczkowe (mostek disiarczkowy) stabilizują strukturę III-rzędową (i IV-rzędową) – należą 
do najsilniejszych wiązań między resztami aminokwasów - wiązania te nadają trwałość strukturze 
trzeciorzędowej (a także czwartorzędowej).

Zadanie 45. 
A - 3 
B - 1 
C - 4

Zadanie 46. 
1 p. – za prawidłowe określenie, że prokolagen jest białkiem o strukturze 4-rzędowej wraz z 
poprawnym uzasadnieniem, odnoszącym się do liczby tworzących go łańcuchów polipeptydowych albo 
związania łańcuchów polipeptydowych mostkami disiarczkowymi. 
• Prokolagen jest białkiem o strukturze 4-rzędowej, ponieważ zbudowany jest z trzech łańcuchów 

polipeptydowych α (połączonych mostkami disiarczkowymi). 
• Prokolagen jest białkiem o strukturze 4-rzędowej, ponieważ składa się z trzech łańcuchów 

polipeptydowych, a białko o strukturze 4-rzędowej musi mieć co najmniej dwa polipeptydy. 
• Struktura 4-rzędowa, gdyż w jego skład wchodzą łańcuchy polipeptydowe, połączone ze sobą za pomocą 

mostków disiarczkowych. 
Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi niepełnych – nieodwołujących się do struktury prokolagenu, ale tylko do 
definicji struktury 4-rzędowej, np. „Prokolagen ma strukturę 4-rzędową, ponieważ ma więcej niż jeden 
łańcuch polipeptydowy” albo „Struktura 4-rzędowa, ponieważ zbudowany jest z łańcuchów polipeptydowych 
α”.

Zadanie 47. 
1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do struktury kolagenu i możliwej dzięki niej funkcji pełnionej w 
organizmie człowieka

• Kolagen ma strukturę włóknistą / skręconą, jest więc białkiem fibrylarnym, odpornym na rozciąganie i 
elastycznym (powracającym do poprzedniego kształtu po rozciągnięciu), przez co:  
– nadaje elastyczność skórze,  
– nadaje odporność na rozciąganie (wytrzymałość) ścięgnom,  
– pełni funkcję podporową (strukturalną) w różnych tkankach organizmu (w organizmie).

• Kolagen zbudowany jest z ciasno skręconych trzech łańcuchów polipeptydowych, co nadaje mu 
odporność na rozciąganie, więc znajduje się on obficie np. w ścianach naczyń krwionośnych, co czyni je 
wytrzymałymi na uszkodzenia mechaniczne. 



Zadanie 48. 

Zadanie 49. 
1 p. - za podanie funkcji, jaką pełni siarka w tworzeniu struktury białek 
• Siarka tworząc mostki dwusiarczkowe stabilizuje III–rzędową strukturę białek.

Zadanie 50. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie struktury insuliny uwzględniające widoczną na schemacie liczbę 
łańcuchów polipeptydowych i obecność mostków dwusiarczkowych łączących łańcuchy polipeptydowe 
lub tylko liczbę łańcuchów polipeptydowych 
• Jest to struktura IV-rzędowa, ponieważ insulina składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych 

połączonych mostkami dwusiarczkowymi/z dwóch łańcuchów polipeptydowych 

Zadanie 51.  
1 p. – za  porównanie odnoszące się do obu białek: hemoglobiny i mioglobiny, uwzględniające ich 
jedną cechę budowy oraz jedną funkcję 
• Cząsteczka hemoglobiny zbudowana jest z 4 łańcuchów polipeptydowych (2 łańcuchów α i 2 β), a 

cząsteczka mioglobiny – z 1 łańcucha polipeptydowego. W każdej z cząsteczek występuje hem (dlatego 
oba białka zaliczane są do białek złożonych, metaloprotein). Hemoglobina transportuje tlen z płuc 
(pęcherzyków płucnych) do tkanek (i pewną ilość dwutlenku węgla z tkanek do płuc (pęcherzyków 
płucnych), a mioglobina magazynuje tlen w mięśniach (czerwonych, poprzecznie prążkowanych).

