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EGZAMIN  MATURALNY 

Z  BIOLOGII 

 

Arkusz I 
 

Czas pracy 90 minut 

 
Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 

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. Brudnopis nie b dzie oceniany.  

10. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne 

rozwi zanie. 

11. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta 

odpowiedzi, któr  wype nia egzaminator. 

 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 
 

ARKUSZ I 
 

STYCZE  

ROK 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za  rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 40 punktów 

 

 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem 

(Wpisuje zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy) 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 
      

 

     

 

PESEL ZDAJ CEGO 
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Zadanie 1. (1 pkt)  

 

Schemat budowy chloroplastu.  

Podaj nazwy struktur chloroplastu oznaczonych na schemacie jako A i B. 

 

A: ................................................ 

B:................................................. 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 
 

W mikroskopie elektronowym mo na zaobserwowa , e w komórkach eukariotycznych 

w ró nych kierunkach przebiegaj  i cz sto krzy uj  si  d ugie, cienkie w ókna bia kowe. Ten 

system w ókien nazwano cytoszkieletem. 

Okre l dwie funkcje pe nione przez cytoszkielet w komórce eukariotycznej. 

 

1 - ............................................................................................................................................. 

2 - ............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
 

Schemat budowy anatomicznej paj ka.  

 

Wyja nij, jak  rol  w tym organizmie pe ni  narz dy oznaczone jako A i B. 

 

A:........................................................................................................................................ 

B:........................................................................................................................................ 
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Zadanie 4. (1 pkt) 
 

Poni sze zdania, dotycz ce dzia ania neuronu, uporz dkuj w taki sposób, by oddawa y 

przebieg zachodz cych w nim procesów. Zacznij od zdania B. 

 

A. Ca kowita repolaryzacja b ony neuronu po przej ciu fali depolaryzacji. 

B. Spolaryzowana b ona neuronu. 

C. Powstanie potencja u czynno ciowego b ony neuronu w miejscu zadzia ania bod ca. 

D. Falowa depolaryzacja b ony neuronu. 

E. Zadzia anie bod ca na b on  neuronu. 

F. Wydzielanie mediatora chemicznego przez zako czenie neurytu. 

 

B, ......................................................................................................................................... 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
 

Schemat uku odruchowego zwi zanego z reakcj  r ki na uderzenie d oni  w przedmiot. 

 

Przedstaw etapy drogi impulsu wzd u  tego uku odruchowego – uzupe nij poni sz  

tabel , wpisuj c w wolne kratki cyfry w kolejno ci odzwierciedlaj cej przebieg impulsu 

w uku odruchowym. 

 

 

 

Element uku odruchowego Cyfry 

Mi sie  ramienia  

Neuron po rednicz cy  

Neuron czuciowy  

Receptory skórne  

Neuron ruchowy  
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Zadanie 6. (2 pkt) 
 

Schemat budowy owocu wi ni (przekrój pod u ny). 

 

 

 

S upek kwiatu sk ada si : z zal ni, w której znajduj  si  

zal ki, z szyjki s upka i ze znamienia s upka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okre l, z których elementów s upka kwiatu wi ni powstaj  cz ci owocu oznaczone jako 

A i B.  

 

A: .................................................. 

B: .................................................. 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
 

W pewnym odcinku przewodu pokarmowego niemowl t, w lekko kwa nym rodowisku, 

wydzielana tu renina powoduje „ cinanie” rozpuszczalnego bia ka mleka w nierozpuszczaln  

parakazein  i zaczyna jej trawienie. 

Okre l, w której cz ci uk adu pokarmowego niemowl cia zachodzi przedstawiony 

proces. 

 

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

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
 

Z podanych poni ej stwierdze  dotycz cych chemosyntezy wybierz te dwa, które s  

prawdziwe (otocz kó eczkiem ich oznaczenia literowe). 

 

A. Energia wyzwalana podczas utleniania metanu przez bakterie metanowe zostaje 

wykorzystana przez nie do redukcji CO2. 

