
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. (0-3)  
Poniżej wymieniono niektóre właściwości fizykochemiczne wody. 

A. duże napięcie powierzchniowe;  
B. duże ciepło parowania;   
C. maksymalna gęstość w temperaturze 4°C.   
 
Uzupełnij zdania (1.-3.) tak, aby były prawdziwe - wpisz na początku zdania 
oznaczenie literowe wybranej właściwości wody (A-C), a następnie dokończ zdanie: 
wyjaśnij, w jaki sposób dana właściwość warunkuje funkcjonowanie wymienionych 
organizmów.  

1. ……. umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, 

ponieważ ……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………….

 

2. ……. umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających 

zbiorników, ponieważ ………………………………………………………………………. 

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

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

3. …….. umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas 

pocenia się, ponieważ ……………………………………………………………………….. 

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

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

Zadanie 2. (0-2)  
Woda jest składnikiem organizmu, który uczestniczy w wielu ważnych procesach
biochemicznych. Może być w nich:

1. substratem reakcji lub  2. produktem reakcji.

Określ funkcję, jaką pełni woda w wymienionych procesach biochemicznych - wybierz
ją spośród 1. lub 2.

fotosynteza: ………………………………………………………………

oddychanie tlenowe: ……………………………………………………..

rozkład skrobi przez amylazę: ……………………………………………



Zadanie 3.     
Woda jest aktywnym związkiem nieorganicznym, którego polarne cząsteczki łączą się ze 
sobą za pomocą wiązań wodorowych. Cząsteczki wody mają zdolność do adhezji, czyli 
przylegania do innych substancji, oraz wzajemnego przyciągania się, czyli tzw. kohezji 
(spójności). Wiązania wodorowe ulegają zerwaniu pod wpływem energii cieplnej 
cząsteczek. Na schemacie przedstawiono wiązania wodorowe powstałe między 
cząsteczkami wody.
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Zadanie 3.1. (0-1)  
Określ, w którym zdaniu - A czy B - prawidłowo opisano rolę sił kohezji w transporcie 
wody w roślinie. Odpowiedź uzasadnij.

A. Zapobiegają przerwaniu się słupa wody w naczyniach i cewkach ksylemu między 
korzeniem a liściem.
B. Zapobiegają odrywaniu się nitek wody przewodzonej w ksylemie od ścian komórkowych 
naczyń.

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

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

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

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

Zadanie 3.2. (0-1)
Wyjaśnij związek budowy cząsteczki wody z jej wysokim ciepłem parowania.

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

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

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

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



Zadanie 4. (0-1)  
Przyporządkuj każdemu z wymienionych związków organicznych odpowiedni 
pierwiastek, którego obecność w danym związku jest kluczowa dla jego funkcji w 
organizmie.

cynk  miedź   magnez żelazo

hemoglobina: ……………………………………………………………………… 

chlorofil: …………………………………………………………………………… 

hemocyjanina: ………………………………………………………………………

Zadanie 5. (0-1)  
Składniki pokarmowe pełnią różne funkcje w organizmie człowieka, np. funkcję
energetyczną. 
 
Spośród wymienionych składników pokarmowych wybierz i podkreśl dwa, których 
w diecie zrównoważonej organizm nie wykorzystuje jako źródła energii.

węglowodany  sole mineralne     tłuszcze białka  witaminy

Zadanie 6. (0-1)
Pobierane przez rośliny z roztworu glebowego sole mineralne są źródłem pierwiastków 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu w komórkach wielu przemian biochemicznych, 
m.in. związanych z procesem fotosyntezy. Poniżej przedstawiono przykłady funkcji, jaką 
pełnią w tym procesie wskazane pierwiastki. 

A. Jest składnikiem białek np. cytochromów uczestniczących w transporcie elektronów 
podczas fosforylacji fotosyntetycznej. 

B. Niedobór tego pierwiastka uniemożliwia wytwarzanie w liściach zielonego barwnika 
-chlorofilu. 

C. Jest składnikiem kompleksu enzymatycznego przeprowadzającego fotolizę wody. 
D. Reguluje ruchy aparatów szparkowych oraz przepuszczalność błon uczestniczących w 

fosforylacjach fotosyntetycznych. 

Do każdego z wymienionych poniżej pierwiastków chemicznych przyporządkuj 
spośród A-D jedną, właściwą rolę, pełnioną przez ten pierwiastek. Wpisz ich 
oznaczenia literowe. 

żelazo ...................  magnez ...................  potas ...................  



Zadanie 7.  
Żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym dla funkcjonowania organizmu człowieka. 
Pierwiastek ten występuje w naszym organizmie głównie w połączeniu z porfirynami (np. 
jako hem,) a także z różnymi białkami, co nadaje ich cząsteczkom określone właściwości 
biologiczne. Aż 70% żelaza jest związane w hemoglobinie, dlatego niedobory tego 
pierwiastka w pierwszej kolejności ujawniają się w układzie krwionośnym jako 
niedokrwistość. Niedobór żelaza upośledza nie tylko dostarczenie do komórek tlenu, 
niezbędnego do procesu oddychania, ale również transport elektronów w łańcuchu 
oddechowym. Pewna pula żelaza jest zmagazynowana w organizmie człowieka w postaci 
białka ferrytyny.  
 
Pokarmy pochodzenia zwierzęcego są dla człowieka źródłem żelaza o lepszej 
przyswajalności niż produkty pochodzenia roślinnego.

Zadanie 7.1. (0-1)
Wykaż związek niedoboru żelaza z upośledzeniem transportu elektronów w łańcuchu 
oddechowym. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7.2. (0-1)
Wyjaśnij, dlaczego wśród osób w wieku reprodukcyjnym, prowadzących podobny tryb 
życia, kobiety mają większe zapotrzebowanie na żelazo niż mężczyźni. W odpowiedzi 
uwzględnij odpowiednią cechę fizjologii kobiet. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7.3. (0-1)
Określ przyczynę lepszej przyswajalności w organizmie człowieka żelaza z pokarmów 
pochodzenia zwierzęcego niż z produktów pochodzenia roślinnego.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 8. 
Magnez jest jednym z ważniejszych makroelementów występujących zarówno w 
organizmach roślinnych, jaki zwierzęcych.

Podkreśl prawidłowe dokończenie zdań, określających rolę magnezu w komórkach 
roślin i w organizmie człowieka.

W komórkach roślinnych magnez jest składnikiem: 

A. barwników karotenowych.
B. chlorofilu.
C. kwasów nukleinowych.
D. akceptora CO2 w cyklu Calvina.

W organizmie człowieka objawem niedoboru magnezu jest: 

A. niedoczynność tarczycy.
B. spadek krzepliwości krwi.
C. zahamowanie wytwarzania insuliny.
D. zaburzenie pracy mięśni szkieletowych i serca.

Zadanie 9.1. (0-1) 
Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania 
organizmu człowieka.

Spośród podanych procesów wybierz dwa, które ulegają zaburzeniom przy niedoborze 
wapnia w organizmie.

A. skurcz mięśnia
B. krzepnięcie krwi
C. biosynteza białka
D. wytwarzanie hormonów tarczycy
E. powielanie informacji genetycznej



Zadanie 9.2. (0-1) 
Wśród przykładów procesów zachodzących w komórkach organizmu człowieka
zaznacz ten proces, w którym istotny udział biorą jony wapnia.

A. Polaryzacja błony komórkowej.
B. Skurcz komórek mięśniowych.
C. Przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym. 
D. Łączenie podjednostek rybosomów podczas biosyntezy białka.

Zadanie 10. (0-1) 
Każdemu z wymienionych pierwiastków chemicznych przyporządkuj odpowiedni opis 
jego funkcji, wybrany spośród A-D. 

1. wapń …….  2 sód …….   3. fosfor …….  
 