Zadanie 52.  
nazwa wiązania: peptydowe 
występowanie: białka / polipeptydy / peptydy

Zadanie 53.1.  
nazwa wiązania: peptydowe 
nazwa monomerów: aminokwasy

Zadanie 53.2.  
kolagen

Zadanie 54.  
1 p. – za poprawne określenie rzędowości struktury rycyny wraz z prawidłowym uzasadnieniem 
uwzględniającym obecność dwóch łańcuchów aminokwasów / RTA i RTB 
• Rycyna ma strukturę 4-rzędową, ponieważ składa się z dwóch (różnych) łańcuchów aminokwasów/
łańcuchów polipeptydowych 

• Rycyna ma strukturę 4-rzędową, ponieważ składa się z łańcucha polipeptydowego RTA i RTB
• Rycyna ma strukturę 4-rzędową, ponieważ występuje mostek dwusiarczkowy między łańcuchami RTA i 

RTB
Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi niepełnych – nieodwołujących się do struktury rycyny, ale tylko do 
definicji struktury 4-rzędowej, np. „Rycyna ma strukturę 4-rzędową, ponieważ ma więcej niż jeden łańcuch 
polipeptydowy”

Zadanie 55.  
P, F, P



Zadanie 56.1.  
I - kwas rybonukleinowy / RNA.       II - kwas deoksyrybonukleinowy / DNA 

Zadanie 56.2.  
2 p. – za poprawnie określoną różnicę, widoczną na rysunku, w strukturze i składzie chemicznym 
między DNA i RNA.
• Struktura: cząsteczka DNA jest dwuniciowa / jest podwójną helisą / podwójną spiralą / jest zbudowana z 

dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych spiralnie, a cząsteczka RNA jest jednoniciowa / jest 
zbudowana z jednego łańcucha nukleotydów.  

• Skład chemiczny: odpowiednikiem tyminy / T w DNA jest uracyl / U w RNA.

Zadanie 57.1.  
1. reszta kwasu fosforowego / ortofosforowego / fosforowego(V)
2. deoksyryboza
3. cytozyna 

Zadanie 57.2. 
wodorowe 

Zadanie 58. 
1. mRNA
2. tRNA
3. rRNA

Zadanie 59. 
cukier: deoksyryboza  
zasada azotowa: tymina

Zadanie 60. 
Rys. I – jest uniwersalnym przenośnikiem energii – dostarcza energii potrzebnej do przemian 
metabolicznych  
Rys. II – jest elementem budulcowym kwasu deoksyrybonukleinowego / DNA

Zadanie 61.  

Zadanie 62. 
1. wiązanie wodorowe
2. mostek disiarczkowy

Monomer Rodzaj wiązania pomiędzy monomerami Makrocząsteczka

aminokwas peptydowe białko/polipeptyd

monosacharyd glikozydowe polisacharyd

rybonukleotyd/
nukleotyd fosfodiestrowe kwas rybonukleinowy



Zadanie 63. 

Zadanie 64. 
• ATP / adenozynotrifosforan – przenośnik energii w większości procesów komórkowych w komórce. 
• FAD / dinukleotyd flawinoadeninowy – przenośnik elektronów w reakcjach utleniania komórkowego. 
• cAMP / cykliczny adenozynomonofosforan – przekaźnik sygnałów z powierzchni błony komórkowej do 

wnętrza komórki. 
• NAD / dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – przenośnik elektronów w reakcjach utleniania 

komórkowego. 
• NADP / fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego – akceptor elektronów w procesie fotosyntezy.

Zadanie 65.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające rolę witaminy D w utrzymaniu prawidłowej ilości / 
stężenia wapnia (i fosforu) niezbędnego do mineralizacji kości.
• Niedobór witaminy D powoduje zmniejszone wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego do krwi, 

czego skutkiem jest niewystarczająca ilość tego pierwiastka do prawidłowej budowy kości, co powoduje 
krzywicę. 

• Niedobór witaminy D powoduje, że większa ilość wapnia jest wydalana z moczem (i kałem), co jest 
przyczyną niedostatecznej mineralizacji kości. 

• Funkcją witaminy D jest m.in. zwiększanie wchłaniania wapnia przez jelita. Niewystarczająca ilość 
wchłanianego wapnia w organizmie sprawia, że kości rosną nieprawidłowo.

Zadanie 65.2. 
1 p. – za wykazanie zależności między niedostateczną ekspozycją na światło słoneczne a niedoborem 
witaminy D w organizmie uwzględniające wytwarzanie tej witaminy w skórze.
• Witamina D jest syntetyzowana w skórze człowieka pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, więc 

mała ekspozycja na słońce może być przyczyną niedoboru tej witaminy w organizmie.

