Prezentacja z kursu – „BIOLOGIA POD KLUCZ”
ZAJĘCIA 1 – CHEMICZNE PODSTAWY ŻYCIA
Prezentacja jest chroniona 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.).

Jak dobrze napisać maturę z biologii?
część I
• Uważnie przeczytaj polecenie, podkreśl w nim, to co ma być zawarte w odpowiedzi (zwróć
również uwagę na to, co zostało już podkreślone przez CKE), a następnie przeczytaj
informację wprowadzającą do zadania i/lub zacznij analizować rysunek/schemat.
• Odpowiedź na zadanie typu wyjaśnij, uzasadnij itp. musi być wyrażona całym zdaniem.
Powinna mieć podmiot oraz orzeczenie, zaczynać się wielką literą oraz kończyć kropką.
• Nie zaczynaj zdania od ponieważ, ależ, gdyż, bo itp.
• Gdy napiszesz odpowiedź stwórz pytanie do niej i porównaj do pytania w zadaniu.
• Udzielając odpowiedzi korzystaj z pytania np. Uzasadnij, dlaczego fotosynteza jest procesem
anabolicznym. Odpowiedź: Fotosynteza jest procesem anabolicznym, ponieważ wymaga
dostarczenia energii energii świetlnej.
• Zwracaj uwagę na czasowniki operacyjne „uzasadnij”, „wymień”, „wyjaśnij”, „podaj” itp.

Zadanie 1. (0–1)
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: 1
oddychanie tlenowe: 2
rozkład skrobi przez amylazę: 1

Woda aktywuje enzymy hydrolityczne.
Do zainicjowania kiełkowania nasion niezbędny jest udział wody, która aktywuje w
nasieniu hydrolazy rozkładające substancje zapasowe w nasieniu umożliwiając
następnie procesy oddychania komórkowego
Następuje hydroliza skrobi do glukozy, która jest substratem oddychania
komórkowego.

Polecenie typu WYJAŚNIJ
Za pomocą krótkiej odpowiedzi przedstawiasz zależności lub związki
czasowe, przestrzenne, przyczynowo - skutkowe rozpoznając przyczynę
i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do
skutku.

PMS
P – przyczyna
M – mechanizm
S – skutek

Zadanie 2. (0–1)
W równikowym lesie deszczowym i na piaszczystej pustyni może panować ta sama
temperatura, ale wilgotność powietrza będzie skrajnie różna: np. w lesie deszczowym bardzo
wysoka, a na pustyni – bardzo niska. W obu ekosystemach warunki termiczne nie są
komfortowe dla człowieka przede wszystkim z powodu zbyt wysokiej temperatury. Jednym
ze sposobów termoregulacji u człowieka jest chłodzenie organizmu na skutek pocenia się.
Wyjaśnij, dlaczego chłodzenie organizmu poprzez pocenie się jest znacznie mniej wydajne
u człowieka przybywającego w równikowym lesie deszczowym niż u człowieka
znajdującego się na piaszczystej pustyni, w tych samych warunkach temperatury i przy
niewielkim ruchu powietrza.
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Wyraźniej odczuwamy gorąco w puszczy amazońskiej przy temperaturze 30°C, niż
w lecie w Hiszpanii, gdy temperatura wynosi 45°C.
Zależy to od wilgotności powietrza.

Gdy jest nam gorąco, pocimy się, a parująca ze skóry woda odbiera z niej ciepło (tzw.
ciepło parowania), ochładzając powierzchnie zwilżone.
Tempo parowania wody jest tym większe, im niższa jest wilgotność powietrza.
W Hiszpanii wilgotność powietrza w lecie jest stosunkowo niska (m.in. z powodu
niewielkich opadów). Woda zawarta w wydzielanym pocie szybko paruje z
powierzchni skóry, dlatego odczuwalna temperatura jest niższa niż rzeczywista.
W puszczy tropikalnej wilgotność powietrza wynosi prawie 100%, dlatego wydzielany
pot nie paruje, a więc nie ochładza organizmu. Odczuwalna temperatura jest zatem
wyższa niż rzeczywista.

