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EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
Czas pracy 120 minut 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron  

(zadania 1 – 28). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu 

zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym 

zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z o ówka i gumki 

(wy cznie do rysunków) oraz linijki. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 
 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO 
 

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Zadanie 1. (3 pkt)  
Stan równowagi wewn trznej organizmu jest zapewniony przez wspó dzia anie narz dów 

i uk adów. 

 

Wpisz do schematu odpowiednie nazwy trzech ró nych uk adów pe ni cych istotn  rol  

w sprawnym funkcjonowaniu organizmu cz owieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt)  
Czaszka cz owieka jest cz ci  szkieletu, w której mo na wyró ni  dwa ró ne rodzaje 

po cze  ko ci (ruchome i nieruchome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wpisz w wyznaczone miejsce na rysunku nazw  wskazanego strza k  nieruchomego 

po czenia ko ci.  

b) Podaj nazw  i przyk ad ruchomego po czenia ko ci w organizmie cz owieka. 

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

 

3. utrzymanie równowagi wodno-mineralnej 

uk ad – ......................................... 

FUNKCJONOWANIE

ORGANIZMU 

2. transport do komórek sk adników  

od ywczych i tlenu 

uk ad – ......................................... 

1. nadrz dna koordynacja wszystkich czynno ci yciowych 

uk ad – ........................................................... 

.................................. 
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Zadanie 3. (1 pkt)   
Osteoporoza to choroba objawiaj ca si  demineralizacj  ko ci powoduj c  ich amliwo . 

W procesach przebudowy ko ci uczestnicz  dwa rodzaje komórek: osteoblasty (komórki 

ko ciotwórcze) i osteoklasty (komórki ko ciogubne). Do osteoporozy dochodzi wtedy, 

gdy jedne z tych komórek s  bardziej aktywne ni  drugie.  

 

Na podstawie tekstu, podaj nazw  rodzaju komórek, których zwi kszona aktywno  

w organizmie mo e doprowadzi  do osteoporozy.  

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

 

Zadanie 4. (1 pkt)  
Poni ej przedstawiono charakterystyk  jednego z elementów morfotycznych krwi cz owieka. 

S  to wysoce wyspecjalizowane, krótko yj ce komórki, o kszta cie dwuwkl s ych kr ków. 

Po procesie dojrzewania nie maj  j dra komórkowego. Bior  udzia  w transporcie tlenu z p uc 

do tkanek. 

 

Zaznacz prawid ow  odpowied . 

 

Powy sza charakterystyka odnosi si  do 

A. p ytek krwi. 

B. limfocytów. 

C. monocytów. 

D. erytrocytów. 

 

Zadanie 5. (2 pkt)  
Krew cz owieka sk ada si  z osocza i elementów morfotycznych, które mo na podzieli  

na trzy podstawowe rodzaje. 

 

a) Podaj nazw  rodzaju komórek krwi, do którego nale  limfocyty.  

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

b) Okre l rol  limfocytów w organizmie cz owieka. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Maks. liczba pkt 3 2 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 6. (2 pkt)   
Na diagramach przedstawiono zawarto  limfocytów T we krwi dwóch osób: osoby zdrowej 

i chorej na AIDS. 

 

Na podstawie analizy diagramów okre l dwie zmiany, które zachodz  we krwi osoby 

chorej w porównaniu z osob  zdrow . 

1. ................................................................................................................................................... 

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

2. ................................................................................................................................................... 

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

 

Zadanie 7. (2 pkt)  
Ró ne badania prowadzone na ca ym wiecie potwierdzaj  zwi zek mi dzy rodzajem diety 

a zapadalno ci  na chorob  wie cow .  

W tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych bada . 

 

Miejsce 

Udzia  kalorii 

pochodz cych 

z t uszczów w diecie [%] 

G ówne ród o t uszczu 

w diecie 

Zapadalno  na chorob  

wie cow  [na 10 tys. 

mieszka ców w ci gu 10 lat] 

Japonia 10 ryby 500 

Finlandia 38 mas o, mi so, nabia  3 000 

Kreta 40 oliwa 200 

 

Na podstawie analizy przedstawionych danych sformu uj dwa wnioski dotycz ce 

wp ywu rodzaju spo ywanego t uszczu na zapadalno  na chorob  wie cow . 

