
Maturalne karty pracy 1 – klucz odpowiedzi 

1. Badania przyrodnicze 
Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów

1. 1.1.  
Badanie było prowadzone metodą obserwacji. Naukowcy 
nie wpływali w żaden sposób na badane ptaki chwostki 
czerwonogrzbietej. 
Badanie było prowadzone metodą obserwacji. Naukowcy 
uzyskiwali informacje o chwostkach czerwonogrzbietych, 
nie zmieniając czynników, które miały wpływ na nie i na 
środowisko ich życia. 
 
 
 
 
 
1.2. 
Prawidłowo sformułowane problemy badawcze: 1, 5. 
Prawidłowo sformułowane hipotezy: 3, 4.

1.1. 
2 p. – za poprawne określenie metody 
wraz z podaniem właściwego 
uzasadnienia. 
1 p. – za poprawne określenie metody 
bez uzasadnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
Nie uznaje się odpowiedzi opartej na 
podaniu definicji obserwacji. W 
wypowiedzi powinien zostać 
wymieniony obiekt badań. 
 
1.2. 
1 p. – za poprawne wskazanie dwóch 
problemów badawczych i dwóch 
hipotez. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

2. 2.1. 
Próba badawcza: tekturowe pudełko z 5 zielonymi 
pomidorami i 1 dojrzałym jabłkiem. 
Próba kontrolna: tekturowe pudełko z 5 zielonymi 
pomidorami. 
 
 
2.2. 
Dojrzałe jabłko wydziela substancję przyspieszającą tempo 
dojrzewania pomidorów. 
Dojrzałe jabłko nie wydziela substancji przyspieszającej 
tempa dojrzewania pomidorów.

2.1. 
1 p. – za poprawne opisanie próby 
kontrolnej i badawczej. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź niespełniającą 
powyższego kryterium. 
 
2.2. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
hipotezy do przedstawionego 
doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

3. 3.1. 
1 p. – za poprawne określenie zdań 
prawdziwych i fałszywych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
3.2. 
2 p. – za poprawne narysowanie 
wykresu, wyskalowanie osi, 
podpisanie osi, narysowanie słupków, 
podpisanie słupków, przygotowanie 
legendy, nadanie tytułu. 
1 p. – za częściowo poprawny wykres, 
tj. poprawne wykonanie trzech 
elementów spośród podanych 
powyżej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak wykresu.

3.1. 
F, P, F 
 
 
 
3.2. 



4. 4.1. 
Wpływ stężenia etylenu na wzrost wydłużeniowy łodygi 
oraz jej przyrost na grubość u siewek grochu rosnących w 
ciemności.  
Czy stężenie etylenu wpływa na rozwój i kształt łodygi u 
siewek grochu rosnących w ciemności? 
 
4.2. 
Próbą kontrolną jest roślina umieszczona w pierwszej 
doniczce, w której stężenie etylenu w podłożu wynosi 0.00 
ppm. Próba kontrolna umożliwia zaobserwowanie wpływu 
stężenia etylenu na rozwój i kształt łodygi u siewek grochu 
rosnących w ciemności.

4.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
 
4.2. 
1 p. – za poprawne wskazanie próby 
kontrolnej i uzasadnienie jej 
znaczenia dla doświadczeń 
biologicznych.  
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

5. 5.1. 
Czy nasiona słonecznika stanowią pokarm dla wybranych 
gatunków ptaków w parku miejskim zimą? 
Dla których / jakich gatunków ptaków występujących w 
parku miejskim nasiona słonecznika są pożywieniem w 
okresie zimy? 
 
5.2. 
Tytuł tabeli: Gatunki ptaków żywiących się zimą nasionami 
słonecznika w parku miejskim wraz z ich liczebnością 

Dzień obserwacji Gatunek ptaka i ich liczebność w [szt.] 
 Bogatka Modraszek Kowalik Dzwoniec 

1 28 9 2 1 
2 25 15 4 – 
3 32 8 2 – 

5.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź. 
 
 
5.2. 
2 p. – za poprawne skonstruowanie 
tabeli. 
1 p. – za poprawne opisanie kolumn i 
wierszy. 
0 p. – za brak tabeli lub za każdą inną 
odpowiedź. 
 
Uwaga: kolumny i wiersze tabeli 
mogą zostać opisane w odwrotnej 
kolejności.

6. 6.1. 
Kora drzew z lasów grądowych ma większą ilość energii 
wyrażoną w mln/kJ/ha niż kora drzew pochodzących z 
borów. 
Większą ilość energii wyrażoną mln/kJ/ha ma kora drzew 
lasów grądowych niż kora drzew z borów. 
 
6.2. 
Najmniej azotu w kg/ha zwierają konary drzew rosnących w 
grądzie.

6.1. 
1 p. – za poprawny opis zależności.  
0 p. – za brak tabeli lub za każdą inną 
odpowiedź. 
 
 
 
6.2. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź niespełniającą 
powyższego kryterium.

7. 7.1. 
Większy procentowy udział grzybów ma gleba o odczynie 
kwaśnym niż gleba o odczynie obojętnym. 
Kwaśny odczyn gleby sprzyja rozwojowi grzybów. 
 
 
7.2. 
Nawożenie gleby nie zwiększa procentowego udziału 
bakterii. W glebie o tym samym odczynie, która nie była 
nawożona, stwierdzono tylko nieznacznie wyższy (różnica 
nie jest istotna statystycznie) procentowy udział bakterii niż 
w glebie o odczynie obojętnym, która była nawożona.

7.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
wniosku. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
7.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
zależności i uzasadnienie odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.



8. 8.1. 
Do wyboru: okular, obiektyw, kondensor, źródło światła. 
 
 
 

8.2. 
Mikroskopem, który umożliwi takie widzenie elementów, 
jest TEM. 
 
 
 
 
8.3. 
Należy użyć mikroskopu SEM.

8.1. 
1 p. – za poprawne podanie dwóch 
elementów układu optycznego 
mikroskopu optycznego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
8.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
mikroskopu. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź niespełniającą 
powyższego kryterium. 
 
8.3. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
mikroskopu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

To było na maturze!

1. 1.1. 
Czy wielkość liści bzu czarnego zależy od nasłonecznienia? 
Wpływ stopnia zacienienia na długość i szerokość liści bzu 
czarnego. 
Czy ilość światła ma wpływ na wymiary liści bzu czarnego? 
1.2. 
Bez czarny rosnący na stanowisku nasłonecznionym 
wytwarza mniejsze liście niż rosnący na stanowisku 
zacienionym. 
Stopień nasłonecznienia wpływa na wielkość liści badanego 
gatunku. 

1.1. 
1 p. za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego do 
prezentowanego doświadczenia. 
0 p. za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
1.2. 
1 p. za poprawne sformułowanie 
wniosku do przedstawionego 
doświadczenia. 
0 p. za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

2. 2.1. 
Czy w perzu znajdują się allelopatiny wpływające na 
kiełkowanie nasion grochu? 
Wpływ substancji w wyciągu z perzu na dynamikę 
kiełkowania nasion grochu. 
Wpływ wyciągu z perzu na zdolność kiełkowania nasion 
grochu. 
Czy substancje wydzielana przez kłącza perzu wpływają na 
szybkość kiełkowania nasion grochu? 
Czy perz działa allelopatycznie na kiełkowanie nasion 
grochu? 
2.2. 
W kłączach perzu znajdują się substancje opóźniające 
proces kiełkowania nasion grochu. 
Perz wytwarza allelopatiny hamujące kiełkowanie nasion 
grochu. 
Perz wykazuje allelopatie ujemną – zmniejsza szybkość 
kiełkowania nasion grochu. 
Perz produkuje substancje wpływające szkodliwie na 
kiełkowanie nasion grochu. 
Perz wykazuje allelopatię ujemną w stosunku do 
kiełkujących nasion grochu.

2.1. 
1 p. za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego do 
prezentowanego doświadczenia. 
0 p. za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
2.2. 
1 p. za poprawne  sformułowanie 
wniosku do przedstawionego 
doświadczenia. 
0 p. za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.



2. Chemiczne podstawy życia 

3 3.1. 
A 
 
 
 
3.2. 
1. A 
2. C

3.1. 
1 p. za poprawne zaznaczenie 
odpowiedzi. 
0 p. za brak dopowiedzi lub 
zaznaczenie innej odpowiedzi. 
 
3.2. 
2 p. za poprawne podanie obu 
odpowiedzi. 
1 p. za poprawne podanie jednej 
odpowiedzi. 
0 p. za brak dopowiedzi lub każdą 
inną błędną odpowiedź.

Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów

1. 1.1. 
C – węgiel, H – wodór 
 
 
 
 
1.2. 
Organizmy są zbudowane głównie ze związków 
organicznych. Ich podstawę stanowi szkielet węglowy, do 
którego zostają dołączone inne pierwiastki, tj. wodór, tlen, 
fosfor. Skorupa ziemska jest zbudowana ze związków 
nieorganicznych tworzących minerały. 
 
 
1.3. 
1 – E, 2 – B, 3 – A, 4 – E

1.1. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
pierwiastków. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
1.2. 
1 p. – za poprawne określenie różnicy 
w składzie procentowym 
pierwiastków w organizmach i w 
skorupie ziemskiej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
1.3. 
1 p. – za poprawne dopasowanie 
pierwiastków do funkcji, jaką pełnią. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

2. 2.1. 
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane 
 
 
 
 
2.2. 
wiązania wodorowe, siły van der Waalsa, oddziaływania 
hydrofobowe, oddziaływania dipol-dipol, jon-dipol.

2.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
wiązania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. – za poprawne podanie jednego z 
wymienionych oddziaływań. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.



3. 3.1. 
gęstość 
 
 
 
 
3.2. 
Woda w temperaturze 4oC ma największą gęstość i 
występuje jako ciecz, co umożliwia organizmom 
przetrwanie zimy na niższych głębokościach zbiornika. 
 
 
 
3.3. 
Zmiana temperatury wody i jej gęstości umożliwia 
mieszanie się wód. Wody powierzchniowe, które są bogate 
w tlen, opadają na dno, a wody z dna – ubogie w tlen – są 
wynoszone ku górze, co umożliwia równomierne 
natlenienie wód w zbiorniku.

3.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
właściwości wody. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
3.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia zmiany gęstości wody dla 
żyjących w niej organizmów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
3.3. 
1 p. – za poprawne określenie wpływu 
mieszania się wód na natlenienie wód 
w zbiorniku. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

4. 4.1. 
1– E, 2 – B, 3 – D, 4 – C

4.1. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie właściwości 
wody do jej znaczenia w przyrodzie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

5. 5.1. 
Utrzymywanie jonów Ca2+ w wąskim zakresie stężeń w 
komórce jest niezbędne, ponieważ zarówno nadmiar tych 
jonów, jak i ich niedobór powoduje zaburzenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu komórki, np. nadmiar jonów 
wpływa na zmniejszenie rozpuszczalności białek, a 
niedobór prowadzi do zaburzeń w przebiegu procesów 
regulacyjnych. 
 
5.2. 
Wapń ma znaczenie budulcowe, ponieważ wchodzi w skład 
szkieletów zwierząt / ściany komórkowej roślin / zębów, 
oraz regulatorowe, ponieważ umożliwia zachodzenie 
procesu krzepnięcia krwi / przewodzenie impulsów i 
funkcjonowanie komórek nerwowych / funkcjonowanie 
komórek nerwowych mięśniowych.

5.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
utrzymywania jonów wapnia w 
komórce w wąskim zakresie stężeń. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
 
5.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie roli 
jonów wapnia jako składnika 
budulcowego i regulatorowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

6. 6.1. 
1. Jest cukrem prostym zbudowanym z jednej cząsteczki 
cukru. / Jest cukrem prostym zawierającym 5 atomów węgla 
(spełnia warunek dla jednocukrów, które są zbudowane z 3–
8 atomów węgla). 
2. Jest cukrem posiadającym grupę aldehydową. 
3. Jest cukrem zbudowanym z 5 atomów węgla. 
 
 
 
6.2. 
C5H10O5 
 
 
 
6.3. 
ATP – ryboza, DNA – deoksyryboza

6.1. 
3 p. – za poprawne wyjaśnienie trzech 
określeń. 
2 p. – za poprawne wyjaśnienie 
dwóch określeń. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
jednego określenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
6.2. 
1 p. – za podanie poprawnego wzoru. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
6.3. 
1 p. – za poprawne określenie cukrów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.



7. 7.1. 
Z glikogenu wątrobowego w wyniku rozkładu zostaje 
uwolniona glukoza, która wraz z krwią dociera do układu 
nerwowego, umożliwiając mu prawidłowe funkcjonowanie. 
 
Glikogen wątrobowy jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego, który potrzebuje 
glukozy. Powstaje ona z rozkładu glikogenu zgromadzonego 
w wątrobie. 
 
7.2. 
Glikogen pełni funkcje zapasowe dzięki temu, że glukoza, 
która go buduje, jest połączona w łańcuchy proste i 
rozgałęzione, co umożliwia jej upakowanie. 
Celuloza pełni funkcje strukturalne – buduje ścianę 
komórkową u roślin. Glukoza, która ją buduje, tworzy 
łańcuchy proste, nadając ścianie komórkowej odpowiedni 
kształt i wytrzymałość.

7.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
znaczenia glikogenu wątrobowego dla 
układu nerwowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
7.2. 
2 p. – za poprawne wykazanie 
związku pomiędzy budową a funkcją 
u obu polisacharydów. 
1 p. – za poprawne wykazanie 
związku pomiędzy budową a funkcją 
u jednego polisacharydu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

8. 8.1. 

Nazwa cukru Numer opisu 
fruktoza 2 

galaktoza 1 
 
 
8.2. 
mleko

8.1. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie obu cukrów do 
opisów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
8.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

9. 9.1. 
Roztwór w probówce nr 1 pełnił funkcję próby kontrolnej. 
Roztwór w tej probówce zmienił swoją barwę pod 
wpływem odczynnika Fehlinga. Zmiana barwy oznaczała, 
że cukier w tym roztworze ma właściwości redukcyjne. 
Uzyskana barwa w próbie kontrolnej posłużyła do oceny 
wyników uzyskanych w próbach badawczych. 
 
9.2. 
Sacharozę otrzymała grupa A, ponieważ po 
przeprowadzeniu doświadczenia roztwór znajdujący się w 
probówce nie odbarwił się. Świadczy to o tym, że sacharoza 
nie ma wolnej grupy aldehydowej, która jest 
odpowiedzialna za właściwości redukujące. 
 
9.3. 
Wynik będzie pozytywny (roztwór odbarwi się), ponieważ 
w efekcie hydrolizy skrobia pojawi się w roztworze m.in. 
monosacharydów, które mają właściwości redukcyjne, co 
prowadzi do zmiany barwy roztworu.

