
Zadanie 1. (0-1) 

O grupie krwi decydują trzy allele: grupę A warunkuje allel dominujący IA, grupę B – allel dominujący IB, 

grupa 0 jest cechą recesywną warunkowaną przez allel i. Ania zna grupę krwi  swoich biologicznych 

rodziców i dlatego zna również swoją, chociaż nigdy nie miała badanej krwi pod tym kątem. 

Jaką grupę krwi mają Ania i jej rodzice? 

A. Oboje rodzice mają grupę krwi A, więc Ania również musi mieć grupę A. 

B. Oboje rodzice mają grupę krwi B, więc Ania również musi mieć grupę B. 

C. Ojciec ma grupę krwi A, matka B, więc Ania musi mieć grupę AB. 

D. Oboje rodzice mają grupę krwi 0, więc Ania również musi mieć grupę 0. 

E. Oboje rodzice mają grupę AB, więc Ania również musi mieć grupę AB. 

 

Zadanie 2.(0-1). 

Gen warunkujący wystąpienie daltonizmu jest recesywny i zlokalizowany w chromosomie płciowym X. 

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. Jeżeli wiadomo, że kobieta jest 

nosicielką tego genu, a mężczyzna prawidłowo rozróżnia barwy, to: 

A. tylko synowie tych rodziców mogą być daltonistami. 

B. zarówno synowie jak i córki mogą być daltonistami. 

C. tylko córki tych rodziców mogą być daltonistkami. 

D. żadne z dzieci tych rodziców nie może być daltonistą 

 

Zadanie 3. (0-1)  

Czynnik krwi Rh uwarunkowany jest jednym autosomalnym genem, dziedziczonym zgodnie z prawami 

endla. Dominujący allel D warunkuje powstanie specyficznego antygenu na powierzchni erytrocytów (grupa 

krwi Rh-dodatnia), natomiast recesywny allel d powoduje brak tego antygenu (grupa krwi Rh-ujemna). 

Konflikt serologiczny występuje w sytuacji kiedy matka jest homozygotą recesywną, a płód odziedziczy 

czynnik Rh po ojcu.  

Na podstawie tekstu oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli 

jest fałszywa. 

Konflikt serologiczny między krwią matki i krwią płodu pojawia się, gdy matka jest 

homozygotą recesywną (dd), a ojciec jest homozygotą dominującą (DD). 
P F 

Konflikt Rh pojawia się w wyniku kontaktu krwi płodu z krwią matki, wskutek czego 

organizm matki wytwarza przeciwciała anty-D, zwalczające krwinki płodu.  

P F 

 

Zadanie 4. (0–2) 

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące dziedziczenia grup krwi w pewnej rodzinie. 

 
 

4.1. Jakie grupy krwi mają rodzice? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Obydwoje rodzice mają grupę krwi A.  B. Ojciec ma grupę krwi A, matka – 0. 

C. Matka ma grupę krwi A, ojciec – AB.  D. Ojciec ma grupę krwi AB, matka – 0. 

 

4.2. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się w tej rodzinie dziecka z grupą krwi A? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

A. 25%  B. 50%  C. 75%  D. 100% 
 

 

 

 

 



Zadanie 5. (0-1) 

Barwa oczu u ludzi dziedziczy się jednogenowo. Barwa oczu niebieska jest cechą recesywną (a)  

w stosunku do barwy brązowej (A). Matka ma oczy brązowe i jest homozygotą dominującą, a ojciec ma 

oczy niebieskie. 

Jaki kolor oczu będą miały ich dzieci? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy niebieskie. 

B. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy brązowe. 

C. 50% dzieci będzie miało oczy niebieskie i 50% dzieci będzie miało oczy brązowe. 

D. 75% dzieci będzie miało oczy brązowe, a 25% dzieci będzie miało oczy niebieskie 

 

Zadanie 6. (0-1) 

Słowo ekosystem jest często używane nie tylko w znaczeniu dosłownym (biologicznym),  ale i przenośnym. 