B. W procesach nitryfikacji obni a si  stopie  utlenienia azotu. 

C. Utleniane w chemosyntezie zwi zki mineralne przechodz  w posta  atwiej 

przyswajaln  przez ro liny. 

D. Chemosyntetyzuj ce bakterie siarkowe przekszta caj  czyst  siark  w siarkowodór. 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
 

Schemat p cherzyków p ucnych cz owieka oplecionych naczyniami krwiono nymi. 

Ustal, w którym z  naczy  krwiono nych uwzgl dnionych na schemacie p ynie krew 

bardziej natlenowana. Odpowied  krótko uzasadnij. 

 

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

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

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

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

Zadanie 10. (2 pkt) 
 

Schemat procesu biologicznego utleniania glukozy. 

glikoliza 

a cuch 

oddechowy 

 

Podaj nazwy zwi zków chemicznych, które nale y wpisa  w miejsca oznaczone na 

schemacie X i Y.  

 

X -.................................................................         Y -............................................................. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Arkusz I 
6 

Zadanie 11. (2 pkt) 
 

Przyporz dkuj wymienionym strukturom ro linnym po jednej pe nionej przez nie 

funkcji: 

 

STRUKTURA  FUNKCJA 

1. Aparat szparkowy.  A. Aktywne wydzielanie wody (krople). 

2. Hydatoda.  B. Wch anianie wody. 

 C. Wydzielanie wody w postaci pary wodnej. 

 

1 - .....         2 - ..... 

 

Zadanie 12. (3 pkt) 
 

Schemat uk adu krwiono nego cz owieka. 

 

 

Wpisz poni ej trzy nazwy naczy  krwiono nych (spo ród uwzgl dnionych na 

schemacie), w których p ynie krew odtlenowana. 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
 

Przez nerki cz owieka przep ywa w ci gu doby stosunkowo du o krwi - nerkowy przep yw 

minutowy stanowi ponad ¼ minutowego wyrzutu krwi z serca i przewy sza pi ciokrotnie 

mas  nerek. W przeliczeniu na 1g masy narz du, nerka otrzymuje kilkadziesi t (60 – 70) razy 

wi cej krwi ni  (przeci tnie) inne narz dy organizmu cz owieka.  

Wyja nij, jakie znaczenie ma tak intensywny przep yw krwi przez nerk  dla 

prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka.  
 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 14. (2 pkt) 
 

Schemat budowy nefronu i jego powi zanie z naczyniami krwiono nymi. 

St enie mocznika w miejscach oznaczonych na schemacie wynosi: 

 

A – 0,03 g/100 cm
3 

B – 0,03 g/100 cm
3
 

C – 1,80 g/100 cm
3
 

 

Wyja nij, dlaczego st enie mocznika: 

a) w miejscu B pozostaje takie samo jak  w miejscu A, 

b) w miejscu C jest znacznie wy sze ni  w miejscu B. 
 

a)...................................................................................................................................................

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

b)...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. (2 pkt) 
 

Schemat budowy e skich narz dów rozrodczych cz owieka. 

 

Okre l, jak  rol  w procesie rozrodu cz owieka pe ni  struktury oznaczone jako A i B 

(podaj po jednej funkcji ka dej z tych struktur). 
 

A: ............................................................................................................................................. 

 

B: .............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
 

Kie kowanie nasion nast puje po okresie spoczynku, trwaj cym u ró nych ro lin kilka dni, 

tygodni, miesi cy, a nawet lat. Pod koniec procesu tworzenia nasion (tu  przed ich 

oddzieleniem si  od ro liny rodzicielskiej) zachodzi proces odwodnienia. 

Wyja nij, dlaczego proces odwodnienia jest niezb dny do przetrwania przez nasiona 

okresu spoczynku. 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 17. (1 pkt) 
 

Auksyny to hormony ro linne, które m.in.: 

1. powoduj  wzrost odygi na d ugo , 

2. przyspieszaj  tworzenie zawi zków korzeni, 

3. hamuj  rozwój p ków bocznych, czym warunkuj  dominacj  wierzcho kow , 

4. powstrzymuj  opadanie li ci i owoców. 