Zadanie 65.3. 
B

Zadanie 66.1 
F, F, P

Zadanie 66. 2.
Objawem niedoboru witaminy B12 jest:  
• niedokrwistość / anemia (złośliwa).  
• przyspieszenie akcji serca / częstoskurcz.

Zadanie 67.1. 
D

Zadanie 67.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające nierozpuszczalność witaminy A w wodzie.
• Witamina A jest nierozpuszczalna w wodzie / jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego podczas moczenia 

warzyw w wodzie nie występują jej straty.

Związki organiczne Monomery Polimery Typ wiązania łączącego 
monomery

wielocukry monosacharydy polisacharydy glikozydowe

białka aminokwasy polipeptydy peptydowe

kwasy nukleinowe nukleotydy polinukleotydy fosfodiestrowe



Zadanie 68. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie znaczenia spożywania mleka w profilaktyce krzywicy 
uwzględniającego rolę witaminy D i wapnia.
• Mleko zawiera dużo wapnia – składnika kości oraz witaminę D, która ułatwia jego wchłanianie. 
• Mleko zawiera witaminę D, która ułatwia przyswajanie z mleka wapnia, który wchodzi w skład kości.

Zadanie 69. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające rozpuszczalność witaminy K w tłuszczach i jej wpływ 
na krzepliwość krwi, wg schematu:  zaburzenia wchłaniania tłuszczów → niedobór witaminy K (wit. 
nie jest wchłaniana w jelicie) →  ograniczenie syntezy czynników krzepnięcia krwi →  trudności w 
zahamowaniu krwotoków  
• Zaburzenia wchłaniania tłuszczów mogą spowodować niedobór witaminy K, która jest rozpuszczalna w 

tłuszczach i wpływa na syntezę czynników krzepnięcia krwi, co może skutkować pojawianiem się 
krwawień i trudnościami w zahamowaniu krwotoków. 

• Witamina K jest rozpuszczalna w tłuszczach i zaburzenia wchłaniania tłuszczów mogą spowodować jej 
niedobór, co może skutkować brakiem niektórych czynników krzepnięcia krwi, na których syntezę ta 
witamina wpływa.

Zadanie 70. 
witamina A witamina D3   witamina E  
Wspólna cecha wybranych witamin:  
• rozpuszczalność w tłuszczach  
• mają budowę niepolarną  
• są hydrofobowe  
• lipofilność

Zadanie 71.1. 
1p. – za podanie dwóch nazw enzymów trawiących tłuszcze w układzie pokarmowym człowieka i za 
określenie, że w wyniku hydrolizy przedstawionej cząsteczki triacyloglicerolu powstaną trzy cząsteczki 
różnych kwasów tłuszczowych.
• Enzymy trawiące triacyloglicerole (dwa z czterech): lipaza językowa / lipaza ślinowa, lipaza żołądkowa, 

lipaza trzustkowa, lipaza jelitowa. 
• Liczba cząsteczek różnych kwasów tłuszczowych: 3 / trzy

Zadanie 71.2.  
1p. – za podanie funkcji tłuszczów zgromadzonych w podskórnej tkance tłuszczowej organizmu 
człowieka, innej niż magazynowanie energii.
• Tłuszcze zgromadzone w podskórnej tkance tłuszczowej pełnią rolę termoizolacyjną / funkcja 

termoizolacyjna / izolacja termiczna. 
• Tworzą warstwę chroniącą organizm przed wyziębieniem z powodu utraty ciepła. 
• Ochrona mechaniczna narządów / amortyzuje wstrząsy. 
• Funkcja termoizolacyjna.

Zadanie 72.  
witamina A - kurza ślepota 
witamina B9 - wady cewy nerwowej u płodu 
witamina C - szkorbut

Zadanie 73.1.  
1p. – za uzasadnienie odnoszące się do rozpuszczalności witaminy A i E w tłuszczach
• Witaminy te są rozpuszczalne w tłuszczach, więc w tej postaci są łatwiej przyswajalne przez organizm.

Zadanie 73.2.  
B



Zadanie 74.  
witamina D 
skutek niedoboru: osteomalacja, osteoporoza, krzywica

Zadanie 75.1. 