1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające określenie przyczyny – dużej wilgotności
powietrza oraz mechanizmu – utrudnionego parowania wody z wydzielanego potu
i skutku – czyli ograniczenie chłodzenia / zmniejszone oddawanie ciepła.
• W wilgotnych lasach równikowych pocenie się jest mniej wydajne w termoregulacji,
ponieważ bardzo duża wilgotność powietrza (przy podobnych ruchach powietrza)
spowalnia parowanie wody z potu z powierzchni skóry, co warunkuje zmniejszone
oddawanie ciepła.

• W wilgotnych lasach równikowych pocenie się nie warunkuje skutecznej
termoregulacji, ponieważ bardzo duża wilgotność powietrza ogranicza parowanie
wody z potu z powierzchni skóry, co jest czynnikiem koniecznym do chłodzenia ciała.
• W lesie deszczowym wilgotność powietrza jest bardzo wysoka i pot pozostaje w
dużym stopniu na skórze w postaci ciekłej. Z organizmu nie zostanie pobrane ciepło
potrzebne do tego, by woda w nim zawarta mogła zmienić stan skupienia, tak, jak
dzieje się to na pustyni, gdzie wilgotność powietrza jest niska.
• W takich warunkach zbyt mała różnica potencjałów wody między potem a
wilgotnym środowiskiem utrudnia parowanie wody z powierzchni skóry i oddawanie
ciepła.

Uwagi:
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się wyłącznie do wskazania przyczyny, czyli
dużej wilgotności powietrza w lasach równikowych bez odniesienia się do skutku, czyli
zmniejszonego oddawania ciepła, np.:
W równikowym lesie deszczowym panuje duża wilgotność powietrza. W lesie
równikowym para wodna osadza się na naszej skórze i nawilża ją i zostaje
częściowo zahamowany proces pocenia się , podczas gdy na pustyni tak się nie
dzieje. Organizm wydziela pot, aby schłodzić suchą skórę.
lub

Ponieważ w lesie równikowym występuje większa wilgotność powietrza, która
spowalnia proces parowania wody.

Zadanie 3. (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 …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Woda charakteryzuje się dużym napięciem powierzchniowym.
Wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody powodują powstawanie sił kohezji
(spójności) czyli przyciągania międzycząsteczkowego. Przejawem występowania sił kohezji jest
duże napięcie powierzchniowe wody.
Cząsteczki wody na granicy z powietrzem przyciągają się dużo mocniej niż w głębi cieczy.
Dzięki temu na powierzchni wody tworzy się błonka powierzchniowa (cienka, sprężysta
błonka), na której mogą utrzymywać się drobne organizmy (np. larwy komarów, nartniki
polujące na powierzchni wody).

Woda charakteryzuje się dużym ciepłem parowania
Należy dostarczyć znaczną ilość energii, aby zerwać liczne wiązania wodorowe pomiędzy
cząsteczkami wody, a następnie zmienić stan skupienia wody z ciekłego na gazowy.

Gęstość mniejsza w stanie stałym niż w stanie ciekłym
W miarę wzrostu temperatury gęstość wody się zwiększa, osiągając największą wartość 1g/cm3
w temperaturze 4°C, po czym ponownie spada.
Ponieważ woda w temperaturze 4°C ma największą gęstość, to w zbiornikach wodnych zimą na
ich dnie jest woda, a nie lód (on pływa po wodzie, bo ma mniejszą gęstość i odcina dostęp niskiej
temperatury do wnętrza zbiornika).
Na dnie będzie woda o największej gęstości, czyli o temperaturze 4°C. To umożliwia przetrwanie
organizmom wodnym zimy w danym zbiorniku wodnym.