Wyja nij, dlaczego okresowe opylanie bulw ziemniaków syntetyczn  auksyn  zmniejsza 

straty zwi zane z ich przechowywaniem. W wyja nieniu uwzgl dnij jedn  

z wymienionych powy ej funkcji auksyn. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 18. (1 pkt) 
 

Schemat kontroli wydzielania testosteronu i procesu spermatogenezy u m czyzny. 

 
Poszczególne litery (A,B,C,D,E,F,G,H) uwzgl dnione przy strza kach schematu mo na 

zast pi  s owami: pobudza lub hamuje.  

 

Wybierz zestaw (I, II, III lub IV), w którym wszystkie litery nale y zast pi  s owem – 

hamuje (podkre l ten zestaw): 

 

I. A, B, G, H;  III. A, D, E, F; 

 

II. C, E, G, H;  IV. A, C, E, H. 
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Zadanie 19. (1 pkt) 
 

Schemat budowy fragmentu cz steczki DNA. 

 

Podaj prawid owo , z której wynika, e kolejno  organicznych zasad azotowych 

w jednej nici DNA determinuje kolejno  zasad w drugiej nici tej samej cz steczki DNA. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 20. (1 pkt) 
 

Przed podzia em komórki zachodzi proces replikacji DNA. 

Wyja nij, na czym polega pó zachowawczo  (semikonserwatywno ) tego procesu.  

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
 

Ciemnooki m czyzna, którego ojciec mia  oczy piwne a matka niebieskie, po lubi  

ciemnook  kobiet . Syn tej pary jest niebieskooki.  

Przyjmuj c oznaczenia: allel dominuj cy (barwnik ciemny w t czówce oka) - B, allel 

recesywny (brak barwnika ciemnego w t czówce oka) – b, zapisz genotyp tej kobiety 

i genotyp jej syna. 

 

kobieta: .................................. syn: ........................................... 
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Zadanie 22. (2 pkt) 
 

Ewolucja ubarwienia chrz szcza na wyspie  

 
d

la
 c

h
rz

sz
cz

y
 

 

Wymie  czynnik ewolucji, który doprowadzi  do pojawienia si  plamistego ubarwienia 

chrz szczy na tej wyspie .............................................. oraz czynnik ewolucji, który 

doprowadzi  do utrwalenia si  plamistego ubarwienia chrz szczy w populacji 

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

 

Zadanie 23. (2 pkt) 
 

Poni ej podano opisy dwóch zale no ci mi dzygatunkowych:  

A. Ryba ró anka sk ada ikr  w skrzelach ma y s odkowodnych, dzi ki czemu m ody 

narybek jest chroniony w pierwszych dniach ycia. Pó niej narybek opuszcza cia o 

ma a nie wyrz dzaj c mu swym pobytem adnej szkody. 

B. B kojady ó todziobe wyjadaj  ze skóry nosoro ców i bawo ów afryka skich larwy 

owadów paso ytniczych i kleszcze. 

 

Podaj nazwy zale no ci mi dzy: 

A. ryb  ró ank  i ma em s odkowodnym, 

B. b kojadem ó todziobym i nosoro cem. 

 

A: .......................................... B: .............................................. 
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Zadanie 24. (1 pkt) 
 

Powstaj ce coraz liczniej elektrociep ownie wpuszczaj  do  wód naturalnych wod  

o temperaturze wy szej od temperatury wód naturalnych. Najcz ciej zrzuty wód 

podgrzanych maj  charakter sta y i podnosz  temperatur  wody o kilka stopni. 

 

Okre l jeden z mo liwych skutków zrzutu cieplejszej wody do zbiornika naturalnego. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 25. (2 pkt) 
 

Do gazów cieplarnianych decyduj cych o potencjale ocieplania globalnego nale , przede 

wszystkim, dwutlenek w gla, metan, ozon troposferyczny, tlenki azotu i siarki. 
 

Wyja nij, na czym polega efekt cieplarniany oraz wymie  jeden skutek wp ywu tego 

zjawiska na stan biosfery. 

 

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

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

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

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

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

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