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KOD ZDAJ¥CEGO

MBI-W1A1P-021 

EGZAMIN  MATURALNY 

Z  BIOLOGII 

Arkusz I 

Czas pracy 90 minut 

Instrukcja dla zdaj¹cego

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 

nadzoruj¹cego egzamin.

2. Proszê uwa¿nie czytaæ wszystkie polecenia.

3. Odpowiedzi nale¿y zapisaæ czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka¿dym zadaniu.

4. Podczas egzaminu mo¿na korzystaæ z o³ówka, linijki, gumki.

5. Proszê pisaæ tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisaæ 

o³ówkiem.

6. Wykresy i rysunki mo¿na wykonywaæ o³ówkiem.

7. Nie wolno u¿ywaæ korektora.
8. B³êdne zapisy trzeba wyra�nie przekre�liæ. 

9. Brudnopis nie bêdzie oceniany. 

10. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

11. Do ostatniej kartki arkusza do³¹czona jest karta odpowiedzi,

któr¹ wype³nia egzaminator.

¯yczymy powodzenia!

ARKUSZ I 

MAJ 

ROK 2002 

Za rozwi¹zanie 

wszystkich zadañ 

mo¿na otrzymaæ 

³¹cznie 40 punktów

(Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy)

           

PESEL ZDAJ¥CEGO 

Miejsce 

na naklejkê

z kodem

(Wpisuje zdaj¹cy przed

rozpoczêciem pracy)

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Zadanie 1. (2 pkt) 
Uzupe³nij poni¿szy tekst wyrazami wybranymi spo�ród nastêpuj¹cych: organellum, 
organ, uk³ad, wydzielanie, wydalanie, przypisuj¹c je w odpowiedniej formie 

gramatycznej du¿ym literom, którymi oznaczono luki w tek�cie.

Bardzo czêsto mylone s¹ pojêcia okre�laj¹ce funkcje oraz poziom organizacji ró¿nych 

struktur cia³a. Wiadome powinno byæ, ¿e aparat Golgiego to ....A...., natomiast trzustka jest 

....B.... pe³ni¹cym rolê wydzielnicz¹, a nie wydalnicz¹. Nie nale¿y myliæ usuwania 

niestrawionych resztek pokarmu z funkcj¹ uk³adu moczowego, czyli ....C....

Tyroksyna to hormon ....D.... przez tarczycê.

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

Zadanie 2. (1 pkt) 
Ka¿da komórka ograniczona jest b³on¹ komórkow¹. Poni¿szy schemat obrazuje budowê 

molekularn¹ plazmalemmy.

Okre�l, do jakiej grupy zwi¹zków organicznych nale¿¹ sk³adniki b³ony komórkowej 
oznaczone cyframi 2 i 3. 

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

Zadanie 3. (1 pkt) 
Schemat ilustruje cechê komórek tkanki twórczej pierwotnej (na przyk³adzie sto¿ka wzrostu 

korzenia), dziêki której tkanka ta umo¿liwia wzrost ro�liny na d³ugo�æ.

Okre�l charakterystyczn¹ cechê komórek tkanki twórczej, zilustrowan¹ schematem, 
zwi¹zan¹ z funkcj¹ biologiczn¹ pe³nion¹ przez tê tkankê.

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 4. (2 pkt) 
Wytwarzanie wielu substancji chemicznych w komórce wymaga wspó³pracy miêdzy 

organellami, czego przyk³adem mo¿e byæ produkcja bia³ek.

Wymieñ dwa organella, które s¹ zaanga¿owane w produkcjê bia³ek, oraz podaj nazwê 

zachodz¹cego w ka¿dym z nich procesu, maj¹cego zwi¹zek z wytwarzaniem 
polipeptydów. 

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

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

Zadanie 5. (2 pkt) 
W�ród wirusów wyró¿nia siê, miêdzy innymi, retrowirusy, do których nale¿y HIV, 

wywo³uj¹cy ci¹gle nieuleczaln¹ chorobê cz³owieka - AIDS. Wirusy te w swojej budowie 

zawieraj¹ spo�ród kwasów nukleinowych tylko RNA. 

