
Karta pracy – wirusy, bakterie, protisty, grzyby 
 

Rozwiązane karty pracy proszę przesyłać do 10. 11. 2020r.  

 

Zadanie 1. (2 pkt) Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej 

jelita grubego człowieka (i − w niewielkich ilościach − jelita cienkiego). Jednak niektóre szczepy E. coli, w 

wyniku nabycia nowych cech, są chorobotwórcze dla człowieka. Przykładowo: enterotoksyczny szczep E. 

coli (ETEC) jest najczęstszą przyczyną tzw. biegunki podróżnych. Bakterie te, po dostaniu się do jelita 

cienkiego, przylegają do komórek nabłonka i uwalniają do jelita toksyczne białka, powodujące zakłócenia 

działania pomp jonowych w komórkach nabłonka i utratę wody przez te komórki. Inny eneteropatogenny 

szczep E. coli (EPEC), również wywołujący biegunkę, wiąże się z komórkami nabłonka jelita i przez 

specjalnie utworzony kanał wstrzykuje białkowe toksyny do wnętrza komórek nabłonka. Toksyny szczepu 

EPEC są przyczyną złej absorpcji wody.  

Na podstawie analizy tekstu uzupełnij tabelę, w której porównasz miejsce i skutki działania toksyn 

wytwarzanych przez szczepy E. coli ETEC i E. coli EPEC w jelicie człowieka. 

 

 
 

Zadanie 2. (2 pkt) Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są nosicielami HCV – wirusa powodującego 

wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C). Każdego roku rośnie liczba nosicieli wirusa, rośnie też 

zagrożenie epidemiologiczne. Wirus ten przenosi się podczas kontaktu krwi osoby zdrowej z krwią 

nosiciela. Sformułuj dwa zalecenia, które zmniejszają ryzyko zakażenia wirusem HCV podczas 

zabiegów medycznych.  

 

Zadanie 3. (1 pkt) Sok żołądkowy człowieka ma pH zwykle w granicach 2–3, które jest zabójcze dla bakterii 

trafiających do żołądka wraz z pokarmem. Okazało się, że bakterie Helicobacter pylori są oporne na 

działanie kwasu żołądkowego. Wytwarzają one ogromne ilości enzymu ureazy, który rozkłada powszechnie 

występujący w organizmie człowieka mocznik i uwalnia amoniak. Amoniak z kolei wiąże kationy 

wodorowe (tworząc jony NH4 + ) i zobojętnia środowisko wokół bakterii. Wyjaśnij znaczenie opisanego 

procesu dla przeżycia bakterii Helicobacter pylori w żołądku.  

 

Zadanie 4. (3 pkt) Poniżej wymieniono w przypadkowej kolejności etapy cyklu życiowy bakteriofaga T4 

atakującego bakterię Escherichia coli.  

1. Replikacja DNA wirusa i synteza białek kapsydowych. 

2. Adsorpcja wirusa na powierzchni komórki bakterii. 

3. Rozkład DNA bakterii i przejęcie kontroli nad komórką przez DNA wirusa. 

4. Wstrzyknięcie DNA wirusa do wnętrza komórki bakterii. 

5. Liza komórki bakterii i uwolnienie wirusów potomnych. 

6. Samorzutne składanie wirionów. 

a) Uporządkuj podane etapy w taki sposób, aby przedstawiały prawidlową kolejność etapów 

infekcji faga.  

b) Określ czy jest to cykl lityczny czy lizogeniczny. Odpowiedź uzasadnij.  

c) Które z wymieninych poniżej określeń jest bardziej poprawne? Odpowiedź uzasadnij.  

       namnażanie wirusów, rozmnażanie się wirusów 

 



Zadanie 5. (3 pkt) Schemat przedstawia różne formy morfologiczne bakterii. 

 

     A                                   B             C              D                    E 

a) Nazwij formy morfologiczne bakterii przedstawione na schemacie.  

b) Przyprządkuj odpowiedni czynnik zakaźny, wybierając z przedstawionych na schematach A, B, C, D 

i E do każdej z wymienionych chorób bakteryjnych: wąglik, cholera, bolerioza  

Zadanie 6. (4 pkt) Przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania. 

                                                            

a) Wymień jeden gatunek grzyba, u którego 

możliwe jest zajście procesu przedstawionego na 

rysunku. 

b) Czym różni się przedstawiony proces 

u borowika szlachetnego ? 

c) Jakim numerem (numerami) 

oznaczono strzępkę (strzępki) w fazie 

diploidalnej?  

d) Nazwij typ procesu płciowego, który 

występuje u przedstawionego na rysunku 

grzyba.  

 

Zadanie 7. (1 pkt) Poniżej wymieniono przykłady procesów przeprowadzanych przez organizmy. 

 

I.Frmentacja,  II. Chemosynteza,  III. Asymilacja azotu,  IV. Rozkład substancji organicznych 

Wskaż procesy zachodzące zarówno u bakterii, jak i u grzybów. 

A. Tylko I i IV 

B. Tylko I i II 

C. Tylko II i III 

D. I, II, III i IV 

 

 


