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Biologia – poziom rozszerzony 
Liceum III, zadania na listopad 

 

Budowa i rola kwasów nukleinowych. Replikacja DNA, 
geny i genomy, kod genetyczny i ekspresja genów. 

 
 
 
Wymogi podstawy programowej: 
 

Genetyka: 
 
Materiał powtórzeniowy z gimnazjum. Uczeń: 
1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę 

chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 

2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu 

(replikacji) DNA; 

3) przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny); 

wyjaśnia różnicę pomiędzy informacją genetyczną a kodem genetycznym; 

4) przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą; 

 
Liceum. Uczeń: 
VI. Genetyka i biotechnologia. 
1. Kwasy nukleinowe. Uczeń: 

1) przedstawia budowę nukleotydów; 

2) przedstawia strukturę podwójnej helisy i określa rolę wiązań wodorowych w jej 

utrzymaniu; 

3) wykazuje rolę podwójnej helisy w replikacji DNA oraz określa polimerazę DNA jako 

enzym odpowiedzialny za replikację; uzasadnia znaczenie sposobu syntezy DNA (replikacji 

semikonserwatywnej) dla dziedziczenia informacji; 

4) opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA i RNA; 

5) przedstawia podstawowe rodzaje RNA występujące W komórce (mRNA, rRNA i tRNA) 

oraz określa ich rolę. 

2. Cykl komórkowy. Uczeń: 

1) przedstawia organizację DNA w genomie (helisa, nukleosom, chromatyda, chromosom); 

2) opisuje cykl komórkowy, wymienia etap, w którym zachodzi replikacja DNA, uzasadnia 

konieczność podwojenia ilości DNA przed podziałem komórki; 

3) opisuje budowę chromosomu (metafazowego), podaje podstawowe cechy kariotypu 

organizmu diploidalnego; 

4) podaje różnicę między podziałem mitotycznym a mejotycznym i wyjaśnia biologiczne 

znaczenie obu typów podziału; 

5) analizuje nowotwory jako efekt mutacji zaburzających regulację cyklu komórkowego. 
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3. Informacja genetyczna i jej ekspresja. Uczeń: 

1) wyjaśnia sposób kodowania porządku aminokwasów w białku za pomocą kolejności 

nukleotydów w DNA, posługuje się tabelą kodu genetycznego; 

2) przedstawia poszczególne etapy prowadzące od DNA do białka (transkrypcja, translacja), 

uwzględniając rolę poszczególnych typów RNA oraz rybosomów; 

3) przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u organizmów eukariotycznych; 

4) przedstawia potranslacyjne modyfikacje białek (fosforylacja, glikozylacja); 

5) porównuje strukturę genomu prokariotycznego i eukariotycznego. 

4. Regulacja działania genów. Uczeń: 

1) przedstawia teorię operonu; 

2) wyjaśnia, na czym polega kontrola negatywna i pozytywna w operonie; 

3) przedstawia sposoby regulacji działania genów u organizmów eukariotycznych. 

 
Zadanie 1 
1. Wyjaśnij krótko, na czym polega komplementarność zasad. 

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

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

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

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

Zadanie 2. 
1. W łańcuchu polinukleotydowym reszta kwasu fosforowego przyłącza się do ….......................... 
następnego nukleotydu. 
 
2. Podaj nazwy elementów oznaczonych na 
schemacie literami B i C (1 pkt) 
 
A: zasada azotowa 
B: …............................. 
C …............................... 
 
3. a) Uzupełnij schemat, wpisując odpowiednie litery: 

 
A – adenina 
G – guanina 
C- cytozyna 
T – tymina 

 
b) Zaznacz kreskami wiązania wodorowe łączące pary zasad 
(podwójne i potrójne). 
c) Obwiedź linią jeden nukleotyd. 
 
 
Zadanie 3. (matura 2007) 
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Na rysunku przedstawiono schemat cząsteczki DNA. 
Opisz sposób, w jaki utrzymywana jest dwuniciowa struktura 
cząsteczki DNA. 

…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
................................. 
 
Zadanie 4. (na podstawie zadania maturalnego z 2006 roku) 
Poniżej przedstawiono dwie (A i B) sekwencje nukleotydów w mRNA. 
 
A)   UUC UAC ACC CCG GAU 
B)   UUU UAU ACG CCC GAC 
 
Ustal, na podstawie tabeli kodu genetycznego, czy podane sekwencje (A i B) kodują takie 
same, czy różne odcinki polipeptydów. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 
................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. .......................... 
 
Zadanie 5. (zadanie maturalne z 2006) 
Oceń podane w tabeli stwierdzenia w kategorii prawda (P) fałsz (F). Odpowiednią literę wpisz 
obok każdego stwierdzenia. 
 

1. Procesy transkrypcji i translacji zlokalizowane są w jądrze komórkowym.  

2. W procesie transkrypcji powstaje cząsteczka RNA.  

3. Cząsteczka mRNA stanowi matrycę, na podstawie której powstaje polipeptyd.  

4. Każda cząsteczka tRNA może przenosić dowolny aminokwas.  

 
Zadanie 6. (zadanie maturalne z 2006) 
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. 
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Podaj cechę kodu genetycznego, od której odstępstwa zostały przedstawione w tekście.   
 
............................................................................................................................. ...................................................................... 

Zadanie 7 (matura 2018 r.). 

Ekspresja genów to wieloetapowy proces prowadzący do ujawnienia informacji zawartej w 
genie, odczytywanej w procesie transkrypcji i wykorzystywanej do syntezy białka w procesie 
translacji. Na schemacie przedstawiono sposób regulacji ekspresji genów u bakterii na 
przykładzie operonu laktozowego. 

 

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące regulacji ekspresji genów operonu laktozowego u 
bakterii są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 
 

1. Represor – białko kodowane przez gen regulatorowy – łączy się ze swoistym 
miejscem DNA i zapobiega transkrypcji określonych genów. 

P F 

2. Synteza enzymów rozkładających laktozę zachodzi w odpowiedzi na 
pojawienie się laktozy w pożywce. 

P F 

3. Po zniesieniu represji dochodzi do transkrypcji operatora i trzech genów 
struktury. 

P F 

 
Zadanie 8 (matura 2007) 
Naukowcy zebrali materiał genetyczny pewnego wirusa. Wyniki swoich badań przedstawili w 
tabeli. 

Rodzaj nukleotydu Procentowa zawartość nukleotydu w 
badanym materiale genetycznym 

A (adeninowy) 10 
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G (guaninowy) 50 

C (cytozynowy) 20 

T (tyminowy) 20 

 
Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań określ rodzaj: 
a) kwasu nukleinowego (RNA, czy DNA), który jest materiałem genetycznym tego wirusa: 
…............................................................... 
b) cząsteczki (jednoniciowa, czy dwuniciowa), którą ma kwas nukleinowy tego wirusa: 
…..................................................................... 
 
Każdą z odpowiedzi uzasadnij jednym argumentem. 

 