Zadanie 3. (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 …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

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).
Tautologia - konstrukcja językowa, w której poszczególne wyrazy powtarzają swoje
znaczenie. Nie wnosi do wypowiedzi żadnej nowej informacji.
Przykłady tautologii:
• źródło i geneza hymnu
• ale jednak wydaje mi się, że
• i jeszcze w dodatku
• ocena poprawności i prawidłowości
• tylko i wyłącznie

Zdający, którzy nie uzyskali punktu za uzupełnienie i dokończenie zdania 1. najczęściej
prawidłowo wiązali duże napięcie powierzchniowe (A) z możliwością poruszania się
niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ale wyjaśniając, w jaki sposób ta
właściwość wody warunkuję opisaną funkcję,

pomijali mechanizm tego zjawiska – w wyjaśnieniach brakowało odniesienia się do
oddziaływania ciężaru owada z błonką powierzchniową.
Większość rozwiązań była niepoprawna, np.:
ponieważ siły kohezji powodują przyleganie do siebie cząsteczek wody, dzięki
czemu powstaje napięcie powierzchniowe wody

lub
gdy napięcie powierzchniowe jest duże to cząsteczki wody asocjują ze sobą i
tworzą niewidzialną warstwę, po której niektóre gatunki owadów mogą się
poruszać.

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.

Zdający, którzy nie uzyskali punktu za uzupełnienie i dokończenie zdania 2. ograniczali
się często do stwierdzenia, że woda o temperaturze 4 ºC nie zamarza lub, że woda o tej
temperaturze znajduje się na dnie zbiornika wodnego i jest w niej rozpuszczony tlen,
dlatego mogą tam żyć ryby,
np.
ponieważ panuje tam temperatura 4 ºC i dzięki wzrostowi gęstości wody przy dnie
nie zamarza
lub
ponieważ na dnie zbiornika jest 4 ºC jest w niej rozpuszczony tlen, co umożliwia
rybom wymianę gazową.
Niepoprawne wyjaśnienia tej właściwości wody nie uwzględniały gradientu
temperatury wody w zbiorniku, dzięki któremu najgłębsze warstwy wody są
izolowane od wpływu niskich temperatur.

3. B – umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas
pocenia się, ponieważ:
• w trakcie parowania woda zawarta w pocie pochłania (odbiera) ciepło z
organizmu, co zapobiega przegrzaniu ciała.
• aby rozerwać wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody, 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.
Lepiej poradzili sobie zdający z uzupełnieniem i dokończeniem zdania 3., które
wymagało powiązania dużego ciepła parowania wody z możliwością pozbywania się
nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się. Najczęstszym błędem
był również brak uwzględnienia mechanizmu tego zjawiska, czyli odniesienia się
do odbierania ciepła z organizmu podczas parowania wody zawartej w pocie,
np.:
ponieważ woda jest głównym składnikiem potu, więc parujący z powierzchni ciała
pot obniża jego temperaturę.

Rok 2016
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.

Rok 2020
2. Zmiana temperatury otoczenia z 40 °C do 50 °C
• Silniejsze pocenie się umożliwia odbieranie z organizmu większej ilości ciepła.
• Wzrost wydzielania się potu umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu.
• Intensywniejsze pocenie się – w trakcie parowania woda zawarta w pocie odbiera z organizmu
ciepło, co zapobiega przegrzaniu ciała.
Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się do obniżania temperatury ciała, ponieważ
zadanie dotyczy zakresu temperatur środowiska, w którym temperatura ciała jest
względnie stała, tzn. sprawnie działają mechanizmy termoregulacyjne zapobiegające jej
zmianie.

Zadanie 4.
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.

Zadanie 4.1. (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.

1 p. - za wybranie zdania A oraz uzasadnienie odnoszące się do przylegania do
siebie cząsteczek wody w słupie wody
• 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 4.2. (0–1)
Wyjaśnij związek budowy cząsteczki wody z jej wysokim ciepłem parowania.

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 5. (0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
A. Cząsteczka wody tworzy wiązania wodorowe z trzema innymi cząsteczkami wody.
B. Cząsteczka wody tworzy wiązania kowalencyjne spolaryzowane z trzema innymi
cząsteczkami.
C. Cząsteczka wody tworzy wiązania wodorowe z czterema innymi cząsteczkami wody.

D. Cząsteczka wody tworzy wiązania kowalencyjne spolaryzowane z czterema innymi
cząsteczkami wody.

Wiązania wodorowe występują pomiędzy cząsteczkami wody – zaznacza się je
przerywaną linią !!!

