
Zestaw 2 Genetyka 

Zadanie 1. (3 pkt.) 

 

a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :  

..................................................................................................................................................  

b) Określ, czy  proces  ten  zachodzi  we  wszystkich  komórkach  żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach 

eukariotycznych, a może tylko w diploidalnych :  

.....................................................................................................................................................  

c) Wyjaśnij swoje zdanie na ten temat :  .................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 2. (4 pkt.)  

Poniższy schemat ilustruje skutki mutacji chromosomowej, która zaszła w procesie oogenezy  u pewnej kobiety. 

 

a) Wyjaśnij, na czym polegała mutacja, której skutki przedstawia schemat i ustal, czy zaszła w pierwszym, czy w 

drugim podziale mejotycznym :  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b) Ustal układ chromosomów płci u dzieci oznaczonych numerami 2 i 3 oraz określ ich płeć :  

dziecko 2 –  ............................................................................................................................  

dziecko 3 –  ............................................................................................................................ 

Zadanie 3. (2 pkt.)  

Poniższy schemat przedstawia szlaki metabolizmu fenyloalaniny i tyrozyny : 

 

Podaj nazwy schorzeń człowieka powodowanych blokami metabolicznymi :  

– w punkcie 1 : .........................................................................................................................  



– w punkcie 2 :  ........................................................................................................................  

Zadanie 4. ( 1 pkt)  

Otocz poniżej kółkiem literę oznaczającą krzyżówkę testową :  

A)  aabb x AaBb,  

B)  AABB x aabb,  

C)  AaBb x AABB,  

D)  aabb x aabb.  

Zadanie 5. ( 2 pkt)  

Poniższy schemat przedstawia jeden z procesów towarzyszących translacji: 

 

a) Podaj nazwę grupy związków chemicznych, do których należy substrat oznaczony literą A :  

....................................................  

b) Wyróżniamy dwa podstawowe typy reakcji metabolicznych.  Określ do którego typu reakcji należy przedstawiona 

powyżej : ............................................................................... 

Zadanie 6. (2pkt) 

Pełnienie specyficznych funkcji w komórce przez określone składniki chemiczne jest związane z ich właściwościami. 

Na przykład DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. 

Określi jakie znaczenie dla pełnienia funkcji biologicznej przez DNA ma jego zdolność do replikacji oraz do 

transkrypcji. 

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

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

Zadanie 7. (2 pkt) 

Rysunek przedstawia krzyżówkę lwiej paszczy o kwiatach czerwonych z lwią paszczą o kwiatach białych. 

 

a) Podaj nazwę typu dziedziczenia, którego przykład przedstawiono powyżej oraz wyjaśnij, na czym ono polega. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



b) Podaj nazwy wszystkich rodzajów genotypów osobników pokolenia F2 oraz przedstaw stosunek tych 

genotypów. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 8. (5 pkt.) 

Czarne i brązowe umaszczenie świnki morskiej zależy od jednej pary alleli (B –czarne umaszczenie, b – brązowe). 

Krzyżowano czarne, homozygotyczne świnki morskie z brązowymi. Rysunki ilustrują wyniki krzyżówek. 

 

 

a) Podaj genotypy pokolenia rodziców (P) oraz potomstwa w F1. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b) Oblicz i przedstaw stosunek fenotypów w pokoleniu F2. 

 

 

 

 

 

 

Stosunek fenotypów: ........................................................................... 

c) Podaj nazwę prawa, zgodnie z którym dziedziczy się ta cecha. 

....................................................................................................................................................... 

d) Zaproponuj krzyżówkę, która sprawdzi, czy osobnik o fenotypie dominującym jest heterozygotą, czy 

homozygotą. Uzasadnij swój wybór. 

 

 

 

e) Przedstaw dwa przykłady zastosowania genetyki w hodowli zwierząt lub roślin. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 9. (2 pkt)  

Schemat przedstawia kariotyp kobiety z zespołem Downa. 



 

Ustal, jaki to rodzaj mutacji oraz wyjaśnij, na czym polega ta mutacja w przypadku zespołu Downa.   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 10. (2 pkt)  

Pewien gatunek bakterii produkuje substancję Bt, która jest trująca m.in. dla larw stonki ziemniaczanej, a nie jest 

szkodliwa dla ludzi. W zwalczaniu stonki ziemniaczanej substancję tę można stosować w sposób tradycyjny 

(opryskiwanie upraw ziemniaków) lub zastosować metodę genetycznej modyfikacji ziemniaków. Wyjaśnij, na czym, 

w tym przypadku, polega metoda genetycznej modyfikacji roślin, oraz uzasadnij,  że metoda genetyczna mniej 

szkodzi  środowisku niż Bt użyte tradycyjnie.  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 11. (1 pkt)  

U kobiet uszkodzenie genu BRCA1 często kończy się zachorowaniem na raka piersi. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla 

profilaktyki raka piersi mają badania genetyczne wykrywające u kobiet uszkodzenie tego genu.   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 12. (3 pkt) 

Rysunek przedstawia schemat budowy DNA. 

