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EGZAMIN  MATURALNY 

Z  BIOLOGII 

 

Arkusz II 
 

Czas pracy 120 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 II 
 

STYCZE  

ROK 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za  rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 60 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 26. (2 pkt) 
 

Schemat budowy zwi zków czynnych biologicznie.  
 

A B 

Podaj, jak  rol  pe ni  te zwi zki w yciu organizmów. 

 

rola zwi zku A - ......................................................................................................................... 

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

rola zwi zku B - ......................................................................................................................... 

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

 

Zadanie 27. (3 pkt) 
 

Na przekroju poprzecznym przez odyg  ziemniaka (Solanum tuberosum L.) obserwujemy 

komórki kolenchymy (zwarcicy) k towej wyst puj ce bezpo rednio pod skórk . Natomiast 

wewn trz odygi, w pier cieniu tkanki naczyniowej, wyst puj  promieniste rz dy w ókien 

sklerenchymy (twardzicy). 

 

a) Okre l, która z podkre lonych w tek cie tkanek jest ywa, a która martwa. 

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

b) Wymie  cech  budowy ró ni c  te tkanki. 

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

c) Okre l jedn  funkcj , jak   pe ni  obie te tkanki w odydze ziemniaka. 

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Arkusz II 
3 

Zadanie 28. (3 pkt) 
 

Schemat budowy szkieletu cz owieka (A) i goryla (B). 

 

Wymie  trzy cechy budowy szkieletu cz owieka, którymi ró ni si  on od szkieletu 

goryla. 

 

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

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

3 -.................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
 

Tabela: proporcje d ugo ci jelita w stosunku do d ugo ci cia a. 

 

Kuna 4:1 Szczur   9:1 Renifer 20:1 

Pies 5:1 Cz owiek 10:1 Owca 28:1 

 

Sformu uj wniosek o zale no ci mi dzy d ugo ci  jelita w stosunku do d ugo ci cia a 

zwierz cia, a rodzajem pobieranego pokarmu. 

 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 30. (1 pkt) 
 

P draki chrab szcza majowego od ywiaj  si  zjadaj c podziemne cz ci ro lin. 

Wyka  zale no  mi dzy typem aparatu g bowego p draków a sposobem pobierania 

pokarmu. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 31. (2 pkt) 
 

Obr czkowanie zdrewnia ego g ównego p du polega na usuni ciu tkanek po o onych na 

zewn trz od kambium. 

 
Ro lina po takim zabiegu nadal ro nie i rozwija si , poniewa  powy ej i poni ej miejsca 

obr czkowania znajduj  si  rozga zienia p du z li mi. 

Sformu uj wnioski dotycz ce wp ywu obr czkowania na transport: 

a) wody i soli mineralnych w tym p dzie, 

b) asymilatów w tym miejscu p du, w którym usuni to tkanki. 

 

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
 

Schemat: fragment peptydu z zaznaczonymi miejscami dzia ania peptydaz. 

W ród peptydaz wyró niamy endopeptydazy i egzopeptydazy. 

a) okre l, rozk ad jakich wi za  chemicznych katalizowany jest przez peptydazy, 

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

b) ustal, rozk ad którego wi zania chemicznego (X czy Y) katalizowany jest przez 

egzopeptydaz . 

 

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

 

Zadanie 33. (1 pkt) 

 

W diecie pilotów, którzy w czasie II wojny wiatowej odbywali loty nocne, by y 

uwzgl dniane pokarmy zawieraj ce stosunkowo du o marchwi. 

Wyja nij, dlaczego pokarmy zawieraj ce stosunkowo du o marchwi by y bardzo 

potrzebne tym pilotom. 

 

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

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

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

 

Zadanie 34. (1 pkt) 
 

Schemat przygotowanego zestawu do wiadczalnego. 

 
Uzupe nij poni sze zdanie, tak aby uzyska  poprawne sformu owanie hipotezy, któr  

mo na sprawdzi  przeprowadzaj c to do wiadczenie. 

