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MBI-P1A1P-061 

EGZAMIN MATURALNY 

Z  BIOLOGII 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscu na to przeznaczonym 

przy ka dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z o ówka i gumki 

(wy cznie do rysunków) oraz linijki. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

STYCZE  

ROK 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

 

Zadanie 1. (2 pkt) 

Komórki, z których zbudowane s  narz dy ludzkiego organizmu zawieraj  wi kszo  

typowych struktur, wymienionych poni ej (A–D). Jednak z uwagi na przystosowanie tych 

narz dów do pe nionych funkcji mog  si  one znacznie ró ni  liczb  lub aktywno ci  struktur 

komórkowych. 

 

A. j dro komórkowe 

B. mitochondrium 

C. aparat Golgiego 

D. siateczka wewn trzplazmatyczna 

 

Przyporz dkuj ka demu z wymienionych poni ej narz dów cz owieka jedn  ze struktur 

(od A do D), której szczególna aktywno  stanowi przystosowanie jego komórek do 

pe nionej funkcji.  

 

                mi sie  szkieletowy ...............                  gruczo  ojowy ......................... 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 

Jest jednym z najwi kszych narz dów naszego cia a. Dzia a jak filtr, magazyn i pe ni funkcj  

wydzielnicz . 

Podaj nazw  narz du opisanego powy ej oraz wyja nij, na czym polega jedna z jego, 

wymienionych w tek cie, funkcji. 
 

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

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

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

 

Zadanie 3. (2 pkt) 

Dieta przeci tnego Polaka bardzo znacznie odbiega od zalece  specjalistów ds. ywienia, 

dlatego pod wzgl dem zachorowalno ci i zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych Polska 

zajmuje jedno z czo owych miejsc w Europie.  

Podaj dwie wady typowej polskiej diety oraz uzasadnij wp yw ka dej z nich na zdrowie 

cz owieka. 

 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 Egzamin maturalny z biologii 3 

 Arkusz I 

Zadanie 4. (2 pkt) 

Wykres ilustruje przeci tn  ilo  zu ywanej przez organizm cz owieka energii w ci gu jednej 

doby, w ró nych okresach ycia i przez osoby ró nej p ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na podstawie analizy wykresu sformu uj dwie zale no ci dotycz ce energii zu ywanej 

przez organizm cz owieka. 

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

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

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

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

 

Zadanie 5. (2 pkt) 

Ryby morskie s  cennym ród em atwo przyswajalnego bia ka. Ich t uszcz zawiera kwasy 

t uszczowe omega-3, które przeciwdzia aj  zmianom mia d ycowym poprzez zmniejszenie 

st enia trójglicerydów i cholesterolu LDL we krwi. Zapobiegaj  one tak e powstawaniu 

zakrzepów naczyniowych oraz powoduj  rozszerzenie naczy  krwiono nych, obni aj c 

ci nienie krwi. 

Na podstawie analizy tekstu podaj dwa argumenty uzasadniaj ce wprowadzenie ryb 

do naszego jad ospisu. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 6. (2 pkt) 

Podaj dwie cechy budowy cian o dka oraz uzasadnij ich znaczenie w pe nieniu jego 

funkcji w uk adzie pokarmowym. 
 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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4 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

Zadanie 7. (2 pkt) 

Wyci g z karty zdrowia pacjenta:  

Objawy, z którymi zg osi  si  pacjent: sucho , rogowacenie i z uszczanie si  naskórka. 

Dodatkowe informacje: pogarszaj cy si  wzrok, s abe widzenie, szczególnie o zmroku. 

Wymie  witamin , której brakuje w organizmie pacjenta. Podaj przyk ad produktu 

ywno ciowego zawieraj cego na tyle du o tej witaminy, aby móg  by  zalecony przez 

lekarza jako uzupe nienie diety. 

