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PRÓBNY 
EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

Arkusz I 
 

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 I 

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 1. (2 pkt)  
Rysunek w sposób schematyczny przedstawia podstawowe elementy sk adowe szkieletu 

obr czy barkowej i ko czyny górnej cz owieka. 

Uzupe nij opis rysunku o nazwy ko ci wskazanych kreskami.  

 
 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Schemat przedstawia w sposób uproszczony przemiany energetyczne w czasie skurczu 

mi ni. 

Podaj nazwy rodzajów oddychania komórkowego oznaczonych na schemacie I i II,  
w których uzyskiwana jest energia do skurczu mi nia. 
 

 
 

I: .................................................................................................................................................. 

II: ................................................................................................................................................. 
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Zadanie 3. (1 pkt)  
Interpretuj c schemat z poprzedniego zadania, okre l, w jakich warunkach mo e doj   
u cz owieka do nadmiernego nagromadzenia kwasu mlekowego w mi niach. 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

Zadanie 4. (2 pkt) 
Za ó my, e na niadanie zosta a zjedzona bu ka z mas em i pos odzonym bia ym serem. 

Wpisz do tabeli (we w a ciwym miejscu) nazwy odcinków przewodu pokarmowego,  
w których zostanie zapocz tkowane enzymatyczne trawienie ka dego ze spo ytych 
sk adników pokarmu.  
 

Sk adnik pokarmowy Odcinek przewodu pokarmowego 

Bu ka  

Mas o  

Cukier (sacharoza)  

Bia y (chudy) ser   

 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Substancje pokarmowe powsta e w wyniku trawienia s  wch aniane do p ynów ustrojowych 

organizmu cz owieka poprzez kosmki jelitowe. 

Wymie  dwie cechy budowy kosmków jelitowych stanowi ce ich przystosowanie 
do pe nionej funkcji. 

 
 

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

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

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

 

Schemat kosmka 

jelitowego 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Przedstaw schematem w sposób uporz dkowany podzia  enzymów proteolitycznych 
(proteaz), o których mowa w poni szym tek cie. 
Enzymatyczne trawienie bia ek jest procesem skomplikowanym (z racji wielko ci oraz 

z o ono ci budowy tych zwi zków) i w organizmie cz owieka odbywa si  pod wp ywem 

proteaz. W ród nich wyró nia si  endopeptydazy, katalizuj ce rozk ad wi za  peptydowych 

wewn trz cz steczek bia ka i polipeptydów, oraz egzopeptydazy, rozrywaj ce skrajne 

wi zania peptydowe, co prowadzi do odszczepiania wolnych aminokwasów. Odszczepianie 

aminokwasów od strony wolnej grupy karboksylowej powoduj  karboksypeptydazy, a od 

strony wolnej grupy aminowej – aminopeptydazy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 
Spo ród sformu owa  wybierz dwa, które poprawnie przedstawiaj  zmiany w obr bie 
klatki piersiowej przy wdechu. 
A. Zwi ksza si  obj to  klatki piersiowej i p uc. 

B. Zwi ksza si  obj to  klatki piersiowej, a zmniejsza obj to  p uc. 

C. Nast puje rozkurcz mi ni mi dzy ebrowych (oddechowych, wdechowych). 

D. Przepona przesuwa si  w kierunku jamy brzusznej. 

E. Przepona przesuwa si  w kierunku klatki piersiowej. 

 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
Schemat w sposób uproszczony ilustruje kierunki dyfuzji (przemieszczania si ) dwutlenku 

w gla i tlenu w organizmie cz owieka. 

Uzupe nij schemat, wpisuj c w puste pola nazwy elementów budowy organizmu 
cz owieka, w których odbywa si  wymiana gazowa. 
 

CO2 

 

 

      O2 

 

 

 krew  
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Zadanie 9. (2 pkt)  
Diagram przedstawia sk adowe pojemno ci p uc wyra one przybli on  obj to ci  powietrza 

(w ml).  