A. Składnik kwasów nukleinowych, strukturalny składnik kości, pełni ważną rolę w 
przekazywaniu energii.  
B. Główny kation płynów pozakomórkowych, ważny dla utrzymania równowagi 
osmotycznej płynów ciała, niezbędny do przewodzenia impulsów nerwowych.  
C. Główny kation w komórkach ciała, pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu 
nerwowego, wpływa na skurcz mięśni.  
D. Strukturalny składnik kości, pełni ważną rolę w skurczu mięśni, przewodzeniu impulsów 
nerwowych i w krzepnięciu krwi. 

Zadanie 11.  
Wapń przez cały okres życia człowieka należy do niezbędnych składników mineralnych 
pożywienia. Ponad 99% tego pierwiastka w organizmie człowieka jest zmagazynowane w 
kościach, a pozostałe 1% odgrywa ważną rolę w licznych procesach fizjologicznych. W 
tabeli przedstawiono normy zalecanego spożycia wapnia w różnych przedziałach 
wiekowych. 

S. Silbernagl, A. Desposulos, Kieszonkowy Atlas Fizjologii, PZWL, Warszawa 1994 

Przedział wiekowy Zalecane spożycie wapnia (mg/dzień)

1-3 lat 500

4-10 lar 800

11-18 lat 1200

19-30 lat 1300

31-60 lat 800

Powyżej 60 lat 1500



Zadanie 11.1. (0-2) 
Narysuj diagram słupkowy ilustrujący zalecane spożycie wapnia przez człowieka w 
przedziałach wiekowych podanych w tabeli. 

Zadanie 11.2. (0-1)     
Wyjaśnij, dlaczego zapotrzebowanie na wapń osób z przedziału wiekowego 19-30 lat 
jest większe niż osób z przedziału 31-60 lat. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 12. (0-2)     
Pierwiastki chemiczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka. 
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę odpowiedniego pierwiastka lub podając jeden 
przykład skutku jego niedoboru. 

Pierwiastek Skutek niedoboru pierwiastka

jod (I)

anemia

fluor (F)



Zadanie 13. (0-2)     
Woda jest związkiem chemicznym, którego jest najwięcej w komórkach organizmów 
roślinnych i zwierzęcych. 
 
Podaj dwie wspólne, funkcje wody pełnione przez nią zarówno u roślin, jak i u 
zwierząt.   

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 14. (0-1)     
Tabela przedstawia zawartość wody w organizmie człowieka w różnych okresach jego 
życia.  

Podaj oznaczenia dwóch kolejnych okresów życia człowieka, między którymi 
następuje największy spadek zawartości wody w organizmie.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 15. (0-1)     
Woda jest substancją o szczególnych właściwościach. Jej gęstość osiąga wartość 
maksymalną w 4°C i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Tworząc lód podczas 
zamarzania, woda zwiększa swoją objętość, co powoduje, że powstający lód jest lżejszy od 
wody, z którą się styka.  
 
Wykaż na jednym przykładzie, że dwa opisane powyżej stany skupienia wody mają 
istotne znaczenie dla życia w zbiornikach wodnych. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Okres życia Wiek
Zawartość wody w organizmie w % masy ciała 

kobieta mężczyzna

I 0-1 miesiąc 76

II 1-12 miesięcy 65

III 1-10 lat 62

IV 11-16 lat 59 57

V 17-39 lat 61 50

VI powyżej 40 lat 55 47



Zadanie 16. (0-1)  
Poniższy tekst opisuje podobieństwa i różnice w składzie pierwiastkowym głównych grup 
związków organicznych występujących w organizmie. 
 
Uzupełnij tekst — wpisz w wyznaczone miejsca nazwy pierwiastków wybranych 
spośród wymienionych. Niektóre nazwy pierwiastków mogą być użyte w tekście więcej 
niż jeden raz. 

 
azot      fosfor    potas  węgiel        krzem      tlen      siarka wodór 

 

W skład węglowodanów, białek, lipidów i kwasów nukleinowych wchodzą trzy 

podstawowe pierwiastki: ….…. , …….. , ……… Oprócz tych pierwiastków białka 

zawierają jeszcze: …….. i siarkę. W kwasach nukleinowych nie ma pierwiastka 

występującego w białkach, którym jest ……., ale jest ……., którego nie ma w składzie 

białek (niemodyfikowanych potranslacyjnie). 

 
Zadanie 17. (0-2)
Na schemacie przedstawiono organizację materii żywej na poziomie komórkowym. 

Poniżej podano przykłady elementów składających się na ten poziom organizacji życia. 
 

A. aminokwasy B. białka C. jądro komórkowe D. kwasy nukleinowe  

E. mitochondrium F. monosacharydy G. tlen H. węgiel I. woda  

Poszczególnym elementom (1-4) schematu przyporządkuj po dwa przykłady (A–I): 
wpisz poniżej ich oznaczenia literowe. 

1. ……….  2. ……….  3. ………  4. ………..



Zadanie 18. (0-1)
Spośród niżej wymienionych zdań wybierz wszystkie, które charakteryzują 
poszczególne grupy związków organicznych, i zapisz ich numery w wyznaczonych 
miejscach.  

1. Stanowią główne źródło energii dla komórek organizmu.  
2. Są magazynowane w tkance podskórnej.  
3. Budują filamenty mięśniowe.  
4. Są magazynowane w wątrobie.  
5. Budują błony komórkowe. 

Białka   …………… Węglowodany ……………  Lipidy ……………

Zadanie 19.         
W organizmie człowieka różne rodzaje związków chemicznych pełnią określone funkcje. 
Poniżej przedstawiono różne przykłady białek lub węglowodanów. 
 
A. mioglobina  
B. glikogen  
C. laktoza  
D. miozyna  
E. immunoglobulina 
 
Zadanie 19.1. (0-1)
Przyporządkuj każdy z wyżej wymienionych związków do białek lub do węglowodanów, 
wpisując w odpowiednie miejsca ich oznaczenia literowe. 

 
Białka   …………… Węglowodany …………… 

Zadanie 19.2. (0-1)
Określ rolę w organizmie człowieka dwóch wybranych spośród A do E związków 
organicznych.  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………

 



Zadanie 20. 
Na schemacie przedstawiono klasyfikację związków organicznych budujących organizmy.

 

Zadanie 20.1. (0-1)
Poniżej przedstawiono listę nazw wybranych związków i grup związków organicznych 
(1-8) budujących organizm człowieka: 

 
1. albuminy         5. metaloproteiny 
2. fruktoza           6. sacharoza 
3. glikogen          7. skrobia 
4. glukoza            8. steroidy 

Uzupełnij schemat — wpisz w puste ramki po jednym właściwym oznaczeniu 
cyfrowym związku lub grup związków wchodzących w skład organizmu człowieka.  

Zadanie 20.2. (0-2)
Z listy związków organicznych oraz ze schematu wybierz i zapisz nazwy dwóch 
związków, które gromadzone są w tkankach człowieka jako rezerwa energetyczna. 
Obok każdego związku podaj po jednym miejscu jego magazynowania w organizmie.  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………



Zadanie 21.
W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów zawartości związków chemicznych dwóch 
różnych organizmów (roślinnego i zwierzęcego), wyrażone w procentach masy ich ciała. 
 

 
Zadanie 21.1. (0-1)
Podaj, która z kolumn tabeli (A czy B) przedstawia skład chemiczny organizmu 
roślinnego. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 21.2. (0-2)
Narysuj wykres (diagram słupkowy) porównujący procentową zawartość 
węglowodanów, lipidów oraz białek w organizmie A i B. 

Procentowa zawartość wybranych związków chemicznych A B

woda 75,0 60,0

związki mineralne 2,0 4,0

węglowodany 18,4 5,8

lipidy 0,3 11,0

białka 4,0 19,0



Zadanie 22. (0-2)
Skrobia i celuloza, należące do węglowodanów, są polimerami zbudowanymi z monomerów 
glukozy. W skrobi cząsteczki glukozy łączą się wiązaniem α-1,4-glikozydowym, tworząc 
łańcuchy, które się rozgałęziają (dzięki powstawaniu wiązania α-1,6-glikozydowego) i 
zwijają się w helisę.  
Celuloza, w której monomery glukozy są wydłużone i łączą się wiązaniem β-1,4-
glikozydowym, tworzy długie, proste łańcuchy ułożone równolegle. Między grupami 
hydroksylowymi (-OH) monomerów glukozy powstają liczne wiązania wodorowe.  

