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MBI-R1A1P-061 

EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

Arkusz II 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 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 II 

 

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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 Arkusz II 

 

Zadanie 30. (1 pkt) 

Woda jest substancj  o szczególnych w a ciwo ciach. Jej g sto  osi ga warto  maksymaln  

w 4 C i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Tworz c lód podczas zamarzania, woda 

zwi ksza swoj  obj to , co powoduje, e powstaj cy lód jest l ejszy od wody, z któr  si  

styka. 

Wyka  na jednym przyk adzie, e dwa opisane powy ej stany skupienia wody maj  

istotne znaczenie dla ycia w zbiornikach wodnych. 

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

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

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

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

 

Zadanie 31. (2 pkt) 

W cytoplazmie komórek eukariotycznych znajduje si  sie  struktur bia kowych tworz ca 

przestrzenn  konstrukcj  zwan  cytoszkieletem.  

Przyporz dkuj ka dej z podanych struktur cytoszkieletu wszystkie odpowiednie dla niej 

funkcje. 

 

1. Filamenty aktynowe 

2. Filamenty po rednie 

 

 

A. Wchodz  w sk ad rz sek, wici, w ókienek wrzeciona 

kariokinetycznego. 

B. Odpowiadaj  za zmian  kszta tu komórki. 

C. Mog  pe ni  rol  w transporcie wewn trzkomórkowym.

D. Zapewniaj  komórce wytrzyma o  mechaniczn  oraz 

mog  decydowa  o lokalizacji organelli. 

 

                                  1. …….....……,                                    2. ………........… 

 

 

Zadanie 32. (1 pkt) 

Nukleotydy b d ce organicznymi sk adnikami komórki pe ni  g ównie rol  monomerów 

buduj cych kwasy nukleinowe, ale mog  równie  pe ni  inne funkcje w komórce. 

Podaj przyk ad takiego nukleotydu oraz jego rol  w komórce. 

 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33. (1 pkt) 

Rysunek przedstawia schemat budowy – A i model 

przestrzenny – B pewnej struktury komórkowej, 

zbudowanej z dwóch podjednostek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazw  tej struktury oraz funkcj , jak  pe ni ona w komórce. 
 

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

 

Zadanie 34. (1 pkt) 

Rysunki przedstawiaj  mechanizm otwierania si  i zamykania aparatów szparkowych 

u ro lin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy rysunków przedstaw zale no  mi dzy st eniem jonów K
+
 

w komórkach szparkowych a ruchami szparek. 

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

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

 

Zadanie 35. (2 pkt) 

Ca y transport gazów oddechowych dokonuje si  przy cis ym wspó dzia aniu sk adników 

krwi. 

Opisz sposób transportu tlenu i dwutlenku w gla we krwi, uwzgl dniaj c posta , 

w jakiej transportowany jest ka dy z tych gazów. 

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

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

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

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

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

A

B
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Zadanie 36. (1 pkt) 

Tabela przedstawia ró nic  mi dzy oddychaniem tlenowym i beztlenowym. 

 

Proces Zysk energetyczny z 1 cz steczki glukozy 

Oddychanie tlenowe 38 cz steczek ATP 

Oddychanie beztlenowe 2 cz steczki ATP 
 

 

Zu ycie energii w dwóch ró nych typach komórek wynosi po 38 tys. cz steczek ATP na 

sekund  w ka dej komórce. Komórka A oddycha tlenowo, komórka B oddycha beztlenowo. 

Na podstawie analizy powy szych danych ustal i podaj, która z komórek (A czy B) 

b dzie mie  wi ksze zapotrzebowanie na glukoz . Swoj  odpowied  uzasadnij jednym 

argumentem. 

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

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

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

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

 

Zadanie 37. (1 pkt) 

Glukoza w warunkach beztlenowych ulega przemianie w kwas mlekowy.  

 

 

 
 

Na podstawie analizy rysunku podaj, czy jest to proces anaboliczny czy kataboliczny. 

Odpowied  uzasadnij jednym argumentem. 

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

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

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

C6H12O6
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Zadanie 38. (3 pkt) 

Schemat ilustruje przep yw energii w komórce ro linnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy powy szego schematu uzupe nij brakuj ce nazwy zwi zków 

chemicznych i procesów oznaczonych literami A–D oraz podaj przyk ad wykorzystania 

przez organizm ro linny energii zgromadzonej w ATP. 