Zadanie 6. (0-1)
Przyporządkuj każdemu z wymienionych związków organicznych odpowiedni
pierwiastek, którego obecność w danym związku jest kluczowa dla jego funkcji
w organizmie.
cynk
hemoglobina: żelazo
chlorofil: magnez
hemocyjanina: miedź

miedź

magnez

żelazo

Hemocyjaniny – barwniki krwi,
metaloproteiny pełniące funkcję
analogiczną do hemoglobiny;
zamiast żelaza zawierające miedź.

Zadanie 7.
Żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym dla funkcjonowania organizmu człowieka. Pierwiastek ten
występuje w naszym organizmie głownie 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)
Podaj nazwę:
1. narządu, w którym w organizmie człowieka gromadzona jest główna pula zapasowa żelaza
wątroba .
2. białka, które zawiera żelazo i w mięśniach magazynuje tlen mioglobina .

Zadanie 7.2. (0–1)
Wykaż związek niedoboru żelaza z upośledzeniem transportu elektronów w łańcuchu
oddechowym.
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 7.3. (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.
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, zawierające określenie przyczyny, jaką jest
miesiączkowanie i związanej z nim utratą żelaza.
• Kobiety mają większe zapotrzebowanie na żelazo niż mężczyźni, ponieważ tracą żelazo
drogą naturalną wraz z krwią menstruacyjną (erytrocyty zawierają hemoglobinę, która
zawiera żelazo), dlatego muszą stale uzupełniać powstające w ten sposób niedobory tego
pierwiastka.

Zadanie 7.4. (0–1)
Określ przyczynę lepszej przyswajalności w organizmie człowieka żelaza z pokarmów
pochodzenia zwierzęcego niż z produktów pochodzenia roślinnego.
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. (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

Proces krzepnięcia krwi składa się z wielu etapów prowadzących do wytworzenia skrzepu.
Głównym składnikiem skrzepu są włókna nierozpuszczalnego białka fibryny powstające z
rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu. Innymi składnikami osocza, biorącymi udział w
procesach krzepnięcia krwi są protrombina oraz jony wapnia.

Zadanie 9. (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: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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 βglikozydowymi, 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 10.
Poniżej przedstawiono wzory strukturalne trzech węglowodanów.

Zadanie 10.1. (0–1)
Na podstawie analizy przedstawionych wzorów i posiadanej wiedzy oceń prawdziwość
informacji dotyczących budowy węglowodanów. Wpisz znak X w odpowiednie
komórki tabeli.

Zadanie 10.2, (0–1)
Podaj przykład, innej niż przedstawiona powyżej, pentozy i określ jej biologiczne
znaczenie.
deoksyryboza – wchodzi w skład deoksyrybonukleotydów, które budują / które są
podstawowymi jednostkami budulcowymi / które są monomerami DNA (nośnika informacji
genetycznej organizmów żywych).

Zadanie 10.3. (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 – aldehyd glicerynowy - B
II – ryboza - C
III – glukoza - A

Zadanie 10.4. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego cukry proste nie mogą być materiałem zapasowym w komórkach
zwierząt. W odpowiedzi uwzględnij ich rozpuszczalność w wodzie.
1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające: przyczynę - brak ścian komórkowych, mechanizm dobrą rozpuszczalność cukrów prostych w wodzie i osmotyczny napływ wody do komórek,
skutek - pęknięcie błony komórkowej
• Dobra rozpuszczalność cukrów prostych w wodzie powoduje wzrost stężenia roztworu w
komórce, co prowadzi do osmotycznego napływu wody do komórki. Komórki zwierzęce nie
mają ścian komórkowych i napływająca do ich wnętrza woda może spowodować ich
rozerwanie, dlatego cukry proste nie mogą być materiałem zapasowym w komórkach
zwierząt.

Zadanie 11.
Poniższe wzory przedstawiają fragmenty makrocząsteczek: glikogenu i celulozy
występujących w komórkach różnych organizmów.

