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1 Propozycje odpowiedzi do arkusza maturalnego z biologii 2022 

Poniżej znajdziesz odpowiedzi do arkusza maturalnego z biologii przygotowane przez 

autorów terazwiedza.pl 

 

Zad. 1.1. 

Oznaczenie etapu 

oddychania tlenowego      

ze schematu 

Nazwa etapu 
Lokalizacja etapu                

w komórce 

1 glikoliza cytoplazma / cytozol 

5 
łańcuch oddechowy / 

utlenianie końcowe 

mitochondrium / 

wewnętrzna błona 

mitochondrialna / błona 

grzebieni mitochondrialnych 

 

Zad. 1.2. 

Oznaczenie 

przemiany ze 

schematu 

Produkty 

ATP CO2 

2 N N 

3 N T 

4 N/T T 

 

Komentarz: Zazwyczaj ATP nie powstaje bezpośrednio w cyklu Krebsa (4), a przez 

przeniesienie grupy fosforanowej z GTP (np. Berg, Tymoczko, Stryer, Biochemia, s. 486; 

Biologia Campbella, s. 171). Na schemacie w popularnym podręczniku (s. 187) zapisano, że 

powstaje ATP (tak dzieje się rzeczywiście np. u niektórych ssaków). Zdecyduje stanowisko 

CKE, ale naszym zdaniem zarówno wpisanie N, jak i T będzie odpowiedzią poprawną. 

Uwaga: Pełne dane literatury podajemy na naszej stronie internetowej w kursie: Biologia           

w szkole, VII. 

 

Zad. 2.1. 

 A. 1. 

 Nazwa wiązania: wiązanie peptydowe / peptydowe 
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Zad. 2.2. 

seryna-histydyna-cysteina-leucyna-lizyna  

lub Ser-His-Cys-Leu-Lys (ponieważ takie oznaczenia są w "Wybrane wzory i stałe...") 

Uwaga: Nie wiemy co autorzy zadania mieli na myśli pisząc o oznaczeniach literowych. 

Zakładamy, że międzynarodowych skrótów jednoliterowych nikt nie wkuwa. Pozostają więc 

"skróty" trzyliterowe. 

 

Zad. 3. 

Sacharoza. Jest to dwucukier dobrze rozpuszczalny w wodzie, a więc łatwy do transportu            

w cytoplazmie. Skrobia jest wielocukrem praktycznie nierozpuszczalnym w wodzie, a więc jest 

nieprzydatna w takim transporcie. 

 

Zad. 4.1. 

Energia elektronów przepływających w łańcuchu transportu umożliwia przepompowywanie 

jonów H+ do wnętrza tylakoidów i tworzenie gradientu protonowego. Jony H+ wracające do 

stromy napędzają syntazę ATP, która z ADP i fosforanu nieorganicznego syntetyzuje ATP. 

Zatem przepływ elektronów w błonie tylakoidów jest niezbędny do syntezy ATP. 

 

Uwaga: Nie wiemy, czy należało wspomnieć o chemiosmozie. To jednak wydłużyłoby i tak 

dość rozbudowany tekst odpowiedzi. 

 

Zad. 4.2. 

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach, ponieważ reaguje 

swoiście/specyficznie/tylko z fotosystemem II, którego nie ma w mitochondriach. 

 

Zad. 5.1. 

B. faza S 

 

Zad. 5.2. 

Aktywne białko Rb zmniejsza częstość podziałów komórkowych. 

 

Zad. 5.3. 

C. 45% 
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Uwaga: W obliczeniach należało uwzględnić 90-procentową "penetrację" uszkodzonego allelu 

RB1. Zatem krótko: P = 0,5 x 0,9 = 0,45. 

 

Zad. 6.1. 

Wartość MIC: 0,25 mg/l ("znajdujemy" w probówkach, ponieważ MIC odnosi się do pożywek 

płynnych). 

Wartość MBC: 2,0 mg/l  ("znajdujemy" na szlace, ponieważ MBC odnosi się do stężenia bez 

określania podłoża/pożywki). 

 

Zad. 6.2. 

B. borelioza  

D. gruźlica  

E. tężec 

Komentarz: Typowa "pamięciówka". 