 

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

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

 

Zadanie 8. (2 pkt) 

W organizmie cz owieka mo na wyró ni  dwa typy komórek mi niowych: 1. oksydacyjne 

(mi nie czerwone), tzn. z przewag  oddychania tlenowego, które s  zdolne do d ugotrwa ej 

pracy i cho  kurcz  si  stosunkowo wolno, to nie ulegaj  szybkiemu zm czeniu; 

2. glikolityczne (mi nie bia e), tzn. oddychaj ce g ównie beztlenowo, które s  zdolne do 

szybkich, silnych, ale krótkotrwa ych skurczów, bo atwo ulegaj  zm czeniu.  

U ludzi mi nie szkieletowe s  zbudowane z w ókien obu typów, lecz w ró nych proporcjach 

(co jest uwarunkowane genetycznie, ale zmienne osobniczo). Osobnicy posiadaj cy 

w mi niach du  ilo  w ókien wolnych (czerwonych) s  biologicznie lepiej przygotowani 

do trwaj cej d ugo aktywno ci ni  osobnicy, u których wi cej jest w ókien szybkich (bia ych). 

Ci z kolei mog  osi ga  wi ksz  si  skurczu. 

Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez tkank  mi nia czworog owego uda dwóch 

m odych m czyzn I i II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               M czyzna I                                                                 M czyzna II 

 

Zaznacz dwie dyscypliny sportowe, w których m czyzna I, wspomagaj c si  

odpowiednim treningiem, teoretycznie móg by osi ga  dobre wyniki. 

A. Bieg krótkodystansowy. 

B. Rzut oszczepem. 

C. Maraton. 

D. Rzut kul . 

E. Biegi narciarskie na d ugim dystansie. 

w ókna czerwone

 

 

w ókna bia e 
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 Egzamin maturalny z biologii 5 

 Arkusz I 

Zadanie 9. (1 pkt) 

Straty wody w procesie pocenia si  lub parowania z dróg oddechowych przynosz  korzy ci 

organizmowi cz owieka.  

Oce  prawdziwo  tego stwierdzenia, uzasadniaj c swoj  ocen  jednym argumentem. 
 

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

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

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

Zadanie 10. (2 pkt) 

Badania kliniczne wykaza y, e oddychaj c w przestrzeni zawieraj cej powietrze o sta ej 

zawarto ci tlenu, ale zwi kszaj cej si  zawarto ci dwutlenku w gla obserwujemy zwi kszenie 

cz sto ci i g boko ci ruchów oddechowych. 

Wyja nij udzia  uk adu nerwowego w mechanizmie regulacji ruchów oddechowych. 

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

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

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

Zadanie 11. (2 pkt) 

Wykres przedstawia zmiany t tna pacjenta zmierzonego przed paleniem i w czasie palenia 

papierosów. Informacje o tym pacjencie podano obok. 

Diagnoza: Ryzyko zawa u 

 

Na podstawie analizy wszystkich przedstawionych danych podaj dwa argumenty 

uzasadniaj ce s uszno  postawionej diagnozy.  
 

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

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

Przed zapaleniem                           Czas palenia (w minutach) 

papierosa                                          

M czyzna 45 lat 

Wzrost 170 cm 

Masa cia a 120 kg 

Pali przeci tnie 20 

papierosów dziennie 

T tno 

(uderzenia/min)
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6 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

Zadanie 12. (1 pkt) 

Przewróci e  (- a ) si  na chodniku. Otwarta rana zosta a zabrudzona ziemi . W gabinecie 

zabiegowym podano ci surowic  przeciwt cow .  

Zaznacz rodzaj odporno ci, któr  uzyska e  (- a ) dzi ki podanej surowicy. 

A. Odporno  naturalna czynna. 

B. Odporno  naturalna bierna. 

C. Odporno  sztuczna bierna. 

D. Odporno  sztuczna czynna. 

 

Zadanie 13. (2 pkt) 

Stwierdzono, e ka dy cz owiek w ci gu roku zapada na co najmniej dwie infekcje wirusowe. 

