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PRÓBNY 
EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

Arkusz II 
 

(dla poziomu rozszerzonego) 
 

Czas pracy 120 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 
 
1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u

nadzoruj cego egzamin.  

2. Prosz  uwa nie czyta  wszystkie polecenia. 

3. Odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu na to

przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

4. Podczas egzaminu mo na korzysta  z o ówka, linijki, gumki. 

5. Prosz  pisa  tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisa

o ówkiem.  

6. Wykresy i rysunki mo na wykonywa  o ówkiem. 

7. Nie wolno u ywa  korektora. 

8. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

9. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

 

yczymy powodzenia!

Miejsce 
na naklejk   

z kodem 

(Wpisuje zdaj cy przed 

 rozpocz ciem pracy) 

   

KOD ZDAJ CEGO

ARKUSZ II 

GRUDZIE
ROK 2004 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  
50 punktów. 

 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 

           

PESEL ZDAJ CEGO 
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Zadanie 30. (2 pkt) 
W budowie komórki eukariotycznej i prokariotycznej wyst puj  podobie stwa i ró nice. 

Uzupe nij wolne rubryki tabeli, wykorzystuj c poni sze rysunki, które ilustruj  
schematycznie budow  komórki zwierz cej i komórki bakterii. 

 

                    
 
 

Lp. Organella komórki eukariotycznej Organella komórki prokariotycznej 

 nr na rysunku nazwa nr na rysunku nazwa 

1. 13   b ona komórkowa 

2.   1   nukleoid 

3.  mitochondrium 14  

4.  lizosom   4  

 

 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono schematycznie wybrane fazy podzia u j dra komórki z okre lon  

liczb  chromosomów. 

Na podstawie porównania rysunków okre l po jednej ró nicy w przebiegu dwóch tych 
samych faz (A, B) podzia u mitotycznego i mejotycznego. Okre lenie ró nic 
przyporz dkuj w a ciwemu podzia owi komórki. 
 

 
                                      A                                                                  B 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (1 pkt) 
Poni ej schematycznie zilustrowano podzia y komórek ró ni ce si  szybko ci . 

Na podstawie analizy i interpretacji rysunków sformu uj wniosek dotycz cy dzielenia si  
chloroplastów w przedstawionych komórkach. 
 

 

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

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

 

 

W poni szej tabeli zestawiono informacje dotycz ce wybranych cech organizmów w systemie 

pi ciu królestw. Informacje wykorzystaj do rozwi zania zada : 33., 34., 35., 36. 
Plus oznacza, e okre lona cecha jest powszechna w danej grupie, minus za , e jej brak.  

Plus w nawiasie informuje, e okre lona cecha wyst puje bardzo rzadko. 

 

Cecha Bakterie Protisty Ro liny Grzyby Zwierz ta 
Budowa komórki: 
- j dro 

- chloroplasty 

- mitochondria 

- ciana komórkowa 

 

– 

– 

– 

 

+ 

+/– 

+/– 

+/– 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

– 

+ 

 

+ 

– 

+ 

Budowa cia a: 
- jednokomórkowa 

- wielokomórkowa 

- tkankowa 

 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

–/(+) 

 

–/(+) 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

– 

 

– 

+ 

+ 

Sposób od ywiania: 
- cudzo ywny 

- samo ywny 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

–/(+) 

+ 

 

+ 

– 

 

+ 

– 

Sposób oddychania: 
- beztlenowy 

- tlenowy 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

– 

+ 

 

+ 

+ 

 

(+) 

+ 

 

 
Zadanie 33. (1 pkt) 
Uzupe nij rubryki tabeli w wierszu dotycz cym wyst powania ciany komórkowej  
w komórkach ró nych grup organizmów. 
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Zadanie 34. (2 pkt)  
Ró norodno  biologiczn  mo na opisywa , stosuj c wiele kryteriów. 

Na podstawie informacji z tabeli okre l, któr  grup  organizmów cechuje najwi ksza 
ró norodno  w zakresie wymienionych cech. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

 
Zadanie 35. (1 pkt)  
Na wybranym przyk adzie cech ujawnionych w tabeli przedstaw zwi zek mi dzy 
budow  i czynno ciami yciowymi grzybów.  

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

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

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

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

 

Zadanie 36. (1 pkt)  
Sposoby oddychania zwierz t oznaczono w tabeli, u ywaj c odpowiednio symboli (+), +. 

Przedstaw biologiczne uzasadnienie przewagi ilo ciowej jednego ze sposobów 
oddychania w wiecie zwierz t. 

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

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

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

 

Zadanie 37. (2 pkt)  
Organizmy mo na porz dkowa  wed ug ró nych kryteriów. 