9.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
funkcji, jaką pełnił wskazany 
roztwór. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź. 
 
 
9.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
9.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
wyniku próby Fehlinga, 
przeprowadzonej dla roztworu 
skrobi, który poddano hydrolizie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



10. 10.1. 
Chityna zawiera azot, który nie występuje w celulozie. 
 
 
 
10.2. 
Pomiędzy monomerami budującymi oba polisacharydy 
występują wiązania 1,4-β-glikozydowe. Enzymy trawienne 
większości organizmów nie hydrolizują tego wiązania, czyli 
nie mogą doprowadzić do powstania cukrów prostych, 
będących źródłem energii. 
 
 
 
 
 
10.3. 

Organizmy, u których występuje celuloza Organizmy, u których 
występuje chityna 

Ziemniak 
pokrzywa 
wierzba 
szarotka Ptasznik 
drożdże 
szerszeń 
maślak 

10.1. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za brak odpowiedzi lub za 
każdą inną odpowiedź. 
 
10.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
dlaczego celuloza i chityna nie są 
źródłem energii dla większości 
organizmów, z uwzględnieniem 
rodzaju wiązania pomiędzy 
monomerami budującymi te 
polisacharydy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
10.3. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie wszystkich 
organizmów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

11. 11.1 

Cechy Grupa lipidów 
 Proste Złożone Izoprenowe 

Nazwa lipidu wosk pszczeli fosfolipid cholesterol 
Litera, którą oznaczono wzór B C A 
Funkcja ochronna / budulcowa budulcowa  
budulcowa 
 
 
 
 
11.2. 
Lipidy zazwyczaj składają się z węgla, wodoru i tlenu, 
jednak niektóre z nich mogą zawierać również siarkę i 
magnez / azot i fosfor. Cząsteczki lipidów są niepolarne / 
dipolami elektrycznymi. Lipidy należą więc do związków 
hydrofobowych / hydrofilowych, czyli nierozpuszczalnych w 
wodzie. Gęstość lipidów jest większa / mniejsza od gęstości 
wody. 
 
11.3. 
1. Biorą udział w fotosyntezie jako barwniki pomocnicze. 
2. Nadają barwę kwiatom i owocom, przyczyniając się do 
zwabiania owadów, które zapylają kwiaty i rozsiewają 
nasiona. 
3. Chronią związki chemiczne wchodzące w skład 
chloroplastów przed szkodliwym działaniem reaktywnych 
form tlenu.

11.1. 
3 p. – za poprawne uzupełnienie 
wszystkich komórek tabeli. 
2 p. – za częściowo poprawne 
uzupełnienie tabeli, tj. za poprawne 
wypełnienie sześciu komórek tabeli. 
1 p. – za częściowo poprawne 
uzupełnienie tabeli, tj. wypełnienie 
trzech pól tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
11.2. 
1 p. – za poprawne skreślenie 
wszystkich wyrazów w tekście. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
11.3. 
2 p. – za poprawne określenie dwóch 
funkcji. 
1 p. – za poprawne określenie jednej 
funkcji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



12. 12.1. 
Popielica zapada w sen zimowy, podczas którego nie 
przyjmuje pokarmu. Aby przetrwać zimę, przed hibernacją 
gromadzi duże zapasy tłuszczu. Służy on jako substrat do 
utrzymania ciągłości procesów metabolicznych.  
 
Tłuszcze nie rozpuszczają się wodzie, dlatego organizm 
gromadzi je w postaci tkanki tłuszczowej. Tłuszcze są 
wysokoenergetyczne i umożliwiają przetrwanie zimy, 
podczas której zwierzę nie pobiera pokarmu. Dlatego 
popielica gromadzi duże zapasy tłuszczu przed hibernacją. 
 
12.2. 
Tłuszcze stanowią warstwę termoizolacyjną, chroniącą 
organizm przed niskimi temperaturami. Z tego powodu 
zwierzęta żyjące na obszarach o niższej średniej 
temperaturze mają grubszą warstwę tkanki tłuszczowej niż 
zwierzęta żyjące w cieplejszych rejonach. 

12.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia gromadzenie dużych ilości 
tłuszczu przed hibernacją. 
0 p.– za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
12.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
różnicy w grubości tkanki 
tłuszczowej u zwierząt pochodzących 
z rejonów różniących się 
temperaturą. 
0 p. – a każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.

13. 13.1. 
Czy intensywność transpiracji kutykularnej jest zależna od 
grubości kutikuli? 
Wpływ grubości kutykuli na intensywność transpiracji 
kutykularnej. 
 
13.2. 
W skład kutikuli wchodzą woski / związki lipidowe. 
 
 
 
13.3. 
Stwierdzenie jest słuszne, ponieważ liście gatunku A 
posiadały najgrubszą warstwę kutykuli. Kutykula 
zabezpiecza liść przed utratą wody, dlatego transpiracja u 
tego gatunku była najmniej intensywna, a tym samym – 
wilgotność powietrza oraz różnica masy liścia była 
najmniejsza.

13.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
13.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
13.3. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
stwierdzenia odnoszącego się do 
grubości warstwy kutikuli i 
intensywności transpiracji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



14. 14.1. 
Zdrowy człowiek nie powinien stosować diety ubogiej w 
tłuszcz, ponieważ 
 – tłuszcze są niezbędne do wchłaniania witamin, które są w 
nich rozpuszczalne. 
 – lipidy są składnikiem błon biologicznych. 
 – lipidy zawarte w tkance tłuszczowej pełnią funkcję 
termoizolacyjną i zapobiegają utracie ciepła przez organizm. 
 – tkanka tłuszczowa ochrania narządy wewnętrzne. 
  
14.2. 
Cholesterol usztywnia błony biologiczne / buduje osłonki 
komórek nerwowych. 
 
 
14.3. 
Dieta bogata w fosfolipidy może zmniejszyć ryzyko zawału 
serca. Fosfolipidy zawierają wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, które zmniejszają stężenie cholesterolu w 
osoczu krwi. Ogranicza to ryzyko wystąpienia miażdżycy, 
prowadzącej do zawału serca. 
 
 
14.4. 
Dwie korzyści spośród z podanych poniżej:  
– umożliwiają trawienie tłuszczów. 
– umożliwiają regenerację błon biologicznych komórek 
wątroby. 
– umożliwiają wchłanianie rozpuszczalnych w nich 
witamin. 
– wpływają na stężenie cholesterolu w osoczu krwi, 
zapobiegając nadmiernemu odkładaniu się płytek 
miażdżycowych. 
– normalizują poziom lipoprotein w osoczu krwi. 

14.1. 
1 p. – za poprawne określenie funkcji 
tłuszczów dla organizmu człowieka. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
14.2. 
1 p. – za poprawne określenie funkcji 
cholesterolu w komórkach. 
0 p. –za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
14.3. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
związku między zmniejszeniem 
ryzyka wystąpienia zawału serca a 
spożywaniem fosfolipidów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
14.4. 
1 p. – za poprawne podanie dwóch 
korzyści wynikających ze 
spożywania roślin zawierających 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

15. 15.1. 
Liposom jest zbudowany z dwóch warstw cząsteczek 
fosfolipidów, a micele – z jednej. 
 
 
 
 
15.2. 
Lek w liposomie na charakter hydrofilowy, ponieważ jest 
otoczony głowami fosfolipidów, które mają powinowactwo 
do wody. W miceli lek ma właściwości hydrofobowe, 
ponieważ znajdują się w nim warstwy ogonów fosfolipidów, 
które mają powinowactwo do lipidów. 
 
15.3. 
Liposom i błona biologiczna są zbudowane z dwuwarstwy 
fosfolipidowej, które mogą się łączyć / mogą ulec fuzji, w 
wyniku której lek zamknięty w liposomie zostanie 
dostarczony do wnętrza komórki.

15.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
różnicy między fosfolipidami a 
micelami. 
0 p. –za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
15.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
charakteru leków w liposomie i w 
fosfolipidzie wraz z uzasadnieniem 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
15.3. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



16. 16.1. 
1 p. – za poprawne obrysowanie 
dwóch wiązań peptydowych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
16.3. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

17. 17.1. 
Czy białko kurze jest zbudowane z aminokwasów 
zawierających siarkę? 
Czy w skład białka kurzego wchodzi cysteina? 
 
 
 
17.2. 
Próbę kontrolną stanowiła probówka z cysteiną. Pod 
wpływem odczynników i ogrzewania z siarki budującej 
aminokwas powstał siarczek ołowiu w postaci czarnego 
osadu. Wynik próby kontrolnej umożliwia porównanie 
wyniku uzyskanego w próbie badawczej podczas 
doświadczenia. 
 
17.3. 
W białku kurzym znajdują się aminokwasy zawierające 
siarkę. 
Białko kurze zbudowane jest m.in. z cysteiny – aminokwasu 
zawierającego w swojej budowie siarkę.

17.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego do opisanego 
doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
17.2. 
1 p. – za poprawne określenie próby 
kontrolnej dla przeprowadzonego 
doświadczenia wraz z 
uzasadnieniem. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
17.3. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
poprawnego wniosku dotyczącego 
przeprowadzonego doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

16.1. 

 
 
16.2. 
z trzech aminokwasów 
 

16.3. 
A



18. 18.1. 
Kolagen jest białkiem fibrylarnym, które nie rozpuszcza się 
w wodzie. 
 
 
 
 
 
18.2. 
Kolagen ma strukturę czwartorzędową, ponieważ jest 
zbudowany z trzech łańcuchów polipeptydowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3. 
Kolagen jest białkiem złożonym zbudowanym z 
aminokwasów i z reszt cukrowych. Stanowi składnik 
substancji międzykomórkowej tkanek łącznych budujących 
skórę, kości i chrząstki. Kolagen jest bardzo odporny na 
rozerwanie, co nadaje tkankom wytrzymałość mechaniczną. 
 
 
18.4. 
Dwa zastosowania spośród podanych poniżej. 
1. Kolagen wykorzystuje się do produkcji gąbek 
stosowanych w leczeniu oparzeń i ran. 
2. Kolagen jest wykorzystywany jako nośnik białek podczas 
podawania leków. 
3. Kolagen jest wykorzystywany do tworzenia implantów 
kości, naczyń krwionośnych, skóry.

18.1. 
1 p. – za poprawną odpowiedź 
uwzględniająca odniesienie do grupy 
białek, do której należy kolagen. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
18.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź 
odnoszącą się do struktury białka, 
którą ma kolagen. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
Nie uznaje się odpowiedzi, w której 
odwołano się do definicji białek 
czwartorzędowych bez odniesienia 
się do kolagenu. 
 
18.3. 
1 p. – za poprawne wykazanie 
zależności pomiędzy budową a 
funkcją, jaką kolagen pełni w 
organizmie zwierząt wraz z 
podaniem jego lokalizacji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
18.4. 
2 p. – za poprawne określenie dwóch 
zastosowań kolagenu w medycynie. 
1 p. – za poprawne określenie 
jednego zastosowania kolagenu w 
medycynie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

19. 19.1. 
P, F, P 
 
 
 
 
19.2. 
A. mioglobina: III-rzędowa 
B. hemoglobina: IV-rzędowa 
 
 
 
 
 
19.3. 
Tlen jest transportowany przez hemoglobinę dzięki 
nietrwałemu połączeniu tego gazu z częścią hemową. Gdy 
krew z tlenem przepływa przez mięśnie, oddaje go 
mioglobinie, ponieważ mioglobina ma większe 
powinowactwo do tlenu niż hemoglobina. Mioglobina 
gromadzi tlen, przyłączając go do grupy hemowej.

19.1. 
1 p. – za udzielenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
19.2. 
2 p. – za poprawne określenie 
rzędowości obu białek. 
1 p. – za poprawne określenie 
rzędowości jednego białka. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
19.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



20. 20.1. 
A. grupa karboksylowa 
B. grupa aminowa 
 
 
 
 
 
20.2. 
W pH = 7 (obojętnym) aminokwas ten będzie miał postać 
kationu. 
 
 
20.3. 
Aminokwas ma właściwości kwasowe dzięki grupie 
karboksylowej oraz właściwości zasadowe dzięki grupie 
aminowej. Grupa karboksylowa ma charakter kwasowy, co 
oznacza, że może oddawać proton (H+), a grupa aminowa 
ma charakter zasadowy, co oznacza, że może przyjmować 
proton (H+).

20.1. 
2 p. – za poprawne określenie obu 
grup funkcyjnych w aminokwasie. 
1 p. – za poprawne określenie jednej 
grupy funkcyjnej w aminokwasie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
20.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
20.3. 
1 p.– za poprawne wykazanie 
charakteru kwasowo-zasadowego 
aminokwasu związanego z jego 
budową. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

21. 21.1. 
A. reszta fosforanowa (V) 
B. pentoza, deoksyryboza 
C. zasada azotowa 
 
 
 
 
 
 
 
21.2. 
Wiązanie N-glikozydowe występuje pomiędzy pentozą a 
zasadą azotową. 
Litera, którą oznaczono wiązanie N-glikozydowe, to Y. 
 
 
 
 
21.3. 
Element B należy do cukrów, pentoz. 
W nukleotydzie DNA występuje deoksyryboza. 
W nukleotydzie RNA występuje ryboza. 

21.1. 
3 p. – za poprawne podpisanie trzech 
elementów budowy nukleotydu. 
2 p. – za poprawne podpisanie dwóch 
elementów budowy nukleotydu. 
1 p. – za poprawne podpisanie 
jednego elementu budowy 
nukleotydu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
21.2. 
2 p. – za udzielenie dwóch 
poprawnych odpowiedzi. 
1 p. – za udzielenie jednej poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi. 
 
21.3. 
3 p. – za poprawne podpisanie trzech 
elementów. 
2 p. – za poprawne podpisanie dwóch 
elementów. 
1 p. – za poprawne podpisanie 
jednego elementu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za 
brak odpowiedzi.



22. 22.1. 
puryny: 1, 2 
pirymidyny: 3, 4, 5 
zasady występujące w DNA: 1, 2, 3, 4 
zasady występujące w RNA: 1, 2, 3, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.2. 
DNA: Adenina (A) łączy się wiązaniem podwójnym z 
tyminą (T). 
RNA: Adenina (A) łączy się wiązaniem podwójnym z 
uracylem (U). 
 
 
 
22.3. 
W DNA pomiędzy zasadami tworzą się wiązana wodorowe: 
a) podwójne – pomiędzy adeniną a tyminą, 
b) potrójne – pomiędzy cytozyną a guaniną.