 

a) Zaznacz miejsce występowania i podpisz na schemacie rodzaj wiązań łączących oba łańcuchy w DNA. 

b) Wymień elementy składowe przykładowego nukleotydu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

c) Wymień dwa inne niż w podpunkcie a) rodzaje wiązań występujących w cząsteczce DNA i określ miejsce 

występowania każdego z nich. 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 13. (2 pkt) 

Wypisz wszystkie możliwe rodzaje gamet powstających z komórki macierzystej o genotypie AABbCcdd, przy 

założeniu, że podczas gametogenezy nie zachodzi crossing-over:  

 

Zadanie 14. (3 pkt) 

U muszki owocowej czerwona barwa oczu (A) dominuje nad białą barwą (a) oczu i jest cechą sprzężoną z płcią. 

Skrzyżowano samicę o oczach białych z samcem o oczach czerwonych.Podaj genotypy wszystkich osobników 

przedstawionych na poniższym rysunku (P, F1,). Zapisz wynik krzyżówki tych osobników w postaci szachownicy 

genetycznej. 

 

 

 

 

 

Zadanie 15. (1 pkt) 

Odkrycie u bakterii grupy enzymów nazwanych edonukleazami restrykcyjnymi, chroniących je przed bakteriofagami, 

które rozcinały cząsteczki DNA fagowego na małe kawałeczki znalazło praktyczne zastosowanie. Podaj przykład 

wykorzystania endonukleaz restrykcyjnych. 

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

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

Zadanie 16. (2 pkt)  

Schemat przedstawia w uproszczony sposób przebieg replikacji DNA: 

 

Opisz przedstawiony na schemacie przebieg replikacji DNA. 

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

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

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

 

 

 



Zadanie 17. (1 pkt)  

Przyczyną pewnej choroby genetycznej jest recesywna mutacja autosomalna w genie kodującym jeden z łańcuchów 

pewnego białka. Określ, czy nosicielem tej choroby może być tylko ojciec, tylko matka, czy oboje rodzice.  

Odpowiedź uzasadnij. 

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

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

Zadanie 18. (2 pkt)  

Schemat przedstawia przebieg biosyntezy białka: 

 

Przyporządkuj każdemu ze związków organicznych oznaczonych na rysunku cyframi 1 – 4, jego poprawną nazwę 

spośród A – E. 

A.  aminokwas  

B.  DNA  

C.  mRNA  

D.  rRNA  

E.  tRNA 

Zadanie 19. (2 pkt)  

Badania nad wprowadzaniem do organizmów roślin uprawnych genów innych gatunków umożliwiły uzyskanie 

odmian o zwiększonej trwałości, bogatszych walorach smakowych, odżywczych czy leczniczych, o zwiększonej 

odporności na suszę, mrozy lub szkodniki. Mimo tych niezaprzeczalnych zalet rośliny transgeniczne przyjmowane 

są z dużą rezerwą. Przeciwnicy stosowania takich roślin używają argumentów, podkreślających nieprzewidywalne 

skutki ich uprawiania np.:  

A.  Przekonują,  że genetycznie zmieniona  żywność może okazać się niebezpieczna  

dla zdrowia człowieka.  

B.  Pojawia się argument, że geny zmodyfikowanej rośliny wnikną – po zjedzeniu – w genom  

człowieka, zmieniając jego właściwości.  

C.  Innym zarzutem jest zagrożenie dla  środowiska spowodowane przez niekontrolowane  

przenoszenie się genów ze zmodyfikowanych roślin na ich „dzikich” krewnych.   

 

Oceń, który z przytoczonych powyżej argumentów przeciw uprawom roślin transgenicznych jest błędny. Odpowiedź 

uzasadnij. 