Zaznacz dwa najbardziej skuteczne sposoby zapobiegania chorobom wirusowym. 

A. Dieta bogata w witamin  K i sód.  

B. Szczepienia ochronne. 

C. Podawanie antybiotyków. 

D. Dieta bogata w t uszcze nasycone. 

E. Unikanie kontaktów z osobami zainfekowanymi. 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 

Rysunek przedstawia reakcj  komórki nerwowej na dzia aj cy bodziec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka dy bodziec dzia aj cy na komórk  nerwow  prowadzi do powstania potencja u 

czynno ciowego.  

Na podstawie analizy danych na wykresach oce  prawdziwo  powy szego stwierdzenia, 

podaj c argument na poparcie swojego stanowiska.  

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 Arkusz I 

Zadanie 15. (1 pkt) 

Zaznaczone na schemacie narz dy cz owieka uleg y pobudzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisz na schemacie liter  „S” lub „P”, oznaczaj c, czy pobudzenie danego narz du jest 

efektem dzia ania uk adu sympatycznego (wspó czulnego) - (S), czy parasympatycznego 

(przywspó czulnego) - (P). 

 

Zadanie 16. (1 pkt) 

Na podstawie analizy schematu budowy oka ustal kolejno  elementów ga ki ocznej, 

przez które  przemieszcza si  promie  wietlny. W odpowiednich miejscach tabeli wpisz 

liczby 1–6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 17. (1 pkt) 

Wyja nij, dlaczego podczas choroby, której towarzyszy podwy szona temperatura cia a, 

wydalana jest ilo  moczu mniejsza od fizjologicznej normy (przy za o eniu, e ilo  

przyjmowanych przez chorego p ynów nie zwi kszy a si ). 

 

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

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

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

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

 siatkówka 

 rogówka 

 cia o szkliste 

 renica 

 soczewka 

 komora przednia 

promie  

wietlny 
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8 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

Zadanie 18. (3 pkt) 

Uzupe nij poni szy schemat regulacji poziomu glukozy we krwi, w przypadku spadku 

st enia tego cukru, zamieszczaj c w nim nast puj ce informacje: 

1. nazw  gruczo u zawieraj cego wysepki Langerhansa, 

2. nazw  hormonu wydzielanego przez komórki wysepek, 

3. skutek dzia ania tego hormonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 19. (1 pkt) 

Podaj, na czym polega zmiana w obrazie morfotycznym krwi cz owieka wywo ana przez 

stan zapalny wyrostka robaczkowego. 

 

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

 

 

Zadanie 20. (2 pkt) 

Stosowanie dopingu w sporcie jest zabronione, a zawodnik, któremu udowodni si  u ycie 

niedozwolonych rodków, zostaje zdyskwalifikowany. rodki dopinguj ce dzia aj  

szkodliwie na organizm cz owieka.  

Uzasadnij negatywny wp yw rodków dopinguj cych na zdrowie sportowca, 

przedstawiaj c dwa przyk ady ich dzia ania. 

 

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

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

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

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

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

NISKI POZIOM 

GLUKOZY WE KRWI 

WZROST POZIOMU 

GLUKOZY WE KRWI 

2. ……………………….

WYSEPKI 

LANGERHANSA 

1. ……........…………….. 

W TROBA 

 

3. ….....………………. 
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 Arkusz I 

Zadanie 21. (1 pkt) 

Schemat przedstawia sposób dzia ania erytropoetyny (EPO) w organizmie cz owieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy powy szego schematu wyja nij, na czym polega dzia anie 

erytropoetyny (EPO) jako rodka dopinguj cego. 

