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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Data .............
Liczba punktów ...... / 13

Zaznacz dwa punkty, w których podano możliwości komórki w zakresie regulowania
reakcji przebiegających z udziałem enzymów.
A. Hamowanie enzymów przez substancje zwane aktywatorami.
B. Zmiana warunków środowiska.
C. Synteza tego samego enzymu we wszystkich komórkach organizmu. 
D. Regulowanie szlaków przez ujemne sprzężenie zwrotne.
E. Pobudzanie enzymów przez substancje zwane inhibitorami.

(.../1 pkt)

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli
jest fałszywe.

Aktywator może utrzymywać odpowiednią strukturę przestrzenną białka
enzymatycznego. P F

Jony metali takich jak: Mg2+, Zn2+, Ca2+, Fe2+, Cu2+ mogą być przykładem
związków, które pobudzają działanie enzymów.

P F

Aktywatory to substancje umożliwiające działanie enzymów poprzez udział
w przeprowadzanej przez nie reakcji. P F

(.../1 pkt)

b) Określ, który typ inhibicji: zachodzącej według schemat (A czy B) można
przezwyciężyć poprzez zwiększenie stężenia substratu.

c) Określ, na którym schemacie (A czy B) istnieje strukturalne podobieństwo między
substratem a inhibitorem.

Schematy przedstawiają różne
mechanizmy działania
inhibitorów enzymów.

a) Określi, który schemat (A
czy B) przedstawia działanie
antywitamin.

(.../3 pkt)

Cyjanek potasu należy do silnych trucizn. Hamuje on działanie jednego z enzymów
biorących udział w procesie oddychania komórkowego, co prowadzi do śmierci
organizmu. 
Zaznacz, do której grupy inhibitorów należy cyjanek potasu.
A. Odwracalnych, gdyż nietrwale łączy się z centrum aktywnym enzymu.
B. Nieodwracalnych, gdyż trwale łączy się z enzymem poza obszarem centrum
aktywnego.
C. Nieodwracalnych, gdyż trwale łączy się z centrum aktywnym enzymu.
D. Odwracalnych, gdyż nietrwale łączy się z enzymem poza obszarem centrum
aktywnego.

(.../1 pkt)
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W celu zmniejszenia nadmiernego owłosienia (tzw. hirsutyzmu) stosuje się lek
zawierający eflornitynę. Jest ona inhibitorem enzymu, który kontroluje wytwarzanie
trzonu włosa. Dzięki zablokowaniu enzymu poprzez trwałe wiązanie się leku z jego
centrum aktywnym dalszy porost włosów jest zahamowany.
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F,
jeśli jest fałszywe.

Eflornityna stymuluje wytwarzanie trzonu włosa, co objawia się hirsutyzmem. P F

Eflornityna jest nieodwracalnym inhibitorem enzymu, który kontroluje
wytwarzanie trzonu włosa. P F

Eflornityna jest skutecznym środkiem w leczeniu łysienia. P F

(.../1 pkt)

Wykres przedstawia wpływ temperatury na
aktywność katalityczną enzymów
funkcjonujących w organizmie człowieka.

Zaznacz punkt, w którym podano wartość
temperatury warunkującą optymalne
działanie tych enzymów.

A. 40°C.   B. 37°C.   C. 30°C.   D. 20°C.

(.../1 pkt)

Podkreśl poprawne informacje w zdaniach.
Obniżenie optymalnej dla działania enzymów temperatury spowoduje zmniejszenie /
zwiększenie szybkości przeprowadzanej przez nie reakcji chemicznej. Pepsyna i trypsyna
należą do enzymów hydrolizujących wiązania peptydowe / glikozydowe. Optymalne pH
dla działania enzymu trypsyny wynosi około 2 / 8. Dana reakcja przebiega najwolniej /
najszybciej, gdy centra aktywne są zajęte przez substrat we wszystkich cząsteczkach
enzymów katalizujących tę reakcję. Przykładem proenzymu jest pepsynogen / pepsyna.
Zmiana pH środowiska wpłynie / nie wpłynie na szybkość reakcji katalitycznej danego
enzymu.

(.../2 pkt)
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8 W bulwach ziemniaka znajduje się enzym katalaza przeprowadzający reakcję rozkładu
nadtlenku wodoru, który występuje m.in. w wodzie utlenionej. W wyniku tej reakcji
powstają woda i tlen. Obraną bulwę ziemniaka starto i uzyskano z niej sok, który
przelano do dwóch probówek (I i II). Jedną z nich (II) ogrzano w płomieniach palnika do
70°C. Następnie do obu probówek (I i II) dodano wody utlenionej. (0–3 p.)

a) Zaznacz zdanie z poprawnie sformułowanym problemem badawczym do
przedstawionego doświadczenia.
A. Wpływ nadtlenku wodoru na aktywność enzymu katalazy występującej w bulwie
ziemniaka.
B. Czy aktywność katalazy występującej w bulwie ziemniaka jest zależna od
temperatury? 
C. Temperatura wpływa na aktywność enzymu katalazy występującej w bulwie
ziemniaka.
D. Czy katalaza występująca w bulwie ziemniaka jest wrażliwa na obecność wody
utlenionej?

b) Określ, który zestaw doświadczalny (I czy II) pełni funkcję próby kontrolnej.

c) Określ, w której probówce (I czy II) powstała obfita piana będąca skutkiem
wydzielania się dużej ilości pęcherzyków gazu.

(.../3 pkt)