W którym zdaniu słowa ekosystem użyto w znaczeniu dosłownym? Wybierz  odpowiedź spośród podanych. 

A. „Firma XXX wprowadza kolejny ekosystem. Właśnie zaprezentowała nową platformę do zakupów 

aplikacji w Internecie.” 

B. „Korporacje są traktowane w tej książce jak część ekosystemu – zajmują określoną niszę środowiska 

biznesowego, a ich zachowanie wpływa na kondycję całego ekosystemu biznesu.” 

C. „Modernizacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch budzi duże kontrowersje. Przyrodoznawcy uważają, 

że zwiększenie jej przepustowości nieodwracalnie zaburzy unikatowy ekosystem Tatr.” 

D. „Centrum będzie instytucją rozumianą nie jako budynek i personel, lecz jako proces odbywający się w 

ekosystemie miasta". 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Pan Karol hoduje w swojej szklarni mięsiste pomidory, jednak w tym roku potencjalne zbiory są zagrożone 

plagą wciornastków – owadów, które wysysają soki roślin, co prowadzi do ich obumarcia. W tej sytuacji 

ogrodnik posłużył się „bronią biologiczną”. Umieścił w szklarni saszetki z dobroczynkami – roztoczami, 

które żywią się owadami będącymi szkodnikami pomidorów pana Karola. 

Którą zależność między organizmami wykorzystuje pan Karol do walki ze szkodnikami? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

A. Symbiozę.  

B. Drapieżnictwo. 

C. Konkurencję międzygatunkową. 

D. Konkurencję wewnątrzgatunkową. 

 

Informacje do zadań 8.– 10. 

W futrze małej roślinożernej myszy, żyjącej w lasach Kostaryki, przebywa stale kilkanaście chrząszczy. 

Owady wczepiają się swymi silnymi żuwaczkami w jej uszy i kark. Chrząszcze te tylko bardzo rzadko 

można spotkać gdzie indziej niż w futrze myszy. Gryzoń podróżujący stale z gromadą pasażerów nie 

wykazuje bynajmniej oznak osłabienia ani niedokrwistości. Przeciwnie, tryska zdrowiem. Chrząszcze 

zaczynają żerować dopiero w ciągu dnia, gdy ich gospodarz przebywa w norze. Opuszczają wtedy jego futro 

i polują na krwiopijne pchły, od których aż roi się mysie gniazdo. 

Na podstawie: D. Attenborough, Na ścieżkach życia, Warszawa 1993. 

 

Zadanie 8. (0-1)  

Poniższy schemat odpowiada łańcuchowi pokarmowemu opisanemu w tekście. 

I → II → III → IV 

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Na schemacie łańcucha pokarmowego mysz i chrząszcz zostały oznaczone odpowiednio numerami 

A. II i IV  B. I i II  C. III i IV  D. III i II 

 

Zadanie 9. (0-1) 

Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) – jeśli jest nieprawdziwa. 

Pchła, w zależnościach opisanych w tekście, jest 

pasożytem. T N 

ofiarą. T  N 



 

Zadanie 10. (0-1) 

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Opisaną zależność między myszą a chrząszczami można nazwać:  

A. symbiozą.   B. pasożytnictwem.  C. konkurencją. D. drapieżnictwem 

 

 

Zadanie 11. (0−2)  

Od października do marca futro gronostaja ma biały kolor, jedynie końcówka ogona jest czarna.  

Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym jastrzębiem. Do doświadczenia 

przygotował poruszające się modele różnie ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną 

plamą umiejscowioną w różnych częściach ciała. W terenie wypuszczał wielokrotnie poszczególne modele 

gronostajów (tyle samo razy w takim samym czasie) i liczył, ile ataków jastrzębia na ofiarę kończyło się jej 

złapaniem. Wyniki doświadczenia zilustrował diagramem.  

 

 
 

Poniżej sformułowano trzy problemy badawcze:  

I.  Czy rodzaj ubarwienia gronostaja ma wpływ na liczbę skutecznych ataków jastrzębia?  

II.  Wpływ rozmieszczenia plam na futrze gronostaja na prawdopodobieństwo upolowania go przez 

jastrzębia.  