Zadanie 11.1. (0–1)
Porównaj przedstawione wzory i podaj jedną cechę wspólną i jedną cechę różniącą
struktury cząsteczek glikogenu i celulozy.
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 11.2. (0–1)
Podaj, w komórkach jakich organizmów występuje celuloza i jaką pełni w nich rolę.
Celuloza występuje w komórkach roślin (a także niektórych protistów, sinic, glonów), gdzie
buduje ściany komórkowe, zabezpieczając je przed nadmiernym rozciąganiem.
Celulozowy szkielet ściany komórkowej nadaje kształt komórkom roślinnym.

Zadanie 11.3. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego w komórkach roślinnych cukry są magazynowane głównie w postaci
skrobi, a nie – sacharozy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości osmotyczne obu związków.
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 12.
Laktoza to organiczny związek chemiczny, należący do grupy węglowodanów. Rozkładana jest w
enterocytach przez enzym laktazę, której aktywność zależy od okresu życia człowieka. Wiele
osób dorosłych cierpi na nietolerancję laktozy, co po jej spożyciu objawia się dolegliwościami ze
strony układu pokarmowego. Bez laktazy, laktoza zawarta w mleku pozostaje nierozłożona i
niewchłonięta - nie może przejść przez ścianę jelita do naczyń krwionośnych i pozostaje w
jelitach.
Zadanie 12.1. (0-1)
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe dotyczące budowy
laktozy. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
Laktoza to cukier należący do ( polisacharydów / disacharydów ). Budują ją cząsteczki ( glukozy
/ fruktozy ) i ( galaktozy / maltozy ), należące do ( ketoz / aldoz ). Cząsteczki te połączone są ze
sobą wiązaniem ( estrowym / glikozydowym ).
Zadanie 12.2. (0-1)
Wyjaśnij dlaczego aktywność laktazy jest najwyższa w okresie noworodkowym.

1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające spożywanie przez noworodka wyłącznie mleka
zawierającego laktozę oraz funkcję laktazy.
• W okresie noworodkowym, noworodek przyjmuje głównie pokarm w postaci mleka
zawierającego laktozę. Laktaza jest niezbędna do hydrolizy laktozy na glukozę i galaktozę,
dlatego jej aktywność w tym okresie życia jest najwyższa.

Zadanie 12.3. (0-1)
Wyjaśnij dlaczego brak laktazy powoduje biegunki.
1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające niestrawienie laktozy i jej dalszą fermentację lub
osmotyczny napływ wody do jelita
• Brak laktazy uniemożliwia rozkład laktozy, przez co pozostaje ona nierozłożona w
jelitach, co skutkuje osmotycznym napływem do nich wody i biegunką.
• Nierozłożona laktoza pozostaje w jelitach gdzie fermentuje, co objawia się bólem brzucha
oraz biegunką.

Zadanie 12.4. (0-1)
Podkreśl wszystkie produkty, w których obecna jest laktoza.
jajka

czekolada

kefir

ser żółty

twaróg

Zadanie 13. (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: …………………………………….…………
………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………….………………………………………..

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. 1 p. – za
określenie sposobu sprawdzenia w dojrzałym owocu banana obecności: – tylko skrobi albo
tylko cukrów prostych – uwzględniającego podanie poprawnej nazwy odczynnika i
prawidłowy sposób odczytania wyniku.
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
GRANATOWY kolor zawiesiny świadczący o obecności skrobi.
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.
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Zadanie 14.
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 14.1. (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 14.2. (0–1)
Wyjaśnij, jakie znaczenie w tworzeniu struktury III-rzędowej białka ma cysteina.
• 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 14.3. (0–1)
Zapisz wzór strukturalny dipeptydu powstałego z połączenia glicyny i cysteiny
(Gly-Cys) oraz otocz linią lub zaznacz strzałką wiązanie peptydowe.

Zadanie 15.
Na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg i wynik doświadczenia, w którym
badano wpływ wysokiego stężenia mocznika na strukturę przestrzenną cząsteczki białka
wyizolowanego z komórki.

