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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron 

(zadania 1 – 29). 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 b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2010 
 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

120 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 50 
 

 
MBI-P1_1P-102 
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Zadanie 1. (2 pkt) 

Zdolno  do u ywania narz dzi spotyka si  czasem w wiecie zwierz t. Niektóre zwierz ta 

potrafi  znaleziony w otoczeniu przedmiot przystosowa  do swoich potrzeb, np. szympansy 

przygotowuj  ga zk  do wydobycia termitów z termitiery, odrywaj c z niej li cie. Cech  

wyró niaj c  hominidy, z których  wyewoluowa  cz owiek, jest nie tylko to, e u ywaj  

narz dzi, ale równie  to, e potrafi  u y  ich do wytworzenia lub ulepszenia innych narz dzi. 

Podaj dwie cechy budowy, które umo liwi y hominidom tworzenie coraz lepszych 

narz dzi. Uzasadnij przydatno  ka dej z tych cech. 

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

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

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

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

 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Tkanka chrz stna utworzona jest z owalnych komórek z wyra nie widocznym j drem 

komórkowym. Komórki wyst puj   pojedynczo lub w skupieniach po kilka w substancji 

pozakomórkowej, której g ównymi sk adnikami s  w ókna kolagenowe i elastynowe 

(spr yste). Obecno  tych w ókien ma decyduj cy wp yw na mechaniczne w a ciwo ci 

tkanki chrz stnej. 

a) Wybierz spo ród podanych poni ej grup zwi zków organicznych t  grup , do której 

nale y kolagen. 

A. w glowodany             B. t uszcze               C. bia ka 

b) Podaj w a ciwo , jak  kolagen nadaje tkance chrz stnej. 

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

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono budow  czaszki cz owieka. 

Spo ród ko ci czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odr bno  i ruchomo . 
 

 
 

Zaznacz strza k  i podaj nazw  widocznej na rysunku ko ci czaszki, która pozostaje 

odr bna i ruchoma przez ca e ycie cz owieka, oraz okre l znaczenie tej ko ci.  

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji. Widoczne s  

erytrocyty dawcy zaglutynowane przez aglutyniny biorcy. Dawca ma grup  krwi B. 

 

 

 
 

 

a) Jak  grup  krwi mo e mie  biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spo ród 

zaproponowanych poni ej. 

A. grupa krwi A           B. grupa krwi B           C. grupa krwi AB         D. grupa krwi 0 

 

b) Uzasadnij swój wybór. 

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

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

 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Ma op ytkowo  to choroba, w której pod wp ywem ucisku, nawet bez wcze niejszego urazu, 

pojawiaj  si  wybroczyny (siniaki) w skórze i w b onach luzowych. Najwi cej ich wida  

na ko czynach i na tu owiu. Pojawiaj  si  te  pier cieniowate wylewy krwi w miejscach 

nak u  skóry, nawracaj ce krwawienia z nosa i dzi se . Mog  te  wyst pi  krwawienia 

do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo gro ne krwotoki do mózgu. W obrazie krwi 

wyst puje zmniejszona liczba trombocytów (p ytek krwi). 

a) Podaj nazw  procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wy ej opisan  chorob . 

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

b) Wyja nij rol  trombocytów w tym procesie. 

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

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

 

 

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

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 6. (2 pkt) 
Które z poni szych  stwierdze  dotycz cych fizjologii oddychania s  prawdziwe, a które 

fa szywe? Wstaw liter  P obok informacji prawdziwych lub liter  F obok informacji 

fa szywych. 

 

 

 P/F 

A. 
Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energi  

do przeprowadzania procesów yciowych. 
 

B. 
W komórkach organizmu cz owieka  mo e zachodzi  

oddychanie tlenowe i beztlenowe. 
 

C. 
Jedynym substratem oddychania wewn trzkomórkowego 

jest glukoza. 
 

D. 
Ostatecznymi produktami zarówno oddychania tlenowego, 

jak i beztlenowego s  zawsze ATP, H2O i CO2. 
 

 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony 

nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu. 

Zaznacz poni ej grup  hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów 

przez inne gruczo y dokrewne. 

 

A. hormony tropowe                     B. hormony nietropowe 

 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Jedn  z dróg reakcji organizmu na stresor jest droga nerwowa prowadz ca do wydzielania 

przez rdze  nadnerczy adrenaliny i noradrenaliny. Konsekwencj  s , np.: 

podwy szone t tno i ci nienie krwi, intensywna wentylacja p uc, zwi kszenie dop ywu krwi 

do mi ni i mózgu, co zwi ksza wydolno  fizyczn  i umys ow , zmniejszenie dop ywu krwi 

do niektórych narz dów, np. do nerek i zatrzymanie wydalania moczu, rozszerzenie renic, 

wzrost poziomu glukozy we krwi. 