Przyporz dkuj nazwy ni ej wymienionych rodzajów zwierz t do grup, z których jedn  
charakteryzuje wytwarzanie w czasie rozwoju b on p odowych, a drug  zap odnienie 
zewn trzne. 
Rodzaje zwierz t: go b, karp, nied wied , zaskroniec, lis, aba. 

Wytwarzanie b on p odowych: .................................................................................................... 

Zap odnienie zewn trzne: ............................................................................................................ 

 

Zadanie 38. (2 pkt)  
Zdolno  ptaków do lotu wi e si  z wieloma przystosowaniami w ich budowie i fizjologii. 

Spo ród ni ej wymienionych cech charakterystycznych dla ptaków wybierz te, które 
stanowi  przystosowanie do lotu i podziel je na przystosowania anatomiczne oraz 
fizjologiczne (pos uguj si  oznaczeniami literowymi cech). 
A – redukcja odcinka ogonowego w kr gos upie  E – ró nobarwne upierzenie 

B – cz ste usuwanie ka u     F – podwójne oddychanie  

C – wyst powanie wola w przewodzie pokarmowym G – dobry s uch 

D – od ywianie si  ró norodnym pokarmem  H – worki powietrzne 

Przystosowania anatomiczne: ....................          Przystosowania fizjologiczne: ....................... 
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Zadanie 39. (1 pkt) 
W tabeli zebrano wyniki pewnych bada  dotycz cych czterech gatunków ab. 

 

 Nazwa gatunkowa  
Rodzaj czynnika 

badanego w czasie rozwoju 
Rana 

sylvatica 

Rana 

pipiens 

Rana 

palustris 

Rana 

clamitans

Optymalna temperatura wody w czasie rozwoju 10
o
C 12

o
C 15

o
C 25

o
C 

Dolna granica tolerancji termicznej 2,5
o
C 6

o
C 7

o
C 11

o
C 

Górna granica tolerancji termicznej 24
o
C 28

o
C 30

o
C

 
 35

o
C 

 

Sformu uj prawdopodobny problem badawczy, do rozwi zania którego mog  by  
wykorzystane wyniki tego do wiadczenia.  

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

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

 
Zadanie 40. (2 pkt)  
Tkank  mi kiszow  dzieli si  na kilka rodzajów w zale no ci od pe nionych funkcji. 

Na przyk adzie dwóch rodzajów mi kiszu (podaj ich nazwy) przedstaw dla ka dego  
z nich charakterystyczn  cech  budowy i zwi zan  z ni  pe nion  funkcj . 

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

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

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

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

 

Zadanie 41. (2 pkt) 
Rysunki ilustruj  modyfikacje organów wegetatywnych ro lin na przyk adzie cebuli (Allium 

cepa) i kaktusa (Echinocactus ornatus). 

Wyja nij, na czym polegaj  przystosowania tych ro lin do okre lonych warunków 
rodowiska, zwi zane z wykszta ceniem zmodyfikowanych li ci (wskazanych na 

rysunkach). 

   

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

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

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

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

 

li cie 
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Zadanie 42. (2 pkt)  
Wykres ilustruje przebieg absorpcji i transpiracji wody w ci gu doby. 

 

 
 
Wykorzystuj c dane z wykresu, wyja nij: 

– czy o godzinie 1500 bilans wodny ro liny jest dodatni czy ujemny,  
– od której godziny podlewanie ro lin zapewnia utrzymanie w a ciwego bilansu 

wodnego. 

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

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

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

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

 
Zadanie 43. (2 pkt) 
W tabeli zebrano wyniki obserwacji mikroskopowych dotycz ce rozmieszczenia i liczby 

aparatów szparkowych na cm
2
 li ci ró nych ro lin. 

 

 Liczba aparatów szparkowych na cm2 

rednia z obu rednia na stronie li cia 
Rodzaj ro liny 

stron li cia górnej dolnej 

Lucerna 15350 16900 13800 

Jab o  14700 0 29400 

 

Interpretuj c dane z tabeli, okre l, który rodzaj ro liny z takiej samej powierzchni li ci 
(w zbli onych warunkach) wyparuje wi cej wody, mimo e obie ro liny posiadaj  
zbli on  redni  liczb  aparatów szparkowych przypadaj c  na cm2 li cia. Wyja nij, 
dlaczego tak si  dzieje. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 44. (1 pkt) 
Poni ej w uproszczony sposób zilustrowano wyniki pewnego do wiadczenia. 

 

 
 
Sformu uj wniosek na podstawie analizy przedstawionych graficznie wyników 
do wiadczenia. 

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

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

 

 
Zadanie 45. (2 pkt)  
W tabeli umieszczono przyk adowe warto ci dla dwóch rodzajów ro lin, dotycz ce wzrostu 

i intensywno ci fotosyntezy przy ró nej intensywno ci wiat a. 

