
ZADANIA Z IBE 2011   BIOLOGIA 

 

1.  Australopitek afarski 
Badacze spierają się, czy kopalne formy przedludzkie – australopiteki afarskie – były bliżej spokrewnione 

z człowiekiem czy z afrykańskimi małpami człekokształtnymi (gorylami i szympansami). 

Poniżej wymieniono trzy cechy australopiteka. Zaznacz A, jeśli dana cecha przemawia za bliższym 

pokrewieństwem z człowiekiem, lub B, jeśli świadczy o pokrewieństwie z małpami człekokształtnymi. 

1. Wyprostowana postawa ciała A / B 

2. Mała pojemność mózgoczaszki w porównaniu z trzewioczaszką A / B 

3. Wysklepione podbicie stopy i paluch zrównany z innymi palcami A / B 

 

2.  Zarodziec malaryczny 
Na podstawie tekstu rozwiąż zadania 1 i 2. 

Sensacją naukową było odkrycie, że u zarodźca malarycznego, groźnego pasożyta krwi człowieka, 

występują silnie przekształcone chloroplasty. Nie prowadzą one asymilacji CO2 i nie zawierają chlorofilu, 

ale zachodzi w nich synteza kwasów tłuszczowych, niezbędnych komórce do życia. 

 

Zadanie 1 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, zaznaczając P (prawda) lub F (fałsz) w ostatniej kolumnie 

tabeli. 

1. Zarodziec malaryczny jest organizmem samożywnym. P /  F 

2. Przodkiem zarodźca był prawdopodobnie organizm prowadzący fotosyntezę. P / F 

3. Chloroplasty u zarodźca zachowały wszystkie swoje funkcje. P / F 

 

Zadanie 2 

Opisane odkrycie zainspirowało badaczy poszukujących nowych leków przeciwmalarycznych. Uważają 

oni, że leki zaburzające funkcjonowanie chloroplastów u zarodźca będą stosunkowo bezpieczne dla 

człowieka. 

Wybierz najlepsze uzasadnienie powyższej opinii. 

 A. Komórki człowieka nie mają chloroplastów, więc leki te nie będą upośledzały funkcjonowania tych 

komórek. 

 B. Procesy zachodzące w chloroplastach są uniwersalne, a zatem leki będą miały większą skuteczność. 

 C. Leki te będą działały jedynie na organizmy samożywne, a nie na cudzożywne, takie jak człowiek. 

 D. Leki te będą działały wybiórczo na wszystkie organizmy pasożytnicze, a nie na ich gospodarzy. 

 

3. Światło, temperatura i asymilacja dwutlenku węgla 
Poniższy wykres przedstawia wyniki pewnego doświadczenia dotyczącego fotosyntezy. 

 

Jaki problem badawczy postawiono w tym doświadczeniu? 

 A. Jaki jest wpływ natężenia światła na temperaturę w zależności od tempa asymilacji CO2? 

 B. Jaki jest wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy w wysokiej i niskiej temperaturze? 



 C. Jak natężenie światła i temperatura wpływają na rozwój roślin? 

 D. Jak natężenie światła zależy od stężenia CO2 i temperatury? 

 

4.  Zmiany na skórze 
Która z poniższych zmian na skórze wymaga bezzwłocznej konsultacji lekarskiej? 

 A. Bez wyraźnego powodu znamię zaczyna lekko krwawić. 

 B. Po pierwszym opalaniu się latem pojawiło się lekkie zaczerwienienie. 

 C. Świeża blizna jest innego koloru niż sąsiadująca skóra. 

 D. Po opalaniu uwidoczniły się piegi. 

 

5.  Roślinożerca czy drapieżnik? 
Poniżej przemieszano opisy roślinożerców i drapieżników. Zaznacz A, jeśli opis dotyczy roślinożercy, lub 

B, jeśli dotyczy drapieżnika. 

1. 
Trawienie celulozy w jego przewodzie pokarmowym zachodzi dzięki symbiotycznym 

bakteriom. 
 A  /   B 

2. 
Nocą w poszukiwaniu zdobyczy pomagają mu receptory temperatury, znajdujące się 

w specjalnych zagłębieniach na głowie. 
 A  /   B 

3. 
Ponieważ odżywia się pokarmem o wysokiej zawartości białka, jego przewód 

pokarmowy jest stosunkowo krótki w stosunku do długości ciała. 
 A  /   B 

 

6. Grupa krwi  
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. 

 

7. Daltonizm u Artura Grottgera 
Czy poniższe zdania opisują genotyp czy fenotyp wymienionej osoby? 

  Zdanie 
Fenotyp czy 

genotyp? 

1. 
Polski malarz Artur Grottger w swoim malarstwie używał głównie różnych odcieni 

brązu, ponieważ nie odróżniał kolorów. 

Fenotyp 

Genotyp 

2. 
Artur Grottger miał w swoim chromosomie  

X wersję genu powodującą daltonizm. 

Fenotyp 

Genotyp 

3. 
Komórki oczu Artura Grottgera nie wytwarzały odpowiednich białek reagujących na 

barwę zieloną i czerwoną. 

Fenotyp 

Genotyp 

 

8. Jak skaczą zwierzęta 
Uzupełnij poniższy tekst, zastępując numery literami, odpowiadającymi elementom rysunku. 



 

Rysunek przedstawia budowę kończyny tylnej pewnego zwierzęcia poruszającego się skokami. W 

momencie odbijania się od ziemi następuje jednoczesny skurcz dwóch mięśni kończyny tylnej. Jeden z 

nich to mięsień (1), poruszający kończyną w stawie (2). Natomiast siła skurczu drugiego z nich, mięśnia 

(3), powoduje ruch w stawie (4). 