Zaznacz poni ej, która cz  autonomicznego uk adu nerwowego odpowiedzialna jest 

za opisan  szybk  reakcj  organizmu na stresor. Wyja nij znaczenie opisanych reakcji 

organizmu. 

A. uk ad wspó czulny                              B. uk ad przywspó czulny 

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Które z poni szych  stwierdze  dotycz cych procesu widzenia s  prawdziwe, a które 

fa szywe? Wstaw liter  P obok informacji prawdziwych lub liter  F obok informacji 

fa szywych. 

 P/F

A. 
Za widzenie w nocy i w dzie  odpowiedzialne s  obydwa rodzaje komórek 

receptorowych siatkówki – czopki i pr ciki. 
 

B. 
Daltonizm jest spowodowany brakiem lub nieprawid owym dzia aniem 

niektórych rodzajów czopków. 
 

C. 
Ustawienie oczu z przodu g owy cz owieka zapewnia mu znacznie szersze pole 

widzenia, ni  zwierz tom maj cym oczy po bokach g owy. 
 

D. 

Prawid owe widzenie zale y nie tylko od prawid owo dzia aj cych oczu, ale 

tak e od prawid owej analizy informacji w mózgu, które zosta y odebrane przez 

oko. 

 

 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono przemiany zachodz ce w organizmie cz owieka podczas 

d ugotrwa ego,  intensywnego wysi ku fizycznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazw  przemiany, której ulega glukoza w mi niach, oraz nazw  zwi zku X. 

nazwa przemiany ......................................................................................................................... 

nazwa zwi zku X ......................................................................................................................... 

 

b) Podaj nazw  zwi zku Z i okre l jego rol  w organizmie cz owieka. 

nazwa zwi zku Z ......................................................................................................................... 

rola zwi zku Z w organizmie ....................................................................................................... 

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

 

 
Nr zadania 6. 7. 8. 9. 10a 10b 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       

Mi sie  W troba 

naczynie 
krwiono ne 

glukoza 
glukoza 

Z

XX 
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Poni sz  tabel  wykorzystaj do rozwi zania zada  11. i 12. 

Uk ad wydalniczy, pe ni c funkcj  osmoregulacyjn , usuwa nadmiar wody i ró nych 

substancji pochodz cych z przemian metabolicznych. Wspó dzia a te  w utrzymaniu 

odpowiedniej ilo ci sk adników mineralnych, których nadmiar lub niedobór w organizmie 

mo e powodowa  choroby. 

W tabeli przedstawiono dobowe wydalanie niektórych sk adników moczu cz owieka. 
 

Sk adnik moczu Wydalanie (g/dob )

Woda 600-2500 

Mocznik 33,0 

Chlorki 7,0 

Sód 6,0 

Potas  2,5 

Siarczany 2,0 

Fosforany 1,7 

Kreatynina  1,0 

Amoniak 0,7 

Kwas moczowy 0,6 

Wap  0,2 

Magnez 0,2 

 

Zadanie 11. (2 pkt) 
Wypisz z tabeli nazwy czterech substancji wydalanych w moczu cz owieka, które s  

produktami  przemian zwi zków azotowych. 

1. ....................................................................        2. ................................................................... 

3. ....................................................................        4. ................................................................... 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie danych zawartych w tabeli przedstaw w postaci wykresu s upkowego 

dobowe wydalanie przez cz owieka chlorków, siarczanów i fosforanów. 
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Zadanie 13. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono makrofaga i jego udzia  w powstawaniu reakcji obronnej 

organizmu podczas infekcji bakteryjnej. 

 

 
 

 

a) Podkre l rodzaj odporno ci, w którym bezpo rednio uczestniczy makrofag. 

A. komórkowa                          B. humoralna 

b) Przyporz dkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie cyframi I i II, 

do roli makrofaga w powstawaniu tej reakcji. 

A. Makrofag prezentuje antygen ................ .         B. Makrofag fagocytuje antygen ................ . 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 
W 2008 r. nagrod  Nobla w dziedzinie medycyny przyznano m.in. za odkrycie, e wirus 

brodawczaka ludzkiego (HPV) mo e by  jednym z czynników wywo uj cych raka szyjki 

macicy. Choroba ta jest jedn  z najgro niejszych nowotworowych chorób kobiecych, na któr  

rocznie umiera na wiecie oko o 300 tys. kobiet. 

Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce medycznej? 