Wykaż, że budowa opisanych polimerów ma związek z ich funkcją w komórce 
roślinnej.  

1. Skrobia: …………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Celuloza: 

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Zadanie 23.         
Poniżej przedstawiono wzory strukturalne trzech węglowodanów.  

 



Zadanie 23.1. (0-1)
Na podstawie analizy przedstawionych wzorów i posiadanej wiedzy oceń prawdziwość 
informacji dotyczących budowy węglowodanów. Zaznacz P jeśli stwierdzenie jest 
prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.  
 

 
Zadanie 23.2. (0-1)
Podaj przykład, innej niż przedstawiona powyżej, pentozy i określ jej biologiczne 
znaczenie. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 23.3. (0-1)
Każdemu z cukrów (I—III) przyporządkuj spośród A—D jego znaczenie dla 
organizmu roślinnego.  
 
A. Jest głównym materiałem energetycznym dla komórek.  
B. Stanowi związek wyjściowy do tworzenia cukrów bardziej złożonych.  
C. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych.  
D. Stanowi materiał budulcowy ściany komórkowej roślin.

I ………. 
II ……… 
III ………
 
Zadanie 23.4. (0-1)
Wyjaśnij, dlaczego cukry proste nie mogą być materiałem zapasowym w komórkach 
zwierząt. W odpowiedzi uwzględnij ich rozpuszczalność w wodzie.  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

1. Cząsteczka monosacharydu zbudowana jest z co najmniej 3 
atomów węgla. P F

2. W cząsteczce monosacharydu każdy atom węgla połączony jest 
z grupą hydroksylową. P F

3. Obecność polarnych grup hydroksylowych sprawia, że 
monosacharydy są hydrofobowe. P F



Zadanie 24. 
Poniższe wzory przedstawiają fragmenty makrocząsteczek: glikogenu i celulozy 
występujących w komórkach różnych organizmów.

Zadanie 24.1. (0-2) 
Porównaj przedstawione wzory i podaj jedną cechę wspólną i jedną cechę różniącą 
struktury cząsteczek glikogenu i celulozy. 
 

cecha wspólna ………………………………………………………………………………

cecha różniąca  ……………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 24.2. (0-1)
Podaj, w komórkach jakich organizmów występuje celuloza i jaką pełni w nich rolę. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 24.3. (0-1)
Wyjaśnij, dlaczego w komórkach roślinnych cukry są magazynowane głównie w 
postaci skrobi, a nie – sacharozy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości osmotyczne 
obu związków. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 25. (0-2) 
Węglowodany to grupa różnorodnych związków organicznych. Wyróżniamy wśród nich 
m.in. monosacharydy (cukry proste) i polisacharydy (cukry złożone, zawierające więcej niż 
10 cząsteczek monosacharydów). Różnią się one właściwościami np. rozpuszczalnością w 
wodzie i, co się z tym wiąże, pełnioną w komórce funkcją. 
 
Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów oraz określ 
ich rozpuszczalność w wodzie i podstawową funkcję pełnioną w komórce lub 
organizmie.  

 
Zadanie 26.     
Wśród węglowodanów, w zależności od ich budowy, wyróżnia się monosacharydy —
pojedyncze monomery, które mogą tworzyć większe cząsteczki: oligosacharydy (2-10 
monomerów), oraz polisacharydy, zbudowane z więcej niż 10 monomerów. Na schemacie I 
przedstawiono reakcję kondensacji dwóch cząsteczek glukozy (monomeru), w wyniku 
której powstaje disacharyd, a na schemacie II - dwa disacharydy, z których każdy 
zbudowany z dwóch różnych monomerów. 

Grupa 
węglowodanów

Przykład 
(nazwa 

związku)

Rozpuszczalność 
w wodzie 

(słaba / dobra)

Funkcja w komórce lub w 
ogranizmie (strukturalna / 
energetyczna / zapasowa / 

regulacyjna)

monosacharydy

polisacharydy



Zadanie 26.1. (0-1)     
Podpisz powyższe wzory disacharydów w miejscach oznaczonych literami A—C. Ich 
nazwy wybierz spośród wymienionych.  
 
Nazwy disacharydów: sacharoza, celobioza, trehaloza, maltoza, laktoza.  
 
Zadanie 26.2. (0-1)     
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
 
Między dwiema cząsteczkami glukozy podczas reakcji kondensacji powstało wiązanie  
A. kowalencyjne — glikozydowe.  
B. wodorowe — glikozydowe.  
C. kowalencyjne — estrowe.  
D. jonowe — glikozydowe. 
 
Zadanie 27. (0-1)     
Monosacharydy i pewne disacharydy mają właściwości redukujące, ponieważ zawierają 
wolną grupę karbonylową (C=O), która utlenia się do grupy karboksylowej (COOH), 
redukując jednocześnie inny związek. Do wykrywania obecności cukrów redukujących 
służy odczynnik Benedicta o barwie niebieskiej. Cukry redukują CuSO4, znajdujący się w 
odczynniku, do Cu2O, który po podgrzaniu wytrąca się jako osad o różnym zabarwieniu (od 
zielonożółtego poprzez pomarańczowy do czerwonego), zależnie od ilości cukru 
redukującego w analizowanej próbie. W celu sprawdzenia właściwości redukujących 
disacharydów przeprowadzono następujące doświadczenie: Przygotowano cztery probówki, 
do których dodano:  
• probówka I.— 2 ml 1% roztworu sacharozy  
• probówka II. — 2 ml 1% roztworu maltozy  
• probówka III. — 2 ml 1% roztworu laktozy  
• probówka IV.— 2 ml wody destylowanej.  
Do każdej probówki dodano 1 ml odczynnika Benedicta i dokładnie wymieszano, a 
następnie wszystkie probówki wstawiono na 3 min do łaźni wodnej o temperaturze 70°C. 
Zaobserwowane wyniki doświadczenia zestawiono w tabeli. 
 

 

Próba Barwa odczynnika Benedicta

I. sacharoza niebieska

II. maltoza pomarańczowa

III. laktoza pomarańczowa

IV. woda destylowana niebieska



Na podstawie analizy przedstawionych wyników sformułuj wniosek do przepro-
wadzonego doświadczenia. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 28.      
Na rysunku przedstawiono pełny wzór strukturalny cząsteczki trehalozy, związku 
organicznego powszechnego w przyrodzie. Substancja ta topi się w temperaturze powyżej 
200°C, znacznie słabiej niż sacharoza i glukoza rozpuszcza się w wodzie, i w dużo 
mniejszym stopniu od nich pochłania wodę (jest mniej higroskopijna). Trehaloza pełni 
różnorodne funkcje w organizmach roślin i zwierząt. Jest materiałem zapasowym, chroni 
komórki przed zamarznięciem, stabilizuje strukturę białek, wchodzi w skład ściany 
komórkowej bakterii, grzybów i roślin, jest obecna w kutikuli oraz hemolimfie owadów. 
Zbadano, że poziom trehalozy w hemolimfie owadów rośnie po pierwszych przymrozkach.  

Zadanie 28.1. (0-1)      
Wśród podanych w nawiasach terminów podkreśl te, które trafnie uzupełniają 
poniższy tekst. 
 

Trehalozę zaliczamy do (białek / węglowodanów / kwasów nukleinowych). Składa się ona z 

(heksoz / nukleotydów / aminokwasów) połączonych wiązaniem (wodorowym /peptydowym / 

glikozydowym). Pod względem struktury trehaloza jest (monomerem / dimerem / 

polimerem). 