Uporz¹dkuj wymienione poni¿ej procesy zgodnie z kolejno�ci¹ ich przebiegu podczas 

infekcji komórki ¿ywiciela przez retrowirusa. Wska¿ proces, który jest swoisty 

wy³¹cznie dla tego rodzaju wirusów. 

A. produkcja bia³ek wirusowych,

B. transkrypcja genów wirusowych, 

C. wytwarzanie DNA na matrycy RNA wirusa, 

D. ³¹czenie siê bia³ek wirusowych z RNA wirusa.

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

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

Zadanie 6. (2 pkt) 
Poni¿ej przedstawiono w sposób uproszczony budowê wewnêtrzn¹ ³odyg ró¿nych ro�lin.

Ustal, w której z ³odyg (A czy B) w trakcie jej wzrostu bêdzie odbywa³ siê przyrost na

grubo�æ. Odpowied� uzasadnij jednym argumentem.

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Jedn¹ z czê�ci przewodu pokarmowego cz³owieka jest jelito cienkie.

Podaj nazwê wskazanych strza³kami elementów jelita cienkiego i okre�l ich rolê 
biologiczn¹.

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

Zadanie 8. (1 pkt) 
Fotosynteza jest procesem, na który sk³ada siê ci¹g przemian warunkuj¹cych ostateczne 

skumulowanie energii w produkcie organicznym. 

Uporz¹dkuj poni¿sze sformu³owania tak, aby odzwierciedla³y w³a�ciw¹ kolejno�æ 

przemian energetycznych w fotosyntezie. 

A. energia skumulowana w ATP i NADPH2,

B. energia cz¹steczek wêglowodanów – trioz, 

C. energia elektronów wybijanych z chlorofilu, 

D. energia fotonów �wiat³a.

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

Zadanie 9. (2 pkt) 
Wentylacja p³uc wi¹¿e siê z ruchami oddechowymi, które obejmuj¹ wdech i wydech.

Jedn¹ ze struktur uczestnicz¹cych w wentylacji p³uc jest przepona. 

Podaj, który schemat (A czy B) obrazuje po³o¿enie przepony podczas wydechu oraz 

okre�l, z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest przepona. 

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 10. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia uproszczony schemat przebiegu cyklu Krebsa, jednego z etapów 

oddychania tlenowego. 

Podaj nazwy (pe³ne lub skrócone) zwi¹zków, które powinny byæ wpisane w miejsce liter 

X i Y. 

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

Zadanie 11. (2 pkt) 
Schemat przedstawia zwyk³¹ sieæ naczyñ w³osowatych wystêpuj¹cych w tkankach organizmu 

cz³owieka. 

Okre�l kierunek przep³ywu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach 

(pos³uguj¹c siê nazwami tych naczyñ) oraz ustal, w którym naczyniu - têtnicy 

w¹trobowej czy ¿yle w¹trobowej - p³ynie krew zawieraj¹ca wiêksz¹ ilo�æ CO2.

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

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

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

FAD 

FADH2

3 Y 

X

CoA

2 CO2

3 NAD 

ADP + Pi

ATP

cytrynian szczawiooctan 
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Zadanie 12. (1 pkt) 
Woda jest czynnikiem niezbêdnym w ¿yciu ka¿dego ¿ywego organizmu. U ro�lin transport 

wody jest mo¿liwy dziêki udzia³owi ró¿nych czynników.

Podaj nazwê si³y, dziêki której odbywa siê transport wody do nadziemnych czê�ci 

drzew, kiedy s¹ one w stanie bezlistnym. 

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

Zadanie 13. (1 pkt) 
Podaj nazwê narz¹du, o którym mowa w poni¿szym tek�cie.