22.1. 
4 p. – za poprawne 
przyporządkowanie schematów do 
numerów w czterech podpunktach. 
3 p. – za poprawne 
przyporządkowanie schematów do 
numerów w trzech podpunktach. 
2 p. – za poprawne 
przyporządkowanie schematów do 
numerów w dwóch podpunktach. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie schematów do 
numerów w jednym podpunkcie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
22.2. 
2 p. – za udzielenie dwóch 
poprawnych odpowiedzi. 
1 p. – za udzielenie jednej poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
22.3. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

23. 23.1. 
2 p. – za poprawne dopisanie zasad 
azotowych do komplementarnej nici 
i zaznaczenie końców nici DNA. 
1 p. – za udzielenie jednej poprawnej 
odpowiedzi spośród wymienionych 
powyżej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.2. 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

23.1. 

 
 
23.2. 
deoksyryboza



24. 24.1. 

Zdania opisujące DNA Zadania opisujące RNA 
1, 3, 4 2, 3, 5, 6 

24.1. 
2 p. – za poprawne 
przyporządkowanie sześciu opisów 
do odpowiednich kwasów. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie trzech opisów do 
odpowiednich kwasów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

25. Przedstawiony na schemacie kwas to RNA, ponieważ 
zawiera w swojej budowie nukleotyd uracyl, który tworzy 
komplementarne połączenie z adeniną. W DNA z adeniną 
łączy się tymina, która nie występuje w żadnym kwasie 
RNA. 
 
Przedstawiona na schemacie cząsteczka to RNA. Kwas ten 
jest zbudowany z jednej nici tworzącej fragmenty z 
podwójnymi odcinkami, w których zachowana jest zasada 
komplementarności: adenina łączy się z uracylem, a guanina 
z cytozyną. 

1 p. – za poprawne uzasadnienie, że 
przedstawiony na rysunku kwas to 
RNA, a nie DNA. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

26. 26.1. 
Fag A: DNA 
Fag B: RNA 
 
 
 
 
 
26.2. 
Fag A: to pojedyncza nić DNA, ponieważ zgodnie z zasadą 
komplementarności powinna znajdować się w niej taka 
sama ilość adeniny i tyminy lub taka sama ilość cytozyny i 
guaniny. Jednak w przypadku przedstawionego faga 
wartości poszczególnych zasad azotowych są różne, co 
świadczy o tym, że jest to DNA jednoniciowe. 
Fag B: posiada RNA dwuniciowe, ponieważ tyle samo 
adeniny tworzy parę z uracylem oraz tyle samo cytozyny 
łączy się komplementarnie z guaniną. 
 
Uwaga alternatywna odpowiedź: 
RNA jednoniciowe, ponieważ w jednej nici także jest 
prawdopodobny równy procentowy udział czterech 
nukleotydów.

26.1. 
2 p. – za poprawne określenie 
kwasów dla obu fagów. 
1 p. – za poprawne określenie dla 
kwasu dla jednego faga. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
26.2. 
2 p. – za poprawne podanie liczby 
nici, które je budują oba fagi – wraz 
z uzasadnieniem odpowiedzi.  
1 p. – za poprawne podanie liczby 
nici, która buduje jednego faga – 
wraz z uzasadnieniem dopowiedzi.  
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

To było na maturze!



1. 1.Skrobia 
Jest materiałem zapasowym, który ze względu na obecność 
wiązań α może by stosunkowo łatwo rozłożony na monomery. 
Jest energetycznym materiałem zapasowym. Jej forma helisy 
ułatwia dostęp enzymów hydrolitycznych, uwalniających ze 
skrobi glukozę. 
Jest energetycznym materiałem zapasowym rozgałęzionej 
budowie cząsteczki, co ułatwia jej trawienie i uwalnianie 
glukozy. 
Jest materiałem zapasowym roślin, ponieważ dzięki budowie 
rozgałęzionych łańcuchów mniej czasu zajmuje odłączenie lub 
dołączenie 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 rozerwanie. 
Cząsteczki celulozy budują ścianę komórkową. Ich długie 
łańcuchy  ułożone są we włókna biegną w określonych 
kierunkach, co umożliwia wzrost elongacyjny młodych 
komórek. 
Pełni funkcje strukturalne Jej monomery są powiązane 
wiązaniami β-glikozydowymi, które są trudno dostępne dla 
enzymów hydrolitycznych.

1. 
2 p. za poprawne wykazanie 
związku budowy  skrobi z 
pełnioną funkcją zapasową i 
celulozy z pełnioną funkcją 
strukturalną w komórce roślinnej. 
1p. za poprawne wykazanie 
związku budowy skrobi z 
pełnioną funkcją zapasową lub 
celulozy z pełnioną funkcją 
strukturalną w komórce roślinnej. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, 
lub za brak odpowiedzi.

2 2.1. 
Cześć fosfolipidy oznaczona numerem 1 ma charakter 
hydrofobowy, ponieważ: 
Cząsteczki fosfolipidów układają się główkami w stronę 
roztworu wodnego otaczającego liposom i występującego 
wewnątrz liposomu. 
Ta część ma bezpośredni kontakt z roztworem wodnym. 
 
2.2. 
Błona komórkowa liposomy zbudowana jest z dwuwarstwy 
fosfolipidowej. 
Liposom i błona komórkowa mają podobną budowę, gdyż obie 
te struktury zbudowane są z fosfolipidów. 
Zarówno liposom jak i błona komórkowa, składają się z dwóch 
warstw fosfolipidów, których hydrofilowe główki są zwrócone 
na zewnątrz, a hydrofobowe ogonki do wewnątrz.

2.1. 
1 p. za wskazanie części 
fosfolipidu oznaczonej numerem 1 
i uzasadnienie odnoszące się 
do hydrofilowego charakteru tej 
części, wynikającego z jej 
położenia w roztworze 
wodnym. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. za określenie, że liposomy i 
błona komórkowa zbudowane są z 
fosfolipidów. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi.



3. 3.1. 
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 
mocna , 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. 
3.2. 
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 (izolowane są 
od powierza 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. 
 
3.3. 
3. B umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu 
człowieka podczas pocenia się, ponieważ: 
W trakcie parowania woda zawarta w pocie pochłania ciepło (z 
organizmu), co pozwala na obniżenie temperatury ciała. 
Aby rozerwać wiązania wodorowe, potrzebna jest duża ilość 
ciepła odbieranego z organizmu.

3.1. 
3 p. za właściwe 
przyporządkowanie wszystkich 
symboli literowych do trzech zdań 
i dokończenie wszystkich trzech 
zdań poprzez poprawne 
wyjaśnienie, w jaki sposób 
wybrana właściwość warunkuje 
funkcjonowanie określonych 
organizmów. 
2 p. za właściwe 
przyporządkowanie i właściwe 
wyjaśnienie tylko dwóch 
odpowiedzi. 
1 p. za właściwe 
przyporządkowanie i właściwe 
wyjaśnienie tylko jednej 
odpowiedzi. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi.

4. Związki organiczne Monomery Polimery Typ wiązania łączącego 
monomer 

Wielocukry monosacharydy polisacharydy glikozydowe 
Białka  aminokwasy polipeptyd fosfodiestrowe 
Kwasy nukleinowe nukleotyd polinukleotydy peptydowe 
4.

4. 
2 p. za poprawne uzupełnienie 
wszystkich trzech wierszy tabeli. 
1 p. za poprawne uzupełnienie 
dwóch wierszy tabeli. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi.



 
III. Komórka – podstawowa jednostka życia 

5. 5.1 

Zestawy doświadczalne Barwa roztworu 
 Liście czerwonej kapusty Kwiaty chabra bławatka 

zestaw I – woda (pH 7) fioletowa niebieska 
zestaw II – dodano HCl czerwona niebieska 
zestaw III – dodano NaOH niebieska niebieska 
 
5.2. 
Tak, można określić jakiego rodzaju antocyjany występują w 
roślinie, kontrolując pH roztworu, ponieważ brak zmian 
niebieskiego zabarwienia przesądza o połączeniu antocyjanów z 
jonami glinu lub żelaza. Można określić jakiego rodzaju 
antocyjany występują w roślinie, kontrolując pH roztworu, 
ponieważ, gdy nie są one w kompleksie z glinem lub żelazem, o 
ujawniającym się fioletowym lub czerwonym kolorze 
antocyjanów decyduje pH soku komórkowego.

5.1. 
1 p. za poprawne uzupełnienie 
wszystkich trzech informacji w 
tabeli. 
0 p. za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, 
lub za brak odpowiedzi 
 
 
 
5.2. 
1 p. za prawidłowe stwierdzenie, 
że za pomocą tego doświadczenia 
można określić, jakiego rodzaju 
antocyjany występują w roślinie i 
poprawne uzasadnienie 
odnoszące się do możliwości 
kontroli pH soku komórkowego u 
roślin i obserwacji zmian lub 
braku zmian zabarwienia. 
0 p. za odpowiedź niespełniającą 
powyższych wymagań lub za 
brak odpowiedzi.

Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów

1. 1.1. 
W małych komórkach stosunek powierzchni do objętości jest 
duży, co umożliwia wydajny transport substancji. Wraz ze 
wzrostem komórki zwiększa się jej objętość, czyli stosunek 
powierzchni do objętości staje się mniejszy, co powoduje spadek 
wydajności transportu. 
 
1.2. 
mikroskop optyczny 

1.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
zależności między wielkością 
komórki a wydajnością transportu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
1.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
rodzaju mikroskopu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



2. 2.1. 
B 
 
 
 
 
2.2. 
Większość komórek bakterii poza błoną komórkową ma sztywną 
ścianę komórkową zbudowaną głownie z mureiny / chityny. 
Niektóre bakterie mają dodatkową błonę zewnętrzną / 
wewnętrzną. W błonach komórek bakteryjnych zakotwiczone są 
plazmidy / rzęski, które umożliwiają im ruch. Komórka 
bakteryjna może być dodatkowo otoczona otoczką śluzową, 
utworzoną głównie z polisacharydów / białek, zabezpieczającą ją 
przed czynnikami zewnętrznymi. 
 
2.3. 
Dwie cechy budowy spośród wymienionych poniżej: 
rybosomy 70S, błona komórkowa, cytozol.

2.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
oznaczenia struktury. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. – za podkreślenie czterech 
poprawnych określeń. 
0 p. – za podkreślenie mniej niż 
czterech poprawnych określeń lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
2.3. 
2 p. – za poprawne podanie dwóch 
wspólnych cech budowy. 
1 p. – za poprawne podanie jednej 
wspólnej cechy budowy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

3. 3.1. 
Występowanie kompartmentów umożliwia komórce jednoczesne 
zachodzenie różnych (nieraz przeciwstawnych) procesów/reakcji 
obok siebie. Przedziały komórkowe zapewniają rozdział 
przestrzenny różnych (często wymagających odmiennych 
warunków) procesów metabolicznych. 
 
 
3.2. 
B

3.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia występowania 
przedziałów komórkowych dla 
funkcjonowania komórki. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
3.2. 
1 p. – za poprawne zaznaczenie 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

4. 4.1. 
1. Struktury komórkowe otoczone jedną błoną: B, C, G 
2. Struktury komórkowe otoczone dwiema błonami: A, F 
3. Struktura, która występuje we wszystkich komórkach 
prokariotycznych i eukariotycznych: E 
 
 
 
 
 
4.2. 
Na rysunku przedstawiono komórkę grzybową, ponieważ ma ona 
ścianę komórkową, a w przeciwieństwie do komórki roślinnej nie 
ma chloroplastów.

4.1. 
3 p. – za poprawne podanie 
struktur komórkowych w trzech 
punktach. 
2 p. – za poprawne podanie 
struktur komórkowych w dwóch 
punktach. 
1 p. – za poprawne podanie 
struktur komórkowych w jednym 
punkcie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
4.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
komórki wraz z uzasadnieniem 
odnoszącym się do jej budowy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

5. Rodzaj komórki Główny materiał zapasowy 
Roślinna skrobia/tłuszcz/białko 
Zwierzęca glikogen / tłuszcze właściwe 
Grzybowa glikogen 

1 p. – za poprawne uzupełnienie 
trzech pól tabeli. 
0 p. – za poprawne uzupełnienie 
mniej niż trzech pól tabeli lub za 
brak odpowiedzi.



6. 6.1.– Przedstawiona na schemacie błona występuje w komórkach 
zwierzęcych, ponieważ w swojej budowie zawiera cholesterol. 
– Przedstawiona na schemacie błona występuje w komórkach 
zwierzęcych, ponieważ na jej powierzchni występują łańcuchy 
cukrowe (glikolipidy i glikoproteiny) / występuje glikokaliks. 
 
 
6.2. 
Błona na charakter asymetryczny, ponieważ ma odmienny skład 
lipidów w każdej warstwie oraz odmienny zestaw białek 
błonowych. 
 
 
 
6.3 
– Białko powierzchniowe ma charakter hydrofilowy, ponieważ 
jego cząsteczka kontaktuje się ze środowiskiem wodnym. 
– Białko to ma charakter hydrofilowy, ponieważ żaden z 
fragmentów jego cząsteczki nie wnika do hydrofobowej warstwy 
lipidowej. 
 
6.4. 
– Glikokaliks chroni komórkę przed uszkodzeniami np. 
chemicznymi / mechanicznymi. 
– Glikokaliks bierze udział w rozpoznawaniu się komórek.

6.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
rodzaju komórki i uzasadnienie 
wypowiedzi odnoszące się do jej 
budowy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
6.2. 
1 p. – za poprawne określenie i 
uzasadnienie asymetryczności 
błony. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
6.3. 
1 p. – za poprawne określenie 
charakteru białka i uzasadnienie 
wypowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
6.4. 
1 p. – za poprawne podanie 
funkcji, jaką pełni glikokaliks. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

7. 7.1. 
1. Ogon: hydrofobowy 
 
2. Głowa: hydrofilowa 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. 
W roztworach wodnych fosfolipidy spontanicznie tworzą 
pęcherzyk / dwuwarstwę lipidową, ponieważ są zbudowane z 
hydrofilowej głowy i hydrofobowego ogona. Głowy układają się 
w kierunku wody / otaczają się cząsteczkami wody, a ogony 
zbliżają się do siebie i układają się obok oraz naprzeciw siebie.

7.1. 
2 p. – za poprawne określenie 
charakteru, jaki mają ogon i głowa 
fosfolipidu. 
1 p. – za poprawne określenie 
charakteru, jaki ma ogon lub 
głowa fosfolipidu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
7.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
spontanicznego powstawanie 
pęcherzyka dzięki dwuwarstwie 
lipidowej w roztworach wodnych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



8. 8.1.  
– W błonie komórkowej zbóż ozimych, aby mogła ona 
funkcjonować w niskich temperaturach, wzrasta udział 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, co zwiększa jej płynność. 
– Lipidy o nienasyconych łańcuchach węglowodorowych 
zwiększają płynność błony komórkowej. Dzięki temu, że w 
błonie komórkowej zbóż ozimych przed zimą wzrasta udział 
lipidów, w niskich temperaturach będzie ona bardziej płynna. 
 