 



Zadanie 28.2. (0-1)     
Wyjaśnij, dlaczego stężenie trehalozy w hemolimfie może być znacznie wyższe niż 
stężenie glukozy, bez istotnego wpływu na równowagę osmotyczną w organizmie 
owada. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 28.3. (0-1)     
Korzystając z tekstu, wyjaśnij, dlaczego stężenie trehalozy w hemolimfie badanych 
owadów wzrasta po obniżeniu się temperatury otoczenia poniżej 0°C. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 29. (0-3)     
Obecność cukrów prostych można wykryć za pomocą odczynników Fehlinga (I i II), które 
dodane do badanego materiału, po podgrzaniu reagują na obecność glukozy 
ceglastoczerwonym zabarwieniem.  
Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz obecność glukozy w soku z winogron. Do 
dyspozycji masz: sok z winogron, probówki, palnik, roztwór glukozy, odczynniki 
Fehlinga (I i II). W projekcie doświadczenia podaj opis:  
1. próby kontrolnej  
2. próby badawczej  
3. sposobu ustalenia wyników 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. ……………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 30. (0-2)     
Banany są bogatym źródłem składników mineralnych, witamin z grupy B, witaminy C oraz 
kwasu foliowego. Zawierają również dużo białka oraz węglowodanów, których zawartość 
jest znacznie wyższa niż w innych owocach. W niedojrzałych, zielonych owocach banana 
cukry występują głównie pod postacią skrobi, która w miarę dojrzewania owoców prawie w 
całości ulega rozkładowi na cukry proste.  
Wadą tych owoców jest to, że wykazują one stosunkowo krótką trwałość i dlatego przywozi 
się owoce niedojrzałe, które dojrzewają dopiero na miejscu ich przeznaczenia. 

Na podstawie: www.odzywianie.info.pl 

Określ, w jaki sposób można sprawdzić, czy w probówkach zawierających zawiesinę 
przygotowaną z całkowicie dojrzałego owocu banana jest jeszcze obecna skrobia 
(probówka 1.) i czy występują już cukry proste (probówka 2.). W odpowiedzi dla 
każdej z prób uwzględnij nazwę zastosowanego odczynnika i sposób odczytania 
wyniku. 
 

1. probówka 1. — wykrywanie skrobi: ………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

2. probówka 2. — wykrywanie cukrów prostych: …………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 31.    
Makrocząsteczki występujące w komórce zbudowane są w podobny sposób. Składają się z 
połączonych ze sobą małych cząsteczek, jednego lub niewielu rodzajów, nazywanych 
monomerami. 
 
Zadanie 31.1. (0-1)      
Zaznacz poniżej przykład makrocząsteczki, która zbudowana jest z takich samych 
monomerów. 

 
A. DNA B. Białka C. Glikogen D. RNA 



Zadanie 31.2. (0-1)      
Podaj nazwę związku chemicznego, który jest monomerem tej makrocząsteczki. 

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

Zadanie 32. (0-1)        
Celuloza, skrobia, glikogen, chityna są to związki należące (wielocukrów). Pełnią one w 
komórkach organizmów żywych różne funkcje.  
Skonstruuj tabelę, w której przedstawisz podział wymienionych polisacharydów na 
strukturalne i zapasowe, oraz podasz przykłady miejsc w organizmach żywych.

Zadanie 33. (0-1)        
Zapis fragmentu cząsteczki białka: Gly — Ala — Leu — Phe — Asp — Ser — ... 
przedstawia strukturę: 

A. pierwszorzędową białka.  
B. drugorzędową białka.
C. trzeciorzędową białka.  
D. czwartorzędową białka. 
 
Zadanie 34. (0-1)        
Białka są związkami wielkocząsteczkowymi, które odgrywają ważną rolę w procesach 
wzrostu, rozwoju i codziennego funkcjonowania organizmu człowieka. Zaznacz P jeśli 
stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 
 

1. Enzymy to białka ułatwiające zachodzenie procesów 
biochemicznych w organizmie. P F

2. Wszystkie hormony są białkami. P F

3. Przeciwciała uczestniczą w procesach obrony organizmu przed 
antygenami. P F

4. Białka nie pełnią w organizmach funkcji transportującej. P F



Zadanie 35.       
Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie 
—krzywe wysycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia parcjalnego tego 
gazu. 

Zadanie 35.1. (0-1)       
Podaj, w której tkance w organizmie człowieka występuje mioglobina i jaką funkcję 
pełni. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 35.2. (0-1)       
Określ, które z wymienionych w tabeli cech dotyczę budowy przedstawionych białek, 
wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie.  
Uwaga: niektóre cechy mogą być wspólne dla obu cząsteczek. 

Hemoglobina Mioglobina

1. Jest białkiem złożonym.

2. Ma strukturę czwartorzędową. 

3. Może przyłączyć 4 cząsteczki tlenu. 



Zadanie 35.3. (0-1)    
Określ, która krzywa na wykresie (1. czy 2.) przedstawia właściwości mioglobiny. 
Odpowiedź uzasadnij. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 36.    
Na rysunku przedstawiono cząsteczkę białka. 

Zadanie 36.1. (0-1)    
Określ rzędowość struktury tej cząsteczki. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 36.2. (0-1)    
Podaj nazwę aminokwasu, który bierze udział w powstawaniu mostków dwu-
siarczkowych. 
………………………………………………………………………………………………

Zadanie 37. (0-1)    
Oceń prawdziwość informacji dotyczących aminokwasów endo- i egzogennych. Wpisz 
obok każdego zdania literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub literę F, jeżeli zdanie jest 
fałszywe.   

1. Aminokwasy endogenne mogą być syntetyzowane przez ludzki 
więc nie muszą być dostarczane z pożywieniem. P F

2. Podstawowym źródłem aminokwasów egzogennych dla 
człowieka pokarmy pochodzenia roślinnego. P F

3. Skutkiem długotrwałego niedoboru aminokwasów egzogennych 
może być spadek odporności organizmu. P F



Zadanie 38.    
Aminokwasy, podobnie jak większość związków organicznych, można łatwo rozpoznać po 
charakterystycznych grupach funkcyjnych. Z aminokwasów zbudowane są białka —związki 
o skomplikowanej strukturze przestrzennej. Na schematach przedstawiono budowę dwóch 
aminokwasów. 

Zadanie 38.1. (0-1)  
Na wzorze strukturalnym cysteiny otocz kółkiem dwie grupy funkcyjne, 
charakterystyczne dla wszystkich aminokwasów. Oznacz je cyframi 1 i 2 oraz podaj 
ich nazwy. 
 
Zadanie 38.2. (0-1)  
Zapisz wzór strukturalny dipeptydu powstałego z połączenia glicyny i cysteiny (Gly-
Cys) oraz otocz linią lub zaznacz strzałką wiązanie peptydowe. 

Zadanie 38.3. (0-1)  
Wyjaśnij, jakie znaczenie w tworzeniu struktury III-rzędowej białka ma cysteina.  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………



Zadanie 39. (0-2)  
Wazopresyna i oksytocyna to hormony o podobnej budowie - oba są cyklicznymi 
peptydami. Do przedstawiania składu białek używa się trzyliterowych skrótów nazw 
aminokwasów, np. „Cys" to cysteina. Na schemacie przedstawiono budowę oksytocyny i 
wazopresyny. 

Na podstawie schematu, podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę w budowie tych 
hormonów. 

Podobieństwo - ……………………………………………………………………………….

Różnica - ……………………………………………………………………………………...

Zadanie 40. (0-1)  
Cząsteczka każdego białka ma określoną strukturę drugorzędową, którą stanowi 
przestrzenne zwinięcie łańcucha aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. 
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje struktury drugorzędowej: α oraz β. Na schemacie 
przedstawiono porównanie struktury α i β. 



Wśród wymienionych cech budowy podkreśl dwie, charakterystyczne dla struktury β. 

A. Łańcuch aminokwasów zwinięty na kształt cylindra. 
B. Łańcuch aminokwasów pofałdowany na kształt harmonijki. 
C. Wiązania wodorowe i wiązania peptydowe ułożone naprzemiennie. 
D. Wiązania wodorowe między równoległymi łańcuchami peptydowymi. 
E. Wiązania wodorowe między co czwartym wiązaniem peptydowym pojedynczego  

łańcucha aminokwasów. 
    