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

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

Zadanie 20. (1 pkt)   

Kolchicyna jest alkaloidem występującym w roślinie zwanej zimowitem jesiennym. Ten związek chemiczny ma silny 

wpływ na przebieg podziału mitotycznego: hamuje wytwarzanie i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego 

powodując,  że chromosomy nie rozchodzą się do biegunów komórki. W takim przypadku nie dochodzi również do 

podziału cytoplazmy, czyli cytokinezy. Podaj nazwę rodzaju mutacji, jaka zajdzie po zadziałaniu kolchicyną na 

dzielące się, diploidalne komórki.  

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

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

 Zadanie 21. (1 pkt)   

Według najnowszych badań, w co najmniej 16 organizmach z oddzielnych gałęzi ewolucyjnych kodonom są 

przypisane aminokwasy inne niż standardowo. Wiele gatunków glonu Acetabularia odczytuje kodony UAG i UAA, 

powszechnie oznaczające „stop”, jako glicynę. Kodon CUG, który normalnie oznacza leucynę, w komórkach grzybów 

z rodzaju Candida jest tłumaczony jako seryna.  

Podaj cechę kodu genetycznego, od której odstępstwa zostały przedstawione w tekście.   

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

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

Zadanie 22. (2 pkt)   

Poniżej przedstawiono fragment rodowodu obrazujący pojawianie się pewnej choroby.  Ustal i uzasadnij na podstawie 

schematu,  czy choroba ta jest warunkowana przez mutację recesywną czy dominującą oraz czy gen, w którym zaszła 

mutacja, leży w autosomie, czy w chromosomie płciowym. 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 23. (2 pkt)   

Naukowcy zidentyfikowali gen odpowiedzialny za rozwój pąków i krzewienie się ryżu. Sadzonki ze sztucznie 

wprowadzonym genem wytwarzają więcej odgałęzień i są zdecydowanie niższe od sadzonek wyhodowanych bez 

podobnej ingerencji.   

Zakładając możliwość przeniesienia genu „krzewienia” do innych roślin, oceń przydatność jego odkrycia dla 

rolnictwa, popierając swoje zdanie dwoma argumentami.   

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

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

Poniższe informacje wykorzystaj do rozwiązania zadań nr 24 i 25.  

Na rysunku przedstawiono fragment procesu translacji. 

 

 

Zadanie 24. (1 pkt)    

Podaj nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony w miejscu A (wykorzystaj załączoną tabelę z fragmentem kodu 

genetycznego).   

.......................................................................................................................................................  

 Zadanie 25. (3 pkt)   

Wypełniając poniższą tabelę, podaj nazwy kwasów nukleinowych oznaczonych na rysunku, jako I i II oraz określ rolę 

każdego z nich w procesie biosyntezy białka.   

 



Zadanie 26. (1 pkt)  

W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania się) genu łysienia u kobiet i mężczyzn. 

 

Na podstawie danych z tabeli sformułuj jeden wniosek dotyczący ekspresji genu łysienia u człowieka.  

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 27. (1 pkt)  

U myszy czarna barwa sierści (A) dominuje nad brązową (a). Skrzyżowano czarnego samca z brązową samicą i w F1 

uzyskano 50% myszy czarnych i 50% myszy brązowych. Wśród podanych niżej genotypów rodzicielskich  (A-D) 

zaznacz te, których potomstwo opisano w tekście zadania. Swój wybór uzasadnij zapisem krzyżówki genetycznej.  

       A.  Aa i Aa              C.  AA i aa          ................................................................................  

       B.  AA i Aa             D.  Aa i aa           ................................................................................ 

Zadanie 28. (3 pkt)  

Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy białka w komórce, na podstawie informacji 

genetycznej zawartej w DNA. W procesie tym uczestniczą trzy rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z których 

uwzględniono tylko jeden. 

 

a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A.  

.......................................................................................................................................................  

b) Podaj, który z wymienionych w tekście rodzajów RNA uwzględniono na schemacie.  

.......................................................................................................................................................  

c) Przedstaw rolę tRNA w procesie syntezy białka.  

.......................................................................................................................................................  

 Zadanie 29. (1 pkt)   

Podczas replikacji DNA doszło do mutacji w obrębie genu kodującego kluczowe dla rozwoju organizmu białko. 

Zamiast sekwencji CAA na nici DNA pojawiła się sekwencja CAC.   

 

 



Oceń, czy opisana mutacja ma negatywne znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Uzasadnij odpowiedź, 

uwzględniając bezpośredni skutek tej mutacji.   

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

Zadanie 30. (1 pkt)  

Poniżej wymieniono różne choroby człowieka.  

1. malaria    2. fenyloketonuria    3. gruźlica    4. owsica    5. hemofilia    6. mukowiscydoza  

Podkreśl zestaw zawierający cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wyłącznie o podłożu genetycznym.  