III.  Dlaczego futro gronostaja nie jest całkowicie białe o każdej porze roku?  

 

11.1. Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia przeprowadzonego przez 

tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.  

A. Tylko I.   B. I i II .   C. II i III.   D. Tylko III.  

 

11.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród 

podanych.  

A. Białe futro bez plam maskuje gronostaja najlepiej.  

B. Jastrzębie najczęściej atakują gronostaje z czarną plamą na głowie.  

C. Czarna plama na grzbiecie gronostaja skutecznie chroni go przed atakami jastrzębia.  

D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie. 

 

Zadanie 12. (0–1) 

Podwójne nazewnictwo wprowadzone przez Karola Linneusza w XVIII wieku informuje 

o przynależności organizmu do 

A. rodzaju i rzędu.  B. gromady i typu.  C. gromady i rzędu.  D. rodzaju i 

gatunku. 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 13. (0−1)  

Na schemacie przedstawiono wybrane zależności pokarmowe w biocenozie pola kapusty.  

Literami A, B, C oznaczono wybrane populacje.  

 
Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli 

jest fałszywa.  

Populacja A konkuruje o pokarm z populacją C.  P F 

Zmniejszenie liczebności populacji B wpłynie na liczebność populacji C.  P F 

 

Zadanie 14. (0-1) 

Przyjrzyj się schematowi, który przedstawia obieg materii w przyrodzie na przykładzie ekosystemu lasu. 

 
Owalem oznaczono organizmy pełniące ważną rolę w obiegu; między innymi bakterie i grzyby. 

Organizmy te nazywamy: 

A. producentami   B. konsumentami 

C. pasożytami    D. reducentami 

 

Zadanie 15. (0-1) 

W 2012 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” przedstawiono zrekonstruowaną na podstawie 

kilku skamieniałości czaszkę Homo rudolfensis – kopalnego gatunku człowieka, który żył w Afryce 1,7–2 

mln lat temu, równocześnie z inną formą, określaną jako człowiek zręczny (Homo habilis). Choć znamy 

tylko czaszkę Homo rudolfensis, nie ulega wątpliwości, że była to istota dwunożna.  

 

Czy na podstawie poniższych cech czaszki można wnioskować, że Homo rudolfensis był istotą dwunożną? 

Wybierz T (tak) albo N (nie). 

Otwór potyliczny, wyznaczający miejsce, gdzie kręgosłup łączy się z czaszką, jest przesunięty 

do przodu, dzięki czemu kręgosłup podpiera czaszkę.  
T  N 

Twarzoczaszka jest silniej spłaszczona niż u innych, żyjących w tym samym czasie gatunków 

człowiekowatych, np. Homo habilis.  
T  N 

 

 



Zadanie 16. (0-1) 
Neandertalczyk to człowiek kopalny, który wyginął ok. 25 tys. lat temu. Badacze spierali się, czy można go 

uznać za bezpośredniego przodka człowieka współczesnego. Udało się odczytać zapis informacji genetycznej 

neandertalczyka, wykorzystując jego kopalne kości. Opublikowane w 2010 roku badania sugerują, że we 

współczesnych populacjach ludzi poza Afryką 1–4% genów może być pochodzenia neandertalskiego. Natomiast 

nie znaleziono takich genów wśród rdzennych Afrykańczyków.  

 

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.  
Opisane odkrycie świadczy, że neandertalczyk: 
A. krzyżował się z przodkiem człowieka współczesnego.  

B. jest bezpośrednim przodkiem człowieka współczesnego.  

C. miał inny kod genetyczny niż człowiek współczesny.  

D. został wyparty przez człowieka współczesnego.  

 

Zadanie 17. (0-1) 

Smok wawelski to postać z krakowskiej legendy. Jednak od 2011 roku to także oficjalna nazwa naukowa 

kopalnego gatunku gada – dinozaura – odkrytego przez polskich badaczy w Lisowicach na Górnym Śląsku. 