 

1. ................................................................................................................................................... 

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

2. ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (2 pkt)  
W proponowanych zasadach zdrowego ywienia wskazywane s  najcz ciej grupy 

pokarmów, które nale y spo ywa  i okre lana jest liczba posi ków w ci gu dnia. Posi ki 

powinny zawiera  w odpowiednich proporcjach wszystkie niezb dne do ycia cz owieka 

sk adniki od ywcze czyli bia ka, w glowodany, t uszcze i witaminy.  

Podstaw  wielu zalece  ywieniowych i codziennej diety stanowi  produkty zbo owe 

(np. p atki, kasze, pieczywo pe noziarniste) lub ziemniaki.  

 

Podaj nazw  sk adnika od ywczego, którego najwi ksz  ilo  zawieraj  produkty 

zbo owe i ziemniaki oraz okre l jego rol  dla organizmu cz owieka. 

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

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

 

Zadanie 9. (2 pkt)  
Przy produkcji mas a, margaryny lub oleju zwykle dodawane s  witaminy A i E. 

a) Uzasadnij, e jest to korzystna dla organizmu cz owieka forma podawania obu tych 

witamin. 

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

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

 

b) Spo ród poni szych informacji zaznacz zdanie trafnie okre laj ce g ówn  rol  

witaminy A w organizmie cz owieka. 

 

A. Pe ni rol  wa nego przeciwutleniacza podwy szaj c odporno  organizmu. 

B. Warunkuje prawid owe widzenie o zmierzchu lub przy s abym wietle.  

C. Odpowiada za prawid owy stan ko ci i z bów. 

D. Warunkuje prawid owy przebieg procesów krzepni cia krwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 6. 7. 8. 9. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Poni sze informacje wykorzystaj do rozwi zania zada  nr 10 i 11. 
W tabeli przedstawiono normy zapotrzebowania na bia ko, czyli ilo  bia ka, jaka powinna 

znajdowa  si  w ywno ci spo ywanej przez osoby w ró nym wieku (w gramach na 1 kg 

masy cia a cz owieka w ci gu doby).  

 

Wiek (w latach) Ilo  bia ka (w g / 1 kg masy cia a / dob )  

3 1,3 

5 1,2 

15 1,0 

17 0,9 

25 0,8 

 

Zadanie 10. (2 pkt)   
Podane w tabeli dane przedstaw w postaci diagramu s upkowego.  

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Zadanie 11. (1 pkt)  
Sformu uj zale no  wynikaj c  z analizy powy szych danych. 

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

 

Zadanie 12. (1 pkt)  
Wyja nij, dlaczego ustalone normy zapotrzebowania na bia ko u dzieci s  wyra nie inne 

ni  u osób doros ych.  

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. (3 pkt)   
Poni ej przedstawiono etapy trawienia bia ek w organizmie cz owieka. 

 

A.  ..................................................... – pepsyna  

 

B.  ..................................................... – trypsyna, chymotrypsyna 

 

C.  ..................................................... – karboksypeptydazy, aminopeptydazy 

 

Wpisz, w odpowiednie miejsca etapów A, B i C, nazwy odcinków przewodu 

pokarmowego, w których dzia aj  wymienione enzymy. 

 

Zadanie 14. (2 pkt)  
Jednym z zada  wspó czesnej medycyny klinicznej jest walka ze szczepami bakterii opornych 

na dzia anie antybiotyków.  

 

Zaznacz w ród podanych ni ej przyk adów dwa takie zachowania cz owieka, 

które przyczyniaj  si  do powstawania szczepów opornych na antybiotyki. 

 

A. Spo ywanie jogurtów zawieraj cych ywe kultury bakterii. 

B. Nieprzestrzeganie higieny osobistej. 

C. Nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków. 

D. Dodawanie antybiotyków do pasz zwierz t hodowlanych. 

E. Stosowanie leków podnosz cych naturaln  odporno  organizmu. 

 

Zadanie 15. (3 pkt)  
Wydzieliny i p yny ustrojowe cz owieka mog  mie  ró ny odczyn. 