Porównaj obj to  powietrza, która mo e by  wymieniana u cz owieka w spoczynku  
i w czasie du ego wysi ku. W odpowiedzi pos u  si  okre lonymi warto ciami tych 
obj to ci powietrza (w ml). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
W sk ad krwi cz owieka wchodzi p ynne osocze i zawieszone w nim elementy morfotyczne 

(komórkowe). Zawarto  poszczególnych rodzajów elementów w 1 mm
3
 krwi jest ró na. 

Wymie  sk adnik morfotyczny, który dominuje ilo ciowo, i sk adnik, którego jest 
najmniej w 1 mm3 krwi zdrowego cz owieka, oraz okre l funkcje biologiczne ka dego  
z wymienionych sk adników. 
 

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

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

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

 

Ilo  powietrza 

w ml 

6 

1200 

2200 

2700 

5200 

 4 

 3 

 2 

 1

5 

1 Obj to  zalegaj ca (nie jest   

   usuwana z p uc) 
 

2 Obj to  zapasowa wydechowa
 

3 Obj to  oddechowa przy   

   spokojnym wdechu i wydechu 
 

4 Obj to  zapasowa wdechowa 
 

5 Obj to  yciowa przy  

   g bokim wdechu i wydechu 
 

6 Pojemno  ca kowita 
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Zadanie 11. (1 pkt)  
Odporno  organizmu, zapewniaj c  jego obron  przed cia ami obcymi, mo na podzieli  

na swoist  i nieswoist . 

Na podstawie poni szego tekstu okre l, czy szczepionki stosuje si  w celu wzmocnienia 
swoistej czy nieswoistej odporno ci organizmu. 
Przyk adem odporno ci swoistej jest wytwarzanie przez organizm przeciwcia  niszcz cych 

obecny w organizmie okre lony rodzaj wirusa, bakterii czy substancji chemicznej. 

Przyk adami odporno ci nieswoistej organizmu cz owieka s  zabezpieczenia barierami 

(np. mechanicznymi) przed wnikni ciem do jego wn trza ró nych wirusów, bakterii 

i substancji chemicznych oraz ich „po eranie” przez bia e krwinki zwane makrofagami.  

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

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

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

 

Zadanie 12. (2 pkt)  
Nerki w organizmie cz owieka odgrywaj  wa n  rol  homeostatyczn . Organizm chorego  

z du  niewydolno ci  nerek jest wspomagany przez pod czenie go do sztucznej nerki, 

umo liwiaj cej dializ  krwi. Zasad  dzia ania sztucznej nerki przedstawia w uproszczeniu 

poni szy schemat. 

Wykorzystuj c schemat, wymie  cztery sk adniki osocza, które z organizmu usuwa 
sztuczna nerka.  

        B ONA  

 DIALIZACYJNA 

OSOCZE KRWI  P YN DIALIZACYJNY 
 

    Nadmiar soli 

    Sól 

 Nadmiar wody   

Woda 

             Mocznik 

       Substancje zb dne 

             Glukoza 

       Glukoza 

       Bia ka 

     Krwinki 

 

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

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

 
Zadanie 13. (1 pkt)  
Jednym z elementów budowy oka jest soczewka, której kszta t (krzywizn ) mog  zmienia  

po czone z ni  mi nie.  

Okre l, na czym polega przystosowanie do ostrego widzenia, które jest zwi zane 
ze zdolno ci  oka do zmiany krzywizny soczewki (akomodacji). 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 14. (2 pkt)  
Wpisz do tabeli, okre lone na podstawie poni szego tekstu, cztery cechy umo liwiaj ce 
porównanie funkcjonowania uk adu nerwowego i dokrewnego. 
 