 

Azot warunkuje prawid owy ......................... ro liny. 
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Zadanie 35. (3 pkt) 
 

Uzupe nij tabel , wpisuj c w wolne kratki odpowiednio produkt oddychania tlenowego 

i produkty fermentacji alkoholowej. 

 

Procesy oddychania Substraty Produkty Energia  

Oddychanie tlenowe C6H12O6 + O2 CO2  + .............. ATP 

Fermentacja alkoholowa C6H12O6 .............+.............  ATP 

 

Zadanie 36. (1 pkt) 
 

Schemat zestawu do wiadczalnego. 

 
 

Uzupe nij poni sze zdanie nazw  procesu, tak aby postawione pytanie by o problemem 

badawczym do tego do wiadczenia. 

 

Czy podczas procesu .......................... kie kuj cych ziaren grochu uwalniana jest energia 

cieplna? 

 

Zadanie 37. (3 pkt) 
 

Do jednakowej wielko ci pojemników wy o onych cienk  warstw  wilgotnej waty wysiano 

po 100 nasion pospolitego chwastu – orlicy pospolitej. Pojemniki podzielono na dwie grupy, 

które umieszczono w identycznych warunkach rodowiskowych. Ro liny I grupy podlewano 

wod , a ro liny grupy II podlewano roztworem wody i roztartych li ci s onecznika. Po pi ciu 

dniach stwierdzono, e w I grupie ro lin orlica wykie kowa a w 95%, a w II grupie ro lin 

wykie kowa a w 25%. 

a) okre l, która z grup (I czy II) by a grup  kontroln  w tym do wiadczeniu, 

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

b) wyja nij dlaczego w II grupie ro lin wykie kowa o mniej nasion, 

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

................................................................................................................................................. 
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c) zaproponuj sposób wykorzystania wyników tego do wiadczenia w praktyce. 

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

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

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

 

Zadanie 38. (3 pkt) 
 

Potencja  czystej wody ( ) wynosi 0. Obecno  w roztworze substancji rozpuszczonej obni a 

warto  potencja u wody w roztworze ( R ) tzn. R < 0. Warto  ( R ) w komórce zale y od 

potencja u osmotycznego ( 0 ) i potencja u ci nienia turgorowego ( P) tzn. R = 0 + P. 

Cz steczki wody przemieszczaj  si  w kierunku zgodnym ze spadkiem warto ci potencja u 

wody. Na poni szym schemacie przedstawiono dwie komórki (A i B) z warto ciami 

potencja u osmotycznego i potencja u ci nienia turgorowego w ka dej z nich. 

Oblicz warto  potencja u wody dla komórki A i komórki B oraz okre l, z której do 

której z tych komórek b dzie przenika a woda a  do momentu wyrównania ich R . 

 

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

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

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

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

Zadanie 39. (3 pkt) 
 

Schemat mechanizmu otwierania aparatu szparkowego. 

WIAT O 

 

fotosynteza powoduj ca ( 1 ) st enia  

CO2 w komórkach szparkowych 

 

  

 ( 2 ) pH 

 

 

przemiana: skrobia  glukoza 

 

 ( 3 ) turgoru 

 

 otwarcie szparki 
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Maj c do dyspozycji dwa okre lenia – wzrost, spadek – przyporz dkuj je cyfrom (1, 2, 3) 

uwzgl dnionym na tym schemacie. 

 

1 - ......................................,    2 - ..........................................,    3 - ........................................... 

 

Zadanie 40. (3 pkt) 
 

W ikrze sk adanej przez jedn  samic  karpia znajduje si  kilkaset tysi cy jaj. Jedna samica 

ó wia b otnego sk ada na l dzie kilkana cie jaj. Samica bociana sk ada w gnie dzie kilka jaj. 