Zadanie 15.1. (0–1)
Spośród poniższych procesów, wybierz i zapisz nazwy tych, które należy wpisać w miejsca
oznaczone na schemacie literami A i B.
denaturacja

A. denaturacja

konformacja

renaturacja

B. renaturacja

Zadanie 15.2. (0–1)
Na podstawie wyniku doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysokiego
stężenia mocznika na strukturę białka.
.......................................................................................................................................................
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 16. (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 α, 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 α 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. Siles.,
4/2014.

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

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”.

W zadaniu 16., na podstawie przedstawionych informacji, należało określić najwyższą
rzędowość struktury białka – prokolagenu. W uzasadnieniu należało odwołać się do
cechy budowy prokolagenu, jaką jest połączenie ze sobą trzech łańcuchów
polipeptydowych za pomocą mostków disiarczkowych, np. Jest to struktura 4rzędowa, ponieważ składa się z łańcuchów α połączonych trójkami za pomocą
mostków disiarczkowych lub Strukrura 4-rzędowa, gdyż w jego skład wchodzi kilka
łańcuchów połączonych ze sobą za pomocą mostków disiarczkowych.
Większość odpowiedzi była jednak niepoprawna. Dość często pojawiały się odpowiedzi
niepełne, w których maturzyści ograniczali się do definicji struktury 4-rzędowej i
nie odwoływali się do cech budowy prokolagenu, np. Jest to struktura 4-rzędowa,
ponieważ składa się z kilku łańcuchów polipeptydowych.
Często powtarzającym się błędem było również wskazywanie na strukturę 3-rzędową,
np. Jest to struktura 3-rzędowa, ponieważ występują mostki disiarczkowe. Zdający
udzielali takiej odpowiedzi, sugerując się najprawdopodobniej tekstem źródłowym, w
którym była informacja o obecności w kolagenie mostków disiarczkowych.

Maturzyści nie zauważali, że w strukturze 3-rzędowej mostki disiarczkowe
powstają w obrębie tego samego łańcucha polipeptydowego, a w strukturze 4rzędowej – tworzą się pomiędzy różnymi łańcuchami polipeptydowymi
budującymi dane białko.

Te same oddziaływania, które warunkują strukturę drugoi trzeciorzędową, tzn. wiązania wodorowe, jonowe,
oddziaływania hydrofobowe oraz mostki disiarczkowe,
przyczyniają się do utrzymania struktury
czwartorzędowej.
W strukturze 3-rzędowej mostki disiarczkowe powstają w
obrębie tego samego łańcucha polipeptydowego, a w
strukturze 4-rzędowej – tworzą się pomiędzy różnymi
łańcuchami polipeptydowymi budującymi dane białko.

Zadanie 17.
Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała – immunoglobuliny klasy IgG.
Ta cząsteczka składa się z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów
polipeptydowych:
• dwóch takich samych łańcuchów ciężkich
• dwóch takich samych łańcuchów lekkich.
Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką zmiennością
struktury – każdy rodzaj przeciwciała ma w tym obszarze inną strukturę przestrzenną, natomiast
fragment Fc jest stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie.

Zadanie 17.1. (0-1)
Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury
przedstawionej immunoglobuliny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cechy budowy
tego białka.
• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż przedstawiona immunoglobulina składa się z 4
łańcuchów polipeptydowych.
• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż przedstawiona immunoglobulina składa się z 4
łańcuchów polipeptydowych połączonych 4 mostkami disiarczkowymi.
• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż przedstawiona immunoglobulina składa się z
łańcuchów polipeptydowych połączonych mostkami disiarczkowymi.

Zadanie 17.2. (0-1)
Podaj liczbę mostków disiarczkowych, które stabilizują najwyższą strukturę
przedstawionej immunoglobuliny.
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Zadanie 18.
Fibrynogen to białko osocza krwi, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia. Z
punktu widzenia chemicznego fibrynogen jest dimerem, obie podjednostki składają się z
łańcuchów polipeptydowych α – 610 aminokwasów, β – 73 tys. – i γ z 411 aminokwasami.
Monomery połączone są wiązaniami dwusiarczkowymi.
Zadanie 18.1. (0-1)
Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka –
fibrynogenu. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cechy budowy tego białka.

• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż fibrynogen składa się z 6 łańcuchów polipeptydowych.
• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż fibrynogen składa się z 3 par łańcuchów
polipeptydowych α, β oraz γ.
• Jest to struktura IV-rzędowa, gdyż łańcuchy polipeptydowe połączone są między sobą za
pomocą wiązań dwusiarczkowych.

Zadanie 18.2. (0-1)
Podaj ile aminokwasów tworzy jedną cząsteczkę fibrynogenu. Przedstaw obliczenia.
(610 + 73000 + 411) x 2 = 148042 aminokwasów

Zadanie 19.
Tłuszcze właściwe to estry glicerolu - alkoholu o trzech grupach hydroksylowych - i kwasów
tłuszczowych. Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi przez kondensację dwuwęglowych reszt
kwasu octowego. Schematy przedstawiają nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe
występujące w naturalnych tłuszczach.

Zadanie 19.1. (0-1)
Podaj oznaczenia schematów, na których przedstawiono przykłady kwasów tłuszczowych
dominujących w olejach roślinnych. Uzasadnij swój wybór.
Schematy B i C przedstawiają przykłady kwasów tłuszczowych dominujących w olejach
roślinnych, ponieważ zawierają wiązania podwójne / nienasycone, które są
charakterystyczne dla tłuszczy roślinnych.
Zadanie 19.2. (0-1)
Wyjaśnij, dlaczego kwasy tłuszczowe syntetyzowane w komórce zawierają zawsze parzystą
liczbę atomów węgla.
Kwasy tłuszczowe są syntetyzowane w komórce z jednostek dwuwęglowych reszt kwasu
octowego, dlatego zawierają zawsze parzystą liczbę atomów.

Zadanie 20.
Wśród lipidów wyróżnia się: tłuszcze właściwe, fosfolipidy, glikolipidy, woski, karotenoidy oraz
steroidy, do których należy cholesterol. Większość lipidów to estry alkoholu i kwasów
tłuszczowych, jednak niektóre lipidy mają odmienną budowę chemiczną.
Zadanie 20.1. (0-1)
Przyporządkuj funkcjom odpowiednie grupy lipidów, wymienione w tekście.
Chronią wełnę owiec przed nasiąkaniem wodą.
Są głównym materiałem budulcowym błon biologicznych.
Służą m.in. do produkcji hormonów płciowych.
Stanowią u ssaków materiał zapasowy i termoizolacyjny.

woski
fosfolipidy
steroidy
tłuszcze właściwe

Zadanie 20.2. (0-1)
Wyjaśnij, dlaczego woski nie są klasyfikowane jako tłuszcze właściwe, lecz stanowią
odrębną grupę lipidów.
Woski nie są klasyfikowane jako tłuszcze właściwe, ponieważ cząsteczki wosków są estrami
wielowęglowych alkoholi jednowodorotlenowych (monohydroksylowych) i kwasów
tłuszczowych, a tłuszcze właściwe to estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu.

Zadanie 20.3. (0-1)
Zaznacz dwa zdania, które zawierają prawdziwe informacje na temat karotenoidów.
A. U roślin są barwnikami, ale nie uczestniczą w fotosyntezie.
B. Wraz ze steroidami tworzą grupę lipidów izoprenowych.
C. Jednym z nich jest prekursor witaminy A.
D. Są naturalnymi oksydantami.

Zadanie 20.4. (0-1)
Spośród podanych grup lipidów wybierz i podkreśl te, które nie są estrami alkoholu i
kwasów tłuszczowych.
glikolipidy
fosfolipidy

woski

karotenoidy

lipidy izoprenowe

triglicerydy
lipidy proste

Lipidy izoprenowe nie
są estrami, ale
zaliczamy je do
tłuszczowców ze
względu na:
• hydrofobowość
cząsteczek
• dobrą rozpuszczalność
w rozpuszczalnikach
niepolarnych.