 

a) Wpisz dla ka dej z poni szych wydzielin jej charakterystyczny odczyn (kwa ny, 

oboj tny lub zasadowy): 

 

1. sok trzustkowy ....................................       2. sok o dkowy ....................................... 

 

b) Wyja nij znaczenie, jakie dla funkcjonowania uk adu pokarmowego ma 

wyst powanie ró nych odczynów soku trzustkowego i o dkowego. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 3 2 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 16. (2 pkt)  
Na poni szym schemacie przedstawiono przemiany w glowodanów w w trobie cz owieka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj, która z przemian oznaczonych od 1 do 3 powinna zachodzi  podczas stosowania 

diety: 

a) ubogiej w w glowodany ............... 

b) bogatej w w glowodany, których ilo  przez d u szy czas przekracza a dzienne 

zapotrzebowanie energetyczne ............... 

 

Zadanie 17. (1 pkt)   
W komórkach organizmu cz owieka pozyskiwanie energii mo e zachodzi  w wyniku 

tlenowego lub beztlenowego (fermentacji mlekowej) rozk adu zwi zków organicznych.  

W ród ni ej wymienionych elementów budowy cia a cz owieka (od A do E) zaznacz 

tylko ten, w którym mo e zachodzi  zarówno oddychanie tlenowe, jak i fermentacja 

mlekowa.  

 

A. Mózg 

B. Mi sie  szkieletowy 

C. Nerka 

D. o dek 

E. Serce 

 

Zadanie 18. (1 pkt)  
W organizmie cz owieka glikogen wyst puje w dwóch ró nych miejscach: w w trobie 

i w mi niach szkieletowych.  

 

Przedstaw rol  glikogenu wyst puj cego w mi niach szkieletowych.  

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

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

 

 

GLIKOGEN GLUKOZAGLIKOGEN 

KWASY T USZCZOWE

1 

3

2

T USZCZE
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A 

C 

B 

Zadanie 19. (2 pkt)  
Za utrzymanie w a ciwego poziomu glukozy we krwi odpowiadaj  dwa hormony wydzielane 

przez trzustk . Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi pobudza wydzielanie przez trzustk  

insuliny, która powoduje syntez  glikogenu w w trobie. Przeciwnie do insuliny dzia a 

glukagon, który przy niskim poziomie glukozy we krwi rozk ada glikogen w w trobie.  

Do krwi uwalniana jest wtedy glukoza, która podnosi poziom tego cukru we krwi. 

 

Na podstawie analizy tekstu uzupe nij poni szy schemat tak, aby poprawnie ilustrowa  

regulacj  poziomu glukozy we krwi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 20. (1 pkt)   
Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa si  zawsze w jednym kierunku – od dendrytów 

do neurytu (aksonu). 

Na rysunku przedstawiono schematycznie trzy neurony (A, B i C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narysuj wzd u  ka dego neurytu (aksonu), w neuronach A, B i C po jednej strza ce 

ilustruj cej kierunek przep ywu impulsu nerwowego. 

 
Nr zadania 16. 17. 18. 19. 20. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

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

poziom glukozy we krwi

synteza 

glikogenu 

w w trobie 

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

poziom glukozy we krwi 

rozk ad 

glikogenu 

w w trobie 

TRZUSTKA

TRZUSTKA

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

(hormon) 

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

(hormon) 
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Zadanie 21. (1 pkt)  
Rozwijaj ca si  transplantologia napotyka na powa ne problemy zwi zane z odrzucaniem 

przeszczepionych organów. Aby zmniejszy  agresj  immunologiczn  organizmu 

po przeszczepie podaje si  pacjentowi rodki farmakologiczne obni aj ce zdolno ci obronne 

jego organizmu.   

 

Na podstawie powy szych informacji uzasadnij konieczno  ograniczania w szpitalach 

odwiedzin pacjentów b d cych po transplantacjach. 

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

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

 

Poni sze informacje wykorzystaj do rozwi zania zada  nr 22 i 23. 
Na rysunku przedstawiono fragment procesu translacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 22. (1 pkt)   
Podaj nazw  aminokwasu, który zostanie przy czony w miejscu A (wykorzystaj 

za czon  tabel  z fragmentem kodu genetycznego).  