Zadanie 75.2.  
1 p. – za prawidłowe stwierdzenie, że za pomocą tego doświadczenia można określić, jakiego rodzaju 
antocyjany występują w roślinie i poprawne uzasadnienie odnoszące się do możliwości kontroli pH 
soku komórkowego u roślin i obserwacji zmian lub braku zmian zabarwienia.
• Tak, można określić jakiego rodzaju antocyjany występują w roślinie, kontrolując pH roztworu, ponieważ 

brak zmian niebieskiego zabarwienia przesądza o połączeniu antocyjanów z jonami glinu lub żelaza. 
• Można określić jakiego rodzaju antocyjany występują w roślinie, kontrolując pH roztworu, ponieważ, gdy 

nie są one w kompleksie z glinem lub żelazem, o ujawniającym się fioletowym lub czerwonym kolorze 
antocyjanów decyduje pH soku komórkowego.

Zadanie 76. 
2 p. – za podanie właściwych nazw dwóch metaloprotein i poprawne określenie ich funkcji. 
1 p. – za podanie jednej właściwej nazwy metaloproteiny i poprawne określenie jej funkcji. 

Przykładowe odpowiedzi 
1. metaloproteina, w której występuje Fe: 
• hemoglobina – transport tlenu; 
• mioglobina – magazynowanie tlenu; 
• cytochromy – udział w transporcie elektronów w łańcuchu oddechowym; 
• katalaza – rozkłada nadtlenek wodoru; 
• ferredoksyna – przenośnik elektronów w fazie świetlnej.

2. metaloproteina, w której występuje Cu: 
• hemocyjanina – transport tlenu; 
• plastocyjanina – uczestniczy w transporcie elektronów w fazie świetlnej fotosyntezy.

Zadanie 77. 
Poprawna odpowiedź 
1.–F 
2.–F 
3.–F

Zadanie 78.1. 
alfa-helisa / α-heliks / alfa-helikalna / prawoskrętna helisa alfa 

Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się do spirali zamiast helisy, np. „alfa-spirala” lub do helisy 
bez podania jej rodzaju, np. „helisa”. 



Zadanie 78.2. 
1 pkt – za określenie, że prolaktyna jest białkiem o strukturze trzeciorzędowej wraz z poprawnym 
uzasadnieniem, wykazującym: 1) spełnienie kryterium struktury III-rzędowej – sfałdowanie łańcucha 
o strukturze II-rzędowej oraz 2) niespełnienie kryterium struktury IV-rzędowej – tylko jeden łańcuch. 
• Prolaktyna jest białkiem o strukturze III-rzędowej – alfa-helisy jej jedynego łańcucha mają ustaloną 

pozycję względem siebie. 
• Prolaktyna ma strukturę III-rzędową, ponieważ składa się tylko z jednego łańcucha zwiniętego w 

globularne białko. 
• III-rzędowa, ponieważ ma trójwymiarową domenę łączącą się z receptorem i składa się tylko z jednego 
łańcucha. 

• Najwyższa rzędowość prolaktyny to III-rzędowa, bo jest ona zbudowana z pofalowanego jednego łańcucha 
polipeptydowego (stabilizowanego za pomocą wiązań chemicznych). 

Uwaga: Uznaje się odpowiedzi odnoszące się do oddziaływań między grupami bocznymi reszt 
aminokwasowych, np. mostków dwusiarczkowych, oddziaływań jonowych lub kilku struktur drugorzędowych 
pod warunkiem prawidłowego odniesienia się do struktury przestrzennej białka i obecności jednego 
łańcucha, np. „Prolaktyna ma strukturę III-rzędową, ponieważ jest to struktura przestrzenna, stabilizowana 
za pomocą mostków dwusiarczkowych, zbudowana z jednego łańcucha”. 

Zadanie 79. 
Albuminy to białka ( rozpuszczalne / nierozpuszczalne ) w wodzie, występujące głównie ( w cytoplazmie 
erytrocytów / w osoczu krwi ). Główną funkcją tych białek jest ( transport tlenu / regulacja ciśnienia 
osmotycznego krwi ). 

Zadanie 80. 
cytozyna     ATP

Zadanie 81.1. (0-1)  
1 pkt – za sformułowanie prawidłowego wniosku, dotyczącego ujemnego wpływu detergentów na 
napięcie powierzchniowe wody. 
• Detergenty zmniejszają napięcie powierzchniowe wody. 
• Napięcie powierzchniowe wody jest obniżane przez detergenty.