 

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

 

Zadanie 39. (2 pkt) 

Dzia aj ce w przewodzie pokarmowym enzymy maj  ró ne w a ciwo ci. 

Podaj jedno podobie stwo i jedn  ró nic  mi dzy amylaz  linow  i amylaz  trzustkow  

wynikaj ce z ich w a ciwo ci enzymatycznych. 

Podobie stwo: ............................................................................................................................ 

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

Ró nica: ...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 40. (2 pkt) 

Nitkowata skr tnica zosta a o wietlona wiat em rozszczepionym w pryzmacie na barwne 

widmo. Nast pnie dodano do rodowiska ruchliwe bakterie tlenowe, które zacz y si  skupia  

wzd u  jej komórek w ci le okre lonych miejscach, co zobrazowano na rysunku w postaci 

drobnych kreseczek. Gdy usuwano skr tnic  z wody bakterie nie wykazywa y tendencji do 

takiego skupiania si . Rysunek poni ej jest ilustracj  tego do wiadczenia. 

 

Zak adaj c, e bakterie gromadzi y si  w okolicy, gdzie uwalnia  si  tlen zaznacz dwie 

hipotezy badawcze, których potwierdzeniem s  otrzymane wyniki do wiadczenia. 

A. D ugo  fali wiat a nie ma wp ywu na intensywno  procesu fotosyntezy. 

B. Nat enie procesu fotosyntezy zale y od d ugo ci fali wiat a. 

C. Najskuteczniejszy dla przebiegu fotosyntezy jest zakres widma w granicach 420–630 nm. 

D. Strefa wiat a o d ugo ciach fal w zakresie 400–450 nm i 650–700 nm jest wystarczaj cym 

czynnikiem przyci gaj cym bakterie. 

E. Najbardziej efektywne dla przebiegu fotosyntezy jest wiat o niebieskie i czerwone. 

 

 

Zadanie 41. (2 pkt) 

Wi kszo  termitów od ywia si  ro linami, w tym niektóre drewnem. Sprzyjaj  temu 

znajduj ce si  w ich przewodzie pokarmowym wiciowce. Sprawdzono eksperymentalnie, e 

usuni cie wiciowców z jelita termitów powodowa o zawsze mier  tych owadów, mimo e 

mia y pod dostatkiem pokarmu. 

Wyja nij przyczyn  mierci termitów. Podaj przyk ad zwierz t, u których zachodzi 

podobna zale no . 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 42. (2 pkt) 

Komórka nab onka jelita dzieli si  rednio co 12 godzin. Po 48 godzinach hodowli komórek 

jelita in vitro dodano substancj  hamuj c  syntez  DNA.  

Przedstaw w postaci krzywej (lub amanej) zmiany liczby komórek nab onka w ci gu 72 

godzin, uwzgl dniaj c fakt, e wszystkie prze y y i e powsta y podczas podzia u 

mitotycznego jednej komórki macierzystej. 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Zadanie 43. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono przemian  pokole  pewnej ro liny o liczbie chromosomów 

2n = 8. 
 

      

 

 
 

           

 

 

             

 

 

 

           

Uzupe nij schemat, wstawiaj c w ka dy prostok t odpowiedni  liczb  chromosomów 

charakterystyczn  dla danego stadium rozwojowego oraz zaznacz symbolem R! moment 

zaj cia mejozy. 

 

sporofit 

zarodniki 
gamety 

gametofit 

zygota 
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Zadanie 44. (2 pkt) 

U pszczó  oprócz dojrza ych p ciowo samców i samic wyst puj  równie  bezp odne 

robotnice. Rysunek jest ilustracj  tego zjawiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznacz prawid owe zestawienie definicji najpe niej przedstawiaj cej powy sze 

zjawisko z jego nazw .  

Podaj przyk ad organizmu, u którego wyst puje podobne zjawisko.  

 

 Definicja Nazwa zjawiska 

A Zró nicowanie genetyczne przedstawicieli tego samego gatunku 

prowadz ce do wyodr bnienia nowych gatunków. 