Numer w tekście Oznaczenie literowe na rysunku 

1 A / B / C / D / E / F / G 

2 A / B / C / D / E / F / G 

3 A / B / C / D / E / F / G 

4 A / B / C / D / E / F / G 

 

9. Dawna teoria widzenia 
Teorię naukową sprawdza się, poszukując takich obserwacji albo wyników doświadczeń, które są z nią 

sprzeczne. Jeśli mimo usilnych poszukiwań, takich faktów nie uda nam się znaleźć, uważamy teorię za 

prawdziwą. W starożytności ludzie nie wiedzieli, jak działa zmysł wzroku. Niektórzy filozofowie uważali, 

że oko wysyła promienie światła. Jeśli promienie te napotykają określony obiekt, jego obraz trafia do 

ludzkiego umysłu. Teoria ta już dawno została odrzucona, ponieważ pewne obserwacje były z nią 

sprzeczne. 

Czy poniższe obserwacje pozwalają na odrzucenie opisanej teorii? 

  Obserwacja 
Czy pozwala odrzucić 

przedstawioną teorię? 

1 
Kiedy szczelnie zasłonisz ręką otwarte oczy, nie widzisz nic, 

nawet własnej dłoni. 
 Tak  /   Nie 

2 Nie widzisz przedmiotów znajdujących się z tyłu Twojej głowy.  Tak  /   Nie 

3 W zupełnie ciemnej piwnicy nie widzisz niczego.  Tak  /   Nie 

4 
Nie jesteś w stanie zobaczyć przedmiotów znajdujących się za 

nieprzezroczystą ścianą. 
 Tak  /   Nie 

 

10.  Albinizm i porady z Internetu 
Albinizm to choroba genetyczna uwarunkowana allelem recesywnym. Nie jest sprzężona z płcią. Polega 

na zaburzeniach syntezy barwników – melanin. Objawy choroby to m.in. bardzo jasna skóra, włosy i 

rzęsy. Elżbieta spodziewa się dziecka, którego ojcem jest mężczyzna chory na albinizm. Sama jest 

zdrowa, ale obawia się o zdrowie dziecka. Postanowiła poszukać porady na forum internetowym. 

Czy poniższe stwierdzenia z forum, które przeczytała Elżbieta, są prawdziwe? 

  Stwierdzenie zamieszczone na forum 
Czy jest to 

prawda? 

1 
Jeśli u Ciebie w rodzinie nie było przypadków albinizmu, to najprawdopodobniej 

Twoje dziecko będzie zdrowe. 
 Tak  /   Nie 

2 
Wypijaj codziennie szklankę soku z marchwi, to uzupełni niedobór barwników u 

dziecka. 
 Tak  /   Nie 



3 Jak ojciec dziecka jest chory, to ono też na pewno będzie chore.  Tak  /   Nie 

4 
Zjadaj dużo owoców zawierających witaminę C, co uodporni dziecko na geny 

albinizmu. 
 Tak  /   Nie 

 

11.  Drogi zakażenia wirusem HIV 
Czy wymienione w tabeli czynności niosą ryzyko zakażenia wirusem HIV? Zaznacz właściwe odpowiedzi 

i wybierz uzasadnienie każdej z nich spośród podanych poniżej. 

  Czynność Czy istnieje ryzyko zakażenia HIV? Uzasadnienie 

1 Transfuzja nieprzebadanej krwi  Tak  /   Nie  A  /    B  /   C  /   D 

2 
Pływanie w basenie  

publicznym 
 Tak  /   Nie  A  /    B  /   C  /   D 

3 Stosunek płciowy  Tak  /   Nie  A  /    B  /   C  /   D 

4 Pocałunek  Tak  /   Nie  A  /    B  /   C  /   D 

A. Nie ma wirusa HIV lub jest go bardzo niewiele w ślinie, łzach i pocie osoby zakażonej. 

B. Cząsteczki wirusa zawarte w krwi nosiciela mogą dostać się do krwiobiegu osoby zdrowej i 

spowodować zakażenie. 

C. Wirus HIV może być obecny w nasieniu mężczyzny i wydzielinach narządów płciowych kobiety. 

D. Wirus HIV jest bardzo wrażliwy na czynniki zewnętrzne oraz środki dezynfekcyjne, np. chlor lub 

ozon; szybko ginie w powietrzu lub w wodzie. 

12.  Sprawdzanie próbek żywności 
Tomek postanowił sprawdzić, czy w kilku produktach spożywczych znajduje się pewna substancja. Kupił 

po trzy opakowania każdego produktu, przełożył niewielką ilość z każdego opakowania do probówki i 

dodał kroplę płynu Lugola, wymieszał, po czym zapisał, jaka była barwa próbki. 

  Produkt 
Barwa próbki po dodaniu płynu Lugola 

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 

1. Śmietana do zupy fioletowa fioletowa fioletowa 

2. Jogurt deserowy fioletowa fioletowa fioletowa 

3. Mleko 0% tłuszczu żółtobrązowa żółtobrązowa żółtobrązowa 

4. Woda destylowana żółtobrązowa  – –  

 

(1) Jaką substancję wykrywał Tomek? 

 A. Białko 

 B. Tłuszcze 

 C. Wodę 

 D. Skrobię 

 

(2) W których produktach znajdowała się ta substancja? 

 A. Tylko 1 i 2. 

 B. Tylko 1. 

 C. Tylko 3 i 4. 

 D. Tylko 3. 

 

 


