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a INŻYNIERIA GENETYCZNA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Zadanie 1.
Techniki inżynierii genetycznej mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka.
Przyporządkuj wymienionym dziedzinom (A–D) właściwe zastosowania inżynierii genetycznej (I–V).

Zadanie 2. 
Produkty GMO podlegają ścisłym regulacjom i są dopuszczone do obrotu jedynie po spełnieniu wszystkich 
wymogów.
Oceń prawdziwość zdań dotyczących produktów GMO. Wpisz w odpowiednim miejscu tabeli literę P, 
jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

P/F

1.
Wszystkie produkty GMO poddaje się testom prowadzonym przez niezależne komisje 
złożone z naukowców.

2. Produkty GMO nie muszą być w żaden sposób oznakowane.

3. Żywność GMO może wywoływać u ludzi reakcje alergiczne.

4. 
Organizmy mające w swoim genomie obcy gen nie mogą się krzyżować z osobnikami  
tego samego gatunku niemającymi tej modyfikacji.

5.
Uprawy GMO są stale poddawane badaniom pod kątem ich wpływu  
na środowisko.

Zadanie 3. 
Z inżynierią genetyczną wiążą się liczne zastrzeżenia, w tym natury etycznej.
„Nie ustają zatem dyskusje, czy ingerencja w naturalny materiał genetyczny i manipulacje genowe, 
w tym przenoszenie genów pomiędzy organizmami należącymi do różnych jednostek systematycznych, 
jest zgodna ze wskazaniami etyki, czy jest potrzebna i dopuszczalna w świetle wyznawanych przez 
społeczeństwo globalnych wartości”.

A. Szelepajło, Administracyjno-prawna ochrona zwierząt w Polsce (praca magisterska), Uniwersytet Wrocławski,  
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 2010, s. 123.

A.  przemysł
B.  medycyna
C.  rolnictwo
D.  ochrona środowiska

A.  B.  C.  D.  

I.  podniesienie poziomu wiedzy o funkcjonowaniu komórki
II.  tworzenie odmian roślin o pożądanych cechach
III.  produkcja biodegradowalnych opatrunków
IV.  produkcja żywności i paliw
V.  tworzenie transgenicznych mikroorganizmów do oczyszczania gleby

Przedstaw swoje stanowisko w sprawie inżynierii genetycznej.
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Zadanie 4. 
Organizmy zmodyfikowane genetycznie mogą mieć negatywny wpływ na ekosystemy. W związku z tym 
podejmuje się działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom.
Przyporządkuj potencjalne zagrożenia ze strony organizmów zmodyfikowanych genetycznie (A–C) 
wszystkim przedstawionym działaniom zapobiegawczym (I–IV). 

Zadanie 5. 
Żywność zmodyfikowana genetycznie ma zalety i wady.
Skonstruuj tabelę, w której przedstawisz zalety i wady żywności GMO.

Zadanie 6. 
Wiele obaw wzbudza przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, np. tworzenie zwierząt 
transgenicznych lub klonów. Eksperymenty wiążą się z fizycznym bólem oraz brakiem komfortu życia 
zwierząt. Niektórzy uważają, że jest to konieczne dla rozwoju medycyny i przemysłu, inni – że wiele 
eksperymentów nie ma uzasadnienia i należałoby znaleźć inne rozwiązania.
Określ swoje stanowisko w sprawie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Wykorzystaj 
informacje podane w tekście oraz własne przemyślenia.