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

 

Zadanie 23. (3 pkt)  
Wype niaj c poni sz  tabel , podaj nazwy kwasów nukleinowych oznaczonych 

na rysunku, jako I i II oraz okre l rol  ka dego z nich w procesie biosyntezy bia ka.  

 

Nazwa kwasu nukleinowego Rola kwasu nukleinowego w biosyntezie bia ka 

I. 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela z fragmentem 

kodu genetycznego: 

kodon aminokwas 

UAC tyrozyna 

UAU tyrozyna 

UAA stop 

UAG stop 

AUG metionina 

AUA izoleucyna 

AUC izoleucyna 

A 

II 

I 
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Zadanie 24. (1 pkt) 
Niektóre choroby genetyczne u ludzi mo na zdiagnozowa  ju  w pierwszych dniach ycia 

dziecka. 

 

Podaj przyk ad takiej choroby genetycznej cz owieka, której objawy mog  by  

agodzone dzi ki zastosowaniu specjalnie dobranej diety, o ile ta choroba zostanie 

odpowiednio wcze nie rozpoznana. 

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

 

Zadanie 25. (2 pkt)  
U cz owieka grupy krwi warunkowane s  przez 3 allele. Allele I

A
 i I

B
 s  allelami 

wspó dominuj cymi, a allel i
0
 jest do ka dego z nich recesywny. 

 

W tabeli przedstawiono grupy krwi trzech par rodziców oczekuj cych potomstwa. 

 

Nr pary  Grupa krwi ojca Grupa krwi matki 

1 AB 0 

2 AB A 

3 0 AB 

 

Na podstawie powy szych informacji podaj numer pary rodziców, którym mog oby 

urodzi  si  dziecko o grupie krwi AB. Uzasadnij swój wybór, zapisuj c odpowiedni  

krzy ówk  (zastosuj podane symbole alleli). 

 

Par , której mo e urodzi  si  dziecko z grup  krwi AB jest para nr – ............. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 21. 22. 23. 24. 25. 

Maks. liczba pkt 1 1 3 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 26. (1 pkt)  
W jednym z projektów nowej ustawy o GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) 

zaproponowano wprowadzenie ca kowitego zakazu uprawy ro lin modyfikowanych 

genetycznie na terenie Polski, ale tak e zakazu ich importu, handlu nimi, ich tranzytu, a nawet 

bada  laboratoryjnych nad nimi. Projekt ten mia  zarówno wielu swoich zwolenników, 

jak i licznych przeciwników.  

 

Przedstaw swoj  opini , czy jeste  za, czy przeciw uchwaleniu nowej ustawy o GMO. 

Uzasadnij swoj  opini  jednym argumentem. 

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

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

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

 

Zadanie 27. (2 pkt)  
ycie ka dego cz owieka uzale nione jest od dost pu do czystej wody. Wspó czesna 

gospodarka, przemys  i rolnictwo zu ywaj  coraz wi cej wody, co powoduje, e jej zasoby, 

chocia  odnawialne, s  coraz bardziej ograniczone. Na trudno ci w pozyskiwaniu 

odpowiedniej ilo ci czystej wody, do celów komunalnych lub przemys owych, dodatkowo 

wp ywa rosn ce zanieczyszczenie wód ródl dowych. 

 

Zaproponuj po jednym konkretnym przyk adzie dzia a  cz owieka w gospodarstwie 

domowym i przemy le, umo liwiaj cym oszcz dne gospodarowanie zasobami czystej 

wody w Polsce. 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 28. (3 pkt)  
Na poni szych rysunkach przedstawiono budow  czaszek wybranych przedstawicieli rodzaju 

Homo w kolejno ci, w jakiej pojawiali si  na Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. cz owiek zr czny                 B. cz owiek wyprostowany             C. cz owiek rozumny 

     (Homo habilis)                             (Homo erectus)                               (Homo sapiens) 

 

Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów budowy czaszki cz owieka 

rozumnego (C) odró niaj ce j  od czaszek wcze niejszych przedstawicieli rodzaju Homo 

(A, B). 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 26. 27. 28. 

Maks. liczba pkt 1 2 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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