Jest to worek miê�niowy po³o¿ony w miednicy mniejszej, o elastycznych �cianach 

pozwalaj¹cych na znaczne zmiany objêto�ci. Pusty ma wielko�æ ma³ej cytryny, wype³niony 

ma kszta³t gruszkowaty i maksymalnie mo¿e pomie�ciæ oko³o 700 cm3 p³ynu. Jego uj�cie 

zamyka pier�cieniowaty miêsieñ – zwieracz, unerwiony przez w³ókna uk³adu wegetatywnego. 

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

Zadanie 14. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia budowê nefronu, w którego kanalikach krêtych I i II rzêdu, w czasie 

tworzenia moczu, ma miejsce resorpcja zwrotna (obowi¹zkowa i nieobowi¹zkowa) oraz 

sekrecja. 

Wyja�nij, na czym polega resorpcja zwrotna i sekrecja kanalikowa.

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. (1 pkt) 
Schemat przedstawia czê�æ ¿eñskiego uk³adu rozrodczego w trakcie owulacji 

(jajeczkowania). 

Podaj nazwê struktury zaznaczonej na schemacie liter¹ X i okre�l jej funkcjê.

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

Zadanie 16. (2 pkt)
W ontogenezie (rozwoju osobniczym) ro�lin wyró¿nia siê kilka etapów. Jednym z nich jest 

kie³kowanie nasion. Do zapocz¹tkowania kie³kowania niezbêdna jest, miêdzy innymi, 

obecno�æ wody.

Wyja�nij znaczenie zwiêkszaj¹cej siê ilo�ci wody w nasionach (wskutek pêcznienia) 
w procesie ich kie³kowania. W odpowiedzi pos³u¿ siê dwoma argumentami.

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

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

Zadanie17. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia w sposób uproszczony przekrój przez rdzeñ krêgowy cz³owieka.

Okre�l kierunek przewodzenia impulsów nerwowych (do i od rdzenia) przez korzonki 

brzuszne i grzbietowe oraz wyja�nij, z czego wynika, ¿e nerwy rdzeniowe maj¹ 
charakter mieszany, tj. czuciowo - ruchowy.  

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Schemat przedstawia fragment mechanizmu regulacji hormonalnej poziomu glukozy w krwi 

cz³owieka. Mechanizm ten opiera siê g³ównie na antagonistycznym dzia³aniu dwóch 

hormonów: glukagonu i insuliny. 

Okre�l, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 nale¿y wpisaæ 
wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania. 

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

Zadanie 19. (1 pkt)  
Pewne bia³ko sk³ada siê z 117 aminokwasów.

Okre�l, wybieraj¹c spo�ród odpowiedzi A, B, C, D, ile nukleotydów i ile tripletów 
w cz¹steczce DNA koduje to bia³ko. 

Odpowied� Liczba nukleotydów Liczba tripletów 

A 117 351 

B 117 39 

C 351 117 

D 351 39 

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

trzustka 

trzustka 

Podwy¿szony poziom 

glukozy we krwi 

insulina glukagon 

3 4

  wysepki â            wysepki á

wysepki á             wysepki â

2 1

glukagon insulina 

Obni¿ony poziom 

glukozy we krwi 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
Rysunki przedstawiaj¹ schematycznie dwa chromosomy niehomologiczne, przy czym litery 

s³ów oznaczaj¹ liniowo u³o¿one geny.

 L  E  K  T  U  R  A 

O  B  O  W  I  ¥  Z  K  O  W   A

Pos³uguj¹c siê powy¿szymi schematami, przedstaw graficznie (narysuj) dwa dowolnie 

wybrane przyk³ady mutacji chromosomowych strukturalnych i obja�nij, na czym 
polegaj¹ te mutacje.

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

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

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

Zadanie 21. (2 pkt)
Ubarwienie pr¹¿kowane kur jest determinowane przez dominuj¹cy gen A, brak pr¹¿kowania –

przez gen recesywny a. Geny te s¹ zlokalizowane w chromosomie X. 