A.  przeniesienie obcego genu do organizmu niezmodyfikowanego genetycznie
B.  uzyskanie przez szkodniki odporności na organizmy zmodyfikowane genetycznie
C.   wyparcie populacji występujących w środowisku naturalnym przez organizmy zmodyfikowane 

genetycznie

I.  tworzenie bezpłodnych zwierząt transgenicznych
II.  izolacja upraw roślinnych i hodowli zwierząt zmodyfikowanych genetycznie
III.  wysiewanie transgenicznych roślin w innym czasie niż niezmodyfikowanych
IV.   zapewnienie pożywienia owadom przez wysianie z roślinami zmodyfikowanymi genetycznie roślin 

niezmodyfikowanych

A.  B.  C. 
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a ZNACZENIE BADAŃ NAD DNA

Zadanie 1.
Informacja genetyczna zawarta w DNA ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka,  
np. w biotechnologii, medycynie oraz biologii. 
a)  Przyporządkuj wymienionym dziedzinom (A–D) właściwe zastosowania informacji genetycznej 

zawartej w DNA (I–V).
A.  ewolucjonizm
B.  systematyka
C.  medycyna sądowa
D.  biotechnologia

Zadanie 2. 
Dwoje dzieci tej samej płci urodziło się w szpitalu w tym samym czasie. Ich rodzice obawiali się omyłkowej 
zamiany swoich potomków. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zlecono wykonanie testów genetycznych.

Przyporządkuj dzieci A i B właściwej parze rodziców na podstawie analizy sekwencji DNA.

Dziecko A:  Dziecko B: 

C.  liczba nagromadzonych mutacji
D.  stopień podobieństwa morfologicznego

I.  tworzenie organizmów transgenicznych
II.  ustalanie przodków danego gatunku
III.  wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób 
IV.  określanie stopnia pokrewieństwa między osobami
V.  ustalanie pozycji systematycznej danego gatunku

b)  Zaznacz dwie metody, które wykorzystuje się w ustalaniu pozycji systematycznej danej grupy 
organizmów. 
A.  analiza sekwencji nukleotydów DNA
B.  wyłącznie analiza pozajądrowego DNA

c)  Oceń prawdziwość zdań dotyczących zastosowania badań nad DNA w medycynie sądowej. Wpisz 
w odpowiednim miejscu tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

P/F

1.
Porównanie grup krwi jest metodą tak samo dokładną jak porównanie profilów 
genetycznych.

2.
Analiza DNA umożliwia ustalenie lub wykluczenie pokrewieństwa osób, ale jedynie 
w przypadku, gdy pokrewieństwo między osobami było bliskie.

3.
Stworzenie profilu genetycznego osoby polega na ustaleniu jej charakterystycznych 
sekwencji nukleotydów DNA.

4. 
Za pomocą profilów genetycznych można wykluczyć, czy podejrzany był na miejscu 
przestępstwa.

A.  B.  C.  D.  

Para 1 Para 2 Dziecko A Dziecko B
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Zadanie 3. 
Kilkanaście lat temu zaginęła pewna osoba. Mimo usilnych poszukiwań nie została 
odnaleziona. Po jakimś czasie wiele kilometrów od miejsca poszukiwań znaleziono 
fragment ubrania. Ze znajdującego się na nim włosa pobrano materiał genetyczny 
i poddano go analizie.
a)  Ustal na podstawie opisu, która z prób należy do poszukiwanej osoby. Uzasadnij 

swoją odpowiedź.

X – materiał genetyczny pobrany z włosa pochodzącego ze znalezionego fragmentu 
ubrania
1–4 – materiał genetyczny zebrany wcześniej z mieszkań poszukiwanych osób

Zadanie 4. 
Dzięki badaniom genetycznym naukowcy poznali sekwencje genomów wielu gatunków organizmów  
oraz określili znaczenie niektórych z ich genów. Tę wiedzę można wykorzystać w praktyczny sposób.
Dokonaj analizy schematu i wykonaj polecenia.

b)  Wyjaśnij, jakie części genomu bada się, aby ustalić pokrewieństwo osób daleko ze sobą 
spokrewnionych.

 

a) Określ rolę żonkila w procesie, który został przedstawiony na schemacie.

b) Podaj nazwę organizmów, które tworzy się w sposób podobny do żyta wytwarzającego prowitaminę A.

c) Wyjaśnij, w jakim celu użyto plazmidu.