8.2. 
Im większa płynność błony biologicznej, tym większa jej 
przepuszczalność. 
Wraz ze wzrostem płynności błony wzrasta jej przepuszczalność.

8.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
wpływu nienasyconych kwasów 
tłuszczowych na płynność błony. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
8.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
zależności pomiędzy stopniem 
płynności błony biologicznej a jej 
przepuszczalnością. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

9. 9.1. 
3 p. – za poprawne podkreślenie 
trzech określeń. 
2 p. – za poprawne podkreślenie 
dwóch określeń. 
1 p. – za poprawne podkreślenie 
jednego określenia. 
0 p. – za brak poprawnych 
podkreśleń lub za brak 
odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
9.2. 
2 p. – za poprawne podanie dwóch 
funkcji białek transbłonowych. 
1 p. – za poprawne podanie jednej 
funkcji białek transbłonowych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

10. 10.1. 
Obiektem badań były komórki zwierzęce, które pękły w wyniku 
osmotycznego napływu wody. Komórki zwierzęce nie mają 
ściany komórkowej, która zabezpiecza komórkę przed 
pęknięciem. 
 
 
10.2. 
A, 2

10.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
komórek będących obiektem 
badań wraz z uzasadnieniem 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
10.2. 
1 p. – za zaznaczenie poprawnego 
dokończenia zdania i poprawnego 
uzasadnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

9.1. 

 
9.2. 
Dwie odpowiedzi spośród poniższych: 
– umożliwiają transport substancji w poprzek błony, 
– zwiększają odporność mechaniczną błony, 
– odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego lub sygnały 
docierające od innych komórek.



11. 11.1. 
Dyfuzja jonów chlorkowych nastąpiła szybciej niż dyfuzja 
glukozy, ponieważ jony chlorkowe mają mniejszą wielkość / są 
mniejsze niż cząsteczki glukozy. 
 
11.2. 
– Za pomocą reakcji biuretowej / roztworu CuSO4 / reakcji 
Piotrowskiego – jeśli w badanym roztworze obecne są wiązania 
peptydowe, roztwór białka kurzego zmieni kolor z niebieskiego 
na fioletowy. 
– Reakcja ksantoproteinowa / przy użyciu stężonego kwasu 
azotowego (V). Roztwór z białkiem zabarwi się na żółto. Reakcja 
służy do wykrywania aminokwasów aromatycznych, które 
występują także w białku kurzym. 
 
11.3. 
1. Problemy badawcze: 2, 5 
2. Hipotezy: 1, 4 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. 
1. Barwa próbki pobranej po 10 minutach: niebieska 
1. Barwa próbki pobranej po 20 minutach: ceglastoczerwona

11.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
11.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
sposobu stwierdzania obecności 
białka w roztworze. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
11.3 
2 p. – za poprawne podanie dwóch 
problemów badawczych i dwóch 
hipotez. 
1 p. – za poprawne podanie dwóch 
problemów badawczych lub 
dwóch hipotez. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
11.4. 
1 p. – za poprawne określenie 
barw obu roztworów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

12. 12.1. 
Stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ w opisanym 
doświadczeniu jod przeniknął przez błonę z roztworu do wnętrza 
probówki ze skrobią, o czym świadczyła zmiana barwy roztworu. 
 
 
12.2. 
Skrobia nie jest substancją osmotycznie czynną, więc nie 
spowodowała napływu wody z roztworu w zlewce do wnętrza 
probówki, czyli nie doprowadziła do wzrostu poziomu cieczy w 
probówce.

12.1. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
stwierdzenia dotyczącego 
przepuszczalności błon dla jodu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
12.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
braku wzrostu poziomu cieczy w 
probówce. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



13. 13.1. 
Dwuwklęsły kształt erytrocytów zwiększa stosunek powierzchni 
ich błony do objętości, co sprzyja wymianie m.in. gazów 
oddechowych (które te komórki transportują) między 
środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem komórek. 
 
 
 
 
 
 
 
13.2. 
1. Tlen: przenika przez błonę komórkową erytrocytów na 
zasadzie dyfuzji prostej. 
2. Glukoza: jest transportowana w poprzek błony erytrocytów na 
zasadzie dyfuzji ułatwionej (przez białka transbłonowe/
nośnikowe).

13.1. 
2 p. – za poprawne uzasadnienie 
zależności pomiędzy kształtem 
erytrocytów a funkcją, jaką pełnią. 
1 p. – za częściowo poprawne 
uzasadnienie zależności pomiędzy 
kształtem erytrocytów a funkcją, 
jaką pełnią. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
13.2. 
2 p. – za poprawne podanie 
sposobu transportu obu substancji. 
1 p. – za poprawne podanie 
sposobu transportu jednej 
substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

14. 14.1. 
1: +, 2: –, 3: –, 4: + 
 
 
 
 
 
 
14.2. 
Transport jonów sodu i potasu odbywa się na zasadzie antyportu, 
ponieważ jony sodu transportowane są na zewnątrz komórki, 
natomiast jony potasu – do wnętrza komórki.

14.1. 
2 p. – za poprawne wstawienie na 
schemacie wszystkich znaków.  
1 p. – za poprawne wstawienie na 
schemacie dwóch znaków. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
14.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
rodzaju transportu sodu i potasu 
oraz uzasadnienie odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

15. 15.1. 
Przykładowe odpowiedzi: 
– Pantofelki będą unikać kontaktu ze środowiskiem 
hipertonicznym / z rozpuszczającymi się kryształkami soli. 
– Pantofelki nie będą wykazywać żadnych zmian w zachowaniu 
w środowisku hipertonicznym / w obecności rozpuszczających 
się kryształów soli. 
 
15.2. 
P, F, F

15.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
hipotezy do przedstawionego 
doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
15.2. 
1 p. – za zaznaczenie wszystkich 
trzech poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



16. 16.1. 
lizosom 
 
 
 
 
 
 
16.2. 
P, F, F 
 
 
 
 
16.3. 
Cząsteczki cholesterolu usztywniają błony komórkowe.

16.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
organellum komórkowego, które 
jest wypełnione enzymami 
trawiennymi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
16.2. 
1 p. – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
16.3. 
1 p. – za poprawne podanie 
funkcji, jaką cholesterol pełni w 
błonie komórkowej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

17. 17.1. 
Białka kanałowe tworzą w dwuwarstwie lipidowej hydrofobowe / 
hydrofilowe kanały, przez które transportowane są biernie / 
czynnie jony nieorganiczne oraz niewielkie, polarne cząsteczki 
związków chemicznych, takich jak woda / glukoza. 
 
 
17.2. 
1. Tlen: dyfuzja prosta 
2. Jony H+: transport aktywny 
3. Sacharoza: transport aktywny

17.1. 
1 p. – za poprawne skreślenie w 
zdaniach trzech zbędnych 
wyrazów. 
0 p. – za poprawne skreślenie 
mniej niż trzech zbędnych 
wyrazów lub za brak odpowiedzi. 
 
17.2. 
3 p. – za poprawne określenie 
transportu dla trzech substancji. 
2 p. – za poprawne określenie 
transportu dla dwóch substancji. 
1 p. – za poprawne określenie 
transportu dla jednej substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



18. 18.1. 
18% 
 
 
 
 
 
 
18.2. 
woda 
 
 
 
 
18.3. 
P, F, P 
 
 
 
 
 
18.4. 
A: 2, B: 3, C: 1

18.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
objętości, jaką zajmują organella 
komórkowe otoczone jedną błoną 
w komórce wątroby. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
18.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
głównego składnika cytozolu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
18.3. 
1 p. – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za zaznaczenie mniej niż 
trzech poprawnych odpowiedzi 
lub za brak odpowiedzi. 
 
18.4. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie trzech opisów 
budowy do wymienionych nazw 
organelli błonowych. 
0 p. – za poprawne 
przyporządkowanie mniej niż 
trzech opisów lub za brak 
odpowiedzi.

19. 19.1. 

 Substancja Transport z jądra do cytozolu Transport z 
cytozolu do jądra 

1. Histony  X 
2. tRNA X  

3. Nukleotydy  X 
 
19.2. 
Stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ w komórkach o dużej 
aktywności metabolicznej zachodzi intensywna synteza białek, a 
w związku z tym – intensywna synteza RNA (mRNA, tRNA i 
rRNA) w jądrze komórkowym, które następnie jest 
transportowane do cytozolu przez pory jądrowe. Duża ilość 
porów jądrowych umożliwia wydajny transport tych związków. 
 
19.3. 
Jedna różnica spośród poniższych: 
– W otoczce jądrowej występują pory jądrowe, a w błonie 
komórkowej – nie. 
– Otoczka jądrowa jest zbudowana z dwóch błon, a błona 
komórka – z jednej.

19.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
całej tabeli. 
0 p. – za niepoprawne 
uzupełnienie całej tabeli lub za 
brak odpowiedzi. 
 
 
19.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
prawdziwości stwierdzenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
19.3. 
1 p. – za poprawne podanie 
różnicy pomiędzy błoną 
komórkową a otoczką jądrową. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

20. 20. 
W komórkach intensywnie syntetyzujących białka jąderka 
osiągają znaczne rozmiary, ponieważ konieczna jest w nich duża 
liczba rybosomów, na których zachodzi synteza białek. 
Natomiast rRNA, który wchodzi w skład rybosomów, jest 
syntetyzowany w jąderkach.

20. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
zależności pomiędzy wielkością 
jąderka a intensywnością syntezy 
białka. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



21. 21.1. 
mikrofilamenty / filamenty aktynowe 
 
 
 
 
 
21.2. 
Stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ komórki bakterii są 
otoczone ścianą komórkową, która uniemożliwia tworzenie 
filopodiów. 
 
 
21.3. 
1. Mikrofilamenty / filamenty aktynowe 
2. Mikrotubule 
3. Mikrofilamenty / filamenty aktynowe 
4. Filamenty pośrednie

21.1. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
włókien cytoszkieletu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
21.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
prawdziwości stwierdzenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
21.3. 
1 p. – za poprawne podanie nazw 
włókien pełniących podane 
funkcje. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

22. 22.1. 

 
22.2. 
1. Nazwa białka: mikrofilamenty / filamenty aktynowe 
2. Znaczenie ruchu: umożliwia transport substancji między 
organellami oraz między organellami a środowiskiem 
zewnętrznym komórki

22.1. 
1 p. – za poprawne ustalenie 
kolejności czynności podczas 
przygotowania preparatu i 
prowadzenia obserwacji 
mikroskopowej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
22.2. 
2 p. – za poprawne podanie nazwy 
białka umożliwiającego ruch 
cytoplazmy i określenie znaczenia 
ruchu cytoplazmy dla 
funkcjonowania komórki 
moczarki kanadyjskiej. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
białka umożliwiającego ruch 
cytoplazmy lub określenie 
znaczenia ruchu cytoplazmy dla 
funkcjonowania komórki 
moczarki kanadyjskiej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



23. 23.1. 
Młode komórki mają większą liczbę mitochondriów niż komórki 
starsze, ponieważ przeprowadzają procesy metaboliczne 
związane m.in. ze wzrostem/syntezą różnych substancji 
niezbędnych do wzrostu, do których potrzebne jest ATP 
powstające w mitochondriach.  
 

23.2. 
W komórkach o większej aktywności metabolicznej wewnętrzna 
błona w mitochondriach jest bardziej pofałdowana niż w 
komórkach o mniejszej aktywności metabolicznej.

23.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
różnicy w liczbie mitochondriów 
pomiędzy młodą komórką a 
starszą komórką. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
23.2. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
zależności pomiędzy 
pofałdowaniem błony a 
aktywnością metaboliczną 
mitochondriów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

24. 24.1. 
Przykładowe odpowiedzi: 
– Wpływ światła / braku dostępu do światła na wzrost i rozwój 
siewek grochu. 
– Czy światło jest niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
siewek grochu? 
 
24.2. 
Rośliny hodowane w odmiennych warunkach świetlnych różniły 
się barwą, ponieważ światło stymuluje rozwój chloroplastów 
(rozwój chloroplastów z innych rodzajów plastydów), które 
zawierają w sobie zielony barwnik – chlorofil. Rośliny hodowane 
w ciemności miały znacznie mniejszą ilość zielonego barwnika 
w swoich komórkach i dlatego różniły się barwą.

24.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego do 
przedstawionego doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
24.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
różnic w barwie pomiędzy 
roślinami hodowanymi w różnych 
warunkach świetlnych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
niespełniającą powyższych 
kryteriów lub za brak odpowiedzi.

25. 25.1. 
Proplastydy i chloroplasty zmieniają się w chromoplasty. 
 
 
 
 
 
25.2. 
Rodzaj plastydów: leukoplasty 
Funkcja: magazynują substancje zapasowe / skrobię

25.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
kierunku przekształceń plastydów 
podczas dojrzewania owoców. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
25.2. 
2 p. – za poprawne podanie nazwy 
plastydów oraz ich funkcji. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
plastydów lub ich funkcji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

26. 26.1. 
P, F, F 
 
 
 
 
 
26.2. 
DNA chloroplastów ma postać kolistej, zamkniętej cząsteczki, a 
więc przypomina budową DNA bakteryjne, co stanowi argument 
potwierdzający endosymbiotyczne pochodzenie chloroplastów.

26.1. 
1 p. – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
26.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
argumentu odnoszącego się do 
mitochondrialnego DNA 
potwierdzającego 
endosymbiotyczne pochodzenie 
tych struktur. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



27. 27.1. 
Maksymalnym poziomem organizacji syntazy ATP jest struktura 
trzeciorzędowa / czwartorzędowa. Ten kompleks białkowy 
należy do integralnych białek transbłonowych, a jego część 
wystająca poza dwuwarstwę fosfolipidową ma charakter 
hydrofobowy / hydrofilowy. Ze względu na pełnione funkcje 
biologiczne syntaza ATP należy do białek receptorowych / 
enzymatycznych. 
 
27.2. 
Nazwa cukru: ryboza 
Liczba atomów węgla: 5

27.1. 
1 p. – za poprawne skreślenie 
zbędnych trzech wyrazów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
27.2. 
2 p. – za poprawne podanie nazwy 
cukru i liczby węgli, która go 
buduje. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
cukru lub liczby węgli, która go 
buduje. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

28. 28.1. 
1. Miejsce syntezy białek: cytozol 
2. Miejsce syntezy rRNA: jądro komórkowe (jąderko) 
 
 
 
28.2. 

   
Rybosomy wolne Rybosomach związane 

z siateczką śródplazmatyczną 
1. Białka enzymatyczne lizosomów  X 

2. Białka błonowe  X 
3. Białka histonowe X  

 
28.3. 
Twierdzenie to jest prawdziwe, ponieważ: 
– Rybosomy wewnątrz mitochondriów i plastydów biorą udział 
w syntezie białek kodowanych przez DNA mitochondrialny lub 
plastydowy.  
– Swoją budową przypominają rybosomy prokariotyczne.  
– Ich stała sedymentacji wynosi 70S, a rybosomów w cytozolu 
80S.