Zadanie 81.2. (0-1)  
Napięcie powierzchniowe wody warunkują siły ( adhezji / kohezji ), które powstają dzięki wzajemnemu 
oddziaływaniu cząsteczek wody za pomocą wiązań wodorowych. Duże napięcie powierzchniowe wody 
umożliwia drobnym organizmom ( poruszanie się po powierzchni wody / zanurzanie się w wodzie ). 

Zadanie 82.1. (0-1)  
A 
Nazwa wiązania: 
• wiązanie peptydowe 
• peptydowe 
• amidowe 

Zadanie 82.2. (0-1)
• seryna, histydyna, cysteina, leucyna, lizyna 
• Ser, His, Cys, Leu, Lys 
• Ser-His-Cys-Leu-Liz 
• S, H, C, L, K (jednoliterowe oznaczenia wg standardów IUPAC) 
• SHCLK



Zadanie 83.1. (0-1)  
We wnętrzu chylomikronu występują triacyloglicerole i estry cholesterolu. Właściwości tych substancji 
powodują, że rdzeń chylomikronu jest ( hydrofobowy / hydrofilowy ). W powłoce chylomikronu znajdują się 
fosfolipidy i białka. Lipidowe składniki powłoki są tak zorientowane, że ich grupy ( polarne / niepolarne ) są 
skierowane na zewnątrz, ku powierzchni kompleksu, dzięki czemu jest on rozpuszczalny w osoczu.

Zadanie 83.2. (0-1)  
1 pkt – za podanie prawidłowej właściwości fizycznej wody, która przyczynia się do utrzymania 
względnie stałej temperatury ciała.
• wysokie ciepło właściwe 
• duża pojemność cieplna 

Uwaga: Uznaje się odpowiedzi pośrednio odnoszące się do wysokiego ciepła właściwego wody, np. „Między 
cząsteczkami wody występują liczne wiązania wodorowe. Aby podnieść temperaturę wody, część z tych 
wiązań musi zostać zerwana, a do tego potrzebna jest duża ilość energii”. 

Zadanie 84.1. (0-1)  
1 pkt – za prawidłowe określenie, że ferrytyna jest białkiem o strukturze czwartorzędowej wraz z 
poprawnym uzasadnieniem, odnoszącym się do występowania więcej niż jednego łańcucha 
polipeptydowego. 
• Białka o strukturze IV-rzędowej składają się z więcej niż jednego polipeptydu, a w skład ferrytyny 

wchodzą aż 24 łańcuchy, a więc ferrytyna jest białkiem o strukturze IV-rzędowej. 
• IV-rzędowa, bo składa się z wielu łańcuchów należących do dwóch rodzajów: H i L.  

Zadanie 84.2. (0-1)  
Żelazo to istotny (mikroelement / makroelement) w organizmie człowieka, który wchodzi m.in. w skład 
(tyroksyny / hemoglobiny). Niedobór żelaza jest jedną z przyczyn 
(anemii / niedoczynności tarczycy). 

Zadanie 84.3. (0-1)  
A, C

Zadanie 85. (0-1)  
1 pkt – za prawidłowe określenie, że jest to sacharoza wraz z poprawnym uzasadnieniem, odnoszącym 
się do: rozpuszczalności, właściwości osmotycznych lub wielkości cząsteczek obydwu cukrów – 
sacharozy i skrobi. 
• Sacharoza – w przeciwieństwie do skrobi rozpuszcza się ona w wodzie. 
• Skrobia jest trudniej rozpuszczalna od sacharozy, która jest formą transportową cukrów u roślin. 
• Sacharoza, ponieważ jest cukrem czynnym osmotycznie, a skrobia nie jest osmotycznie czynna. 
• Formą transportową cukrów u roślin jest sacharoza. Ten cukier ma mniejszą masę cząsteczkową niż 

skrobia. 

Uwaga: Dopuszcza się odpowiedzi uwzględniające wielkość cząsteczek, stanowiące jednocześnie 
klasyfikację sacharydów do dwucukrów albo wielocukrów, np.: „Skrobia ma złożoną budowę i jest 
polisacharydem, a sacharoza jest dwucukrem i dużo lepiej nadaje się do transportu”.  