A.  1, 2, 6                  B.  1, 3, 5              C.  2, 5, 6                   D.  2, 4, 5 

Zadanie 31. (3 pkt)  

Kobieta prawidłowo rozróżniająca barwy, której ojciec cierpiał na daltonizm, spodziewa się bliźniąt: chłopca i 

dziewczynki. Ojciec bliźniąt prawidłowo  rozróżnia barwy. Daltonizm jest chorobą warunkowaną recesywną mutacją 

w genie umiejscowionym na chromosomie X.  

a) Zapisz genotypy rodziców bliźniąt.  

 Genotyp matki .........................................        Genotyp ojca .........................................  

 b) Na podstawie powyższych danych zapisz w ramce krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest 

prawdopodobieństwo (%) wystąpienia daltonizmu u dziewczynki, a jakie u chłopca.   

 

 

 

 

Zadanie 32. (3 pkt) 

Rysunki przedstawiają schematycznie dwa chromosomy niehomologiczne. Litery słów oznaczają liniowo ułożone 

geny. 

                 

 

 

 

Posługując się powyższymi schematami, przedstaw graficznie (narysuj) trzy dowolne przykłady mutacji 

chromosomowych strukturalnych i objaśnij, na czym polegają te mutacje. 

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

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

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

Zadanie 33. (3pkt) 

Od lat w wielu krajach funkcjonują banki genów roślin uprawnych, w których przechowuje się ponad 60 tysięcy 

różnych genotypów. W Ogrodzie Botanicznym w Powsinie gromadzone są również zasoby genowe roślin: dziko 

rosnących, pokrewnych gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych ekosystemów. 

Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz potrzebę gromadzenia i przechowywania genotypów różnych gatunków. 

KOŁKO 

BIOLOGICZNE 



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

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

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

Zadanie 34. (2pkt) 

Metody klonowania genów stwarzają możliwość produkowania przez mikroorganizmy różnych związków, np. 

insuliny. Sekwencja reszt aminokwasowych w insulinie była znana od dawna. Na tej podstawie dokonano chemicznej 

syntezy genu kodującego insulinę. Gen ten wprowadza się do komórek bakteryjnych i w nich zachodzi synteza 

insuliny. Na podstawie powyższego tekstu przedstaw cztery etapy działań zmierzających do wytwarzania dużych 

ilości innego białka – interferonu z wykorzystaniem mikroorganizmów. 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 35. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przebieg pewnego doświadczenia. 

Podaj nazwę zachodzącego tu procesu oraz wyjaśnij jego istotę. 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….. 

    

 

Zadanie 36. (2 pkt)  

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) są to organizmy (bakterie, rośliny, zwierzęta) uzyskane metodami 

inżynierii genetycznej. Szczególnie w Europie pojawiają się coraz częściej protesty przeciwko stosowaniu GMO. 

Argumentuje się, że genetycznie modyfikowane organizmy roślinne mogą wyprzeć inne rośliny z ich naturalnego 

środowiska. Podaj dwa argumenty, za pomocą których można wykazać, że genetycznie modyfikowane organizmy 

(GMO) mogą mieć pozytywne znaczenie zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.  

dla człowieka: 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

dla środowiska: 

..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  

Zadanie 37. (2 pkt)  

W ostatnich dziesięcioleciach dramatycznie spada na świecie genetyczna różnorodność odmian roślin i ras zwierząt 

hodowlanych. Podkreśl dwa działania człowieka, które mogłyby zapobiec zmniejszaniu się różnorodności genetycznej 

organizmów.  

A. Zastępowanie rodzimych odmian roślin nowymi, bardziej wydajnymi.  

B. Hodowla rodzimych ras zwierząt.  



C. Stosowanie nowych jednorodnych genetycznie bardziej wydajnych odmian roślin.  

D. Wysiew ziarna otrzymanego z własnych zbiorów.  

E. Stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.  

Zadanie 38. (2 pkt)  

Czasami w naturze można spotkać muszki owocowe o żółto zabarwionych odwłokach. Hodując je na dowolnym 

rodzaju pożywki (hodowla I) można uzyskać potomstwo, które w kolejnych pokoleniach ma taką samą żółtą barwę 

odwłoków jak osobniki wyjściowe. Powstanie muszek o żółto zabarwionych odwłokach można też wywołać sztucznie 

poprzez hodowlę dzikich muszek (o barwie jasnobrązowej) na pożywce z dodatkiem azotanu srebra. Hodując je stale 

na tym samym rodzaju pożywki (hodowla II), można uzyskiwać w kolejnych pokoleniach potomstwo o takiej samej 

żółtej barwie odwłoka. Określ barwę odwłoków potomstwa żółtych muszek z hodowli (I, II) po przeniesieniu każdej z 

nich na pożywkę o normalnym składzie (bez azotanu srebra).  

hodowla I: ......................................................................................................................  

hodowla II: .....................................................................................................................  