28.1. 
1 p. – za poprawne podanie miejsc 
syntezy białek i rRNA. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
28.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
miejsca syntezy wszystkich 
wymienionych białek. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
28.3. 
1 p. – a poprawne uzasadnienie 
twierdzenia dotyczącego 
rybosomów mitochondrialnych i 
plastydowych jako struktur 
potwierdzających ich 
endosymbiotyczne pochodzenie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



29. 29.1. 
Twierdzenie to jest prawdziwe, ponieważ enzymy lizosomalne do 
swojego działania wymagają niższego pH niż panuje w cytozolu, 
a pompy protonowe aktywnie transportują protony do wnętrza 
lizosmów, umożliwiając utrzymanie niższego pH wewnątrz 
lizosomu. 
 
 
 
 
29.2. 
Protony są transportowane czynnie, ponieważ aby pompa 
protonowa mogła działać, potrzebne jest dostarczenie energii 
pochodzącej z rozkładu ATP. 
 
 
29.3. 
1. Błona lizosomu: błonę lizosomu pokrywa od wewnątrz 
warstwa bardzo odpornych chemicznie cukrów. 
2. Cytoplazma komórki: cytoplazmę komórki chroni obojętny 
odczyn cytozolu.

29.1. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
twierdzenia dotyczącego pomp 
protonowych, które zapewniają 
odpowiednie pH warunkujące 
aktywność enzymatyczną 
wewnątrz lizosomu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
29.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
transportu H+ do wnętrza 
lizosomu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
29.3. 
2 p. – za poprawne wyjaśnienie 
dotyczące zabezpieczenia błony 
lizosomu i cytoplazmy przed 
samostrawieniem. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
dotyczące zabezpieczenia błony 
lizosomu lub cytoplazmy przed 
samostrawieniem. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

30. 30.1. 

Opis wybranych etapów syntezy lipoproteiny Kolejność etapów 
syntezy lipoproteiny 

Formowanie się pęcherzyków z lipoproteiną. 4 
Modyfikacja białek poprzez przyłączenie do niego reszt kwasów tłuszczowych. 

3 
Transport lipoproteiny w kierunku błony komórkowej. 5 

Synteza białkowej części lipoproteiny na rybosomach siateczki 
śródplazmatycznej. 

1 
Wbudowywanie się lipoproteiny w błonę komórkową. 6 

Transport pęcherzykowy białek i lipidów do aparatu Golgiego. 
2 

 
30.2. 
Lipidowa, ponieważ lipidy mają charakter hydrofobowy i 
wnikają do wnętrza dwuwarstwy fosfolipidowej.

30.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
tabeli poprzez wskazanie 
kolejności etapów syntezy 
lipoproteiny. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
części proteiny odpowiedzialnej za 
wbudowanie białka do błony. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



31. 31.1. 
Wpływ pH na barwę antocyjanów zawartych w soku 
komórkowym komórek liści czerwonej kapusty. 
 
 
 
31.2. 
trzecia / z wodą destylowaną

31.1. 
1 p. – za poprawne sformułowanie 
problemu badawczego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
31.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
próby kontrolnej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

32. 32.1. 
skrobia, sacharoza, fruktoza, celuloza, glikogen 
 
 
 
 
 
32.2. 
Komórki zwierzęce nie są otoczone ścianą komórkową, która 
ograniczałaby napływ wody do ich wnętrza. Gromadzenie 
substancji osmotycznie czynnych spowodowałoby osmotyczny 
napływ wody do wnętrza komórek i w konsekwencji ich 
pęknięcie. Dlatego komórki zwierzęce nie gromadzą substancji 
osmotycznie czynnych. 
 
 
32.3. 
1. Nazwa procesu: plazmoliza 
2. Stężenie roztworu: hipertoniczny 
 
 
 
 
 
 
32.4. 
poprzez kanały wodne / akwaporyny

32.1. 
1 p. – za poprawne podkreślenie 
dwóch sacharydów osmotycznie 
czynnych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
32.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
odnoszące się do braku 
możliwości gromadzenia przez 
komórki zwierzęce substancji 
osmotycznie czynnych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
32.3. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
procesu i określenie stężenia 
roztworu, w którym musi zostać 
umieszczona komórka, aby ten 
proces zachodził. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
32.4. 
1 p. – za poprawne podanie innego 
sposobu przemieszczania się wody 
do wnętrza wakuoli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

33. Solenie żywności przyczynia się do wzrostu osmotyczności 
środowiska zewnętrznego względem wnętrza komórek bakterii 
powodujących psucie się żywności. Woda osmotycznie wypływa 
z komórki bakterii do hipertonicznego środowiska zewnętrznego, 
powodując śmierć bakterii.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
wpływu soli na zahamowanie 
rozwoju bakterii. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



34. 34.1. 

 
34.2. 
Funkcja blaszki środkowej: spaja ściany komórkowe dwóch 
sąsiadujących ze sobą komórek. 
Grupa substancji chemicznych, do której należą pektyny: 
węglowodany / cukry.

34.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
wszystkich komórek w tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
34.2 
2 p. – za poprawne podanie 
funkcji blaszki środkowej oraz 
określenie grupy substancji 
chemicznych, do których należą 
pektyny. 
1 p. – za poprawne podanie 
funkcji blaszki środkowej lub 
określenie grupy substancji 
chemicznych, do których należą 
pektyny. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

35. 35.1. 
retikulum endoplazmatyczne / siateczka śródplazmatyczna 
 
 
 
 
 
35.2. 
Stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ komórki w obrębie 
rośliny są połączone plazmodesmami, które zapewniają ciągłość 
cytoplazm. Przez plazmodesmy wirusy z jednej komórki mogą 
przedostawać się do kolejnych komórek, nawet jeśli ich ściany 
komórkowe nie są uszkodzone.

35.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
zaznaczonej na schemacie 
struktury. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
35.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
stwierdzenia dotyczącego sposobu 
rozprzestrzeniania się wirusów u 
roślin. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

36. 36.1. 
1. Hemicelulozy 
2. Pektyny 

 
36.2. 
inkrustujących 
 
 
 
 
36.3. 
Adhezja polega na przyleganiu cząsteczek wody do powierzchni 
naładowanych elektrycznie. Dzięki temu woda w naczyniach 
przylega do ich ścian i może być transportowana jako ciągły 
strumień na duże wysokości.

36.1. 
2 p. – za poprawne podanie nazw 
obu polisacharydów tworzących 
pierwotną ścianę komórkową. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
jednego polisacharydu tworzącego 
pierwotną ścianę komórkową. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
przynależności ligniny do jednej z 
wymienionych grup związków. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
roli adhezji w transporcie wody. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



37. 37.1. 

 
37.2. 
B

37.1. 
3 p. – za poprawne wypełnienie 
sześciu komórek tabeli. 
2 p. – za poprawne wypełnienie 
trzech komórek tabeli. 
1 p. – za poprawne wypełnienie 
dwóch komórek tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
37.2. 
1 p. – za poprawne wybranie i 
dokończenie zdania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

38. 38.1. 
Profaza, ponieważ na ilustracji przedstawiono zanik otoczki 
jądrowej i jąderka. Zaczyna się formować wrzeciono podziałowe. 
 
 
38.2. 
1. Liczba chromosomów [n]: 2n 
2. Ilość DNA [c]: 4c

38.1. 
1 p. – za poprawne określenie fazy 
mitozy i uzasadnienie odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
38.2. 
2 p. – za poprawne określenie 
liczby chromosomów oraz ilości 
DNA. 
1 p. – za poprawne określenie 
liczby chromosomów lub ilości 
DNA. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

39. 39.1. 
Podczas cytokinezy u komórek roślinnych dochodzi do 
zbudowania blaszki środkowej, a następnie ściany komórkowej u 
komórek potomnych. U zwierząt cytokineza zachodzi dzięki 
obecności pierścienia kurczliwego, który poprzez zaciskanie się 
doprowadza do powstania komórek potomnych. 
 
39.2. 
Cytokineza w komórkach roślinnych zachodzi w anafazie / 
telofazie. Pierwszym jej etapem jest uformowanie się wrzeciona 
cytokinetycznego z pozostałości wrzeciona kariokinetycznego. 
Następnie w jego płaszczyźnie równikowej układają się 
rybosomy / pęcherzyki aparatu Golgiego, które zawierają 
węglowodany / białka.

39.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
różnicy pomiędzy cytokinezą 
komórki roślinnej a cytokinezą 
komórki zwierzęcej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
39.2. 
1 p. – za poprawne skreślenie 
zbędnych trzech wyrazów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

40. T, N, T 1 p. – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



41. 41.1. 
1. Element cytoszkieletu: mikrotubule 
2. Nazwa białka: tubulina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.2. 
W komórkach zimowita kolchicyna jest obecna w soku 
komórkowym, czyli wewnątrz wakuoli, i nie przedostaje się do 
cytozolu, gdzie następuje tworzenie się wrzeciona podziałowego. 
To dlatego nie powoduje ona zaburzeń w podziałach 
komórkowych. 
 
 
41.3. 
w metafazie 
 
 
 
 
 
 
41.4. 
1. Liczba chromosomów: 52 
2. Ploidalność komórki: 4n

41.1. 
2 p. – za poprawne podanie nazwy 
elementu cytoszkieletu 
tworzącego wrzeciono podziałowe 
i nazwę białka, które go buduje. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
elementu cytoszkieletu 
tworzącego wrzeciono podziałowe 
lub nazwę białka, które go buduje. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi 
 
41.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
dlaczego kolchicyna nie zaburza 
podziałów komórkowych u 
zimowita. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
41.3. 
1 p. – za poprawne określenie fazy 
zatrzymania cyklu komórkowego, 
po potraktowaniu komórki 
kolchicyną. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
41.4. 
2 p. – za poprawne podanie liczby 
chromosomów oraz ploidalności 
komórki po potraktowaniu jej 
kolchicyną. 
1 p. – za poprawne podanie liczby 
chromosomów lub ploidalności 
komórki po potraktowaniu jej 
kolchicyną. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

42. 42.1. 
D, B, E, A, C 
 
 
 

42.2. 
F, P, P

42.1. 
1 p. – za poprawne ułożenie 
kolejności ilustracji zgodnie z 
zachodzeniem etapów apoptozy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
42.2. 
1 p. – za zaznaczenie trzech 
prawidłowych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



43. 43.1. 
1. Numer podziału mejotycznego: I 
2. Faza podziału mejotycznego: metafaza I 
 
 
 
 
 
 
 
43.2. 
para centrioli / centrosom 
 
 
 
 
 
43.3. 

  Mitoza Mejoza 
1. Zachodzi w komórkach diploidalnych. 

2. 
3. 

43.1. 
2 p. – za poprawne podanie 
numeru podziału mejotycznego 
oraz jego fazy. 
1 p. – za poprawne podanie 
numeru podziału mejotycznego 
lub jego fazy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
43.2. 
1 p. – za poprawne określenie 
struktury zaznaczonej na 
schemacie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
43.3. 
1 p. – za poprawne wypełnienie 
czterech komórek w tabeli.  
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

44. 44.1. 
1. 2n, 2c 
2. 2n, 4c 
3. 1n, 2c 
4. 1n, 1c 
5. 2n, 2c 
 
 
 
44.2. 
P, F, P

44.1. 
2 p. – za poprawne uzupełnienie 
schematu dotyczącego ilości DNA 
i liczby chromosomów. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
trzech punktów na schemacie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
44.2. 
1 p. – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za zaznaczenie mniej niż 
trzech poprawnych odpowiedzi 
lub za brak odpowiedzi.

45. 45.1. 
histony 
 
 
 
 
45.2. 
Alelle znajdujące się na chromosomach homologicznych mogą 
być zamienione miejscami w metafazie II mejozy w porównaniu 
z metafazą mitozy. Jest to efekt zachodzenia procesu crossing-
over.

45.1. 
1 p. – za poprawne podanie nazwy 
białek. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
45.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
różnicy pomiędzy zawartością a 
ułożeniem alleli na chromosomach 
homologicznych w matafazie 
mitozy oraz w metafazie II 
podziału mejotycznego wraz z 
podaniem przyczyny. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



46. 46.1. 
Podczas crossing-over następuje wymiana fragmentów 
chromatyd, w wyniku czego powstają chromatydy o odmiennej 
kombinacji alleli. Prowadzi to do powstania zygoty o 
zmodyfikowanej kombinacji alleli na chromosomach w stosunku 
do organizmów rodzicielskich. 
 
 
 
46.2. 
A, 2 
 
 
 
 
 
46.3. 
Losowa segregacja chromosomów do komórek potomnych. 
Losowe łączenie się gamet.

46.1. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
znaczenia procesu crossing-over w 
zróżnicowaniu genetycznym 
organizmów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
46.2. 
1 p. – za zaznaczenie właściwego 
dokończenia zdania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
46.3. 
1 p. – za poprawne podanie innego 
procesu niż crossing-over, który 
przyczynia się do zróżnicowania 
genetycznego organizmów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

To było na maturze!

1. 1. – T, 2. – T, 3. – N 1 p. – za zaznaczenie wszystkich 
trzech prawidłowych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

2. 2.1. 
kolejność: 4, 3, 1, 2, 5 
 
 
 
 
 
2.2. 
1. D. 
2. B.

2.1. 
1 p. – za poprawne uporządkowanie 
wszystkich opisów etapów mitozy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. – za podanie poprawnych 
oznaczeń obu wskazanych w 
poleceniu etapów mitozy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

3. 3.1. 
Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce podniesie się. 
Nazwa procesu: osmoza. 
 
 
 
 
 
3.2. 
A 3

3.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie obu 
informacji dotyczących 
przedstawionego doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi. 
 
 
3.2. 
1 p. – za zaznaczenie właściwego 
dokończenia zdania i poprawnego 
jego uzasadnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.



 
IV. Metabolizm  

4. 4.1. 
Przyczyną plazmolizy jest odwodnienie/ubytek wody z 
komórek, spowodowane umieszczeniem ich w roztworze 
hipertonicznym. Woda przemieszcza się (z wakuoli i 
cytoplazmy) komórek do środowiska zewnętrznego, co 
powoduje zmniejszenie objętości protoplastu i jego odsuwanie 
się od ściany komórkowej. Umieszczenie komórek liska mchu 
w roztworze o wyższym stężeniu niż roztwór soku 
komórkowego spowodował odpływ wody z komórek, co 
skutkowało zmniejszeniem objętości protoplastu i jego 
odsuwaniem się od ściany komórkowej. 
 