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

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

 

 

 
Nr zadania 11. 12. 13a 13b 14. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 15. (1 pkt) 
Przyporz dkuj do symboli literowych, którymi oznaczono narz dy rozrodcze m skie  

(A–C), odpowiednie cyfry  wybrane spo ród 1–4,  którymi oznaczono ich funkcje. 

 

Narz d Funkcja 

A. J dro 
1. Wytwarzanie wydzieliny, zapewniaj cej optymalne 

rodowisko dla plemników. 

B. Naj drze 
2. Wprowadzanie nasienia do narz dów p ciowych 

kobiety. 

C. Gruczo  krokowy (prostata) 
3. Zapewnienie warunków dla procesu dojrzewania 

plemników. 

 
4. Wytwarzanie plemników i synteza androgenów. 

 

A. ............          B. ............          C. ............ 

 

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Cholesterol jest zwi zkiem organicznym, który przez wi kszo  ludzi uwa any jest 

za szkodliwy dla zdrowia. Jednak cholesterol pe ni w organizmie wa ne funkcje biologiczne 

i jego obecno  w organizmie jest konieczna. 

Podaj przyk ad pozytywnej roli cholesterolu w organizmie cz owieka. 

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

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

 

 

Zadanie 17. (2 pkt) 

Istnieje udowodniona zale no  mi dzy niedoborem kwasu foliowego w diecie kobiet w ci y 

a zwi kszonym ryzykiem wyst pienia defektów cewy nerwowej (rozszczep rdzenia 

kr gowego i kr gos upa) u ich dzieci. Naukowcy wykazali, e po ekspozycji na ostre wiat o 

s oneczne ludzie o jasnej skórze mieli znacznie obni ony poziom kwasu foliowego we krwi. 

W 1996 r. argenty ski pediatra P. Lapunzina opisa  przypadki trzech m odych, zdrowych 

kobiet, które opala y si  w solarium we wczesnych tygodniach ci y i urodzi y dzieci 

z wadami rozwojowymi cewy nerwowej. 

Na podstawie tekstu sformu uj dwa zalecenia, do których powinny stosowa  si  kobiety 

we wczesnych tygodniach ci y, eby zmniejszy  ryzyko wyst pienia defektów cewy 

nerwowej u swoich dzieci. 

 

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

2. ................................................................................................................................................... 
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono zasady zdrowego stylu ycia propagowane przez dietetyków: 

A. Jedz mniej. 

B. Wi cej si  ruszaj. 

C. Cz ciej jadaj owoce, warzywa i produkty pe noziarniste. 

D. Unikaj „ mieciowego jedzenia” (fast food). 

Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyja nij ich znaczenie dla unikni cia oty o ci. 

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

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

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

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

 

Zadanie 19. (1 pkt) 

Podaj po jednym przyk adzie choroby uk adu kr enia i uk adu ruchu b d cych 

skutkiem oty o ci. 

uk ad kr enia ............................................................................................................................. 

uk ad ruchu .................................................................................................................................. 

 

Zadanie 20. (2 pkt) 

Jaja i larwy paso ytów, takich jak tasiemce (np. uzbrojony i nieuzbrojony), glisty, owsiki, 

w o nie, dostaj  si  do organizmu cz owieka drog  pokarmow . 

Zaproponuj po jednym przyk adzie dzia a , które pozwol  Ci unikn  zara enia: 

glist  ludzk  ................................................................................................................................ 

w o niem spiralnym ................................................................................................................. . 

 

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Fragment cz steczki bia ka sk ada si  z 24 aminokwasów. 

a) Podaj, ile kodonów kodowa o  informacj  dotycz c  tego fragmentu bia ka. 

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

b) Oblicz, ile nukleotydów sk ada o si  na fragment nici DNA koduj cej ten fragment 

bia ka. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21a 21b 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej. W wyniku tego 

procesu mog  powsta  ró ne rodzaje RNA. 

 
 

Podaj przyk ady dwóch rodzajów RNA, które mog  powsta  w tym procesie, i okre l 

funkcj  ka dego z nich w procesie biosyntezy bia ka. 

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

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

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

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

 

Zadanie 23. (1 pkt) 
Poni ej wymieniono ró ne choroby cz owieka. 

1. malaria    2. fenyloketonuria    3. gru lica    4. owsica    5. hemofilia    6. mukowiscydoza 

Podkre l zestaw zawieraj cy cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wy cznie 

o pod o u genetycznym. 

A.  1, 2, 6                  B.  1, 3, 5              C.  2, 5, 6                   D.  2, 4, 5 

 

Zadanie 24. (3 pkt) 
Kobieta prawid owo rozró niaj ca barwy, której ojciec cierpia  na daltonizm, spodziewa si  

bli ni t: ch opca i dziewczynki. Ojciec bli ni t prawid owo  rozró nia barwy. Daltonizm jest 

chorob  warunkowan  recesywn  mutacj  w genie umiejscowionym na chromosomie X. 

a) Zapisz genotypy rodziców bli ni t. 