X 1 2 3 4

gen warunkujący 
syntezę prowitaminy A

plazmid

żyto wytwarzające 
prowitaminę A
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a LEKCJA POWTÓRZENIOWA  WERSJA A

Zadanie 1. 
Naukowcy od dawna próbują sztucznie uzyskać białko pajęczej nici. Ten materiał jest nazywany biostalą, 
ponieważ jest lekki, wytrzymalszy od innych materiałów, a do tego elastyczny i biodegradowalny. Pająków 
nie da się masowo hodować, ponieważ są wyspecjalizowanymi drapieżnikami, często kanibalami, a do 
tego samotnikami broniącymi terytorium. Geny kodujące białka pajęczyny wszczepiono najpierw 
bakteriom, drożdżom i roślinom, ale nierozpuszczalna przędza skupiała się w masy wewnątrz komórek. 
Następnie kluczowe geny wprowadzono do hodowanych w laboratorium komórek ssaków, co dało lepsze 
rezultaty. Ostatecznie geny wszczepiono kozom i uzyskano możliwość pozyskiwania białka pajęczyny z ich 
mleka. Nowy materiał będzie można wszechstronnie wykorzystać do produkcji np. superwytrzymałych 
sieci rybackich, bardzo lekkich kamizelek kuloodpornych, a w medycynie może znaleźć zastosowanie 
w tworzeniu sztucznych ścięgien, więzadeł, biodegradowalnych szwów do operacji itd. Niestety, to 
tworzywo jest nadal w fazie badań.
a)  Wyjaśnij, dlaczego organizmy, którymi posłużyli się naukowcy, aby uzyskać masową produkcję 

białka pajęczyny, określamy jako transgeniczne.

b)  Podaj dwie związane z biotechnologią czynności, które musieli wykonać naukowcy, aby uzyskać 
materiał zwany biostalą.  

1.    

2. 

Zadanie 2. 
Biotechnologia może mieć wszechstronne zastosowania. 
Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy procesów technologicznych, których dotyczą przedstawione opisy. 
Następnie zaznacz, której dziedziny biotechnologii: tradycyjnej (T) czy nowoczesnej (N) dotyczy dany 
proces. Wstaw znak X w odpowiednich miejscach tabeli.

Opis Nazwa procesu T N

otrzymywanie genetycznych kopii ssaków dzięki metodzie 
transplantacji jąder komórkowych

wykorzystywany głównie przez rolników rozkład resztek 
roślinnych ułożonych w stos lub umieszczonych w specjalnym 
pojemniku, proces przeprowadzany przez bakterie oraz grzyby 
w warunkach tlenowych

beztlenowy proces przeprowadzany przez bakterie powodujący 
zakwaszenie żywności lub paszy dla zwierząt w celu 
zahamowania ich psucia się

uzyskiwanie z roślin oleistych (głównie rzepaku) oleju, który jest 
przekształcany tak, aby można go było stosować w specjalnie 
dostosowanych silnikach

pozyskiwanie białkowych substancji leczniczych z genetycznie 
ulepszonych szczepów różnych mikroorganizmów
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Zadanie 3. 
W badaniach biotechnologicznych stosuje się różne techniki. 
Podaj nazwę techniki przedstawionej na ilustracji oraz dwa przykłady jej zastosowania w życiu 
człowieka.

1.  

2.  

Zadanie 4. 
Celem inżynierii genetycznej jest uzyskiwanie odmian organizmów o pożądanych cechach.

Zadanie 5. 
Przyczyną wrodzonej ślepoty może być wadliwy gen kodujący białko odpowiadające za przekazywanie 
sygnału z siatkówki oka do mózgu. Poniżej przedstawiono etapy leczenia tej choroby z wykorzystaniem 
wektorów – zmodyfikowanych wirusów. 
a) Ponumeruj etapy leczenia wrodzonej ślepoty.