Zadanie 41. (0-1)  
Na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg i wynik doświadczenia, w którym 
badano wpływ wysokiego stężenia mocznika na strukturę przestrzenną cząsteczki białka 
wyizolowanego z komórki. 

Zadanie 41.1. (0-1)  
Spośród poniższych procesów, wybierz i zapisz nazwy tych, które należy wpisać w 
miejsca oznaczone na schemacie literami A i B.
 

denaturacja  konformacja renaturacja 

A. ………………………. B. ………………………. 

Zadanie 41.2. (0-1)  
Na podstawie wyniku doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysokiego 
stężenia mocznika na strukturę białka. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 42. (0-1)  
Wazopresyna (ADH) i oksytocyna mają całkowicie odmienne działanie, mimo chemicznego 
podobieństwa. Wazopresyna działa pobudzająco, a jej poziom wzrasta u człowieka pod 
wpływem stresu. Powoduje m.in. skurcz naczyń krwionośnych, podnosi ciśnienie krwi i 
podobnie jak adrenalina, przygotowuje organizm do walki bądź ucieczki. Oksytocyna ma 
działanie ogólnie relaksujące, łagodzi stres, powoduje obniżenie ciśnienia krwi i uśmierza 
ból. Poniżej przedstawiono budowę chemiczną obu opisanych substancji. 

Na podstawie schematu dokonaj korekty poniższych zdań, wykreślając w nawiasach 
niewłaściwe określenia, tak aby zdania (A—C) poprawnie opisywały podobieństwo 
obu przedstawionych substancji.  

Podobieństwo budowy chemicznej oksytocyny i wazopresyny wynika z tego, że:  

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. (0-1)  
Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania IV-
rzędowej struktury białka. Wpisz w tabelę odpowiednio numery 1-4. 

Etap Numer

Połączenie ze sobą dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych o 
ukształtowanej już strukturze trójwymiarowej.

Łączenie aminokwasów w łańcuch polipeptydowy.

Zwijanie się łańcucha polipeptydowego w strukturę trójwymiarową, często 
stabilizowaną przez mostki dwusiarczkowe.

Zwijanie łańcucha polipeptydowego w helisę lub harmonijkę. 



Zadanie 44.   
Na rysunkach A–D w przypadkowej kolejności zobrazowano I-, II-, III- i IV-rzędową 
strukturę białek. 

Zadanie 44.1. (0-1)   
Podaj oznaczenia literowe rysunków w takim porządku, żeby odzwierciedlały kolejno 
I-, II-, III- i IV-rzędową strukturę białek. 

………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 44.2. (0-1)   
Określ funkcję, jaką w kształtowaniu struktury białek pełnią wymienione w legendzie 
(do rysunków) rodzaje wiązań chemicznych. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 45. (0-1)   
Wymienionym białkom (A—C) przyporządkuj po jednej funkcji (1-4), jaką pełnią one 
w organizmie człowieka. 
 
A. kolagen 1. odpornościowa  
B. gammaglobulina             2. receptorowa 
C. hemoglobina                   3. strukturalna  
 4. transportowa 

 A. ………….. B. ……………. C. ……………



Zadanie 46. (0-1)   
Kolageny to białka będące głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej zwierząt. 
Ich główną funkcją jest utrzymanie integralności strukturalnej i sprężystości tkanki łącznej. 
Kolagen jest syntetyzowany w formie łańcuchów a, będących produktem ekspresji 
odrębnych genów. Te łańcuchy zawierają duże ilości lizyny i proliny — głównych 
składników kolagenu stabilizujących jego cząsteczkę. Aminokwasy te następnie ulegają 
hydroksylacji z udziałem hydroksylaz, których kofaktorem w tym procesie jest witamina C, 
pobudzająca także bezpośrednio syntezę kolagenu przez aktywację transkrypcji kodujących 
go genów. W kolejnym etapie łańcuchy a łączą się trójkami za pomocą mostków 
dwusiarczkowych, w wyniku czego powstaje prokolagen. Z cząsteczek prokolagenu 
wydzielonych poza komórkę powstają cząsteczki kolagenu, które mogą agregować w 
większe struktury, takie jak włókienka, włókna lub sieci. 

Na podstawie: J. Kawiak, J. Zabel, Seminaria z cytofizjologii, Wrocław 2002; K.A. Czubak, H.M. Żbikowska, 
Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów, Ann. Acad. Med. Siks., 4/2014. 

Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury 
białka — prokolagenu. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cechy budowy tego 
białka. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 47. (0-1)   
Na rysunkach przedstawiono fragment cząsteczki kolagenu. 

Korzystając z rysunku, wykaż związek między strukturą kolagenu a jego funkcją 
biologiczną w organizmie człowieka. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………



Zadanie 48. (0-2)   
W białkach zbudowanych z jednego łańcucha polipeptydowego wyróżnia się strukturę 
pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową. Jeżeli w skład białka wchodzą co najmniej dwa 
łańcuchy polipeptydowe, to białko takie ma także strukturę czwartorzędową. Każda ze 
struktur jest stabilizowana przez odpowiednie wiązania chemiczne. Na rysunku 
przedstawiono dwa białka — mioglobinę i hemoglobinę. 

Porównaj oba rodzaje białek przedstawione na rysunku  — wpisz w tabelę właściwe 
informacje. 

 
Zadanie 49. (0-1)   
Siarka jest jednym z pierwiastków biologicznie ważnych. 

Podaj, w jaki sposób siarka warunkuje tworzenie struktury białek. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Białko Najwyższa 
rzędowość struktury

Rodzaj tkanki, w której 
występuje

Główna funkcja

mioglobina

hemoglobina



Zadanie 50. (0-1)   
Insulina jest hormonem regulującym poziom glukozy we krwi kręgowców.  
Połączenie się insuliny z receptorami błonowymi komórek wątroby i mięśni skutkuje 
zwiększeniem liczby białek transportujących glukozę do komórek. Ponadto insulina 
zwiększa wychwytywanie aminokwasów przez komórki oraz pobudza transkrypcję i 
translację. Insuliny różnych gatunków zwierząt i człowieka różnią się nieznacznie składem 
aminokwasów. Różnice te na ogół nie wpływają na ich aktywność biologiczną, gdy są one 
podawane człowiekowi. Jednak rezultatem dłuższego podawania człowiekowi obcej 
insuliny (np. wołowej) jest powstawanie przeciwciał hamujących jej działanie.  
Insulina była pierwszym lekiem wytworzonym metodami inżynierii genetycznej. Obecnie 
do jej produkcji wykorzystuje się bakterie Escherichia coli, którym wszczepia się 
odpowiednio przygotowane geny ludzkie warunkujące wytwarzanie insuliny. 

 
Na podstawie: W. Traczyk, A.Trzebski, Fizjologia czlowieka z elementami fizjologii stosowanej  

i klinicznej, Warszawa 2007. 

Na rysunku przedstawiono budowę cząsteczki insuliny. 

Uzasadnij, że insulina jest białkiem mającym strukturę IV-rzędową. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 51. (0-1)   
Białka mają zróżnicowaną budowę, z czego wynika szeroki zakres pełnionych przez nie 
funkcji. Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny. 

Na podstawie analizy rysunków i posiadanej wiedzy porównaj budowę cząsteczek oraz 
funkcje biologiczne hemoglobiny i mioglobiny. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 52. (0-1)   
Na schemacie wyróżniono ramką wiązanie chemiczne, typowe dla jednej z podstawowych 
grup związków organicznych, z których zbudowane są organizmy. 

Podaj nazwę wiązania chemicznego wskazanego na schemacie oraz nazwę grupy 
związków organicznych, w których ono występuje. 

Nazwa wiązania …………………….. Występowanie  …………………….