Uk ady nerwowy i hormonalny (dokrewny) w organizmie cz owieka pe ni  wspólnie rol  

kontroln  i koordynuj c , jednak sposób sprawowania tej funkcji przez oba uk ady jest 

odmienny. Sygna y odebrane przez uk ad dokrewny przekazywane s  za pomoc  substancji 

chemicznych – hormonów, przez uk ad nerwowy – za pomoc  impulsów nerwowych. Uk ad 

nerwowy szybciej wywo uje reakcje na odebrane bod ce w porównaniu z uk adem 

hormonalnym, ale efekty dzia ania hormonów, polegaj ce na zmianach aktywno ci 

metabolicznej tkanek, s  d ugotrwa e w przeciwie stwie do krótkotrwa ego pobudzenia przez 

uk ad nerwowy mi ni do skurczu i gruczo ów do wydzielania.  

 

Cechy 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 
Zadanie 15. (2 pkt)  
W jednym z najpoczytniejszych polskich tygodników mi dzy innymi napisano, e nie 

wszystkie leki stosowane w terapii mo na podawa  doustnie, poniewa  wiele z nich ulega 

strawieniu i nie do , e nie trafiaj  do krwiobiegu, to produkty ich rozpadu obci aj  

w trob . Podawanie leków drog  iniekcji (zastrzyków) bywa bolesne i kosztowne, gdy  

wymaga stosowania strzykawek jednorazowych po to, eby obni y  ryzyko zaka enia 

np. wirusem zapalenia w troby. Podawanie leków przez skór  wymaga wprawdzie znacznie 

mniejszych dawek, ale niestety skóra „stawia opór”. Tylko substancje o najmniejszych 

cz steczkach mog  swobodnie przenika  do komórek organizmu, przenikanie du ych musi 

by  wspomagane np. ultrad wi kami czy s abym pr dem elektrycznym. Ciekawym 

rozwi zaniem dla podawania leków przez skór  mog  okaza  si  plastry z mikroigie kami 

nak uwaj cymi naskórek, wytwarzaj cymi w nim mikrokana y do skóry w a ciwej, przez 

które wnika lek bez dodatkowych substancji chemicznych. (...) 

 
Czy podzielasz pogl d niektórych uczonych twierdz cych, e plastry w przysz o ci 
wyeliminuj  inne drogi podawania leków? W uzasadnieniu odpowiedzi u yj dwóch 
argumentów (nie pos uguj si  sformu owaniami z tekstu). 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (2 pkt)  
W tabeli zawarto dane dotycz ce zwi kszania si  wysoko ci cia a (warto ci rednie)  

z wiekiem dziecka p ci m skiej od urodzenia do drugiego roku ycia. 

Przedstaw poni sze dane liczbowe w formie wykresu ilustruj cego zale no  
zwi kszania si  wysoko ci cia a dziecka od jego wieku. 
 

Wiek 
/miesi ce/ 

Wysoko  
cia a /cm/

1 miesi c 55 

2 miesi ce 59 

3 miesi ce 62 

6 miesi cy 69 

8 miesi cy 72 

10 miesi cy 74 

12 miesi cy  77 

18 miesi cy 83 

24 miesi ce 88 

 

 
 

Zadanie 17. (2 pkt) 
Na podstawie analizy danych liczbowych z zadania poprzedniego sformu uj dwa 
wnioski, okre laj ce tendencje zmian tempa zwi kszania si  wysoko ci cia a dziecka 
w ci gu pierwszych dwóch lat jego ycia. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Spo ród dwudziestu aminokwasów buduj cych bia ka jedena cie stanowi  aminokwasy 

endogenne, które organizm cz owieka potrafi sam syntetyzowa , a dziewi  – aminokwasy 

egzogenne, które musz  by  dostarczane z pokarmem. 

W poni szej tabeli przedstawiono zawarto  czterech aminokwasów egzogennych  

w wybranych produktach (w mg/1g produktu). 

Wykorzystuj c dane z tabeli, podaj po jednym przyk adzie produktów z grupy 
zwierz cych i ro linnych, których obecno  w diecie cz owieka najlepiej zapewnia 
zaopatrzenie organizmu w wybrane aminokwasy egzogenne.  
 