Determinacja p³ci u ptaków jest odwróceniem determinacji p³ci u cz³owieka. U ptaków samce 

maj¹ dwa identyczne chromosomy p³ciowe (X), samice za� – dwa ró¿ne (X i Y), przy czym 

chromosom Y jest „genetycznie pusty”. 

Okre�l genotypy rodziców i fenotypy potomstwa (z uwzglêdnieniem p³ci) powsta³ego 
w wyniku skrzy¿owania pr¹¿kowanej kury z kogutem o niepr¹¿kowanym upierzeniu.  
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Zadanie 22. (1 pkt) 
Poni¿sze stwierdzenia dotycz¹ prawid³owo�ci ewolucji.

Wska¿, które spo�ród stwierdzeñ A, B, C, D jest fa³szywe. 
A. Wspó³czesna nauka traktuje ewolucjê nie jako ci¹g zmian prowadz¹cych od form 

gorszych do lepszych, lecz jako historiê ci¹g³ego dostosowywania siê (adaptacji) 

organizmów do �rodowiska, w którym ¿yj¹.

B. W czasach dinozaurów wiele gadów powróci³o do ¿ycia w wodzie i jest to przyk³ad 

odwracalno�ci procesu ewolucji.

C. Tempo ewolucji gatunków i wy¿szych grup systematycznych jest �ci�le zwi¹zane 

z szybko�ci¹ zmian warunków �rodowiska.

D. Ewolucja jest procesem ró¿nokierunkowym, co wynika z powszechnego mechanizmu 

ewolucji, jakim jest dywergencja, czyli rozbie¿no�æ cech.

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

Zadanie 23. (2 pkt)  
Nauczyciel poleci³ swoim uczniom wykonaæ w pobliskim parku nastêpuj¹ce zadania:
− policzyæ wszystkie kaczki krzy¿ówki p³ywaj¹ce po stawie,
− policzyæ oddzielnie wszystkich kaczych samców (to te z zielono mieni¹cymi siê 

g³ówkami) i samice, 

− policzyæ ma³e kaczêta,
− u zarz¹dcy stawu dowiedzieæ siê, jaka jest powierzchnia stawu.

Podaj cztery cechy (parametry) populacji kaczek krzy¿ówek, które bêd¹ mogli okre�liæ 
uczniowie po wykonaniu wszystkich zadañ.

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

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

Zadanie 24. (2 pkt) 
W prowadzonych hodowlach karpia na skalê przemys³ow¹ istotny problem stanowi zarastanie 

stawów przez trzciny i inne ro�liny naczyniowe, których karpie nie zjadaj¹, mimo ¿e s¹ 
ro�lino¿ercami. Okaza³o siê, ¿e wprowadzenie do stawów innych zwierz¹t ro�lino¿ernych: 

nutrii i amura wydatnie przyczynia siê do rozwoju populacji karpia.

Podaj nazwê zale¿no�ci miêdzy populacj¹ karpia i amura oraz wyja�nij, na czym ta 

zale¿no�æ polega.

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 25. (1 pkt) 
Katastrofa ekologiczna polegaj¹ca na wyginiêciu du¿ych obszarów lasów w Górach Izerskich 

mia³a co najmniej kilka przyczyn: zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki i py³ami, 

masowe pojawienie siê szkodników drzew iglastych (np. brudnicy mniszki), jednowiekowo�æ 

i ma³e zró¿nicowanie gatunkowe drzewostanu. Wszystkie wymienione czynniki, które 
spowodowa³y katastrofê ekologiczn¹ w Górach Izerskich, by³y nastêpstwem dzia³alno�ci 

cz³owieka. 

Czynnikiem pierwotnym wzglêdem pozosta³ych by³o ma³e zró¿nicowanie gatunkowe 

ekosystemu. 

Wyja�nij, na czym polega zale¿no�æ miêdzy zró¿nicowaniem gatunkowym ekosystemu 
a jego zdolno�ci¹ do utrzymania stanu równowagi ekologicznej.

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

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 

12 Egzamin maturalny z biologii 

Arkusz I 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