Zadanie 53.  
Wiele związków chemicznych występujących w komórce to makrocząsteczki, które 
składają się z monomerów połączonych ze sobą odpowiednimi wiązaniami. Na schemacie 
przedstawiono fragment makrocząsteczki, w której zaznaczono rodzaj wiązania 
chemicznego występującego między monomerami fragmentu tej cząsteczki. 

Zadanie 53.1. (0-1)    
Podaj nazwę wiązania chemicznego zaznaczonego na schemacie, a także nazwę 
monomerów połączonych tym wiązaniem. 

Nazwa wiązania: ………………………….  Nazwa monomerów: ………………………… 

Zadanie 53.2. (0-1)    
Spośród wymienionych związków chemicznych wybierz ten, w którym występują 
przedstawione na schemacie wiązania chemiczne. Podkreśl nazwę tego związku. 

celuloza skrobia kolagen fosfolipidy   kwas deoksyrybonukleinowy 

Zadanie 54. (0-1)    
Rycyna znajdująca się w nasionach rącznika pospolitego jest białkiem silnie trującym dla 
człowieka. Cząsteczka rycyny składa się z dwóch różnych łańcuchów polipeptydowych: 
RTA i RTB, które są połączone mostkiem dwusiarczkowym. Łańcuch RTA zawiera 
sekwencje ułożone w postaci a-helisy i B-harmonijki. Jest on enzymem (N-glikozydazą 
RNA) rozrywającym wiązania glikozydowe i usuwającym cząsteczkę adeniny w dużej 
podjednostce rybosomalnego RNA. Łańcuch RTB jest lektyną, która łączy się z galaktozą 
— składnikiem receptorów występujących na powierzchni wielu komórek. Trucizna 
związana na powierzchni komórki może wniknąć do jej wnętrza drogą endocytozy. Osobno 
żaden z peptydów rycyny nie jest trucizną dla człowieka. Peptyd RTA występuje w wielu 
roślinach, np. w jęczmieniu. 

 
Na podstawie: S. Olsnes, A. Pihl, Diferent biological properties of the iwo constituent peptide chains of ricin a toxic 

protein [...], „Biochemistry" 12 (16), 1973. 

Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny 
(1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa). Odpowiedź uzasadnij. 
 

Cząsteczka rycyny ma strukturę:  ……. — rzędową, ponieważ ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 55. (0-1)    
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących roli tłuszczów w organizmie człowieka. 
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub 
literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.  

 
Zadanie 56.    
Na rysunku przedstawiono fragmenty cząsteczek dwóch rodzajów kwasów nukleinowych i 
występujące w nich zasady azotowe. 

Zadanie 56.1. (0-1)    
Podaj nazwy kwasów nukleinowych — I i II — przedstawionych na rysunku. 

 

I. ………………………………………………  II. …………………………………………   

1. Tłuszcze mogą wspomagać funkcję obronną przeciwciał. P F

2. Tłuszcze uczestniczą w trawieniu białek w przewodzie 
pokarmowym. P F

3. Tłuszcze są wykorzystywane do syntezy fosfolipidów i 
hormonów steroidowych. P F



Zadanie 56.2. (0-2)     
Na podstawie rysunku podaj jedną, widoczną na rysunkach, różnicę w strukturze i 
jedną różnicę w składzie chemicznym kwasów nukleinowych I i II. W odpowiedzi 
uwzględnij budowę obu kwasów nukleinowych. 
 

Struktura: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Skład chemiczny: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
Zadanie 57.    
Na schemacie przedstawiono budowę fragmentu DNA. Literami oznaczono zasady 
azotowe: A — adenina, T — tymina, G — guanina. 

Zadanie 57.1. (0-1)    
Podaj nazwy związków chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi 1, 2 i 3. 
 

1. ………………………. 2. ……………………………….3. ……………………………….  

 
Zadanie 57.2. (0-1)    
Podaj nazwę rodzaju wiązania chemicznego pomiędzy zasadami azotowymi 
oznaczonego na schemacie cyfrą 4. 

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 58. (0-1)    
Przyporządkuj nazwy rodzajów kwasu rybonukleinowego: tRNA, rRNA, mRNA, do 
wymienionych poniżej funkcji. 
 
1. Przenoszenie do cytoplazmy informacji genetycznej o budowie białka - …………..   
2. Przenoszenie na rybosomy aminokwasów do budowy białka - ………………  
3. Budowa rybosomów i udział w powstawaniu wiązań pomiędzy aminokwasami - ……….. 

Zadanie 59. (0-1)    
Na schemacie przedstawiono budowę jednego z nukleotydów DNA. 

Uzupełnij schemat nukleotydu DNA odpowiednimi nazwami związków chemicznych, 
wybranymi spośród wymienionych. 

ryboza tymina deoksyryboza  uracyl  glukoza 

Zadanie 60. (0-2)    
Na rysunkach przedstawiono budowę dwóch różnych nukleotydów występujących 
powszechnie w komórkach organizmów.  

Określ funkcję, jaką pełni każdy z przedstawionych nukleotydów w organizmach 
żywych.  
 
Rys. I  ……………………………………………………………………………………
 
Rys. II   ……………………………………………………………………………………



Zadanie 61. (0-1)    
Związki organiczne występujące w organizmach często mają postać makrocząsteczek 
zbudowanych z monomerów połączonych odpowiednimi wiązaniami.  

Uzupełnij tabelę — wpisz w puste miejsca tabeli odpowiednie nazwy związków 
chemicznych i rodzaj wiązania pomiędzy monomerami.  

 
Zadanie 62. (0-1)    
Na schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze III-rzędowej oraz 
warunkujące tę strukturę różne oddziaływania występujące pomiędzy łańcuchami bocznymi 
aminokwasów: wiązania chemiczne oparte na przyciąganiu elektrostatycznym (1), wiązania 
kowalencyjne (2), interakcje hydrofobowe (3) i oddziaływania jonowe (4). 

Podaj nazwy wiązań chemicznych stabilizujących III-rzędową strukturę białka, 
oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2. 

 
1. …………………………………   2. …………………………………  

Monomer Rodzaj wiązania pomiędzy 
monomerami Makrocząsteczka

aminokwas peptydowe

monosacharyd polisacharyd

fosfodiestrowe kwas rybonukleinowy



Zadanie 63. (0-2)    
Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz wskazane główne grupy związków 
organicznych, wchodzące w skład organizmów — wpisz właściwe określenia wybrane 
spośród wymienionych. 

aminokwasy      wiązanie fosfodiestrowe        monosacharydy        wiązanie glikozydowe 

wiązanie peptydowe        polinukleotydy         polipeptydy       polisacharydy      nukleotydy 

 
Zadanie 64. (0-1)    
Nukleotydy będące organicznymi składnikami komórki pełnią głównie role monomerów 
budujących kwasy nukleinowe ale mogą również pełnić funkcje w komórce. 

Podaj przykład takiego nukleotydu oraz jego rolę w komórce. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 65. (0-1)    
Podstawową przyczyną krzywicy u dzieci jest niedobór witaminy D, spowodowany 
najczęściej niedostateczną ekspozycją na światło słoneczne lub niedoborami pokarmowymi. 

Zadanie 65.1. (0-1)    
Wyjaśnij, dlaczego niedobór witaminy D może być przyczyną krzywicy u dzieci. W 
odpowiedzi uwzględnij funkcję tej witaminy.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 

Związki 
organiczne

Monomery Polimery Typ wiązania 
łączącego monomery

wielocukry

białka

kwasy 
nukleinowe



Zadanie 65.2. (0-1)    
Wykaż związek między ekspozycją na światło słoneczne a syntezą witaminy D w 
organizmie człowieka.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 65.3. (0-1)     
Poniżej przedstawiono niektóre skutki niedoboru witamin w organizmie człowieka. Zaznacz 
literę, którą oznaczono skutki niedoboru witaminy D. 

A. Ślepota zmierzchowa, zmiany skórne. 
B. Krzywica u dzieci, odwapnienie kości u dorosłych. 
C. Słaba krzepliwość krwi, skazy krwotoczne. 
D. Pękanie drobnych naczyń krwionośnych, podatność na infekcje. 