Sformu uj trzy wnioski dotycz ce zale no ci mi dzy: 

a) sposobem zap odnienia (zewn trzne, wewn trzne) a liczb  jaj sk adanych przez 

kr gowce, 

b) sposobem ochrony zarodków kr gowców a liczb  sk adanych przez nie jaj, 

c) opiek  nad jajami i potomstwem a liczb  jaj sk adanych przez kr gowce. 

 

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

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

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

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

c) ........................................................................................................................................... 

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

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

 

Zadanie 41. (3 pkt) 
 

Schemat: czno  zarodka cz owieka z organizmem matki.  

 
Ustal, w którym naczyniu krwiono nym (wybierz jego nazw ) jest: 

a) najwi ksze st enie mocznika - ..................................................................................... 

b) najmniejsze st enie dwutlenku w gla - ....................................................................... 

c) najwi ksze st enie substancji od ywczych - ............................................................... 
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Zadanie 42. (2 pkt) 
 

Potas pobierany jest selektywnie przez korzenie ro lin w formie  K
+
, a nast pnie 

transportowany do nadziemnych cz ci ro lin, g ównie do li ci. Kumulacja potasu w 

komórkach li ci zwi ksza ich si  ss c . 

Zak adaj c, e w glebie jest optymalna ilo  wody, wyja nij wp yw zawarto ci potasu 

w glebie na: 

a) intensywno  procesu transpiracji u ro lin, 

b) turgor ro lin. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 43. (3 pkt) 
 

Schemat regulacji wymiany gazowej w organizmie cz owieka ( „+” – pobudzanie,  

„-” – zwalnianie). 

 

 
 

W oparciu o powy szy schemat wyja nij: 

a) mechanizm wznowienia akcji oddechowej u nieprzytomnego cz owieka, któremu 

podaje si  tlen z dodatkiem dwutlenku w gla (wysokie st enie CO2), 

b) wp yw sytuacji stresowej na akcj  oddechow  cz owieka. 

 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 44. (3 pkt) 
 

Schemat przedstawia trzy zygoty powsta e na skutek nieprawid owo ci w przebiegu oogenezy 

u cz owieka.  

 

XXX XXY 

A B C

XO 

 
 

 

Wypisz ze schematu: 

a) genotyp zygoty warunkuj cy rozwój osobnika p ci m skiej – ............................ 

b) genotypy dwóch zygot warunkuj ce rozwój osobników p ci e skiej – .................... 

 

Zadanie 45. (3 pkt) 
 

Agrobacterium tumefaciens jest bakteri  glebow , która zaka a ro liny dwuli cienne 

powoduj c powstawanie, zwykle na odygach, charakterystycznych guzowatych naro li.  

Oto schemat infekcji komórki ro linnej przez Agrobacterium tumefaciens. 

 
Ustal: 

a) w której strukturze komórki bakterii przedstawionej na rysunku zlokalizowane 

s  „czynniki guzotwórcze”, 

b) dlaczego zainfekowane komórki tej ro liny s  transgeniczne, 

c) dlaczego przedstawiona infekcja warunkuje wytwarzanie guzowatych naro li. 

 

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

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

................................................................................................................................................  
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c) .............................................................................................................................................  

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

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

 

Zadanie 46. (3 pkt) 
 

Od lat w wielu krajach funkcjonuj  banki genów ro lin uprawnych, w których 

przechowuje si  ponad 60 tysi cy ró nych genotypów. W Ogrodzie Botanicznym w 

Powsinie gromadzone s  równie  zasoby genowe ro lin: dziko rosn cych, pokrewnych 

gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych ekosystemów 

naturalnych oraz licznych ekotypów. 

Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz potrzeb  gromadzenia i przechowywania 

genotypów ró nych gatunków. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 47. (3 pkt) 
 

Allel anemii sierpowatej (s) warunkuje powstanie w erytrocytach cz owieka zmienionej 

hemoglobiny. Osoby homozygotyczne (ss) pod wzgl dem allelu sierpowato ci krwinek 

zwykle umieraj  w m odym wieku. Osoby heterozygotyczne (Ss) s  nosicielami alleli 

zarówno hemoglobiny prawid owej, jak i nieprawid owej. Ten stan heterozygotyczno ci 

wyra nie zmniejsza sprawno  fizyczn , ale za to bardzo utrudnia rozwój w krwinkach 

takiej osoby zarod ca malarii. 