Etapy leczenia wrodzonej ślepoty Numer

Wirus wnika do kolejnych komórek siatkówki i jednocześnie przenosi do nich prawidłowy gen.

Wirus z prawidłową kopią genu jest wprowadzany pod warstwę komórek siatkówki oka.

Wadliwy gen w komórkach siatkówki zostaje zastąpiony prawidłowym.

Zmodyfikowany genom wirusa zawiera prawidłową kopię genu białka siatkówki.

b)  Podaj nazwę sposobu leczenia, który został przedstawiony w zadaniu.  

Na ilustracji przedstawiono pewien proces.

Zaznacz nazwę procesu, który został przedstawiony na ilustracji.
A.  powstawanie transgenicznych roślin
B.  wytwarzanie biofarmaceutyków z zastosowaniem tradycyjnych metod biotechnologicznych
C.  klonowanie roślin
D.  transformacja genetyczna komórek bakterii

pożywka fragment 
tkanki rośliny

dwa miesiące później

DNA
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a LEKCJA POWTÓRZENIOWA  WERSJA B

Zadanie 1. 
Na ilustracji przedstawiono pewien proces.
Wyjaśnij na podstawie ilustracji, w jaki sposób 
bakteria B zyskała nową cechę. Podaj sposób 
wykorzystania tego procesu jako jednej z technik 
inżynierii genetycznej.

 

Zadanie 2. 
Tworzywa sztuczne mogą się rozkładać kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat. Na fotografiach przedstawiono 
stopniowy rozkład materiału, który może zastąpić plastiki, a proces jego biologicznego rozpadu przebiega 
dużo szybciej.

Zadanie 3. 
Nowoczesna biotechnologia stworzyła nowe możliwości diagnozowania i leczenia wielu chorób, które 
wcześniej były nieuleczalne.
Oceń prawdziwość zdań dotyczących zastosowania biotechnologii w medycynie. Wpisz w odpowiednim 
miejscu tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

P/F

1. Diagnostyka molekularna opiera się na analizie sekwencji DNA.

2. Komórki macierzyste są ściśle wyspecjalizowane do pełnienia jednej funkcji.

3. Terapia genowa jest szeroko stosowaną metodą leczenia różnych chorób genetycznych.

4. Insulina może być sztucznie otrzymywanym biofarmaceutykiem.

5. 
W transplantologii planuje się wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt, 
głównie świni domowej.

a)  Podaj nazwę rodzaju materiału przedstawionego w zadaniu. 

b)  Wymień dwa związki, które wykorzystuje się do produkcji materiału przedstawionego w zadaniu 
oraz dwa związki, które powstają w wyniku jego rozkładu. 

A

A

A B

B

B

w pierwszym 
tygodniu

w drugim 
tygodniu

w czwartym 
tygodniu

bakteria 
oporna  

na antybiotyk

bakteria 
oporna  

na antybiotyk

bakteria 
oporna  
na antybiotyk

bakteria 
wrażliwa  
na antybiotyk
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Zadanie 4. 
Zanalizuj tekst, a następnie wykonaj polecenia.
„Klonowanie jest techniką, która umożliwia reprodukcję ssaków metodami pozapłciowymi i otrzymywanie 
genetycznie identycznych osobników. Uzyskanie w 1996 r. Dolly, klona owcy, było wydarzeniem 
przełomowym nie tylko w biotechnologii zwierząt. Klonowanie somatyczne wyodrębniło się wówczas jako 
nowy kierunek badań i wkrótce stało się jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin biotechnologii rozrodu. 
Chociaż efektywność klonowania somatycznego jest ciągle bardzo niska i nie przekracza 1–2% urodzonych 
zwierząt, to jednak w ciągu ostatnich lat sklonowano wiele gatunków ssaków, takich jak: krowa, owca, koza, 
świnia, królik, kot, mysz. Przedstawiona lista wciąż się wydłuża. Dla genetycznego doskonalenia zwierząt 
metoda klonowania jest mało przydatna, gdyż redukuje zmienność populacji będącej tego doskonalenia 
warunkiem. Klonowanie umożliwia powielanie zwierząt o szczególnej wartości genetycznej i użytkowej”.