Zadanie 66. (0-1)    
Witamina B12 jest uwalniana z pożywienia pod wpływem działania pepsyny i kwasu 
solnego. Następnie cząsteczki witaminy B12 tworzą kompleksy ze specjalną glikoproteiną 
wytwarzaną przez komórki okładzinowe żołądka, co ułatwia ich wchłanianie z jelita 
cienkiego. Z jelita cienkiego witamina B12 jest transportowana do szpiku kostnego i 
wątroby, a stamtąd - do innych tkanek. 

Na podstawie: A. Michajlik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 2013. 
 
Zadanie 66.1. (0-1)    
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące źródeł i wchłaniania witaminy B12 są 
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 
Zadanie 66.2. (0-1)    
Podaj przykład objawu niedoboru witaminy B12 związany z funkcjonowaniem układu 
krwionośnego człowieka. 

………………………………………………………………………………………………

1.
Witamina B12 występuje głównie w pokarmach pochodzenia 
roślinnego. 

P F

2.
Witamina B12 jest wchłaniana w jelicie cienkim do naczyń 
limfatycznych. 

P F

3.
Usunięcie żołądka może skutkować wyczerpaniem się zapasów 
witaminy B12 zmagazynowanych w wątrobie. 

P F



Zadanie 67. (0-1)    
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące strat wybranych składników odżywczych 
podczas przygotowania do spożycia warzyw i owoców oraz w czasie ich przechowywania.

Zadanie 67.1. (0-1)     
Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania. 

Na podstawie informacji w tabeli można stwierdzić, że 

A. obieranie warzyw i owoców nie powoduje strat witamin. 

B. witaminy z grupy B gromadzą się głównie w skórce i pod skórką owoców. 

C. warzywa i owoce przed obraniem należy przez jakiś czas moczyć w wodzie.

D. warzywa zawierające witaminę A trzeba w czasie przechowywania chronić przed 
dostępem światła.

 
Zadanie 67.2. (0-1)     
Wyjaśnij, dlaczego moczenie warzyw w wodzie nie powoduje strat witaminy A.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



Zadanie 68. (0-1)     
Dla dzieci mleko jest pokarmem o wysokiej wartości odżywczej. Jest źródłem witamin, np. 
witaminy D, oraz białka i soli mineralnych, np. wapnia. Wypicie szklanki mleka pokrywa 
25% dziennego zapotrzebowania organizmu na wapń. Przeważająca ilość wapnia w 
organizmie, bo 99%, znajduje się w kościach i zębach, a reszta – w tkankach miękkich i 
płynach ustrojowych. Wapń uczestniczy np. w skurczach mięśni, w przewodzeniu impulsów 
nerwowych i aktywacji enzymów uczestniczących w trawieniu tłuszczów. 

Na podstawie: J. Nurowska, Mleko ponad wszystko!, „Wiedza i Życie” 10/1997. 

Wyjaśnij, uwzględniając dwa składniki mleka wymienione w tekście, dlaczego w 
profilaktyce krzywicy korzystne jest spożywanie tego pokarmu przez dzieci.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 69. (0-1)     
Witamina K, należąca do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wpływa na syntezę 
czynników krzepnięcia krwi. Jej źródłem są rośliny, np. szpinak, rośliny kapustowate, w 
mniejszym stopniu także pomidory, truskawki oraz – z produktów pochodzenia zwierzęcego 
– wątroba. Zapotrzebowanie człowieka na witaminę K jest pokrywane przez pokarm oraz 
bakterie jelitowe żyjące w jelicie grubym. 

Wyjaśnij, dlaczego zaburzenia w procesie wchłaniania tłuszczów, w przypadku np. 
niektórych chorób, mogą prowadzić do wystąpienia krwawień i trudności w 
zahamowaniu krwotoków. W odpowiedzi uwzględnij właściwości i funkcję witaminy 
K.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



Zadanie 70. (0-1)     
Tłuszcze właściwe zawarte w pokarmie oraz produkty ich trawienia wchłaniane są z jelita 
cienkiego człowieka głównie do naczyń limfatycznych (ok. 90%). Wraz z nimi wchłaniane 
są niektóre witaminy. 

Spośród wymienionych witamin wybierz i podkreśl te, które są wchłaniane wraz z 
tłuszczami w jelicie cienkim. Określ wspólną cechę tych witamin powodującą, że są 
one wchłaniane w taki sposób. 

witamina A witamina B1   witamina B6    witamina C     witamina D3     witamina E 

Wspólna cecha wybranych witamin: …………………………………………………………

Zadanie 71.     
Triacyloglicerole, czyli tłuszcze właściwe, są przede wszystkim materiałami zapasowymi 
dla różnych organizmów. W organizmie człowieka o wadze ciała 70 kg masa tłuszczów 
właściwych wynosi ok. 11kg. Głównym miejscem przechowywania triacylogliceroli jest 
cytoplazma komórek tłuszczowych. U ludzi o prawidłowej masie ciała największe 
nagromadzenie tych komórek występuje w tkance podskórnej.  Na schemacie 
przedstawiono budowę cząsteczki pewnego triacyloglicerolu.

Zadanie 71.1. (0-1)     
Wymień nazwy dwóch enzymów trawiących tłuszcze w przewodzie pokarmowym 
człowieka i określ liczbę cząsteczek różnych kwasów tłuszczowych, która powstanie po 
całkowitym strawieniu przedstawionej na schemacie cząsteczki. 

Enzymy trawiące triacyloglicerole: ………………………………………………

Liczba cząsteczek różnych kwasów tłuszczowych: ………………………………

Zadanie 71.2. (0-1)     
Podaj przykład funkcji, którą pełnią tłuszcze zgromadzone w podskórnej tkance 
tłuszczowej człowieka, innej niż stanowienie materiału zapasowego.
 

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 72. (0-1)     
Każdej z wymienionych poniżej witamin przyporządkuj wybrany spośród 1.-4. skutek 
jej niedoboru w organizmie człowieka. Wpisz numery w wyznaczone miejsca. 

1. wady cewy nerwowej u płodu 
2. szkorbut 
3. krzywica u dzieci 
4. tzw. kurza ślepota 

witamina A  …………      witamina B9 (kwas foliowy)  …………     witamina C  ………… 

Zadanie 73.     
Przy produkcji masła, margaryny lub oleju zwykle dodawane są witaminy A i E. 

Zadanie 73.1. (0-1)     
Uzasadnij, że jest to korzystna dla organizmu człowieka forma podawania obu tych 
witamin. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 73.2. (0-1)     
Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę 
witaminy A w organizmie człowieka. 

A. Pełni rolę ważnego przeciwutleniacza podwyższając odporność organizmu. 

B. Warunkuje prawidłowe widzenie o zmierzchu lub przy słabym świetle. 

C. Odpowiada za prawidłowy stan kości i zębów. 

D. Warunkuje prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi. 

Zadanie 74. (0-1)     
Barwnik skóry — melanina chroni organizm człowieka przed szkodliwym wpływem 
emitowanego przez słońce promieniowania ultrafioletowego. Jednocześnie odpowiednia 
dawka tego promieniowania jest niezbędna dla wytwarzania przez organizm pewnej 
witaminy. 

Podaj literowy symbol tej witaminy oraz określ skutek jej niedoboru w organizmie. 

