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Biologia – poziom rozszerzony 
Liceum III, zadania na kwiecień 

 

Ewolucjonizm, historia życia na Ziemi i antropogeneza 
 
 
 
Wymogi podstawy programowej: 
 

 
Materiał powtórzeniowy z gimnazjum. 
Ewolucja życia. Uczeń: 
1) wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu; 
2) wyjaśnia na odpowiednich przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny, oraz podaje różnice między 
nimi; 
3) przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych. 
 

Liceum. 
Źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji. Uczeń: 
1) przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji 
(budowa, rozwój i zapis genetyczny organizmów, skamieniałości, obserwacje doboru w 
naturze); 
2) podaje przykłady działania doboru naturalnego (melanizm przemysłowy, uzyskiwanie 
przez bakterie oporności na antybiotyki itp.); 
3) przedstawia znaczenie skamieniałości jako bezpośredniego źródła wiedzy o przebiegu 
ewolucji organizmów oraz sposób ich powstawania i wyjaśnia przyczyny 
niekompletności zapisu kopalnego; 
4) odczytuje z drzewa filogenetycznego relację pokrewieństwa ewolucyjnego gatunków, 
zapisuje taką relację przedstawioną w formie opisu, schematu lub klasyfikacji. 
2. Dobór naturalny. Uczeń: 
1) wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w powstawaniu zmienności, która 
jest surowcem ewolucji; 
2) przedstawia mechanizm działania doboru naturalnego i jego rodzaje (stabilizujący, 
kierunkowy, różnicujący), omawia skutki doboru w postaci powstawania adaptacji u 
organizmów; 
3) przedstawia adaptacje wybranych (poznanych wcześniej gatunków) do życia w 
określonych warunkach środowiska. 
3. Elementy genetyki populacji. Uczeń: 
1) definiuje pulę genową populacji; 
2) przedstawia prawo Hardy'ego-Weinberga i stosuje je do rozwiązywania prostych 
zadań (jeden locus, dwa allele); 
3) wykazuje, że na poziomie genetycznym efektem doboru naturalnego są zmiany 



2 

częstości genów w populacji; 
4) wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują 
się allele warunkujące choroby genetyczne - recesywne (np. mukowiscydoza), 
współdominujące (np. anemia sierpowata), dominujące (np. pląsawica Huntingtona); 
5) przedstawia warunki, w których zachodzi dryf genetyczny i omawia jego skutki. 
4. Powstawanie gatunków. Uczeń: 
1) wyjaśnia, na czym polega biologiczna definicja gatunku (gatunek jako zamknięta pula 
genowa), rozróżnia gatunki biologiczne na podstawie wyników odpowiednich badań 
(przedstawionych w formie opisu, tabeli, schematu itd.); 
2) przedstawia mechanizm powstawania gatunków wskutek izolacji geograficznej i rolę 
czynników zewnętrznych (zlodowacenia, zmiany klimatyczne, wędrówki kontynentów) 
w powstawaniu i zanikaniu barier; 
3) wyjaśnia różnicę między specjacją allopatryczną a sympatryczną. 
5. Pochodzenie i rozwój życia na Ziemi. Uczeń: 
1) przedstawia, w jaki sposób mogły powstać pierwsze organizmy na Ziemi, odwołując 
się do hipotez wyjaśniających najważniejsze etapy tego procesu: syntezę związków 
organicznych z nieorganicznymi, powstanie materiału genetycznego („świat RNA”), 
powstanie komórki („koacerwaty”, „micelle lipidowe”); 
2) przedstawia rolę czynników zewnętrznych w przebiegu ewolucji (zmiany klimatyczne, 
katastrofy kosmiczne, dryf kontynentów); 
3) opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna; podaje 
przykłady konwergencji i dywergencji; identyfikuje konwergencje i dywergencje na 
podstawie schematu, rysunku, opisu itd.; 
4) porządkuje chronologicznie najważniejsze zdarzenia z historii życia na Ziemi, podaje 
erę, w której zaszły (eon w wypadku prekambru). 
6. Antropogeneza. Uczeń: 
1) przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi, 
zwłaszcza małpami człekokształtnymi; 
2) przedstawia zmiany, jakie zaszły w trakcie ewolucji człowieka; 
3) wymienia najważniejsze kopalne formy człowiekowate (australopiteki, człowiek 
zręczny, człowiek wyprostowany, neandertalczyk), porządkuje je chronologicznie i 
określa ich najważniejsze cechy (pojemność mózgoczaszki, najważniejsze cechy kośćca, 
używanie narzędzi, ślady kultury). 