Zadanie 39. ( 1 pkt) 

Otocz poniżej kółkiem literę oznaczającą krzyżówkę testową : 

A) aabb x AaBb, 

B) AABB x aabb, 

C) AaBb x AABB, 

D) aabb x aabb. 

Zadanie 40. ( 2 pkt.) 

Poniższy schemat przedstawia jeden z procesów towarzyszących translacji : 

 

 a) Podaj nazwę grupy związków chemicznych, do których należy substrat oznaczony 

literą A : .................................................... 

b) Wyróżniamy dwa podstawowe typy reakcji metabolicznych. Określ do którego typu reakcji należy przedstawiona 

powyżej : ............................................................................... 

Zadanie 41. (2 pkt.) 

Badania prenatalne mają dostarczyć informacji o stanie zdrowia dziecka w łonie matki. Do tego celu zazwyczaj trzeba 

pobrać do analizy pewne komórki płodu. 

a) Podaj jeden argument za wykonywaniem genetycznych badań prenatalnych : 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b) Podaj jeden argument przeciw wykonywaniu genetycznych badań prenatalnych : 

....................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................      



Zadanie 42. (1 pkt.) 

Wykres przedstawia zmiany ilości materiału genetycznego DNA zachodzące w dzielącej się mitotycznie komórce 

diploidalnej. Uzupełnij ten schemat dorysowując na nim linię ilustrującą zmiany liczby chromosomów. 

                                                                                                                                 

 

Zadanie 43. (3 pkt.) 

Chromosomy to struktury występujące w jądrze komórkowym pozwalające na precyzyjne rozdzielenie i 

przekazywanie materiału genetycznego w procesie mitozy i mejozy 

a) Przedstaw budowę chromosomu matafazowego wpisując odpowiednie nazwy w oznaczone literami miejsca  

                    

1…………………. 

2…………………. 

3……….………… 

4……….……..….. 

b) Wyjaśnij, co oznacza określenie telomer w odniesieniu do budowy chemicznej chromosomu oraz jakie jest jego 

znaczenie dla replikacji DNA 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 44. (1pkt.) 

Napisz które z narysowanych poniżej typów chromosomów matafazowych  (A,B,C,D) przedstawia chromosom: 

I- submetacentryczny  ………………….                   II- telocentryczny………………. 

 

 

           A                     B                    C                   D 

 

 

 

 



Zadanie 45. (1pkt.) 

Określ rodzaj mutacji jaka zaszła w jądrze komórki przedstawionej na rysunku obok. 

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

Zadanie 46. (2 pkt.) 

Wprowadzenie do laboratorium techniki inżynierii genetycznej wywołało wiele obaw co do skutków jakie może 

spowodować niekontrolowane manipulowanie genami. Liczne osiągnięcia biotechnologii w medycynie zdaja się 

jednak przesłaniać te zagrożenia. Np. insulina lub interferon produkowane przez bakterie już się stosuje z 

pozytywnym skutkiem, a produkowane przez drożdże antygeny powierzchniowe wirusa żółtaczki stanowią 

szczepionkę przeciw tej chorobie. Przedstaw za pomocą dwóch argumentów, swoje stanowisko odnośnie stosowania 

technik inżynierii genetycznej. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................  

Zadanie 47. (2 pkt.)  

Poniższy schemat przedstawia szlaki metabolizmu fenyloalaniny i tyrozyny : 

 

Podaj nazwy schorzeń człowieka powodowanych blokami metabolicznymi :  

– w punkcie 1 : .........................................................................................................................  

– w punkcie 2 :  ........................................................................................................................ 

Zadanie 48. (1 pkt.)  

Połącz w pary rodzaje RNA z pełnionymi przez nie funkcjami w komórce: 

1. tRNA                                  a. przenosi informacje genetyczną z jądra komórkowego do cytoplazmy 

2. rRNA                                  b. przenosi aminokwasy podczas translacji 

3. mRNA                                c. kieruje wszystkimi procesami metabolicznymi 

                                           d. buduje rybosomy 

 

1……………….2………………3……………… 

Zadanie 49. (1 pkt.)  