 

Fotosynteza (netto) 
µmole CO2/m

2/sek 
Wzrost 

mm/godz Intensywno  
wiat a w % 

Niecierpek Groch Niecierpek Groch 

100 11 18 0,9 1,8 

50 14 16 0,98 1,1 

25 8 10 0,73 0,63 

10 6 4 0,64 0,38 

5 5 1 0,43 0,09 

 
Wska  dwa sformu owania, których tre  nie jest poprawn  interpretacj  
przedstawionych danych.  
A. Niecierpek i groch ró nie reaguj  na wiat o o takiej samej intensywno ci. 

B. Intensywno  wzrostu u obu gatunków ro lin jest podobna. 

C. Im wi ksza intensywno  fotosyntezy, tym szybszy wzrost obu ro lin. 

D. Wzrost intensywno ci wiat a nie zawsze zwi ksza intensywno  fotosyntezy obu ro lin. 

E. Im mniejsza intensywno  wiat a, tym mniejsza intensywno  wzrostu obu ro lin. 
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Zadanie 46. (2 pkt) 
Wykorzystuj c dane z tabeli w poprzednim zadaniu, zilustruj wykresem s upkowym 
wp yw intensywno ci wiat a na wzrost niecierpka. 
 

 

 
Zadanie 47. (2 pkt) 
Wykres ilustruje wra liwo  ró nych cz ci ro lin na st enie hormonów wzrostu (auksyn). 

Porównaj wp yw st enia auksyn 10 
–6 na wzrost odygi i p dów bocznych. 

 

 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 48. (1 pkt)  
Poni szy uproszczony zapis dotyczy biosyntezy bia ka w komórce. 
 

 

DNA                                      RNA                                      bia ko 

 

Spo ród przedstawionych sformu owa  wska  to, które prawid owo uzupe nia 
informacje zilustrowane schematem. 
A. Cz steczki DNA przed transkrypcj  ulegaj  samopowieleniu. 

B. Synteza RNA odbywa si  tylko na jednej nici DNA. 

C. Synteza polipeptydów tworz cych bia ka odbywa si  w j drze komórkowym. 

D. W translacji uczestniczy dwuniciowy RNA. 

 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Przedstawione krzy ówki ilustruj  dziedziczenie barwy kwiatów (fenotypów) u dwóch 

ró nych gatunków ro lin. 

 

      Krzy ówka 1.     Krzy ówka 2. 

 

P:      kwiaty czerwone X kwiaty bia e P:        kwiaty czerwone X kwiaty bia e 

 

        F1:                      kwiaty ró owe                     F1:                       kwiaty czerwone 

 

Wyja nij, dlaczego mimo takich samych barw kwiatów u form rodzicielskich 
(homozygotycznych) osobniki potomne z krzy ówki 1. wytwarzaj  kwiaty ró owe,  
a z krzy ówki 2. – czerwone. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 50. (2 pkt)  
W wyniku nieprawid owego przebiegu mejozy powsta y dwa rodzaje plemników. Jedne 

zawiera y oba chromosomy p ci (X i Y), drugie nie zawiera y adnego z nich. 

Zapisz symbolami mo liwe sk ady zygot pod wzgl dem chromosomów p ci po po czeniu 
ka dego rodzaju plemnika z prawid owo wytworzon  komórk  jajow . Okre l rodzaj 
mutacji, do którego nale y zaliczy  zmian  genetyczn  zilustrowan  przedstawionym 
przyk adem. 

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

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

 

transkrypcja translacja

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Próbny egzamin maturalny z biologii 

Arkusz egzaminacyjny II 

 

Strona 10 z 12  

Zadanie 51. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono p czkowanie stu bi i jeden ze sposobów rozmna ania si  poziomki. 

                
Porównaj (wykorzystuj c rysunki) stopie  podobie stwa genetycznego mi dzy 
osobnikami macierzystymi i potomnymi w przypadku stu bi i w przypadku poziomki. 
Przedstaw oraz uzasadnij wynik porównania. 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 52. (2 pkt)  
Na podstawie poni szego tekstu okre l dwie cechy bakterii, które sprawiaj , e te 
organizmy wykorzystywane s  na skal  przemys ow  w procesach biotechnologicznych 
(nie cytuj sformu owa  z tekstu). 
Biotechnologia wykorzystuje dla celów przemys owych techniki stosowane w biologii molekularnej. 

Najcz ciej jest ni  in ynieria genetyczna. Dzi ki niej mo na sk oni  proste organizmy 

jednokomórkowe do produkcji na du  skal  potrzebnych cz owiekowi bia ek. Obiektem cz sto 

wykorzystywanym przez biotechnologów s  organizmy prokariotyczne – bakterie. Te mikroskopijnej 

wielko ci organizmy, wyst puj ce w ca ej biosferze, mi dzy innymi nie maj  wykszta conego j dra 

komórkowego, plastydów i mitochondriów. Niektóre bakterie dziel  si  nawet kilka razy w ci gu 

godziny. 