 

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

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

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

 

Zadanie 22. (3 pkt) 

Ucze  postanowi  samodzielnie ustali , jak  ma grup  krwi. W tym celu postara  si  o dwie 

surowice zawieraj ce izoaglutyniny anty-A i anty-B, spirytus salicylowy, ig  jednorazow , 

waciki i szkie ka mikroskopowe. Wyniki swoich obserwacji przedstawi  na rysunku. 

Wymie  kolejne czynno ci ucznia poprzedzaj ce wykonanie rysunku. Podaj, jak  ma on 

grup  krwi. 

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

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

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

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

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

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

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

INTENSYWNIEJSZA WYMIANA GAZOWA = 

PODWY SZONA SPRAWNO  FIZYCZNA

ERYTROCYTY 

SZPIK

KREW 

   EPO     EPO 

NERKA 

kropla krwi

– brak aglutynacji 

– aglutynacja 

anty-A anty-B
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10 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

Zadanie 23. (1 pkt) 

Uczeni z LAB 02 opracowali pierwsz  skuteczn  szczepionk  przeciwko zespo owi Downa. 

Szczepionka w a nie przesz a próby kliniczne i zosta a dopuszczona do u ytku. Najlepsze 

efekty przynosi po zastosowaniu w pierwszym miesi cu ycia. 

Oce  prawdziwo  powy szego doniesienia i podaj jeden argument na poparcie swojego 

stanowiska. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 24. (1 pkt) 

Zamiana jednego nukleotydu tyminowego na nukleotyd adeninowy wystarczy, 

by spowodowa  niebezpieczn , a nawet mierteln  chorob  zwan  anemi  sierpowat . 

Podaj liczb  zmienionych aminokwasów, którymi ró ni si  hemoglobina wywo uj ca 

anemi  sierpowat  w porównaniu z hemoglobin  w krwinkach normalnych. 

 

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

 

 

Zadanie 25. (3 pkt) 

Uzupe nij schematyczn  drog  przep ywu informacji genetycznej od genu do peptydu 

wiedz c, e przyk adowy fragment genu sk ada si  z 3 kodonów: TAC, GGG, CCC, 

poprzedzielanych dwoma intronami GTTA.  

 

 

ni  matrycowa DNA: ......................................... 

 

 

pre mRNA: ..................................... 

 

 

mRNA: ............................................ 

 

 

peptyd: A1, A2, A3 
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Zadanie 26. (1 pkt) 

Na podstawie analizy rysunków wymie  specyficznie ludzk  cech  budowy czaszki, 

odró niaj c  cz owieka od innych naczelnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Zadanie 27. (2 pkt) 

Uzasadnij s uszno  zaliczania konkurencji do oddzia ywa  antagonistycznych. Podaj 

jeden przyk ad tego rodzaju zale no ci. 
 

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

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

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

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

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

 

 

Zadanie 28. (2 pkt) 

Podczas wiosennego spaceru zaobserwowa e  (- a ) ciekawy okaz d bu, który wed ug ciebie 

móg by by  zakwalifikowany jako pomnik przyrody.  

Opisz sposób, w jaki udokumentujesz swoje spostrze enie, aby poinformowa  o nim 

odpowiedni  osob  lub instytucj . 
 

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

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

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

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

czaszka pawiana                    czaszka cz owieka 
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12 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 

Zadanie 29. (2 pkt) 

Niektóre bakterie syntetyzuj  z acetylo-CoA hydroksyalkany, które mo na wykorzysta  do 

produkcji jednego z rodzajów tworzyw sztucznych. Ma ono w a ciwo ci podobne do 

tworzywa otrzymywanego na bazie ropy naftowej, a ponadto jest podatne na biologiczn  

degradacj . Mo na z niego wytwarza  jednorazowe kubki, butelki, maszynki do golenia itp. 

Na podstawie analizy powy szego tekstu przedstaw dwie korzy ci, jakie mo e przynie  

dla rodowiska wykorzystanie na skal  przemys ow  wy ej opisanych bakterii.  

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

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

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

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

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

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

BRUDNOPIS 
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