Dymorfizm p ciowy

B Wyst powanie zró nicowanych morfologicznie i fizjologicznie 

form w obr bie przedstawicieli tego samego gatunku. 

Polimorfizm 

funkcjonalny 

C Wyst powanie ró nic w budowie morfologicznej mi dzy 

osobnikami m skimi i e skimi. 

Dymorfizm p ciowy

D Wyst powanie wielu ró nych przystosowa  do ycia 

w okre lonych warunkach rodowiska w obr bie tej samej 

populacji. 

Polimorfizm 

funkcjonalny 

 

 

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

Zadanie 45. (2 pkt) 

Transport substancji do i z komórki odbywa si  przez jej b on  komórkow . Rysunek 

przedstawia przyk ad organizmu jednokomórkowego (pe zaka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla ka dej z wymienionych na rysunku substancji ustal kierunek transportu (wydalanie 

i/lub wch anianie), odpowiednio dorysowuj c strza kom brakuj ce groty. 

woda 

tlen 

amoniak 

glukoza 

dwutlenek w gla 

pszczo y 
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Zadanie 46. (3 pkt) 

Schemat przedstawia zale no ci, wynikaj ce z systematyki, mi dzy sze cioma grupami 

ro lin. 
 

 

1. ……………………..………. 

2. ……………………..………. 

3. ……………………..………. 

4. ……………………..………. 

5. ……………………..………. 

6. ……………………..………. 

 

 

Przyporz dkuj cyfrom na schemacie (od 1 do 6) odpowiednie, wybrane spo ród 

wymienionych ni ej, przyk ady grup systematycznych ro lin i wpisz je we w a ciwe 

miejsca obok schematu. 
 

okrytonasienne, nagonasienne, iglaste, nasienne, trawy, mi orz bowe 

 

Zadanie 47. (3 pkt) 

Zak adaj c, e klasyfikacja poprawnie oddaje filogenez  pi ciu poni szych rodzajów 

ssaków, przedstaw w postaci drzewa rodowego relacje pokrewie stwa ewolucyjnego 

mi dzy tymi rodzajami. 
 

1. rodzaj: jele , rodzina: jeleniowate, rz d: parzystokopytne, podgromada: o yskowce, gromada: 

ssaki. 

2. rodzaj: sarna, rodzina: jeleniowate, rz d: parzystokopytne, podgromada: o yskowce, gromada: 

ssaki. 

3. rodzaj: dzik, rodzina: winiowate, rz d: parzystokopytne, podgromada: ssaki wy sze, gromada: 

ssaki. 

4. rodzaj: kangur, rodzina: kangurowate, rz d: torbacze, podgromada: ssaki ni sze, gromada: ssaki. 

5. rodzaj: ko , rodzina: koniowate, rz d: nieparzystokopytne, podgromada: o yskowce, gromada: 

ssaki. 

 

 

1 

4 5 
6 

2 3
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Zadanie 48. (2 pkt) 

Strunowce to typ zwierz t, do którego nale y ok. 50 tys. gatunków. Maj  one wiele cech 

wspólnych wiadcz cych o ich przynale no ci do tego typu. 

Zaznacz dwie cechy, które nie s  charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli 

strunowców oraz podaj uzasadnienie wyboru ka dej z nich. 

A. Po o enie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej. 

B. Wykszta cenie sta ocieplno ci. 

C. Obecno  struny grzbietowej przynajmniej w pewnym okresie cyklu yciowego. 

D. Po o enie uk adu nerwowego po stronie grzbietowej. 

E. Powstanie otworu odbytowego w miejscu prag by. 

F. Obecno  b on p odowych. 
 

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

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

 

Zadanie 49. (2 pkt) 

Schemat przedstawia przebieg pewnego procesu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. ............................  B. ................................  C. ................................  D. ............................... 

Podaj nazw  tego procesu oraz wpisz w odpowiednie miejsca pod schematem nazwy 

struktur powstaj cych kolejno w tym procesie (A, B, C, D), wybieraj c je z poni ej 

podanych: 

hybryd DNA–RNA,     cz steczka DNA,        pojedyncza ni  DNA,         RNA wirusowy. 