4.2. 
Należy obserwowany listek / fragment listka, w którym była 
plazmoliza, umieścić w czystej wodzie / wodzie destylowanej / 
środowisku hipotonicznym i po chwili umieścić go na szkiełku 
mikroskopowym, a następnie obserwować zmiany zachodzące 
w komórkach. 
Należy dodać na szkiełko mikroskopowe, na którym znajduje 
się obserwowany preparat, kilka kropli wody destylowanej / 
czystej wody i obserwować zmiany protoplastu będące 
skutkiem napływu wody do komórek.

4.1. 
1 p. – za prawidłowe wyjaśnienie 
widocznych w komórce objawów 
plazmolizy, uwzględniające: 
osmotyczny odpływ wody z 
komórek spowodowany 
umieszczeniem ich w roztworze 
hipertonicznym i tego efekty. 
0 p. – za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi. 
 
4.2. 
1 p. – za prawidłowy opis 
przeprowadzenia obserwacji 
deplazmolizy, uwzględniający 
umieszczenie listka, w którym była 
plazmoliza, w odpowiednim 
środowisku / środowisku 
hipotonicznym i obserwację 
mikroskopową zmian zachodzących 
w komórkach. 
0 p. – za odpowiedź, która nie 
spełnia powyższych wymagań, lub 
za brak odpowiedzi.

5. A 1 p. – za prawidłowe wskazanie 
struktur, które nie powstają drogą 
mejozy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub 
za brak odpowiedzi.

Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania 

punktów

1. 1.1. 
Cząsteczka ATP pełni funkcję nośnika energii, ponieważ pomiędzy 
jej resztami fosforanowymi znajdują się wiązania 
wysokoenergetyczne. Ich hydroliza / rozpad pozwala na 
uwolnienie energii niezbędnej do zachodzenia procesów 
endoergicznych / procesów metabolicznych wymagających 
dostarczenia energii. 
 
 
 
 
 
1.2. 
ryboza 
 
 
 
 
1.3. 
ATP jest uniwersalnym przenośnikiem energii w komórce, 
ponieważ – w zależności od potrzeb metabolicznych komórki – 
umożliwia gromadzenie energii w wiązaniach 
wysokoenergetycznych lub uwolnienie jej podczas hydrolizy 
wiązań.

1.1. 
1 p. – za wykazanie związku 
między obecnością wiązań 
wysokoenergetycznych 
znajdujących się pomiędzy 
resztami fosforanowymi w 
cząsteczce ATP a funkcją, jaką 
pełni ten związek. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
1.2. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy monosacharydu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
1.3. 
1 p. – za wyjaśnienie dotyczące  
cząsteczki ATP jako 
uniwersalnego przenośnika 
energii. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



2. 2.1. 
Na schemacie A przedstawiono zmiany energii substratów i 
produktów charakterystyczne dla reakcji katabolicznych, 
ponieważ: 
– w toku procesu uwalnia się energia. 
– substraty mają wyższy poziom energii niż produkty. 
 
 
 

2.2. 
Sprzężenie pomiędzy reakcjami anabolicznymi a katabolicznymi 
wynika z faktu, iż reakcje anaboliczne do swojego przebiegu 
wymagają dostarczenia energii, która jest uwalniana z ATP, 
natomiast reakcje kataboliczne przebiegają z uwolnieniem energii, 
która jest wiązana w ATP. 
 
 
 
 
 
2.3. 
P, P, F

2.1. 
1 p. – za określenie, że zmiany 
energii przedstawione na 
wykresie odnoszą się do reakcji 
katabolicznej, wraz z podaniem 
jednego spośród uzasadnień 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. – za wyjaśnienie powiązania 
reakcji katabolicznych i 
anabolicznych w komórce, 
uwzględniające zapotrzebowanie 
energetycznego tych reakcji i 
rolę ATP w tych reakcjach. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
2.3. 
1 p. – za udzielenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za udzielenie mniej niż 
trzech poprawnych odpowiedzi 
lub za brak odpowiedzi.

3. 3.1. 
fosforylacja 
 
 
 
 
3.2. 
ADP (adenozynodifosforan), reszta fosforanowa(V) / reszta kwasu 
ortofosforowego(V) 
 
 
 
3.3. 
B i C

3.1. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy procesu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
3.2. 
1 p. – za podanie obu 
poprawnych nazw produktów 
hydrolizy ATP. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
3.3. 
2 p. – za wskazanie dwóch 
poprawnych odpowiedzi. 
1 p. – za wskazanie jednej 
poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



4. 4.1. 
W wyniku przedstawionej na schemacie reakcji NADH+H+ ulega 
utlenieniu / redukcji do NAD+, natomiast pirogronian ulega 
utlenieniu / redukcji do mleczanu. 
 
 
4.2. 
Utlenione formy przenośników elektronów: 
NADP+, FAD 
Zredukowane formy przenośników elektronów: 
NADPH+H+, FADH2

4.1. 
1 p. – za podkreślenie dwóch 
poprawnych określeń. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
4.2. 
2 p. – za poprawne wypełnienie 
obu komórek tabeli. 
1 p. – za poprawne wypełnienie 
jednej komórki tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

5. 5.1. 
Protony przepływają zgodnie z ich gradientem stężeń przez 
syntazę ATP, powodując obrót rotora, a wraz z nim trzonka i 
główki, co umożliwia syntezę ATP. 
 
Przez kanał syntazy ATP przepływają biernie protony. Ich ruch 
wywołuje szybki obrót rotora oraz przyczepionych do niego 
trzonka i główki. Wówczas część białek główki przyłącza reszty 
fosforanowe (V) do ADP i powstaje ATP. 
 
 
5.2. 
A. Komórki bakteryjne: błona komórkowa 
B. Komórki grzybowe: błona wewnętrzna mitochondrium / 
grzebień mitochondrialny 
C. Komórki roślinne: błona wewnętrzna mitochondrium / grzebień 
mitochondrialny, błona wewnętrzna chloroplastów / granum 
chloroplastu 
 
 
5.3. 
Elektrony są obdarzone wysoką energią, która zostaje 
wykorzystana przez pompy protonowe do transportu protonów – 
wbrew gradientowi stężeń – do przestrzeni międzybłonowej. Kiedy 
stężenie protonów w przedziale osiągnie wysokie wartości, 
przepływają one zgodnie z gradientem stężeń przez syntazę ATP, 
co skutkuje powstaniem ATP. 
 
 
5.4. 
fosforylacja substratowa

5.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
mechanizmu działania syntazy 
ATP (zależnego od protonów) 
warunkującego powstawanie 
ATP. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
5.2. 
3 p. – za trzy poprawne  
i pełne odpowiedzi. 
2 p. – za dwie poprawne  
i pełne odpowiedzi. 
1 p. – za jedną poprawną  
i pełną odpowiedź. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
5.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
w jaki sposób dochodzi do 
chemiosmozy, z uwzględnieniem 
roli elektronów, kationów 
wodoru i syntazy ATP 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
5.4. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy procesu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



6. 6.1. 
– Przebieg reakcji egzoergicznej przedstawiono na schemacie A, 
ponieważ energia substratów jest wyższa niż energia produktów. 
– Schemat A, ponieważ podczas reakcji uwalnia się energia. 
 
 
 
 
 
 
6.2. 
Podkreślone: liazy lub hydrolazy 
Uzasadnienie: ta grupa enzymów katalizuje reakcje rozpadu, które 
są reakcjami egzoergicznymi / które zachodzą z wydzieleniem 
energii / których produkty mają niższy poziom energetyczny niż 
substraty. 
 
 
 
 
6.3. 
– Reakcje endoergiczne mają wyższą energię aktywacji niż reakcje 
egzoergiczne. 
– Reakcje egzoergiczne mają niższą energię aktywacji niż reakcje 
endoergiczne.

6.1. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
schematu i uzasadnienie 
odnoszące się do różnicy 
pomiędzy energią substratów a 
energią produktów lub do 
uwolnienia energii. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
6.2. 
1 p. – za poprawne podkreślenie 
jednej grupy enzymów (liazy lub 
hydrolazy) i uzasadnienie 
odnoszące się do charakterystyki 
energetycznej katalizowanej 
przez nie reakcji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
6.3. 
1 p. – za poprawnie 
sformułowany wniosek 
odnoszący się do różnicy energii 
aktywacji reakcji 
endoergicznych i energii 
aktywacji reakcji 
egzoergicznych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

7. D 1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

8. 8.1. 
D 
 
 
 
 
8.2. 
F, P, P 
 
 
 
 
8.3. 

Proces Kolejność 
Obniżenie energii aktywacji. 3 

Powstanie jonu wodorowęglanowego. 4 
Przyłączenie tlenku węgla(IV) do anhydrazy węglanowej. 1 

Powstanie kompleksu enzym–substrat. 2 

8.1. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
8.2. 
1 p. – za udzielenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
8.3. 
1 p. – za podanie poprawnej 
kolejności procesów w tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



9. 9.1. 
Enzymy nie zużywają się w przebiegu katalizowanej przez siebie 
reakcji, ponieważ po przekształceniu substratu w produkt 
cząsteczki katalizatora (centrum aktywne enzymu) wracają do 
pierwotnego kształtu przestrzennego / konformacji, co pozwala na 
przyłączenie kolejnej cząsteczki substratu / ponowne 
przeprowadzenie reakcji dla kolejnej cząsteczki substratu. 
 
 
9.2. 
Jedna cecha budowy spośród wymienionych:  
– jest zdolne do dopasowywania struktury przestrzennej 
(konformacji) centrum aktywnego do cząsteczki substratu 
(substratów), 
– zawiera odpowiednio ułożone przestrzennie grupy funkcyjne 
aminokwasów, które uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu 
niekowalencyjnych wiązań i oddziaływań chemicznych między 
cząsteczką enzymu a cząsteczką substratu, 
– wykazuje wysokie powinowactwo do konkretnych substratów, 
które będą podlegały zmianom, 
– tworzy miniaturowe środowisko, idealnie dostosowane do 
katalizowanej reakcji, 
– tworzy wiele słabych oddziaływań między enzymem a 
substratem (wiązania wodorowe, oddziaływania hydrofobowe, 
elektrostatyczne i van der Waalsa). 
 
9.3. 
Trzy odpowiedzi spośród poniższych: 
– oddziaływania hydrofobowe, 
– siły van der Waalsa, 
– wiązania wodorowe, 
– oddziaływania elektrostatyczne. 
 
 
9.4. 
siateczka śródplazmatyczna szorstka, rybosomy, aparat Golgiego

9.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
odnoszące się do powrotu 
cząsteczki enzymu (jego 
centrum aktywnego) do 
pierwotnej konformacji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
9.2. 
1 p. – za podanie poprawnej 
cechy budowy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. 
1 p. – za podanie trzech 
poprawnych przykładów 
oddziaływań. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
9.4. 
1 p. – za poprawne podanie 
wszystkich organelli biorących 
udział w syntezie części 
białkowej enzymów 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

10. Na schemacie A przedstawiono model wyjaśniający mechanizm 
powstawania kompleksu enzym– substrat, który nazywamy 
modelem zamka i klucza / indukcyjnego dopasowania, a na 
schemacie B – model zamka i klucza / indukcyjnego dopasowania. 
W obu modelach enzym katalizuje reakcję poprzez podwyższenie / 
obniżenie energii jej aktywacji, co umożliwia wytworzenie 
produktu.

1 p. – za podkreślenie trzech 
poprawnych określeń. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



11. 11.1. 
Enzym arginaza po przyłączeniu do centrum aktywnego argininy 
(we wgłębieniach) obniża energię aktywacji tej reakcji poprzez 
naprężenie i rozpad wiązania w argininie, co skutkuje powstaniem 
produktów: mocznika i ornityny. 
 
 
 
 
11.2. 
A 
 
 
 
 
11.3. 
Przedstawiony proces jest katalizowany przez enzym z grupy 
hydrolaz, ponieważ jest to reakcja rozpadu / analizy z udziałem 
wody jako substratu.

11.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
przebiegu reakcji rozpadu 
argininy z uwzględnieniem 
obniżania energii aktywacji 
przez enzym. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
11.2. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
11.3. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
hydrolaz z uwzględnieniem 
wody jako substratu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

12. 12.1. 
polimeraza DNA, maltoza, trypsyna, albuminy, izomeraza 
 
 
 
 
 
12.2. 
Wiązanie peptydowe powstaje w wyniku reakcji grupy 
karboksylowej z grupą aminową dwóch aminokwasów. Produktem 
tej reakcji jest woda. Rozpad wiązania peptydowego odbywa się w 
obecności wody, tak aby jeden aminokwas przyłączył wodór, który 
pochodzi z cząsteczki wody, a drugi – grupę OH.

12.1. 
1 p. – za podkreślenie trzech 
poprawnych nazw związków 
będących enzymami 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
12.2. 
1 p. – za wyjaśnienie odnoszące 
się do grup funkcyjnych 
aminokwasu, które biorą udział 
w tworzeniu wiązania 
peptydowego, oraz wody, która 
jest ubocznym produktem 
tworzenia wiązania 
peptydowego oraz substratem 
reakcji rozkładu wiązania 
peptydowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



13. 13.1. 
Reguła Van’t Hoffa nie ma zastosowania w reakcjach 
zachodzących w ludzkim organizmie powyżej temperatury 38oC, 
ponieważ po przekroczeniu tej temperatury część białek zaczyna 
denaturować / nieodwracalnie się ścinać, co w przypadku białek 
enzymatycznych / enzymów skutkuje utratą zdolności 
katalitycznych. 
 
 
 
 
13.2. 
– Enzymy bakterii termofilnych mają wyższe optima termiczne od 
enzymów obecnych w organizmie człowieka. 
– Enzymy obecne w organizmie człowieka mają niższe optima 
termiczne od enzymów bakterii termofilnych.

13.1. 
1 p. – za poprawną odpowiedź 
uwzględniającą postępującą 
denaturację białek jako 
nieodwracalny proces 
prowadzący do utraty 
właściwości katalitycznych 
enzymu w temperaturze powyżej 
38 oC. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
13.2. 
1 p. – za poprawnie 
sformułowany wniosek 
porównujący różnicę w 
wartościach optimów 
termicznych enzymów bakterii 
termofilnych i enzymów 
obecnych w organizmie 
człowieka. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

14. 14.1. 
B

14.1. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

14.2. 
F, P, P

14.2. 
1 p. – za udzielenie trzech 
poprawnych odpowiedzi 
0 p. – za udzielenie mniej niż 
trzech poprawnych odpowiedzi 
lub za brak odpowiedzi.

15. 15 
D

15 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

16. 16.1. 
Wzrost stężenia substratu przy stałym stężeniu enzymu powoduje 
wzrost szybkości reakcji tylko do momentu wysycenia wszystkich 
centrów aktywnych enzymu cząsteczkami substratu. Jeśli dla 
kolejnych cząsteczek substratu zabraknie centrów aktywnych, 
reakcja katalizowana przez enzym nie będzie zwiększać swojej 
szybkości. 
 