B. Gajda, Z. Smorąg, Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu w zachowaniu  
bioróżnorodności zwierząt, „Biotechnologia” 4 (79), Łódź 2007, s. 62.

Zadanie 5. 
Aby zbadać aktywność wybranych genów, naukowcy w pewnym laboratoriom biotechnologicznym do 
genomu zarodków myszy dodali gen małego białka wykazującego naturalną fluorescencję, występującego 
u meduzy Aequorea victoria. Otrzymanie zmodyfikowanego w ten sposób organizmu wymaga wielu 
biotechnologicznych doświadczeń.
Ponumeruj etapy procesu modyfikacji genetycznej organizmu.

Etapy procesu modyfikacji genetycznej organizmu Numer

wszczepienie genu meduzy zarodkom myszy za pomocą specjalnych wektorów

powielenie wybranego genu dzięki łańcuchowej reakcji polimerazy

sekwencjonowanie DNA w celu odnalezienia genu warunkującego fluorescencję

„wycinanie” genów z genomu za pomocą enzymów restrykcyjnych

rozdzielenie pociętych genów za pomocą elektroforezy żelowej

a)  Podaj jeden sposób powstawania w środowisku naturalnym organizmów będących klonami.

b)  Określ cel klonowania zwierząt hodowlanych

 

 

c) Podaj dwie wady opisanej techniki klonowania.

1.  

2. 

d)  Uzasadnij za pomocą jednego argumentu słuszność rozwoju badań nad metodami klonowania 
zwierząt.  
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Zadanie 1.
Wyróżnia się trzy rodzaje różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową oraz ekosystemową. 
a) Przyporządkuj rodzajom różnorodności biologicznej (A–C) podane definicje (I–III).

Zadanie 2. 
Słowiński Park Narodowy został włączony do Światowego Rezerwatu Przyrody z powodu jego wartości 
przyrodniczej oraz dużej bioróżnorodności. Na terenie parku występuje 490 gatunków owadów oraz  
70 gatunków mięczaków. Wśród kręgowców odnotowano 60 gatunków ryb, 10 gatunków płazów,  
5 gatunków gadów, 270 gatunków ptaków oraz 52 gatunki ssaków.
Wykonaj na podstawie podanych informacji diagram słupkowy przedstawiający bioróżnorodność 
Słowińskiego Parku Narodowego.

A.  różnorodność genetyczna 
B.  różnorodność gatunkowa 
C.  różnorodność ekosystemowa

A.      B.   C. 

I.  bogactwo gatunków występujących na Ziemi 
II.  różnorodność gatunków na danym obszarze
III.  zmienność osobnicza w obrębie gatunku

b)  Przyporządkuj podanym przykładom odpowiedni poziom różnorodności biologicznej: genetycznej, 
gatunkowej lub ekosystemowej.

Przykład Poziom różnorodności biologicznej

odcinek DNA warunkujący niebieski kolor oczu

genom

lasy wilgotne strefy równikowej

biosfera

torfowisko

kolonia kormoranów nad jeziorem
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Zadanie 3. 
Na schemacie przedstawiono zmiany liczby rodzin 
systematycznych w poszczególnych erach geologicznych.
Wyjaśnij, czym są spowodowane spadki 
bioróżnorodności na Ziemi.