Produkty zwierz ce Produkty ro linne Rodzaj 
aminokwasu Mleko krowie Wo owina M ka pszenna Kukurydza Soja 

Histydyna 27 41 25 28 30 

Izoleucyna 53 48 39 39 51 

Lizyna 81 95 25 28 68 

Treonina 41 49 30 40 41 

 

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

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

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

 

Zadanie 19. (2 pkt) 
Wykres przedstawia dobowe zmiany zawarto ci glikogenu (formy zapasowej cukru) 

w w trobie osób od ywiaj cych si  prawid owo. 

Pod wykresem zapisano stwierdzenia (od A do E) dotycz ce kaloryczno ci i czasu (pory) 

spo ywania posi ków. 

Wybierz dwa stwierdzenia, które mo na sformu owa  na podstawie analizy 
i interpretacji wykresu jako zasady racjonalnego od ywiania si  cz owieka, dotycz ce 
kaloryczno ci i czasu (pory) spo ywania posi ków. 
 

 
 

A. Posi kami najbardziej kalorycznymi powinny by  pierwsze niadanie i obiad. 

B. Posi kami najmniej kalorycznymi powinny by  drugie niadanie i obiad. 

C. Kolejne posi ki powinny by  spo ywane co 3 – 4 godziny. 

D. Kolacja powinna by  wysoko kaloryczna i spo ywana na kilka godzin przed snem. 

E. Racjonalnie od ywiaj cy si  cz owiek powinien je  dwa razy dziennie. 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
Konsekwencje niehigienicznego trybu ycia mog  by  ró ne. 

Wpisz liter  P w woln  kratk  na ko cu wiersza tabeli, je eli uznasz sformu owanie 
w ca o ci za prawdziwe, liter  F - je eli sformu owanie (lub jego fragment) uznasz 
za fa szywe. 
 

1. Nadmierne solenie potraw mo e prowadzi  do nadci nienia  

2. Stosowanie diety ubogiej w wap  mo e by  przyczyn  osteoporozy  

3. Szkodliwo  stosowania rodków dopinguj cych (np. testosteronu) polega na 

pobudzaniu przyrostu masy mi ni szkieletowych 

 

4. Szkodliwo  nadu ywania leków objawia si  mi dzy innymi uszkodzeniami 

w troby i nerek 

 

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
W czasie stresu obok adrenaliny wydzielany jest inny hormon zwany kortyzolem. Hormon 

ten mi dzy innymi hamuje produkcj  limfocytów, a nawet prowadzi do mierci limfocytów 

dojrza ych. Sygna  do wzmo enia produkcji kortyzolu p ynie z uk adu nerwowego. Podatno  

na stres jest cech  indywidualn  ka dego cz owieka i zale y mi dzy innymi od jego cech 

psychicznych. 

Interpretuj c powy szy tekst, wyja nij, czy uzasadniony jest pogl d, e psychika 
cz owieka ma wp yw na odporno  organizmu. 

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

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

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

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

 

Zadanie 22. (1 pkt) 
Synteza bia ek jest z o onym procesem przek adania informacji genetycznej na j zyk 

aminokwasów. 

Uporz dkuj poni sze sformu owania tak, eby odzwierciedla y w a ciw  kolejno  
przemian prowadz cych do wytworzenia bia ka. 
A. Transport aminokwasów (przez cz steczki tRNA) do rybosomów. 

B. czenie si  cz steczek mRNA z rybosomami. 

C. czenie si  aminokwasów (dostarczonych do rybosomów) w polipeptydy tworz ce 

cz steczki bia ka. 

D. Transkrypcja informacji genetycznej z DNA na RNA. 
 

Kolejno  przemian (pos u  si  oznaczeniami literowymi) ........................................................ 