 

a) wyja nij, dlaczego osoby heterozygotyczne (Ss) s  odporne na malari . 

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

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

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

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

b) czynniki ewolucji to: mutacje, rekombinacje, dobór naturalny, izolacja.   

- który z wymienionych czynników spowodowa  pojawienie si  allelu anemii 

sierpowatej (s) w populacji ludzkiej – ......................................................................... 

- który z wymienionych czynników warunkuje wi ksz  prze ywalno  heterozygot 

w tych rejonach wiata, w których panuje malaria – ................................................ 
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Zadanie 48. (2 pkt) 
 

I. Nagie ska y stanowi  skrajnie niekorzystne rodowisko dla rozwoju ywych 

organizmów. W tych warunkach potrafi  si  utrzyma  tylko porosty. To one jako 

pierwsze zasiedlaj  ska y. S  to pierwsi producenci – pionierzy, którymi ywi  si  mog  

pierwsi konsumenci – limaki poczwarówki, roztocze, skoczogonki. Jednocze nie bakterie 

zaczynaj  rozk ada  martwe szcz tki porostów i innych organizmów tam wyst puj cych. 

Tworzy si  pierwszy bardzo ubogi ekosystem.  

II. Po wycinaniu drzew w lasach pozostaj  por by. Na por bie znajduje si  ywa gleba, 

wszystkie ro liny z wyj tkiem drzew, le ne zwierz ta bezkr gowe, grzyby, pierwotniaki 

i bakterie. W zupe nie nowych warunkach nas onecznienia, wilgotno ci, si y wiatru itp. 

cz  organizmów musi zgin , a na ich miejsce wejd  inne, kszta tuj c ekosystem wg 

w asnych potrzeb. 

 

a) Ustal, który z podanych opisów charakteryzuje sukcesj  pierwotn , a który 

sukcesj  wtórn . 

 

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

b) Okre l ró nic  mi dzy sukcesj  pierwotn  a wtórn . 

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

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

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

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

 

Zadanie 49. (3 pkt) 
 

Wykresy: zmiany liczebno ci osobników trzech populacji. 

 

L
ic

ze
b

n
o

 p
o
p

u
la

cj
i 

L
ic

ze
b

n
o

 p
o
p

u
la

cj
i 

L
ic

ze
b

n
o

 p
o
p

u
la

cj
i 

Czas Czas Czas

A B 

 

C 

 
 

Ustal, które wykresy (spo ród A, B, C) przedstawiaj : 

 

a) liczebno  populacji, której organizmy s  drapie nikami dla osobników innej 

populacji zamieszkuj cej dan  biocenoz  - ................. 

b) liczebno  populacji dostosowan  do pojemno ci rodowiska - ................. 

c) liczebno  populacji gin cej w danej biocenozie - ..................... 
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Zadanie 50. (3 pkt) 
 

Jako  szeroko poj tego rodowiska zwierzyny decyduje nie tylko o jej jako ci osobniczej, 

lecz przede wszystkim o jej dopuszczalnym zag szczeniu. Przyj te w tym zakresie kryterium 

tzw. pojemno ci owiska dotyczy w gruncie rzeczy pojemno ci wy ywieniowej rodowiska 

(wydolno ci ernej owiska). Istnieje konieczno  okre lenia dopuszczalnego ze wzgl dów 

gospodarczych zag szczenia zwierzyny grubej ( osie, jelenie, sarny, rysie, wilki, dziki) 

w owiskach le nych.  

 

Podaj trzy argumenty, którymi uzasadnisz swoje stanowisko wobec przedstawionego 

wy ej pogl du o konieczno ci od awiania zwierzyny grubej w niektórych owiskach. 

 

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

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

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

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

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