Zadanie 4. 
Różnorodność organizmów występujących na Ziemi nazywamy różnorodnością biologiczną.
Zaznacz dwa punkty zawierające prawdziwe informacje dotyczące różnorodności biologicznej.
A.   Ograniczone zasoby pokarmowe przyczyniają się do wzrostu konkurencji, czego efektem jest wzrost 

różnorodności biologicznej.
B.   W stabilnych warunkach środowiskowych dominują gatunki o szerokim zakresie tolerancji, co zwiększa 

bioróżnorodność.
C.  Im dalej od równika, tym różnorodność biologiczna jest mniejsza.
D.   Ukształtowanie powierzchni i wilgotność powietrza są istotnymi czynnikami decydującymi o liczbie 

gatunków w danym ekosystemie.
E.   Gwałtowne zmiany w ekosystemach zajmujących duże powierzchnie przyczyniają się do ich szybkiego 

zasiedlania, a przez to – do wzrostu bioróżnorodności.

Zadanie 5. 
Znaczenie różnorodności biologicznej można ocenić m.in. na podstawie jej wartości ekonomicznej.
Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania surowców naturalnych.

1.  

2. 

Zadanie 6. 
Na Ziemi można wyodrębnić obszary, na których bioróżnorodność jest największa, oraz obszary, na których 
bioróżnorodność jest najmniejsza.
Oceń prawdziwość zdań dotyczących przyczyn rozkładu bioróżnorodności na Ziemi. Wpisz 
w odpowiednim miejscu tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

P/F

1. Zmienność warunków środowiska na danym obszarze wpływa dodatnio na bioróżnorodność.

2. Dopływ energii słonecznej jest czynnikiem warunkującym rozkład bioróżnorodności.

3. Rozkład bioróżnorodności na Ziemi wynika ze zmienności warunków środowiska.

4. 
Dopływ energii słonecznej ma wpływ na bioróżnorodność, ponieważ im mniejszy dopływ 
energii, tym większa bioróżnorodność.

lic
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a 
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d
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n

[mln lat temu]
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Zadanie 1.
Wyginięcie jednego gatunku może mieć poważne konsekwencje dla całego ekosystemu. 
a) Zaznacz zdanie, które poprawnie definiuje zjawisko wtórnego wymierania.

A.  Jest skutkiem bezpośredniego konkurowania człowieka z innym gatunkiem o zasoby środowiska.
B.  Jest to wymieranie gatunków kluczowych w ekosystemie.
C.  Jest to wymieranie gatunków w wyniku efektu kaskadowego.
D.  Jest bezpośrednim skutkiem działania gatunków inwazyjnych w środowisku.

b) Wyjaśnij pojęcie gatunku zwornikowego oraz konsekwencje jego wyginięcia dla ekosystemu.

c) Wymień po dwa przykłady gatunków, które wyginęły w Polsce oraz na świecie.

Polska: 1.     2. 

Świat: 1.     2. 

Zadanie 2. 
Główną przyczyną współczesnego wymierania gatunków, w odróżnieniu od wcześniejszych spadków 
różnorodności biologicznej, jest działalność człowieka.
a)  Zaznacz dwie najważniejsze przyczyny spowodowanego przez człowieka spadku różnorodności 

biologicznej.
A.  kolekcjonowanie rzadkich gatunków chrząszczy i motyli
B.  wprowadzenie do ekosystemów gatunków obcych
C.  karczowanie lasów pod obszary rolnicze i miasta
D.  bezpośrednie konkurowanie człowieka z innymi gatunkami
E.  prowadzenie intensywnego rybołówstwa na morzach

b) Wyjaśnij, w jaki sposób fragmentacja ekosystemów wpływa na spadek bioróżnorodności. 

c)  Podaj dwie inne różnice między wymieraniem współczesnym a wcześniejszymi spadkami 
różnorodności biologicznej. Wyjaśnij, na czym te różnice polegają.

1.  