 
Zadanie 1 (matura 2006) 
Zjawisko melanizmu przemysłowego zaobserwowano po raz pierwszy u motyla zwanego 
włochaczem nabrzozakiem (Biston betularia). W czasach, gdy przemysł nie był jeszcze tak 
rozwinięty jak obecnie, podstawowe ubarwienie tego motyla było jasne. Osobniki z mutacją 
powodującą ciemne zabarwienie były rzadkością, gdyż siadając na korze brzóz pokrytej 
porostami były łatwiej dostrzegane i częściej zjadane przez ptaki. Obecnie w rejonach 
uprzemysłowionych kora drzew jest pozbawiona porostów i ciemna, a osobniki ciemno 
ubarwione – częściej spotykane. 
 
Określ, jaki mechanizm ewolucji spowodował częstsze występowanie form ciemnych motyla i 
wyjaśnij, jakie znaczenie dla nich ma fakt, iż obecnie kora drzew w rejonach 
uprzemysłowionych jest ciemna. 
 
............................................................................................................................. .................................................................... 

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

................................................................................................................................................................,….............................. 

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

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

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

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

 
Zadanie 2 (matura 2005) 
Wiele wskazuje na to, że nie tylko wśród naszych przodków były formy chodzące na dwóch 
nogach, np. ramapitek żyjący przez ponad 10 mln lat na sawannie był dwunożny. Jego 
potomkiem jest żyjący dziś na drzewach orangutan. Gdy ramapitek w wędrówce na wschód 
dotarł do dżungli malajskiej, musiał zarzucić swą – nieprzydatną w tych warunkach – 
dwunożność. Życie na drzewach nie jest gorsze niż na ziemi, a na pewno bezpieczniejsze. W 
ewolucji nie liczy się „status” lecz „skuteczność”. 
Wyjaśnij znaczenie słowa „skuteczność” w zastosowaniu do procesu ewolucji. 

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

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

. 

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

. 

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

. 

 
Zadanie 3 (matura 2006 próbna) 
Na rysunkach przedstawiono czaszki goryla i człowieka. 
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Na podstawie analizy rysunków podaj trzy swoiste, charakterystyczne (tylko dla niej), cechy 
budowy czaszki człowieka. 
  
1.  ................................................................................................................................................. 

2.  ......................................................................................................................... ........................ 

3.  ......................................................................................................................... ........................ 

 
Zadanie 4 
Krótko scharakteryzuj rodzaje doboru naturalnego. 

Dobór stabilizujący - ….............................................................................................................................. .................... 

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

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

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

Dobór kierunkowy - ….............................................................................................................................................. ...... 

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

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

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

.Dobór rozrywający - .….................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
Zadanie 5 
Wyjaśnij, w jaki sposób mogły w przyrodzie pojawić się zachowania altruistyczne. 

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 6 
Wyjaśnij, kiedy populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej. Zastanów się, czy taki 
stan jest powszechny w przyrodzie. 
 
…............................................................................................................................ ....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 

Zadanie 7 
Wymień i krótko opisz czynniki wpływające na tempo ewolucji: 

1. …......................................................................................................................... .................................................................. 

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

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

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

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

... 

2. …............................................................................................................................................................... ............................ 

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

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

.. 

 

3............................................................................................................................ .................................................................. 

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

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

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

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

.... 

 
Zadanie 8 
Wymień i krótko opisz etapy specjacji allopatrycznej. 
 
…............................................................................................................................ ....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 
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Zadanie 9 (matura 2019) 
Mechanizmy izolacji rozrodczej ograniczają przepływ genów pomiędzy blisko 
spokrewnionymi gatunkami. Wytworzone w ten sposób bariery dzielimy na: prezygotyczne i 
postzygotyczne. Poniżej przedstawiono przykłady mechanizmów izolacji rozrodczej 
spokrewnionych gatunków. 
 
1. Mieszaniec międzygatunkowy zamiera na wczesnym etapie rozwoju. 
2. Gamety blisko spokrewnionych gatunków są chemicznie niezgodne. 
3. Spokrewnione gatunki odbywają gody w różnym czasie. 
4. Mieszaniec międzygatunkowy przeżywa, lecz jest niezdolny do rozrodu. 
 
Spośród wymienionych mechanizmów izolacji rozrodczej (1–4) wybierz i zapisz numery tych, 
które tworzą bariery prezygotyczne. 
 
Bariery prezygotyczne:  .............................................................................. 
 
Zadanie 10 (matura 2018) 
W jeziorach Ameryki Północnej występują dwie formy ciernika (Gasterosteus aculeatus) 
przystosowane do odżywiania się odmiennym pokarmem: jedna żyje przy dnie, druga – w toni 
wodnej. Różnią się one kształtem i wielkością ciała. Ta ostatnia różnica jest też przyczyną 
izolacji rozrodczej – pary dobierają się według podobnej wielkości ciała. 

Na podstawie: H. Krzanowska i inni, Zarys mechanizmów ewolucji, Warszawa 2002. 
 
Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania. Opisany przykład zachowań ciernika może 
wskazywać na rozpoczynającą się 
 
A. izolację geograficzną. 
B. specjację allopatryczną. 
C. specjację sympatryczną. 
D. specjację parapatryczną. 
 
 