 

Genotyp matki .........................................        Genotyp ojca ......................................... 

 

b) Na podstawie powy szych danych zapisz w ramce krzy ówk  genetyczn  i na jej 

podstawie okre l, jakie jest prawdopodobie stwo (%) wyst pienia daltonizmu 

u dziewczynki, a jakie u ch opca.  
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Prawdopodobie stwo wyst pienia daltonizmu: 

dziewczynka ......................................... 

ch opiec ................................................ 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. (2 pkt) 
U pewnej pacjentki w czerwcu 2008 r. specjali ci z Barcelony zast pili uszkodzony fragment 

tchawicy jego sprawnym odpowiednikiem. Wszczepiony odcinek zrekonstruowano 

w nast puj cy sposób: 

Z cia a martwego dawcy pobrano tchawic . Nast pnie oczyszczono j  z komórek, 

pozostawiaj c jedynie kolagenowy szkielet.  

Do ponownego obudowania szkieletu kolagenowego wykorzystano komórki macierzyste 

pobrane ze szpiku kostnego pacjentki, które umieszczono na szkielecie. 

Tak przygotowany fragment na cztery dni umieszczono w bioreaktorze i po tym czasie 

przeszczepiono pacjentce. Komórki macierzyste zró nicowa y si  na odpowiednie 

komórki tkanek buduj cych tchawic . 

Po czterech dniach od operacji wszczepiony fragment z trudno ci  mo na by o odró ni  

od naturalnych tkanek, a po miesi cu rozwin  on w asn  sie  naczy  krwiono nych. 

Pacjentka po operacji nie bra a leków immunosupresyjnych, które przeciwdzia aj  odrzuceniu 

przeszczepu. 

Podaj dwa powody, dla których pacjentka nie musia a bra  leków immunosupresyjnych. 

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

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

 

 

Zadanie 26. (2 pkt) 

Wspó czesny polski krajobraz ma prawie w ca o ci charakter antropogeniczny  

– przekszta cony na skutek ró nych oddzia ywa  cz owieka. 
 

Podaj dwa przyk ady dzia a  cz owieka maj cych wp yw na przekszta canie krajobrazu. 

 

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

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

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

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

 

 

 
Nr zadania 22. 23. 24a 24b 25. 26. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 27. (2 pkt) 
Li cie tego samego gatunku ro lin okrytonasiennych zebrano podczas suchego dnia w trzech 

miejscach o ró nym zapyleniu powietrza: w pobli u zak adu przemys owego, przy ulicy 

i w parku. Nast pnie na górne powierzchnie li ci przyklejono przezroczyst  ta m  

samoprzylepn . Ta my samoprzylepne (z zebranym py em) zdj to osobno z ka dego li cia 

i naklejono na bia y karton. Przebieg i wyniki obserwacji przedstawiono w uproszczeniu 

na rysunku. 

 

 
 

Li cie zebrane w miejscach: 

1. w pobli u zak adu przemys owego 

2. przy ulicy 

3. w parku 

 

 

a) Okre l cel przeprowadzonej obserwacji. 

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

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

b) Sformu uj wniosek na podstawie wyników tej obserwacji. 

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

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

Zadanie 28. (1 pkt) 
Zapylanie kwiatów jab oni przez pszczo y jest przyk adem pewnego rodzaju zale no ci 

mi dzygatunkowej.  

Podaj nazw  tej zale no ci i wyja nij na czym ona polega w opisanym przypadku. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29. (2 pkt) 
Le nicy z Nadle nictwa Zamrzenica w Borach Tucholskich, gdzie populacja cisa (Taxus 

baccata) nale y wci  do najliczniejszych w Europie, realizuj  projekt ochrony tego gatunku. 

W latach 2005–2008 zwi kszono obszar rezerwatu w Wierzchlesie do prawie 90 hektarów, 

zbudowano k adk  nad torfowiskiem oraz wykonano nowe ogrodzenie, chroni ce cisy przed 

eruj cymi na nich jeleniami. Wytypowano obszary, na których obserwuje si  kie kowanie 

i wzrost siewek cisa. Okolice rezerwatu obsadzane s  dwuletnimi sadzonkami cisów 

wyhodowanymi z nasion pochodz cych z rezerwatu.  

Przyporz dkuj opisane dzia ania le ników, realizowane w ramach programu ochrony 

cisów, do podanych ni ej form ochrony przyrody. 

ochrona czynna ............................................................................................................................ 

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

ochrona bierna .............................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 27a 27b 28. 29 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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BRUDNOPIS 
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