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

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

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

 
Zadanie 53. (2 pkt) 
Po przeczytaniu tekstu (opracowanego na podstawie artyku u z poczytnego tygodnika) – 
niezale nie od swoich pogl dów – sformu uj dwa argumenty popieraj ce badania nad 
przekszta caniem dojrza ych komórek skóry w komórki macierzyste. 
Uczeni od dawna staraj  si  znale  ród o zast pczych tkanek i narz dów dla chorych ludzi. 

Wykonano wiele obiecuj cych do wiadcze  z tzw. embrionalnymi komórkami macierzystymi. 

Eksperymenty te wywo uj  jednak silny sprzeciw natury etycznej. W 2001 roku podano informacj , e 

zespo owi (jego trzon stanowili uczeni, którzy sklonowali owieczk  Dolly) uda o si  

przeprogramowa  w pe ni dojrza e komórki zwierz t. Prawdopodobnie za pomoc  odpowiedniej 

substancji chemicznej uczeni zmusili dojrza e komórki skóry bydl cej do przekszta cenia si  

w komórki macierzyste. Komórki te nast pnie skierowane na inn  drog  rozwoju przekszta ci y si  

w komórki serca. Gdyby uda o si  eksperyment powtórzy  z komórkami ludzkiej skóry, mo e 

byliby my wiadkami prze omu w poszukiwaniach indywidualnego magazynu cz ci zamiennych dla 

ka dego z nas. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 54. (1 pkt) 
Rysunki przedstawiaj  profile czaszek ró nych form w ewolucji cz owiekowatych.  
 

 
 

Porównuj c wygl d czaszek mo na stwierdzi , e  

I. zwi kszy a si  pojemno  puszki mózgowej. 

II. powi kszy a si  twarzoczaszka w stosunku do mózgoczaszki. 

III. twarzoczaszka uleg a sp aszczeniu. 

IV. nast pi a zmiana sposobu po czenia uchwy z innymi ko mi czaszki. 
 

Wybierz odpowied  zawieraj c  prawdziwe stwierdzenia. 

A. I, II  B. I, III C. II, IV D. III, IV 

 
Zadanie 55. (2 pkt)  
Wspó czesna nauka traktuje ewolucj  nie jako ci g zmian post powych, prowadz cych 

od form gorszych do lepszych, lecz jako histori  dostosowywania si  (adaptacji) organizmów 

do rodowiska, w którym yj . 

Okre l, który ci g rysunków (A czy B), wed ug wspó czesnej koncepcji, odzwierciedla 
przebieg ewolucji koniowatych oraz wyja nij, co oznaczono na schemacie literami X. 
 

 
 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 56. (2 pkt) 
W otaczaj cym nas rodowisku przyrodniczym mo na wyró ni  wiele tworz cych 

go elementów. 

Okre l kryterium i uporz dkuj wed ug niego przedstawione ni ej elementy rodowiska 
przyrodniczego, pos uguj c si  ich oznaczeniami literowymi. 

A. populacja,     B. ekosystem,     C. osobnik,     D. biocenoza,     E. biosfera. 

Kryterium: .................................................................................................................................... 

Uporz dkowanie elementów rodowiska wg powy szego kryterium: ........................................ 

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

 
Zadanie 57. (2 pkt) 
Wykorzystuj c informacje z poni szego tekstu, okre l czynnik sprzyjaj cy 
rozprzestrzenianiu si  paso ytów. Odpowied  uzasadnij. 
W stadach zebr i antylop w Afryce jest wi ksze zagro enie wyst pienia epidemii ni  w ród 

du ych ssaków kopytnych, yj cych pojedynczo w puszczach tropikalnych. W przypadku 

ludzi na przyk ad epidemie grypy to zjawisko typowo miejskie. 

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

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

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

 
Zadanie 58. (2 pkt) 
Interpretuj c informacje z poni szego tekstu, wyja nij, dlaczego wprowadzenie 
do Jeziora Wiktorii populacji okonia mo e doprowadzi  do naruszenia równowagi 
biocenotycznej w tym ekosystemie. 
Nieodpowiedzialna dzia alno  cz owieka w przyrodzie mo e doprowadzi  do naruszenia 

równowagi. Na przyk ad do Jeziora Wiktorii (Afryka), charakteryzuj cego si  ogromn  

ró norodno ci  ryb z rodziny piel gnicowatych (wielko  ryb 20 – 40 cm), wprowadzono 

okonia nilowego, drapie nika (ostatnie ogniwo w a cuchach pokarmowych) osi gaj cego  

2 m d ugo ci. Oko  poza piel gnicami ywi si  krewetkami i mniejszymi okazami w asnego 

gatunku (jest kanibalem). 

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

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

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

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

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

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

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