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

 

 

Zadanie 50. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono dane dotycz ce cz sto ci zachodzenia crossing-over pomi dzy trójk  

(C, X, Y) genów wyst puj cych w obr bie jednego chromosomu.  
 

geny  cz sto  crossing-over (%) 

C – Y 10 

X – Y 6 

C – X 4 
 

Na podstawie analizy powy szych danych ustal i podpisz na rysunku poni ej kolejno  

u o enia wszystkich wymienionych genów. 
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1. oso  

2. wróbel 

3. cz owiek 

4. wilk 

a

b

Zadanie 51. (2 pkt) 

Zasadnicza barwa oczu u cz owieka jest determinowana przez gen o allelach B, b. 

Dominuj cy allel B warunkuje oczy ciemne, recesywny b oczy jasne. Poni szy schemat 

ilustruje dziedziczenie barwy oczu w pewnej rodzinie. Linie poziome cz  rodziców, 

pionowe rodziców z potomstwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie przedstawionego rodowodu ustal wszystkie mo liwe genotypy osób 

oznaczonych liczbami 1, 2, 3. 

 

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

Zadanie 52. (1 pkt) 

Pewna populacja ssaków y a w strefie klimatu umiarkowanego, w ma o zmieniaj cym si  

rodowisku. Po pewnym czasie nast pi o gwa towne och odzenie si  klimatu. W populacji 

dosz o do stopniowego wygini cia osobników o ma ej masie, a rednia masa osobników 

wyra nie wzros a. 

Podaj nazw  rodzaju doboru naturalnego, który oddzia ywa  na pul  genow  tej 

populacji. 
 

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

Zadanie 53. (2 pkt) 

Schemat przedstawia krzywe prze ywania dwóch rodzajów zwierz t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyporz dkuj ka dej krzywej (a i b) odpowiedni przyk ad zwierz cia, wybieraj c go 

spo ród oznaczonych liczbami od 1 do 4. 

a - ……………....…….                       b - ……….........…………. 
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Zadanie 54. (1 pkt) 

Wykresy A i B  

przedstawiaj  zmiany  

liczebno ci dwóch populacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustal i podaj, który z wykresów A czy B przedstawia zmiany liczebno ci populacji  

drapie nika. Uzasadnij swój wybór jednym argumentem.   
 

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

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

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

 

Zadanie 55. (1 pkt) 

Uzupe nij poni sze schematy, zaznaczaj c strza k  na ka dym z nich kierunek lub 

kierunki przemieszczania si  osobników, tak aby ilustrowa y wymienione typy 

rozprzestrzeniania.  

 

 

 

 

 

 

                     migracja                                     emigracja                                    imigracja 

 

 

Zadanie 56. (1 pkt) 

Prawdziwym przysmakiem wydry morskiej s  je owce. Je owce zjadaj  morskie glony, 

g ównie brunatnice, które tworz  podwodne zaro la i lasy. S  one miejscem rozwoju ikry 

i schronieniem dla narybku wielu gatunków ryb.  

Obj cie ochron  populacji wydry morskiej spowoduje wzbogacenie przybrze nych stad ryb 

pó nocnego Pacyfiku. 

Oce  s uszno  tego stwierdzenia, uzasadniaj c swoje stanowisko jednym argumentem. 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

OSOBNIKI 

W POPULACJI 

OSOBNIKI 

W POPULACJI

OSOBNIKI 

W POPULACJI 

A  

B 
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Zadanie 57. (2 pkt) 

W dobie niedoboru ywno ci na wiecie laboratoria genetyczne podj y próby wprowadzenia 

genów warunkuj cych fotosyntez  typu C4 do genomu ro lin uprawnych (o fotosyntezie typu 

C3).  

Czy przedstawiony projekt bada  stanowi w a ciwy kierunek rozwoju in ynierii 

genetycznej?  

Uzasadnij swoje stanowisko za pomoc  dwóch argumentów. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Zadanie 58. (2 pkt) 

Rysunki przedstawiaj  szkielety cz owieka i goryla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy rysunków wymie  dwie cechy budowy szkieletu cz owieka, 

wiadcz ce o przystosowaniu do dwuno no ci, które wykszta ci y si  w procesie 

ewolucji. 
 

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

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

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