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 75.     
Antocyjany – grupa rozpuszczalnych w wodzie barwników gromadzonych w wakuolach 
komórek roślinnych. Występują powszechnie w płatkach kwiatów oraz w owocach, np. 
borówki czernicy. Rzadziej spotkane są w innych organach roślinnych, np. w liściach 
kapusty czerwonej. W organach wegetatywnych antocyjany gromadzą się głównie w skórce, 
gdzie pochłaniają promieniowanie UV, dzięki czemu obniżają ryzyko uszkodzenia DNA. 
Właściwości lecznicze antocyjanów, znane od dawna w medycynie ludowej, są coraz 
szerzej wykorzystywane we współczesnym przemyśle farmaceutycznym. Uważa się, że 
antocyjany w organizmie człowieka m.in. przeciwdziałają kruchości naczyń krwionośnych, 
korzystnie wpływają na profil lipidowy, a także chronią rodopsynę przed uszkodzeniem. 
Barwa antocyjanów zależy od pH soku komórkowego: w środowisku obojętnym mają 
barwę fioletową, w kwaśnym – czerwoną, a w alkalicznym – niebieską. Jeżeli jednak 
występują w kompleksie z jonami glinu lub żelaza, np. w kwiatach chabra bławatka, to 
wtedy niezależnie od pH środowiska mają niebieską barwę.  

 
Na podstawie: E. Piątkowska, A. Kopeć, T. Leszczyńska, Antocyjany – charakterystyka, występowanie i oddziaływanie na organizm 

człowieka. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2011, 4 (77)

Zadanie 75.1. (0-1)     
Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę – wpisz oczekiwany wynik 
dotyczący obserwowanej barwy roztworów antocyjanów w zestawie II i III dla obu 
badanych roślin.

Zadanie 75.2. (0-1)     
Określ, czy za pomocą takiego doświadczenia można stwierdzić, jakiego rodzaju 
antocyjany – połączone czy niepołączone z żelazem lub glinem – występują w 
komórkach innych roślin. Odpowiedź uzasadnij. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………



Zadanie 76. (0-2)     
Niektóre pierwiastki w połączeniu z białkami tworzą ważne biologicznie związki, 
zwane metaloproteinami. 

Podaj przykład metaloproteiny, w której występuje żelazo (Fe), oraz metaloproteiny, w 
której występuje miedź (Cu), i określ funkcję każdej z nich. 

1. Nazwa metaloproteiny, w której występuje Fe: ………………………………………….. 
  
Funkcja: ………………………………………………………………………………….. 
 

2. Nazwa metaloproteiny, w której występuje Cu: …………………………………………. 
 
Funkcja: …………………………………………………………………………………..

 
Zadanie 77. (0-1)     
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji i właściwości wody są prawdziwe. 
Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

Zadanie 78.     
Prolaktyna, wydzielana przez gruczołową część przysadki mózgowej, jest jedno-
łańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów, powstającym w wyniku 
odcięcia peptydu sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. 
Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej 
prolaktyny. 

1.
Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, ponieważ 
naładowane cząsteczki substancji rozpuszczonej są przyciągane 
przez jej niepolarne cząsteczki.

P F

2.
Woda jest metabolitem wielu reakcji chemicznych – jest 
produktem fotosyntezy i substratem oddychania tlenowego. 

P F

3.
Woda ma małe ciepło parowania, dzięki czemu możliwe jest 
pozbywanie się ciepła z organizmu. 

P F



Zadanie 78.1. (0-1)     
Określ dominującą strukturę II-rzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny. 

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 78.2. (0-1)     
Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury 
białka – prolaktyny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech budowy tego białka. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 79. (0-1)     
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący albumin. 
Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie 

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. (0-1)     
Spośród wymienionych związków chemicznych wybierz i podkreśl nazwy tych 
zawierających atomy azotu 

cytozyna           celuloza          cholesterol           ATP          ryboza 
 
Zadanie 81.   
Jedną z wyjątkowych właściwości wody jest jej wysokie 
napięcie powierzchniowe. Uczeń przeprowadził doświa-
dczenie, którego celem było zbadanie wpływu detergentu na 
siłę napięcia powierzchniowego wody. Przygotował monetę 
1 zł, kroplomierz, 200 ml wody z kranu, którą po równo 
rozlał do dwóch naczyń. Do jednego z nich dodał jedną 
kroplę płynu do mycia naczyń. Na położoną na płaskim, 
równym podłożu złotówkę (awers) delikatnie nanosił przy 
pomocy kroplomierza po kropli wody tak, aby zmieściło się 
ich jak najwięcej. Gdy woda się przelewała, zapisywał 
liczbę kropli, które zmieściły się na monecie, dokładnie 
wycierał złotówkę i ponownie nanosił na nią krople wody. 
Po 10 powtórzeniach obliczył średnią liczbę kropli wody, które zmieściły się na tej monecie. 
Następnie przeprowadził takie same czynności, ale z wodą, do której dodał detergent. 



W tabeli przedstawiono wyniki uzyskane w opisanym doświadczeniu.

Zadanie 81.1. (0-1)  
Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 81.2. (0-1)  
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. W każdym 
nawiasie podkreśl właściwe określenie.

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.   
Poniżej przedstawiono wzór pewnego oligopeptydu. W polach oznaczonych numerami 1–4 
przedstawiono cztery różne ugrupowania atomów występujące w białkach. 



Zadanie 82.1. (0-1)  
Które z powyższych ugrupowań atomów stanowi wiązanie powstające pomiędzy 
aminokwasami podczas syntezy peptydów w komórce? Zaznacz właściwą odpowiedź 
spośród podanych oraz podaj nazwę tego wiązania.  

A. 1 B. 2 C. 3  D. 4

Nazwa wiązania: ……………………………………………………………………………..

Zadanie 82.2. (0-1)  
Zapisz sekwencję aminokwasową przedstawionego na schemacie oligopeptydu od 
końca aminowego do karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów 
lub ich oznaczeniami literowymi. 

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 83.   
Osocze krwi człowieka zawiera ok. 92% wody. Resztę stanowią składniki nieorganiczne 
(np. jony sodowe i potasowe) i organiczne (np. białka). Ważną frakcję organicznych 
składników osocza tworzą lipoproteiny – kompleksy tłuszczowców z białkami. Do 
lipoprotein zalicza się m.in. chylomikrony, ułatwiające transport hydrofobowych cząsteczek 
w osoczu krwi. 

W białkowo-lipidowej błonie chylomikronu znajduje się niezestryfikowany cholesterol, a 
jego wnętrze wypełniają triacyloglicerole oraz estry cholesterolu. Na poniższym schemacie 
przedstawiono budowę chylomikronu. 



Zadanie 83.1. (0-1)  
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w 
każdym nawiasie właściwe określenie. 

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)  
Podaj, jaka właściwość fizyczna wody, zawartej w osoczu krwi, przyczynia się do 
utrzymania względnie stałej temperatury ciała człowieka.

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

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 84.   
Wolne żelazo jest toksyczne dla komórek i z tego powodu jest ono prawie u wszystkich 
organizmów magazynowane w cytoplazmie w postaci metaloproteiny – ferrytyny. Białko to 
składa się z 24 łańcuchów polipeptydowych. U kręgowców występują dwa rodzaje takich 
łańcuchów: ciężkie (H) i lekkie (L). We wnętrzu ferrytyny może gromadzić się do 4500 
atomów żelaza w postaci związków mineralnych. W wysokich stężeniach ferrytyna 
występuje w wątrobie i nerkach. 

Na poniższym rysunku przedstawiono budowę zewnętrzną oraz przekrój przez cząsteczkę 
ludzkiej ferrytyny, zbudowanej wyłącznie z łańcuchów ciężkich. Kolorami oznaczono 
poszczególne łańcuchy polipeptydowe. 



Zadanie 84.1. (0-1)  
Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury 
białka – ferrytyny. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do budowy ferrytyny. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 84.2. (0-1)  
Uzupełnij poniższe zdania dotyczące znaczenia żelaza w organizmie człowieka tak, aby 
zawierały informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

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)  
Które spośród podanych produktów spożywczych są bogatym źródłem żelaza w diecie 
człowieka? Zaznacz dwie odpowiedzi spośród podanych. 

A. mięso        B. olej słonecznikowy      C. wątroba drobiowa      D. mleko      E. owoce

Zadanie 85. (0-1)  
Określ, który cukier – sacharoza czy skrobia – jest formą transportową asymilatów u 
roślin. Odpowiedź uzasadnij, porównując właściwości obu cukrów. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

 