Dinozaur ten żył ok. 200 mln lat temu. Mierzył 5–6 m długości i podobnie jak jego legendarny imiennik był 

drapieżnikiem. Zwyczaj nadawania kopalnym zwierzętom nazw zwierząt mitycznych nie jest nowy, ale w 

2011 r. po raz pierwszy uhonorowano w ten sposób zwierzę z polskiej legendy.  

 

Przeanalizuj tekst i wskaż zdanie prawdziwe. 

A. Smok z krakowskiej legendy był drapieżnym dinozaurem. 

B. Dinozaury, np. smok wawelski, żyły współcześnie z ludźmi. 

C. Dinozaurowi z Lisowic nadano nazwę naukową Smok wawelski. 

D. Pamięć o ostatnich żyjących dinozaurach zachowała się w legendach. 
 

Zadanie 18. (0-1) 
 Zaznacz literę A, jeśli opis dotyczy doboru sztucznego, lub literę B, jeśli dotyczy doboru naturalnego. 

Kukurydza to najbardziej zmieniona w wyniku udomowienia roślina, 

zupełnie niepodobna do swojej dzikiej krewnej, trawy teosinte.  
A  B  

Chwasty upraw zbożowych przystosowały się do życia na polach, 

np. wydają nasiona przed żniwami. 
A B 

 

Zadanie 19. (0–1) 

Jedwabnik morwowy jest jedynym w pełni udomowionym gatunkiem owada. Jego gąsienice przed 

przepoczwarzeniem przędą kokon z jedwabnej nici, który osłania poczwarkę. W porównaniu ze swoim 

dzikim przodkiem jedwabnik morwowy wytwarza większe kokony, szybciej się rozwija, utracił także 

zdolność do lotu oraz lęk przed drapieżnikami, co ułatwia jego hodowlę.  

Która z cech jedwabnika morwowego jest efektem doboru naturalnego? Wybierz odpowiedź spośród 

podanych. 

A. Utrata zdolności do lotu.   B. Zwiększenie wielkości kokonu. 

C. Wytwarzanie nici jedwabnej.  D. Zanik lęku przed drapieżnikami. 

 

Zadanie 20. (0−1)  

Rośliny są w różny sposób przystosowane do zapylania. Na Kubie rośnie pnącze zapylane przez nietoperze 

żywiące się jego nektarem kwiatowym. Część roślin wytwarza nad kwiatami wklęsłe liście, odbijające fale 

dźwiękowe wysyłane przez te zwierzęta. Kwiaty roślin z wklęsłymi liśćmi są dwukrotnie częściej 

odwiedzane przez nietoperze, niż kwiaty roślin pozbawionych takich liści. Niestety, liście wklęsłe mniej 

efektywnie przeprowadzają proces fotosyntezy. Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać 

informacje prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.  

Obecność wklęsłych liści 

jest: 

 

I.   efektem działania doboru naturalnego.  

II.   przystosowaniem do efektywnej fotosyntezy. 

III.   adaptacją do zapylania przez nietoperze. 

A. Tylko I.   B. I i II .   C. Tylko II.   D. I i III. 

 



Informacja do zadania 21 

W roku 1998 opisano z archipelagu Azorów nowy gatunek rośliny, któremu nadano nazwę Angelica 

lignescens. Tę roślinę znano już wcześniej, ale błędnie uważano, że jest to Melanoselinum decipiens, który 

występuje na sąsiednim archipelagu Madery. Oba gatunki są podobne pokrojem, różnią się jednak budową 

kwiatów i owoców. Ich odmienność oraz miejsce w systemie klasyfikacji organizmów zostały potwierdzone 

za pomocą badań DNA. 

 

Zadanie 21. 

Który z poniższych gatunków jest najprawdopodobniej najbliższym krewnym Angelica lignescens? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

A. Melanoselinum decipiens.   B. Begonia lignescens. 

C. Aloe angelica.    D. Angelica sylvestris. 