Budowa cząsteczki kwasów nukleinowych (DNA i RNA) zasadniczo różni się miedzy sobą. Udowodnij to 

stwierdzenie za pomocą jednego argumentu. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 



Zadanie 50. (2 pkt.)  

Informacja o powstających w komórce białkach zapisana jest w DNA jądrowym dzięki istnieniu kodu genetycznego. 

a) Podaj nazwę dowolnej cechy kodu genetycznego i przedstaw na czym ona polega. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

b) Podaj nazwę i określ miejsce zachodzenia procesu, dzięki któremu odbywa się przepisywanie informacji 

zawartej w DNA, potrzebnej do produkcji białka. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 51. (1 pkt.)  

Strzałka wodna to roślina charakteryzująca się aż trzema rodzajami liści. 

 

Podaj nazwę rodzaju zmienności, który ilustruje powyższy rysunek. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 52. (1 pkt.)  

Pary alleli różnych genów dziedziczą się niezależnie. Napisz, kiedy przedstawiona hipoteza jest słuszna. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 53. (4 pkt.)  

a) Napisz jaki będzie wynik krzyżówki roślin grochu o cechach nasion przedstawionych poniżej. W odpowiedzi 

uwzględnij zapis gamet, genotypów i fenotypów. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Podaj nazwę prawa ilustrującego powyższą krzyżówkę. 

............................................................................................................................................................................................. 



Zadanie 54. (3 pkt.)  

Mutacją nazywamy trwałą zmianę dziedziczną, która może być obojętna, szkodliwa lub korzystna dla organizmu. 

a) Przedstaw rodzaje mutacji uzupełniając poniższy schemat. 

 

 

b) Podaj jeden rodzaj choroby u ludzi wywołanej mutacją genowa. 

............................................................................................................................................................................................. 

c) Zdefiniuj pojęcie mutacji letalnej 

............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 55. (2 pkt.)  

Organizmy transgeniczne powstają po wprowadzeniu obcego genu, który następnie ulega reprodukcji 

zgodnie z prawami dziedziczenia. Tą drogą uzyskano na przykład bawełnę, zawierając w swoich włóknach 

niewielką domieszkę polihydroksymaślanu, pomidory o przedłużonym czasie przechowywania, tytoń 

odporny na herbicydy, a także zwierzęta transgeniczne, na przykład myszy, których mleko zawiera białko 

ważne dla produkcji pewnych leków oraz bakterie (na przykład Escherichia coli), produkujące insulinę typu 

ludzkiego. Od pewnego czasu między innymi w Europie i w USA podnoszą się głosy sprzeciwu wobec 

takich eksperymentów. Niezależnie od swojego poglądu na transgenicznością sformułuj dwa argumenty, 
popierające opinię, że prace nad uzyskiwaniem organizmów transgenicznych są uzasadnione. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 56. (4 pkt.) 

Istnieją różne typy dziedziczenia płci wśród organizmów zwierzęcych. 

a) Przedstaw sposób dziedziczenia płci u człowieka. Ustal i uzasadnij, czy jest on identyczny ze sposobem 

dziedziczenia płci u ptaków. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

b) Podaj przykład schorzenia u człowieka determinowanego przez gen sprzężony z płcią. 

....................................................................................................................................................... 

c) Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź: 



Gen wyznaczający pewną recesywną cechę ma locus w chromosomie Y. W związku z tym cecha ta pojawia się w 

populacji: 

A. jedynie u mężczyzn, 

B. częściej u kobiet niż u mężczyzn, 

C. częściej u mężczyzn niż u kobiet, 

D. z jednakową częstością u obu płci. 

 

Zadanie 57. (4 pkt.) 

Warunki zewnętrzne bardzo często wpływają na budowę organizmów.  

U strzałki wodnej (rysunek obok) wykształciły się 3 typy  

liści: pływające, podwodne i nadwodne. 

a) Spośród niżej podanych opisów wybierz ten, który najlepiej charakteryzuje 

budowę liści podwodnych. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem 

wykazującym przystosowanie tego rodzaju liści do środowiska. 

A. Mają słabo rozwiniętą tkankę wzmacniającą. Ich skórka zawiera 

chloroplasty ale nie ma w niej aparatów szparkowych. 

B. Mają duże przestwory międzykomórkowe wypełnione powietrzem. W 

skórce brak jest chloroplastów, a aparaty szparkowe znajdują się na górnej powierzchni liści. 