 
 
 
 
 
 
16.2. 
A, 3

16.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
odnoszące się do całkowitego 
wysycenia centrów aktywnych 
cząsteczek enzymu cząsteczkami 
substratu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
Nie uznaje się odpowiedzi 
odnoszących się jedynie do 
stosunku ilościowego / 
stężeniowego enzymu względem 
substratu. 
 
16.2. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi wraz z 
prawidłowym uzasadnieniem. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



17. 17.1. 
inhibicja nieodwracalna

17.1. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy procesu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

17.2. 
– Penicylina nie niszczy komórek ludzkich, ponieważ komórki te 
nie posiadają transpeptydazy glikopeptydowej – enzymu, z którym 
trwale wiąże się penicylina, co prowadzi do zaburzenia syntezy 
ściany komórkowej bakterii i śmierci komórki. 
– Komórki człowieka są komórkami zwierzęcymi, a więc nie mają 
ściany komórkowej, której syntezę mogłaby zaburzyć penicylina 
poprzez łączenie się z enzymem transpeptydazą glikpeptydową, 
uczestniczącym w tworzeniu wiązań poprzecznych w ścianie 
komórkowej.

17.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
uwzględniające różnicę  
w budowie komórek 
zwierzęcych i komórek 
bakteryjnych oraz nieobecność 
transpeptydazy glikopeptydowej 
w komórkach człowieka. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

18. 18.1. 
Wzrost wartości pH powyżej 6 spowoduje zmianę warunków 
środowiskowych. Wówczas znacznie obniży się aktywność 
katalityczna pepsyny, co spowoduje brak możliwości 
przeprowadzania procesów trawiennych przez pepsynę / 
enzymatycznego rozkładu białek przez pepsynę. 
 
 
18.2. 
Optymalne pH dla działania amylazy ślinowej wynosi 7.

18.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
dotyczące wpływu pH na 
aktywność pepsyny. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
18.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
wartości pH do optymalnego 
działania amylazy ślinowej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

19. Fotosynteza oksygeniczna: 2, 4, 5 
Fotosynteza anoksygeniczna: 1, 3, 6

2 p. – za poprawne wypełnienie 
obu komórek tabeli. 
1 p. – za poprawne i pełne 
wypełnienie jednej komórki 
tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

20. 20.1. 
chlorofil a 
 
 
 
 
 
 
20.2. 
chlorofil a

20.1. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy barwnika 
fotosyntetycznego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
20.2. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy barwnika 
fotosyntetycznego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



21. 21.1. 
Źródłem elektronów jest cząsteczka wody / H2O. 
 
 
 
 
 
21.2. 
P, F, F

21.1. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy lub wzoru substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
21.2. 
1 p. – za udzielenie trzech 
poprawnych odpowiedzi. 
0 p. – za mniej niż trzy 
poprawne odpowiedzi lub brak 
odpowiedzi.

22. 22.1. 
Przykłady poprawnie sformułowanych problemów badawczych: 
– Wpływ barwy światła / długości fali świetlnej na intensywność 
fotosyntezy prowadzonej przez skrętnicę. 
– W jaki sposób barwa światła / długość fali świetlnej wpływa na 
intensywność fotosyntezy u skrętnicy? 
 
 
 
 
 
22.2. 
– Bakterie tlenowe umożliwiły stwierdzenie zachodzenia 
fotosyntezy, ponieważ przemieszczały się i gromadziły tam 
(wykazywały chemotaksję dodatnią), gdzie komórki skrętnicy 
przeprowadzały fazę zależną od światła fotosyntezy, której 
produktem ubocznym jest tlen wydzielany do otoczenia. 
– Przemieszczanie się bakterii tlenowych wzdłuż kolonii skrętnicy 
pozwoliło na pośrednie określenie intensywności fotosyntezy, 
ponieważ tlen jest produktem ubocznym fazy zależnej od światła. 
Im intensywniej zachodziła ta faza, tym więcej tlenu się 
wydzielało, a tym samym – więcej bakterii gromadziło się wokół 
kolonii skrętnicy. 
 
 
22.3. 
chloroplast

22.1. 
1 p. – za poprawnie 
sformułowany problem 
badawczy, w którym znajduje się 
odwołanie do zależności 
pomiędzy długością fali 
świetlnej a intensywnością 
fotosyntezy u skrętnicy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
22.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia bakterii tlenowych w 
przebiegu doświadczenia z 
uwzględnieniem ich chemotaksji 
dodatniej względem tlenu oraz 
tlenu jako produktu fazy jasnej 
fotosyntezy 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
22.3. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy organellum. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



23. 23.1. 
18 cząsteczek ATP 
 
 
 
 
23.2. 
Regeneracja umożliwia odtworzenie akceptora CO2 – RuBP, 
niezbędnego do przeprowadzenia kolejnego cyklu Calvina, 
podczas którego powstają związki organiczne (fosfotriozy). 
 
 
 
23.3. 
W fazie zależna od światła powstaje siła asymilacyjna (ATP i 
NADPH+H+), która jest niezbędna w fazie niezależnej od światła 
do syntezy związków organicznych. W fazie niezależnej od światła 
ze zredukowanych przenośników elektronów (NADPH+H+) 
zostają odtworzone formy niezredukowane (NADP+), które mogą 
ponownie uczestniczyć w fazie zależnej od światła. 
 
23.4. 
stroma chloroplastu 
 
 
 
 
23.5. 
sacharoza

23.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
liczby cząsteczek ATP. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
23.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia etapu regeneracji dla 
ciągłości cyklu Calvina. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
23.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
zależności między fazami 
fotosyntezy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
23.4. 
1 p. – za poprawne podanie 
miejsca zachodzenia 
karboksylacji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
23.5. 
1 p. – za poprawne podanie 
nazwy substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

24. 24.1. 
chemosynteza 
 
 
 
 
 
24.2. 
Tlen jest substratem w reakcji utlenienia amoniaku lub kwasu 
azotowego(III). W wyniku tych reakcji uwalniana jest energia, 
która jest magazynowana we wiązaniach ATP. Związek ten stanowi 
część siły asymilacyjnej, wykorzystywanej do asymilacji CO2 ,w 
drugiej fazie chemosyntezy.

24.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
sposobu odżywiania się bakterii 
nitryfikacyjnych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
24.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia tlenu dla przebiegu 
chemosyntezy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 



25. 25.1 
Są to bakterie chemosyntetyzujące, ponieważ wytwarzają one 
substancje organiczne z prostych związków chemicznych przy 
udziale energii uzyskanej w wyniku utleniania tych związków 
chemicznych. 
 
 
 
25.2. 
Organizmy chemosyntetyzujące są głównymi producentami 
materii organicznej na dużych głębokościach. Do głębokich 
akwenów nie dociera światło, przez co nie mogą tam występować 
fotoautotrofy. 
 
 
 
 
25.3. 
1. Korzyść bakterii: mają bezpieczne warunki do życia w ciele 
ruroczułkowca. 
2. Korzyść rurkoczułkowca: otrzymuje związki organiczne od 
bakterii.

25.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
sposobu odżywiania się bakterii 
wraz z uzasadnieniem 
wypowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
25.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie i 
wskazanie powodu 
występowania organizmów 
chemosyntetyzujących na 
dużych głębokościach. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
25.3. 
2 p. – za poprawne określenie 
korzyści dla obu organizmów. 
1 p. – za poprawne określenie 
korzyści dla jednego organizmu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

26. 26.1. 
C 
 
 
 
 
26.2. 
CO2 
 
 
 
 
26.3. 
– Chemoautotrofy, aby uzyskać ATP, przeprowadzają reakcje 
utleniania związków chemicznych, dlatego występują w 
środowiskach zasobnych w tlen. 
– Warunki tlenowe umożliwiają im przeprowadzanie reakcji 
chemicznych, tj. utlenianie związków chemicznych w celu 
uzyskania energii wiązanej w ATP.

26.1. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
26.2. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy związku chemicznego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
26.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia tlenu dla bakterii 
chemosyntetyzujących. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

27. C 1 p. – za wybór poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

28. Podczas przekopywania powierzchniowa warstwa gleby, 
zazwyczaj bogata w szczątki organiczne, znajdzie się – wraz z 
tlenem pochodzącym z powietrza – głębiej. Wówczas 
chemoautotrofy mają dogodne warunki do przeprowadzenia 
chemosyntezy, w wyniku której powstają m.in. bardziej 
przyswajalne dla roślin związki azotu warunkujące ich wzrost i 
rozwój.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia przekopywania gleby 
wiosną. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



29. Charakterystyka procesu Foto-synteza oksy-geniczna Foto-synteza 
anoksy-geniczna Chemo-synteza 

Substraty są mniej zasobne w energię niż produkty. x x x 
Źródłem energii potrzebnej do syntezy związków organicznych jest światło. x 

x  
Substratem w prowadzonej reakcji jest tlen. x   
Produktem procesu są związki organiczne. x x x 

Jest to proces anaboliczny. x x x 
Siła asymilacyjna jest niezbędnym czynnikiem do syntezy związków organicznych. 

x x x 
29.1. 
 
29.2. 
Zredukowane przenośniki elektronów i ATP stanowią siłę 
asymilacyjną niezbędną do wytworzenia związków organicznych z 
prostych związków chemicznych w fotosyntezie i chemosyntezie. 
Zredukowane przenośniki elektronów i ATP dostarczają wodorów i 
energii niezbędnej do redukcji CO2, co skutkuje powstaniem 
fosfotrioz – związków organicznych w obu procesach. 
 
 
29.3. 
fotosynteza

29.1. 
3 p. – za poprawne wypełnienie 
wszystkich pól tabeli. 
2 p. – za poprawne wypełnienie 
czterech pól w tabeli. 
1 p. – za poprawne wypełnienie 
dwóch pól w tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
29.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia zredukowanych form 
przenośników elektronów oraz 
ATP w fotosyntezie i 
chemosyntezie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
29.3. 
1 p. – za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



30. 30.1. 
Rodzaje oddychania komórkowego 

Z użyciem tlenu Bez użycia tlenu 
oddychanie tlenowe  oddychanie beztlenowe, fermentacja 
 
 
 
 
30.2. 
CO2, H2O 
 
 
 
 
30.3. 
A – 5, B – 1, C – 2 
 
 
 
 
 
30.4. 
mitochondrium 
 
 
 
 
30.5. 
glikoliza

30.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
tabeli. 
0 p. – za niepoprawne 
uzupełnienie tabeli lub za brak 
odpowiedzi. 
 
30.2. 
1 p. – za poprawne podkreślenie 
substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
30.3. 
1 p. – za poprawne 
przyporządkowanie etapu 
oddychania do miejsca jego 
zachodzenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
30.4. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy organellum 
komórkowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
30.5. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
etapu oddychania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

31. 31.1. 
2 p. – za poprawne uzupełnienie 
schematu. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
schematu w 50%. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia odtworzenia 
niezredukowanej formy 
nukleotydu dla procesu 
glikolizy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

31.1. 

 
 
31.2. 
Proces umożliwia odtworzenie niezredukowanej formy 
nukleotydu, który ponownie będzie mógł uczestniczyć w 
glikolizie. Podczas glikolizy nukleotyd ulega redukcji. Dzięki 
temu, że nukleotyd utlenia się i redukuje, możliwe jest 
zachowanie ciągłości procesów metabolicznych.



32. 1. Substancje transportowane do mitochondrium: pirogronian, O2, 
ADP. 
2. Substancje transportowane z mitochondrium: ATP, CO2, H2O.

2 p. – za poprawne wskazanie 
substancji transportowanych do i 
z mitochondrium. 
1 p. – za wskazanie substancji 
transportowanych do lub z 
mitochondriom. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

33. 33.1. 
Mitochondria są otoczone dwiema błonami białkowo-lipidowymi. 
Na schemacie przedstawiono budowę zewnętrznej / wewnętrznej 
błony mitochondrium. Dzięki obecności w niej białek należących 
do łańcucha transportu elektronów możliwe jest gromadzenie 
protonów w matriks / przestrzeni międzybłonowej mitochondrium. 
 
 
33.2 
Błona jest przepuszczalna dla H+ jedynie w miejscu występowania 
enzymu syntazy ATP / białka transbłonowego, przez które 
przepływają protony. 
 
 
 
 
33.3. 
Dzięki energii elektronów możliwy jest aktywny transport 
protonów w poprzek błony wewnętrznej mitochondrium. W 
przestrzeni międzybłonowej powstaje wówczas gradient stężeń 
protonów. Powrót protonów jest możliwy przez syntazę ATP, 
dzięki czemu powstaje ATP.

33.1. 
1 p. – za podkreślenie w 
zdaniach dwóch poprawnych 
określeń. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
33.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
właściwości błony, która 
umożliwia utrzymanie gradientu 
stężeń protonowych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
33.3. 
1 p. – za poprawne opisanie 
mechanizmu powstawania 
gradientu stężeń protonów w 
poprzek błony. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

34. 34.1. 
Zmniejszenie gradientu protonów w przestrzeni międzybłonowej 
podczas inhibicji syntazy APT jest możliwe dzięki białku 
termogeninie, przez które biernie przepływają protony z 
przestrzeni międzybłonowej do matriks mitochondrialnego, 
generując przy tym ciepło. 
 
 
34.2. 
Termogenina jest białkiem transbłonowym, ponieważ umożliwia 
przepływ protonów z przestrzeni międzybłonowej do matriks 
mitochondrialnego w poprzek błony. 
 
 
 
34.3. 
Energia zmagazynowana w formie gradientu jonów H+ w poprzek 
błony mitochondrium pochodzi z reakcji egzoergicznych / 
endoergicznych. 

34.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
zmniejszenia gradientu 
protonowego w brunatnej tkance 
tłuszczowej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
34.2. 
1 p. – za poprawne uzasadnienie 
stwierdzenia dotyczącego 
termogeniny. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
34.3. 
1 p. – za podkreślenie 
poprawnego terminu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



35. 35.1. 
Problem badawczy: Czy gradient protonowy jest siłą napędową 
syntezy ATP? 
Hipoteza: Gradient protonowy jest siłą napędową syntezy ATP. 
Wniosek: Gradient protonowy generowany przez 
bakteriorodopsynę jest siłą napędową syntezy ATP przez syntazę 
ATP. 
 
 
 
 
 
 
35.2. 
Próby kontrolne: zestawy 1 i 2. 
Próba badawcza: zestaw 3. 
 
 
 
 
 
 
 
35.3. 
Światło dostarcza energii, która jest wykorzystywana do wybicia 
elektronów. Energia elektronów służy do wytworzenia gradientu 
stężeń protonów w przestrzeni międzybłonowej, a powrót 
protonów umożliwia syntezę ATP. 
Energia świetlna jest zamieniona na energię wiązań chemicznych.