 

Zad. 6.3. 

Mutacja w genie kodującym rRNA podjednostki mniejszej rybosomu może spowodować 

zmianę konformacji produktu końcowego / budowy przestrzennej rRNA. Do zmienionej 

przestrzennie podjednostki 16S streptomycyna nie pasuje. Nie będzie więc się z nią łączyć           

i blokować syntezy białek bakteryjnych. W ten sposób bakteria może nabyć oporność na 

streptomycynę. 

 

Zad. 6.4. 

C. 2 

 

Zad. 6.5. 

Wirusy są niewrażliwe na streptomycynę, ponieważ są formami bezkomórkowymi i nie mają 

rybosomów, które antybiotyk mógłby zablokować. 

 

Zad. 7.1. 

B. 2.   

Komentarz: Zadanie „nieśmiertelne”. 
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Zad. 7.2. 

Mutualizm jest symbiozą ścisłą, bez której życie symbiontów jest niemożliwe lub bardzo 

utrudnione.  

Korzyści dla pełnika: zapylenie głównie przez muchówki, które są bardzo liczne/pospolite. 

Korzyści dla muchówek: pożywienie dla larw i osobników dorosłych / bezpieczne miejsce do 

składania jaj i początkowego rozwoju larw. 

Uwaga: Podanie korzyści jest łatwiejsze. Wystarczy podać po jednym przykładzie. 

 

Zad. 7.3. 

Typ przeobrażenia: zupełne. 

Uzasadnienie: W czasie przeobrażenia występuje stadium poczwarki. 

 

Zadanie 7.4. 

1. T 

2. N 

3. T 

 

Zad. 8.1. 

Propozycje odpowiedzi: 

1. W nasionach/ziarniakach jęczmienia zarodek jest niezbędny do produkcji enzymów 

rozkładających/hydrolizujących skrobię.  

2. Zarodki w ziarniakach jęczmienia wytwarzają enzymy konieczne do rozłożenia/hydrolizy 

skrobi. 

 

Zadanie 8.2. 

B. 3. 

 

Zad. 9. 

Inhibitory enzymów oddechowych ograniczają gutację, ponieważ jest ona skutkiem parcia 

korzeniowego. Parcie korzeniowe jest zaś mechanizmem aktywnym, wymagającym nakładów 

energii z hydrolizy ATP. Hamowanie oddychania komórkowego zmniejsza ilość ATP 

potrzebnego do wypierania wody przez korzeń / transportu jonów i wody do światła naczyń      

z komórek miękiszowe w korzeniu. 
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Uwaga: Nie wiemy czy w odpowiedzi trzeba było zawrzeć definicję/opis parcia korzeniowego. 

 

Zad. 10.1. 

1. F  

2. P  

3. P 

 

Zad. 10.2. 

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / 

anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych 

biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) 

w komórkach potomnych. 

Uwaga: Ploidalność odnosi się do całego podziału, a więc podkreślenie tej części zdania to 

błąd. 

 

Zad. 10.3. 

A. 

 

Zad. 11.1. 

Z bulwy ziemniaka wycięto 18 kostek o (jednakowych / różnych) wymiarach. Następnie 

przygotowano wodne roztwory sacharozy o (jednakowych / dwóch różnych / kilku różnych) 

stężeniach, w których na godzinę umieszczono wcześniej przygotowane kostki. W celu 

obliczenia średnich zmian objętości kostek zmierzono ich wymiary za pomocą suwmiarki (tylko 

na początku / tylko na końcu / na początku i na końcu) doświadczenia. 

 

Zad. 11.2. 

1. P  

2. F 

 

Zad. 11.3. 

Roztwór sacharozy o stężeniu równym lub większym od 0,2 mol/l jest hipertoniczny względem 

soku komórkowego. Na skutek osmozy tkanka umieszczona w takim roztworze zmniejszy 

swoją objętość (woda przechodzi z komórek tkanki do roztworu zgodnie z gradientem 

potencjału wody). 
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Uwaga: Zapewne w odpowiedzi nie było konieczne wprowadzenie pojęcie potencjału wody. 

 

Zad. 12.1. 