C. Mają dość dobrze rozwiniętą tkankę wzmacniającą. W skórce brak jest chloroplastów, a aparaty szparkowe są 

umieszczone na dolnej stronie liści. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b) Podaj nazwę rodzaju zmienności, którego przykład, przedstawiono na powyższym rysunku oraz określ wraz z 

uzasadnieniem, czy taki rodzaj zmienności jest dziedziczny. 

..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Zadanie 58. (4 pkt.) 

Podłożem różnorodności form może być poliploidyzacja. Rysunki przedstawiają pokroje roślin z rodzaju Solanum, 

które posiadają różne liczby chromosomów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          2n = 36         A                        B                    C 

                                                            tetraploid        heksaploid      oktaploid 

a) Oblicz i podaj liczbę chromosomów, dla każdej z roślin (A, B i C) przedstawionej na powyższym rysunku. 



 

A. ..............................,        B. .................................,       C. ................................... 

b) Podaj definicję pojęcia poliploidyzacja.  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

c) Porównaj znaczenie poliploidyzacji w hodowli roślin i zwierząt. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

d) Przedstaw różnicę między autopoliploidami i allopoliploidami porównując je ze sobą. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 59. (3 pkt.) 

Allel anemii sierpowatej (s) warunkuje powstanie w erytrocytach człowieka zmienionej hemoglobiny. Osoby 

homozygotyczne (ss) pod względem allelu sierpowatości krwinek zwykle umierają w młodym wieku. Osoby 

heterozygotyczne (Ss) są nosicielami alleli zarówno hemoglobiny prawidłowej, jak i nieprawidłowej. Ten stan 

heterozygotyczności wyraźnie zmniejsza sprawność fizyczną, ale za to bardzo utrudnia rozwój w krwinkach takiej 

osoby zarodźca malarii.  

a) wyjaśnij, dlaczego osoby heterozygotyczne (Ss) są odporne na malarię.  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

b) czynniki ewolucji to: mutacje, rekombinacje, dobór naturalny, izolacja.  

- który z wymienionych czynników spowodował pojawienie się allelu anemii sierpowatej (s) w populacji ludzkiej – 

.........................................................................  

- który z wymienionych czynników warunkuje większą przeżywalność heterozygot w tych rejonach świata, w których 

panuje malaria – ................................................ 

Zadanie 60. (5 pkt.) 

Schemat przedstawia doświadczenie, które polegało na krzyżowaniu osobników dwóch ras kur andaluzyjskich 

(czarnej i białej). W pokoleniu F1 otrzymano 100 % kur stalowych (fenotyp pośredni). Natomiast w pokoleniu F2 

otrzymano 50 % kur stalowych, 25 % białych i 25 % czarnych. 

 

a) Podaj nazwę typu dziedziczenia, którego przykładem jest upierzenie kur andaluzyjskich. 

....................................................................................................................................................... 



b) Określ różnice pomiędzy typem dziedziczenia opisanym przez G. Mendla a typem dziedziczenia przedstawionym 

w powyższym doświadczeniu. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

c) Ustal i podaj genotypy kur w pokoleniu rodziców (P) oraz w F1 i F2 na podstawie analizy odpowiedniej krzyżówki. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

Zadanie 61. (2 pkt.) 

Schemat przedstawia zależność fenotypów jednego osobnika od różnych warunków środowiskowych. 

 

Zaznacz na schemacie (np. klamrą) normę reakcji genotypu (plastyczność genotypu) oraz podaj definicję tego pojęcia. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Zadanie 62.(4 pkt.) 

W doświadczeniu indukowano mutacje za pomocą promieniowania rentgenowskiego o tej samej ilości rentgenów lecz 

dawkowanych w różny sposób (ze względu na natężenie i czas). Wyniki tego doświadczenia przedstawiono w tabeli. 

 

a) Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia. 

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

b) Przedstaw dwa wnioski na podstawie analizy powyższych danych. 

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

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

c) Wymień dwa inne niż promieniowanie rentgenowskie przykłady czynników mutagennych. 

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

Zadanie 63. (1 pkt.) 

Przyporządkuj każdemu rodzajowi mutacji właściwy dla niego opis. 

I letalne                                   A. zmniejszają wartość adaptacyjną osobnika tak, że ma on szanse 



                                                     przeżycia tylko w dobrych warunkach środowiska. 

II neutralne                             B. zwiększają wartość adaptacyjną osobnika. 

III korzystne                           C. ograniczają zdolność przeżywania w każdych warunkach. 

                                               D. nie wywołują zmian wartości adaptacyjnej osobnika, chociaż mają 

                                                    istotne znaczenie dla procesów ewolucji. 