 

Zadanie 23. (2 pkt)  
Ni  mRNA jest komplementarna do nici koduj cej DNA, a antykodon tRNA 

(charakterystyczny dla przy czonego aminokwasu) jest komplementarny do kodonu  

w mRNA, odpowiadaj cego temu aminokwasowi. 

Wykorzystuj c zasad  komplementarno ci, uzupe nij poni sz  tabel . 
 

Lp. Kodony w DNA Kodony w mRNA Antykodony w tRNA 

1. TCA   

2.  CUG  
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Zadanie 24. (2 pkt) 
Mutacje mog  dotyczy  ca ych chromosomów lub ich fragmentów oraz pojedynczych genów. 

Podaj po jednym przyk adzie choroby dziedzicznej u cz owieka uwarunkowanej 
mutacj  chromosomow  i genow . 
Choroba uwarunkowana mutacj  chromosomow : ..................................................................... 

Choroba uwarunkowana mutacj  genow : .................................................................................. 

 

Zadanie 25. (2 pkt)  
Wiedza genetyczna znalaz a zastosowanie w orzecznictwie s dowym mi dzy innymi  

w sprawach o ustalenie ojcostwa. W tym celu przeprowadza si  badanie DNA 

wyizolowanego z komórek dziecka i jego domniemanego ojca. Wyizolowany DNA jest ci ty 

na cz ci, które s  uk adane w form  przypominaj c  kod kreskowy. Poni szej schematycznie 

przedstawiono fragmenty DNA dziecka i dwóch m czyzn. 

Ustal, który wynik badania (A czy B) potwierdza ojcostwo. Odpowied  uzasadnij. 
 

 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 26. (1 pkt)  
Organizmy ywe w ró ny sposób reaguj  na zmiany temperatury otoczenia. 

Wyja nij, który z poni szych wykresów zale no ci termicznych (A czy B) jest 
charakterystyczny dla gatunku ludzkiego. 
 
 

                                                                   A 
 

 

                                                                   B 
 

 

 

 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Temperatura otoczenia 
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Zadanie 27. (1 pkt) 
Cz owiek zajmuje ró ne miejsca w strukturze troficznej ekosystemu. 

Podaj przyk ad prawdopodobnego a cucha pokarmowego, w którym cz owiek jest 
konsumentem III rz du. 
 

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

 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Jest oczywiste, e nie mo na zahamowa  rozwoju cywilizacji ani eksploatacji zasobów 

przyrody. Mo na jednak zadba  o to, eby zaspokojenie potrzeb cz owieka odbywa o si   

w harmonii z przyrod  i w poszanowaniu jej podstawowych praw, czyli w zgodzie z zasadami 

zrównowa onego rozwoju. 

Dopisz zako czenia do poni szych sformu owa , tak eby ich tre  by a zgodna  
z zasadami zrównowa onego rozwoju. 

A. Zanieczyszczenie wód nie mo e przekroczy  zdolno ci ekosystemu do ................................ 

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

B. Liczba wycinanych drzew nie mo e przekroczy  ................................................................... 

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

C. Liczba od awianych zwierz t nie mo e by  wi ksza od ......................................................... 

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

D. Wykorzystanie kopalin (zasobów nieodnawialnych) do produkcji energii musi by  

ograniczone na rzecz zwi kszenia ........................................................................................... 

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

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
Na podstawie opisu planowanej obserwacji okre l prawdopodobny cel jej 
przeprowadzenia. 
Zestawy do wiadczalne (cztery) b d  przygotowane wg schematu: 
 

 
 

Numer 
zestawu 

Zawarto  kolby Liczba okazów rz sy 
        pocz tkowa                 ko cowa     

1. woda + 0,02 cm
3 

detergentu 20  

2. woda + 0,1 cm
3 

detergentu 20  

3. woda + 0,2 cm
3 

detergentu 20  

4. woda bez detergentu 20  
 

Po kilkunastu dniach obserwacji jej wyniki (ko cowa liczba okazów rz sy) zostan  zapisane 

w tabeli. 

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

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