2. 

d)  Wyjaśnij, w jaki sposób przez rywalizowanie z innymi gatunkami o zasoby przyrody człowiek 
przyczynia się do zmniejszania bioróżnorodności.
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Zadanie 3. 
Intensywny rozwój rolnictwa przyczynił się do poważnych zmian we wszystkich typach środowisk 
przyrodniczych. 
Zaznacz działania mające na celu zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej.
A.  wysiewanie ziarna z własnych upraw
B.  tworzenie zadrzewień śródpolnych
C.  zaorywanie miedz dzielących pola uprawne
D.  stosowanie nawozów naturalnych zwiększających ilość plonów
E.  utrzymywanie naturalnych cieków wodnych
F.  wykorzystywanie intensywnych metod upraw roślin i hodowli zwierząt

Zadanie 4. 
Człowiek celowo lub przypadkowo wprowadza do ekosystemu obce gatunki, które naturalnie nie występują 
w danym środowisku. 
Zaznacz dwa poprawne stwierdzenia dotyczące gatunków inwazyjnych.
A.   Gatunki obce, które stanowią zagrożenie dla gatunków występujących na danym terenie, nazywamy 

gatunkami inwazyjnymi.
B.   Wypieranie rodzimych gatunków przez gatunki inwazyjne prowadzi do zmniejszenia liczby gatunków na 

Ziemi.
C.  Przykładami gatunków inwazyjnych są szpak (w Europie) i barszcz Sosnowskiego (w Polsce).
D.  Gatunki inwazyjne szybko się rozmnażają, ponieważ nie mają naturalnych wrogów na danym terenie.

Zadanie 5. 
Mieczyk błotny i rogownica alpejska znajdują się w Polskiej czerwonej księdze roślin, a głuszec i wąż 
Eskulapa w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. 
Oceń prawdziwość zdań dotyczących opisanych gatunków. Wpisz w odpowiednim miejscu tabeli  
literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

P/F

1. Liczebność populacji tych gatunków rośnie.

2. Opisane gatunki występują w ekosystemach bardzo często spotykanych w Polsce.

3. Opisanym gatunkom grozi wyginięcie.

4. 
Polska czerwona księga roślin i zwierząt zawiera informacje o miejscu występowania 
zagrożonych gatunków.

Zadanie 6. 
Rozwój współczesnego rolnictwa w znacznym stopniu przyczynia się do spadku bioróżnorodności na 
wszystkich jej poziomach.
Przyporządkuj poziomom bioróżnorodności (A–C) podane skutki intensywnego rolnictwa (I–III).
A.  poziom genetyczny
B.  poziom gatunkowy
C.  poziom ekosystemowy

A.  B.  C. 

I.  zmniejszenie wielkości naturalnych ekosystemów
II.  obecność w ekosystemie nowych odmian i ras
III.  zatrucie roślin i zwierząt środkami chemicznymi
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Zadanie 1.

Zadanie 2. 
Płetwal błękitny jest największym zwierzęciem na 
świecie. Ma 30 m długości i waży ok. 150 t. W ubiegłym 
wieku odłowiono i zabito 300 000 osobników, przez 
co populacja tego gatunku zmniejszyła się do zaledwie 
kilkuset osobników. Patrząc jedynie z ekonomicznego 
punktu widzenia, okazuje się, że przy pewnej wysokości 
ceny za mięso i olej wielorybi bardziej „opłaca się” 
wybicie pozostałej populacji i zainwestowanie pieniędzy 
na giełdzie niż odnowienie populacji i wprowadzenie 
rozsądnych limitów odłowów.

Oceń, czy wartość ekonomiczna gatunku powinna być głównym motywem do podjęcia działań 
mających na celu jego ochronę. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Puszcza Białowieska jest ostatnim naturalnym lasem o charakterze pierwotnym w Europie. Na tym terenie 
znajduje się Białowieski Park Narodowy, który jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym  
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na fotografii przedstawiono fragment Puszczy Białowieskiej.

Podaj motywy ochrony obszaru Puszczy Białowieskiej.