I: …..... II: …..... III: .......... 

Zadanie 64. (2 pkt.) 

Współcześnie małżeństwa kazirodcze, tzn. zawierane między krewnymi w pierwszej linii są zabronione niemal 

powszechnie. Częstość zawierania małżeństw typu: „siostrzeniec (siostrzenica) – ciotka (wuj)” w większości krajów 

zachodnioeuropejskich wynosi poniżej 1 %. 

a) Wyjaśnij, z medycznego punktu widzenia, zasadność zakazu zawierania małżeństw pomiędzy blisko 

spokrewnionymi ze sobą osobami. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b) Ustal i podaj, prawdopodobną przyczynę znacznie większej, niż średnia w Europie Zachodniej, częstości (6 – 12%) 

zawierania małżeństw pomiędzy kuzynami w wysokogórskich miejscowościach Szwajcarii. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zadanie 65. (2pkt.) 

Wykresy ilustrują zmiany stopnia homozygotyczności potomstwa myszy laboratoryjnych w szeregu pokoleń pod 

wpływem łączenia się par o różnym stopniu pokrewieństwa rodziców. 

 

a) Przedstaw jeden wniosek na podstawie analizy powyższych danych. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b) Podaj, który z wykresów mógłby być ilustracją sposobu uzyskania tzw. czystej linii podczas intensywnego 

wsobnego chowu (inbredu). 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 66. (5 pkt.) 

Schemat ilustruje dwa sposoby nieprawidłowego powstawania gamet żeńskich (a, b) oraz przedstawia 

osobniki powstające w wyniku zapłodnienia, w którym biorą udział oba typy gamet. 



 

a) Uzupełnij zdanie wybierając określenia z niżej podanych: (pojedynczych genów, całych chromosomów, zamianie 

jednego genu na inny, zmianie liczby chromosomów) 

Przedstawione na schemacie mutacje dotyczą ..................................................................... 

i polegają na ......................................................................................................................... 

b) Podaj nazwy obu wskazanych strzałkami (a, b) rodzajów mutacji. 

a. ................................................................................. 

b. ................................................................................ 

c) Podaj po jednym przykładzie schorzeń występujących u ludzi na każdy (a, b) z rodzajów mutacji przedstawionych 

na rysunku powyżej. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 67. (4 pkt.) 

Do anomalii genetycznych u człowieka można zaliczyć - genopatie wynikające z dziedziczenia pojedynczych, 

zmutowanych alleli lub np. genomopatie wynikające z mutacji w genomach. 

a) Pogrupuj wymienione poniżej przykłady chorób genetycznych człowieka, ze względu na sposób ich powstania w 

tabeli: anemia sierpowata, mukowiscydoza, zespół Downa, galaktozemia, zespół Klinefeltera, choroba Taya – Sachsa, 

zespół Turnera. 

 

 

 

 

b) Uzasadnij jednym argumentem pozytywne znaczenie faktu, iż większość gen opatii jest determinowana przez allele 

recesywne. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

c) Podaj przykład choroby genetycznej człowieka determinowanej przez allel dominujący. 

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

Zadanie 68. (3 pkt.) 

a) Podaj właściwe nazwy bloków metabolicznych (oznaczone 1 do 5 na schemacie przemian fenyloalaniny) 

wybierając je z niżej wymienionych: Albinizm, tyrozynoza, fenyloketonuria, daltonizm, alkaptonuria, kretynizm 

tarczycowy. 



 

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

 4. ..............................................,5. .............................................. 

b) Zaproponuj jedno zalecenie dotyczące diety dla dzieci cierpiących na fenyloketonurię. 

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

Zadanie 69. (1 pkt.) 

Wyjaśnij, dlaczego w jednorodnej genetycznie populacji czynniki chorobotwórcze takie jak bakterie lub wirusy 

rozprzestrzeniają się znacznie łatwiej niż w populacjach zróżnicowanych genetycznie. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Zadanie 70. (2 pkt.) 

Rysunek przedstawia chimerę astra letniego, którego dolna część kwiatostanu składa się wyłącznie z kwiatów 

języczkowatych, a górna – z rurkowatych i języczkowatych umiejscowionych na krawędzi. 

 

a) Przedstaw przyczynę wystąpienia tak nietypowego dla astra fenotypu oraz ustal i podaj, czy będzie on 

przekazywany następnym pokoleniom tej rośliny. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b) Podaj trzy przykłady wykorzystania osiągnięć genetyki w hodowli roślin. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