Wiewiórka czerwona i wiewiórka szara należą do dwóch różnych rodzajów. Świadczą o tym 

różne łacińskie (naukowe) nazwy rodzajowe/różne człony rodzajowe nazw gatunkowych: 

Tamiasciurus i Sciurus. 

Komentarz: Pewne podobieństwo nazw łacińskich „sciurus” nie powinno nikogo zmylić. To 

nie to samo! 

 

Zad. 12.2. 

1. Pokrycie ciała sierścią.  

2. Obecność małżowin usznych / 2. Obecność ucha zewnętrznego 

Uwaga: Termin „futro” najprawdopodobniej nie zostanie uznany. 

 

Zad. 12.3. 

A. 3. 

Uwaga: Nisze ekologiczne mogą się częściowo pokrywać. 

 

Zad. 13. 

szympans: B  

wiewiórka: C 

krowa: A 

Komentarz: Łatwe zadanie, jeśli się wie, jaka jest zależność diety i uzębienia u ssaków. Nie 

trzeba wkuwać wzorów zębowych! 

 

Zad. 14.1. 

A. 2. 

 

Zad. 14.2. 

1. P  

2. P 
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Zad. 14.3. 

Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej, ale jednocześnie zmniejsza jej 

przepuszczalność dla jonów.  

 

Zad. 14.4. 

Wzrost stężenia cholesterolu w komórce (aktywuje / hamuje) syntezę receptorów LDL. Dzięki 

temu komórka pobiera (mniej / więcej) cholesterolu z krwiobiegu. Taki mechanizm regulacji 

nazywa się (dodatnim / ujemnym) sprzężeniem zwrotnym. 

 

Zad. 14.5.  

Delecja obu alleli genu kodującego receptor LDL uniemożliwi pobieranie cholesterolu przez 

komórki. Warunkiem wnikania cholesterolu do komórki jest przyłączenie LDL 

transportującego cholesterol do receptora błonowego, którego w przypadku wystąpienia 

mutacji brak.  

 

Zad. 15.1. 

1. P  

2. P  

3. P 

Komentarz: "Nowomodne" 3xP.  

 

Zad. 15.2. 

Duże dawki witaminy C powodują (wzrost / spadek) aktywności hydroksylaz HIF-1, co 

prowadzi do (wzrostu / spadku) stężenia HIF-1 w komórkach nowotworowych. Dzięki temu 

zostaje (pobudzony / zahamowany) rozwój naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym. 

 

Zad. 15.2. 

D. 

 

Zad. 16. 

Obecność plamki na dziobie. 

Komentarz: Długie zdanie, krótka odpowiedź. 
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Zad. 17.1. 

Hipoteza została odrzucona, ponieważ nie odnotowano zwiększonego udziału samic wśród 

ofiar sokołów. [Można było dodać: To samce znacznie częściej padały ofiarą ataków.] 

 

Zad. 17.2. 

C. 

 

Zad. 17.3. 

1. P  

2. P  

3. F 

 

Zad. 18.1. 

Insercja 

Komentarz: Prawdopodobnie termin "wstawienie" nie zostanie uznany, ponieważ nie jest to 

nazwa. 

 

Zad. 18.2. 

Zmiana struktury I-rzędowej białka polega na dodaniu/wstawieniu dodatkowych 

cząsteczek/reszt glutaminy w łańcuchu białkowym. 

 

Zad. 18.3. 

Genotyp matki: Hh    Genotyp ojca: hh   

Krzyżówka:  

Matka/Ojciec h h 

H Hh Hh 

h hh hh 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Huntingtona: 50% (0,5 ; 1/2). 
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Zad. 18.4. 

Allel H utrzymuje się w populacji ludzkiej, ponieważ choroba ujawnia się najczęściej po 40 

roku życia, a więc zwykle już po spłodzeniu potomstwa, co oznacza przekazanie allelu H 

kolejnemu pokoleniu. 

 

Zad. 19. 

B.  2. 

 

Zad. 20.1. 

A.  3. 

 

Zad. 20.2. 

Najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji, ponieważ w kolejnych 

pokoleniach dobór naturalny faworyzował rośliny o wyższej tolerancji na miedź / przewagę 

zyskiwały rośliny o wyższej tolerancji na miedź.  

 

 

 

 