Motyw naukowy: 

Motyw estetyczny: 

Motyw etyczny: 

Motyw patriotyczny: 

Motyw ekonomiczny: 
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Zadanie 4. 
Obecnie ochrona przyrody ma na celu przede wszystkim ochronę różnorodności biologicznej, która 
zapewnia stabilność ekosystemów. 
a) Zaznacz punkty, w których wymieniono działania mające na celu ochronę przyrody.

A.  wprowadzenie zakazu wstępu do lasu, który jest siedliskiem rzadkich gatunków grzybów
B.  zakładanie oczyszczalni ścieków
C.  okresowa wycinka drzewostanów
D.  odławianie osobników gatunków ginących, a następnie hodowanie ich w niewoli
E.  zabezpieczanie starych, potężnych drzew
F.  wprowadzenie nakazu segregowania odpadów

b) Wyjaśnij, dlaczego stabilność ekosystemów jest głównym celem ochrony przyrody.

Zadanie 5. 
Istnieje wiele koncepcji ochrony przyrody, które różnie postrzegają sposób zarządzania przyrodą. Należą do 
nich hipotezy Gai oraz Medei. 
Wskaż, której hipotezy dotyczą wymienione twierdzenia. Wstaw znak X w odpowiednich miejscach tabeli. 

Twierdzenie
Hipoteza  

Gai
Hipoteza 

Medei

Organizmy występujące na Ziemi są w stanie dynamicznej równowagi.

Organizmy eksploatują środowisko naturalne, prowadząc do jego 
niszczenia.

Procesy zachodzące w przyrodzie ożywionej prowadzą do 
samounicestwienia życia na Ziemi.

Ziemia to żywy organizm.

Ochrona przyrody powinna polegać na ograniczeniu wpływu człowieka 
na procesy przyrodnicze.

Ochrona przyrody powinna polegać na ścisłej kontroli człowieka nad 
procesami przyrodniczymi.

Zadanie 3. 
W Dolinie Chochołowskiej położonej w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego są prowadzone liczne 
badania naukowe. Ich przykładem jest ocena wpływu wypasania lub zaniechania wypasania owiec na tym 
terenie. 
Uzasadnij konieczność prowadzenia badań naukowych w celu ochrony przyrody.
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Biologia na czasie
Karty pracy ucznia to publikacja zawierająca ponad 140 zadań skorelowanych z podręcznikiem  
Biologia na czasie do zakresu podstawowego. Zadania te pozwolą Ci nie tylko utrwalić wiedzę  
zdobytą na lekcjach biologii, lecz także wykształcić takie umiejętności, jak: analityczne myślenie,  
odczytywanie informacji zapisanych w postaci schematów czy tabel oraz sporządzanie diagramów.

Zadania podsumowujące 
pomagają powtórzyć materiał oraz 
przygotować się do sprawdzianów.

Kontakt z wydawnictwem:

Centrum Kontaktu:  801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) 

58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

strona internetowa: www.nowaera.pl

e-mail: nowaera@nowaera.pl

Vademecum 

Porządkujesz wiadomości  
i poznajesz sposoby rozwiązywania 
zadań typu maturalnego.

Zadania i arkusze maturalne 

Ćwiczysz umiejętności sprawdzane  
na maturze. Oswajasz się z formą  
egzaminu i sprawdzasz swój poziom 
przygotowania.

Tuż przed egzaminem

Powtarzasz i utrwalasz najważniejsze 
wiadomości oraz umiejętności tuż 
przed maturą.

MAKSYMALNIE MATURALNIE
Od wiedzy po umiejętności
Wyjątkowe publikacje oferujące praktyczne i efektywne 
przygotowanie do matury, w pełni dostosowane do nowej 
formuły egzaminu.

terazmatura.pl

Odczytywanie i analizowanie informacji przedstawionych 
w różnych formach, a następnie formułowanie zwięzłych 
odpowiedzi i właściwych argumentów to kluczowe 
umiejętności przydatne na każdym etapie kształcenia.
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