35.1. 
3 p. – za poprawne 
sformułowanie problemu 
badawczego, hipotezy i wniosku. 
2 p. – za poprawne 
sformułowanie , problemu 
badawczego i hipotezy lub 
problemu badawczego i wniosku 
lub hipotezy i wniosku. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
35.2. 
2 p. – za poprawne określenie 
zestawów stanowiących próby: 
badawczą i kontrolne. 
1 p. – za poprawne określenie 
zastawów stanowiących próby: 
badawczą lub kontrolną. 
0 p. –za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
35.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
roli światła w tym 
doświadczeniu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



36. 36.1. 
acetylo-CoA 
 
 
 
 
36.2. 
matriks mitochondrialne 
 
 
 
 
36.3. 
1. zredukowane formy nukleotydów 
2. CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36.4. 
W cyklu Krebsa powstają zredukowane formy nukleotydów, które 
w łańcuchu oddechowym ulegają utlenieniu i mogą powrócić do 
procesów metabolicznych – w tym do cyklu Krebsa. 
 
 
 
 
36.5.  
glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa

36.1. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy oznaczonej substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.2. 
1 p. – za poprawne podanie 
miejsca powstawania substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.3. 
2 p. – za poprawne podanie 
produktów cyklu Krebsa 
wykorzystywanych w dalszych 
etapach oddychania 
komórkowego oraz produktu 
cyklu Krebsa usuwanego z 
komórki. 
1 p. – za poprawne podanie 
produktów cyklu Krebsa 
wykorzystywanych w dalszych 
etapach oddychania 
komórkowego lub produktu 
cyklu Krebsa usuwanego z 
komórki. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.4. 
1 p. – za poprawne określenie 
zależności pomiędzy cyklem 
Krebsa a łańcuchem 
oddechowym. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
36.5. 
1 p. – za poprawne podanie 
etapów oddychania 
komórkowego, podczas których 
powstają zredukowane 
przenośniki elektronów.  
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



37. 37.1. 
glikoliza, cykl Krebsa 
 
 
 
 
 
37.2. 
Oddychanie tlenowe jest bardziej wydajne energetycznie, 
ponieważ zysk energetyczny to 30–32 cząsteczki ATP. 
W fermentacji zyskiem energetycznym są tylko 2 cząsteczki ATP. 
 
 
 
 
 
37.3. 
1.Oddychanie tlenowe: 
glukoza → pirogronian → acetylo-CoA → H2O i CO2 
2. Oddychanie beztlenowe: 
glukoza → pirogronian → N2 
3. Fermentacja alkoholowa: 
glukoza → pirogronian → alkohol etylowy i CO2

37.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
etapów oddychania na drodze 
fosforylacji substratowej. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
37.2. 
1 p. – za poprawne porównanie 
wydajności energetycznej 
oddychania tlenowego z 
fermentacją, biorąc pod uwagę 
liczbę cząsteczek ATP. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
37.3. 
3 p. – za poprawne uzupełnienie 
informacji o trzech procesach. 
2 p. – za poprawne uzupełnienie 
informacji o dwóch procesach. 
1 p. – za poprawne udzielenie 
informacji o jednym procesie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

38. 38.1. 
glikoliza 
 
 
 
 
 
38.2. 
Etap oznaczony literą B to odtworzenie niezredukowanej formy 
nukleotydu / przenośniki elektronów. Umożliwia to ponowne 
zajście glikolizy. 
 
 
 
 
 
38.3. 
erytrocyt

38.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
nazwy etapu zaznaczonego na 
schemacie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
38.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia zaznaczonego na 
schemacie etapu dla procesu 
fermentacji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
38.3. 
1 p. – za poprawne podanie 
nazwy komórki występującej w 
organizmie człowieka, która 
przeprowadza fermentację 
mleczanową. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



39. 39.1. 
Próba kontrolna: kolba stożkowa zawierająca wodę o temperaturze 
20°C oraz drożdże. Kolba zamknięta korkiem i połączona szklaną 
rurką z probówką, w której znajduje się woda wapienna. 
 
 
 
 
39.2. 
Woda wapienna umożliwia zidentyfikowanie CO2. Pod wpływem 
tego gazu roztwór mętnieje, ponieważ wytrąca się z niego osad 
węglanu wapnia. 
 
 
 
 
39.3. 
D

39.1. 
1 p. – za poprawne 
zaprojektowanie próby 
kontrolnej do prezentowanego 
doświadczenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
39.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
roli wody wapiennej oraz za 
podanie przyczyny jej 
zmętnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
39.3. 
1 p. – za poprawne dokończenie 
zdania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

40. 40.1. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie 
schematu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.2. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
procesu, który jest przykładem 
oddychania komórkowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
40.3. 
2 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
jakie znaczenie dla wzrostu i 
rozwoju roślin mają dwa szlaki 
metaboliczne: nitryfikacja i 
asymilacja azotu 
cząsteczkowego. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
jakie znaczenie dla wzrostu i 
rozwoju roślin ma nitryfikacja 
lub asymilacja azotu 
cząsteczkowego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

40.1. 

 
 
40.2. 
redukcja 
 
 
 
 
40.3. 
– Nitryfikacja to proces, podczas którego mniej przyswajalna 
forma azotu dla roślin (NH3) jest zamieniana w lepiej 
przyswajalną NO–3, warunkującą wzrost i rozwój roślin. 
– Asymilacja jest to przemiana nieprzyswajalnej przez rośliny 
formy azotu (N2) w formę przyswajalną (NH3), warunkującą 
wzrost i rozwój roślin.



41. 41.1. 
Proces oznaczony numerem 1: glikogenoliza 
Proces oznaczony numerem 5: oddychanie tlenowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.2. 
Oddychanie tlenowe prowadzi do powstania związków 
nieorganicznych. 
Fermentacja mleczanowa prowadzi do powstania związku 
organicznego. 
 
 
 
 
 

41.3. 
Glukoza w mięśniach w wyniku niedoboru tlenu ulega fermentacji 
mleczanowej, a następnie zostaje przetransportowana do wątroby 
poprzez krew. Tam ulega glukoneogenezie, czyli przemianie, w 
wyniku której odtworzona zostaje glukoza. Glukoza wraz z krwią 
może wrócić do mięśni i stać się ponownie substratem dla 
glikolizy.

41.1. 
2 p. – za poprawne podanie 
nazw obu procesów 
oznaczonych numerami na 
schemacie. 
1 p. – za poprawne podanie 
nazwy jednego procesu spośród 
dwóch oznaczonych numerami 
na schemacie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
41.2. 
1 p. – za poprawne określenie, 
który szlak metaboliczny 
zachodzący w mięśniach 
szkieletowych prowadzi do 
powstania związku 
organicznego, a który – do 
powstania związków 
nieorganicznych. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
41.3. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
znaczenia przemian, jakim 
ulegają glukoza i mleczan w 
komórkach mięśni 
szkieletowych i w wątrobie. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

42. 42.1. 
Brak enzymu syntetazy argininobursztynianowej skutkuje 
ograniczeniem możliwości syntezy argininobursztynianu z 
cytruliny i asparaginianu. Cykl mocznikowy nie przebiega 
wówczas prawidłowo. Nie zachodzi synteza mocznika, a w 
organizmie gromadzi się cytrulina, której nadmierne stężenie 
będzie zagrażać życiu osób cierpiących na cytrulinemię. 
 
 
 
42.2. 
U osób chorujących na cytrulinemię obserwuje się wzrost / spadek 
stężenia cytruliny we krwi. 
 
 
 
 
42.3. 
Cykl mocznikowy jest procesem endoergicznym, ponieważ 
wymaga do zajścia ATP. 

42.1. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, 
dlaczego zaburzenie w syntezie 
enzymu syntetazy 
argininobursztynianowej u osób 
cierpiących na cytrulinemię 
stanowi zagrożenie dla ich życia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
42.2. 
1 p. – za podkreślenie 
poprawnego określenia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
42.3. 
1 p. – za poprawne określenie 
cyklu mocznikowego wraz z 
uzasadnieniem odpowiedzi. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



43. 43.1. 
Na schemacie została przedstawiona komórka roślinna, ponieważ 
ma ona organella komórkowe / chloroplasty przeprowadzające 
proces fotosyntezy. 
 
 
 
43.2. 
1. Numer organellum komórkowego na schemacie: 2 
2. Nazwa organellum komórkowego: mitochondrium 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.3. 
glikoliza 
 
 
 
 
 
 
43.4. 
cykl Krebsa

43.1. 
1 p. – za poprawne określenie 
rodzaju komórki eukariotycznej 
wraz z uzasadnieniem wyboru. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
43.2. 
2 p. – za poprawne podanie 
numeru organellum 
komórkowego na schemacie 
oraz jego nazwy. 
1 p. – za poprawne podanie 
numeru organellum 
komórkowego lub jego nazwy. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
43.3. 
1 p. – za podanie poprawnej 
nazwy oznaczonego na 
schemacie szlaku 
metabolicznego. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
43.4. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
szlaku metabolicznego, który 
jest źródłem aminokwasów. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

44. 44.1. 
1. Cykl Krebsa – kwasy tłuszczowe 
2. Glikoliza – glicerol 
 
 
 
 
 
 
 
44.2. 
2

44.1. 
1 p. – za poprawne podanie 
etapów oddychania 
komórkowego, których 
substratami mogą być 
poszczególne produkty 
β-oksydacji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
44.2. 
1 p. – za poprawne wskazanie 
numeru szlaku metabolicznego 
będącego glukoneogenezą. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

45. Oznaczenie Nazwa szlaku 
A glukoneogeneza 
B glikoliza 
C reakcja pomostowa 
D synteza kwasów tłuszczowych 
E β-oksydacjia 

1 p. – za poprawne uzupełnienie 
tabeli. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.

To było na maturze!



1. 1.1. 
Z fotosystemu II są wybijane elektrony, a powstała „dziura” jest 
zapełniana przez elektrony pochodzące z wody rozszczepionej 
przez enzym wchodzący w skład PS II. Ze wzbudzonego przez 
światło chlorofilu w fotosystemie II wybijane są elektrony, które 
przechodzą na łańcuch transportu elektronów w błonie tylakoidu, a 
brakujące elektrony w fotosystemie II są uzupełniane z cząsteczki 
wody rozszczepianej przez enzym fotosystemu II. 
Wzbudzony przez światło chlorofil w fotosystemie II pełni funkcję 
pompy przyciągającej elektrony (zasysa elektrony) z wody, 
powodując jej enzymatyczny rozkład i przekazuje 
elektrony układowi przenośników elektronów. 
 
 
 
1.2. 
Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki 
chloroplastu /błonie tylakoidu. Pompa protonowa transportuje 
protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz 
tylakoidu). Powstaje gradient protonowy, dzięki któremu następuje 
(fotoliza wody / synteza ATP / synteza NADPH + H+). 
 
1.3. 
D

1.1. 
1 p. – za poprawny opis 
uwzględniający wybicie 
elektronów ze wzbudzonego 
chlorofilu i uzupełnianie 
powstałej „dziury” elektronami 
pochodzącymi z fotolizy wody, 
zachodzącej pod wpływem 
enzymu wchodzącego w skład 
fotosystemu II. 
0 p. – za odpowiedź 
niespełniającą powyższych 
wymagań lub za brak 
odpowiedzi. 
 
1.2. 
1 p. – za poprawne podkreślenie 
właściwych określeń we 
wszystkich trzech nawiasach. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
1.3. 
1 p. – za zaznaczenie 
prawidłowej odpowiedzi. 
0 p. –za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi.



2. 2.1. 
A 2 
 
 
 
 
 
2.2. 
Nie, ponieważ MTX łączy się z centrum aktywnym 10 000 razy 
silniej niż kwas foliowy. 
Nie można, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie w komórce na 
tyle wysokich stężeń kwasu foliowego, aby skutecznie 
współzawodniczył o miejsce aktywne enzymu z MTX, który ma 
do niego 10 tys. razy większe powinowactwo. 
Inhibicja opisanego enzymu przez MTX jest praktycznie 
nieodwracalna, ponieważ MTX ma silne powinowactwo do 
centrum aktywnego enzymu. Odwrócenie inhibicji wymagałoby 
niemożliwego do osiągnięcia w organizmie, znacznego 
zwiększenia stężenia utlenionej formy kwasu foliowego. 
Chociaż ten typ inhibicji jest odwracalny, to ze względu na bardzo 
silne powinowactwo MTX do centrum aktywnego enzymu 
inhibicja tej konkretnej reakcji nie może być zniesiona w 
organizmie pacjenta. 
 
 
 
2.3. 
Metotreksat powoduje zahamowanie podziałów komórkowych 
limfocytów B, syntetyzujących przeciwciała. 
Małe dawki MTX hamują podział komórek szpiku kostnego, z 
których powstają komórki układu odpornościowego produkujące 
przeciwciała. 
MTX hamuje podziały komórek, przez co powstaje mniej 
plazmocytów. 
Ponieważ następuje zahamowanie podziałów macierzystych 
komórek limfocytów B w szpiku kostnym.

2.1. 
1 p. – za zaznaczenie 
właściwego dokończenia zdania 
i poprawnego jego uzasadnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
2.2. 
1 p. – za poprawne określenie, 
że podczas leczenia pacjenta 
chemioterapią niemożliwe jest 
odwrócenie efektu inhibicji 
opisanego enzymu, odwołujące 
się do bardzo silnego 
powinowactwa MTX do centrum 
aktywnego. 
0 p. – za odpowiedź 
niespełniającą powyższych 
wymagań lub za brak 
odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
2.3. 
1 p. – za podanie przyczyny 
zahamowania wytwarzania 
przeciwciał pod wpływem 
metotreksatu, uwzględniającej 
hamowanie podziałów linii 
komórek produkujących 
przeciwciała. 
0 p. – za odpowiedź 
niespełniającą powyższych 
wymagań lub za brak 
odpowiedzi.

3. 3.1. 
B 2 
 
 
 
 
 
3.2. 
Jony amonowe są toksyczne dla organizmu (alkalizują środowisko 
– osocze krwi), dlatego we krwi są przenoszone w postaci 
związanej / aminokwasu (glutaminy), od którego w wątrobie jony 
te są ponownie oddzielane i neutralizowane w cyklu 
mocznikowym. 
Jony amonowe są toksyczne dla organizmu, dlatego we krwi są 
przenoszone w postaci glutaminy, od której w wątrobie jony te są 
ponownie oddzielane i przekształcane w mocznik.

3.1. 
1 p. – za poprawne zaznaczenie 
dokończenia zdania i jego 
uzasadnienia. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź 
lub za brak odpowiedzi. 
 
3.2. 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie 
uwzględniające toksyczność 
jonów amonowych, ich transport 
we krwi w formie związanej, 
deamidację w wątrobie i ich 
neutralizację w cyklu 
mocznikowym. 
0 p. – za odpowiedź 
niespełniającą powyższych 
wymagań lub za brak 
odpowiedzi.


