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Biologia – poziom rozszerzony 
Liceum III, zadania na styczeń 

 

Biotechnologia i inżynieria genetyczna 
 
 
 
Wymogi podstawy programowej: 
 

Biotechnologia, inżynieria genetyczna: 
 
Poziom podstawowy. Uczeń: 
1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przykłady 

produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery); 

2) wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania; 

wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”; 

3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do 

mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem 

transformowanych mikroorganizmów; 

4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin 

transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla 

celów przemysłowych; 

5) opisuje klonowanie ssaków; 

6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka); 

7) wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w których 

warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA; 

8) wyjaśnia istotę terapii genowej. 
 
Poziom rozszerzony. Uczeń: 
1) przedstawia najważniejsze typy enzymów stosowanych w inżynierii genetycznej (enzymy 

restrykcyjne, ligazy, polimerazy DNA); 

2) przedstawia istotę procedur inżynierii genetycznej (izolacji i wprowadzania obcego genu 

do organizmu); 

3) przedstawia zasadę metody PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) i jej zastosowanie; 

4) przedstawia sposoby oraz cele otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt; 

5) przedstawia procedury i cele doświadczalnego klonowania organizmów, w tym ssaków; 

6) przedstawia sposoby i cele otrzymywania komórek macierzystych; 

7) przedstawia różnorodne zastosowania metod genetycznych, m.in. w kryminalistyce i 

sądownictwie, diagnostyce medycznej i badaniach ewolucyjnych; 

8) dyskutuje problemy etyczne związane z rozwojem inżynierii genetycznej i biotechnologii, 



2 

w tym przedstawia kontrowersje towarzyszące badaniom nad klonowaniem terapeutycznym 

człowieka i formułuje własną opinię na ten temat; 

9) przedstawia perspektywy zastosowania terapii genowej; 

10) przedstawia projekt poznania genomu ludzkiego i jego konsekwencje dla medycyny, 
zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych. 

 
Zadanie 1. 
Jeden cykl reakcji PCR składa się z trzech etapów, podczas których zmieniana jest temperatura 
mieszaniny reakcyjnej (95°C, 54°C i 72°C). 
 
a) Wyjaśnij krótko, co dzieje się w mieszaninie na poszczególnych etapach łańcuchowej reakcji 

polimerazy. 

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

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

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

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

3. …......................................................................................................................... .................................................................. 

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

 

b) Podaj, w jak nazywa się organizm z którego pozyskano polimerazę DNA Taq i opisz, w jakim 

środowisku ten organizm żyje. 

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

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

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

. 

 
c) Podaj 3 przykłady zastosowania PCR. 

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

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

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

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

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

.. 

 

Zadanie 2 
Opisz krótko, jak działają enzymy stosowane w inżynierii genetycznej: 

1. enzymy restrykcyjne …............................................................................................................................................. 

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

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

2. ligazy - ….......................................................................................................................................... ................................. 

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

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

. 

3. polimerazy DNA - ….................................................................................................................................................... 

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

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

. 

 
Zadanie 3 (matura 2005) 

Pewien gatunek bakterii produkuje substancję Bt, która jest trująca m.in. dla larw stonki 

ziemniaczanej, a nie jest szkodliwa dla ludzi. W zwalczaniu stonki ziemniaczanej substancję tę 

można stosować w sposób tradycyjny (opryskiwanie upraw ziemniaków) lub zastosować metodę 

genetycznej modyfikacji ziemniaków. 

Wyjaśnij, na czym, w tym przypadku, polega metoda genetycznej modyfikacji roślin, oraz 

uzasadnij, że metoda genetyczna mniej szkodzi środowisku niż Bt użyte tradycyjnie. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 4 (matura 2018) 

Obecnie głównym źródłem enzymów stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki są 

rekombinowane mikroorganizmy. Preparaty enzymatyczne dodawane do pasz mają zdolność 

rozkładu, np. celulozy, skrobi i pektyn. Natomiast w produkcji środków piorących stosuje się lipazy  

i proteinazy, które zwiększają ich efektywność i pozwalają na pranie w niższej temperaturze. Środki  

piorące wzbogacone w enzymy zawierają mniejszą ilość fosforanów niż jeszcze 20 lat temu. 

 

a) Wyjaśnij, dlaczego wzbogacanie pasz pochodzenia roślinnego w preparaty enzymatyczne 

skutkuje przyspieszonym wzrostem hodowanych zwierząt, zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej. W 

odpowiedzi uwzględnij właściwości preparatów enzymatycznych. 

 

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

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

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

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

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

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

 

b) Podaj przykład korzyści dla środowiska naturalnego wynikającej ze stosowania środków 

piorących zawierających enzymy. 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 5 (matura 2013) 
Na rysunku przedstawiono etapy klonowania pierwszego ssaka, w wyniku którego powstała 
słynna owca Dolly. 

 
 
a) Uporządkuj wymienione w tabeli czynności, tak aby odpowiadały kolejnym etapom 
klonowania. Wpisz odpowiednio numery 2–6. 
 

Opis czynności Numer 
etapu 

Przeniesienie zarodka do macicy kolejnej owcy rasy szkockiej.  

Pobudzanie podziałów komórkowych oocytu impulsem elektrycznym.  

Hodowanie zarodka we wczesnym stadium rozwojowym w warunkach 
laboratoryjnych. 

 

Pobranie oocytu od owcy rasy szkockiej, usunięcie z niego jądra komórkowego. 1 

Pobranie komórki somatycznej od owcy rasy fińskiej i przeniesienie jej jądra 
komórkowego do oocytu owcy rasy szkockiej 

 

Otrzymanie klonu.  

 
b) Zaznacz owcę, której klonem była owca Dolly. Odpowiedź uzasadnij. 
 
A. owca rasy fińskiej       B. owca rasy szkockiej       C. zastępcza matka owca rasy szkockiej 
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Uzasadnienie ...................................................................................................................................................................... 

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

 
Zadanie 6 (matura 2007) 
Osiągnięciem inżynierii genetycznej jest opracowanie technik, dzięki którym otrzymuje się 
organizmy transgeniczne. 
 
Zaznacz dokończenie zdania spośród A – D, które poprawnie definiuje organizmy 
transgeniczne. Są to organizmy 
A. do których genomu zostały sztucznie wprowadzone fragmenty DNA innego gatunku. 
B. których komórki płciowe mają zmieniony DNA na skutek działania czynników 
mutagennych. 
C. o jednakowym składzie genetycznym, posiadające cząsteczki DNA o takiej samej sekwencji 
nukleotydów. 
D. których potomstwo ma zmienione DNA w porównaniu do organizmów rodzicielskich. 
 
Zadanie 7 

Wymień po 2-3 przykłady roślin, zwierząt i bakterii zmienionych genetycznie (opisz krótko, 

mechanizm i cel modyfikacji). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


