
KOD PESEL

miejsce 
na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII
POZIOM ROZSZERZONY

CZAS PRACY: 180 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60

Instrukcja dla zdającego

1.   Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony.
      Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
      egzamin.
2.   Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.

3.   Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub
      atramentem. 

4.   Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

5.   Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6.   Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
      naklejkę z kodem.

7. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora  
8. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na
    egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora
    prostego.



2 Egzamin maturalny z biologii 

poziom rozszerzony 

 

 

Zadanie 1. (3 punkty) 
Poni�ej przedstawiono drzewa rodowe trzech rodzin (1, 2, 3).  

 
Do ka�dego z nich dopasuj nazw� choroby genetycznej spo�ród podanych w 

podpunktach od A do D. W ka�dym przypadku uzasadnij odpowied�. 
A. Choroba Huntingtona, 

B. Zespół Downa, 

C. Fenyloketonuria, 

D. Daltonizm. 

1. ...…………….…………………………………………………………………………… 

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

2. ...…………….…………………………………………………………………………… 

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

3. ...…………….…………………………………………………………………………… 

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

 

Zadanie 2.  (3 punkty) 
Wykonano do�wiadczenie, które zilustrowano graficznie. Po 24 godzinach poziom wody w 

probówce obni�ył si� i po ka�dej nast�pnej dobie zwi�kszał si� jej ubytek. 

 
Wyja�nij dlaczego poziom wody w próbówce (oznaczony liter� X) obni�a si�. 

Podaj hipotez� i problem badawczy do tego do�wiadczenia. 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hipoteza: ……………………………………………………………………………………… 

Problem badawczy: …………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3. (2 punkty) 
Barwa kolców u malin uwarunkowana jest dwoma genami, T i P. Gen T powoduje 

wytwarzanie barwników antocyjanowych zabarwiaj�cych kolce na ró�owo. Natomiast gen P 

powoduje, �e barwa koców staje si� intensywnie purpurowa. Ro�liny homozygotyczne w 

stosunku do recesywnego allelu t maj� kolce zielone. Po skrzy�owaniu ro�liny o kolcach 

zielonych z ro�lin� o kolcach ró�owych, w pokoleniu F1 wszystkie ro�liny miały kolce 

purpurowe. 

a) Podaj jaki był genotyp rodziców. 
....………………………………………………………………………………………… 

 

b) Jaki b�dzie stosunek fenotypów w pokoleniu F2? 
...…………….…………………………………………………………………………… 

 

 

 
Zadanie 4. (3 punkty) 
Rysunek przedstawia cykl �yciowy komórki. Numerami 1, 2, 3 oznaczone etapy interfazy. 

 
a) Nazwij poszczególne etapy interfazy i przyporz�dkuj im opisy spo�ród podanych 

poni�ej. 
A. W tej fazie zachodzi replikacja DNA. 

B. W tej fazie ilo�� DNA jest podwojona. 

C. W tej fazie ilo�� DNA jest na poziomie 2c. 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

b) Wyja�nij co oznacza Go znajduj�ce si� na schemacie. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



4 Egzamin maturalny z biologii 

poziom rozszerzony 

 

Zadanie 5. (2 punkty) 
Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji poziomu glukozy we krwi.  

W miejsca kropek wpisz pasuj�ce stwierdzenie spo�ród podanych:  
niski, glikogen syntetyzowany w w�trobie, wysoki, glukoza uwalniana do krwi. 

 

 

 

Zadanie 6. (2 punkty) 
DDT to bezbarwna substancja krystaliczna, nierozpuszczalna w wodzie, natomiast 

rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Przenika przez skór� owada i powoduje 

�mier�. Za odkrycie owadobójczej roli DDT (1939) P.H. Müller otrzymał Nagrod� Nobla w 

dziedzinie fizjologii i medycyny w 1948. DDT u�ywane było do zwalczania komarów, 

przenosicieli malarii i duru plamistego. Wycofany z u�ycia w krajach uprzemysłowionych. 

Jego masowe stosowanie w latach powojennych spowodowało katastrofalne wysycenie 

�rodowiska przyrodniczego i zatrucie całych ła�cuchów pokarmowych. Zjawisko to obrazuje 

poni�szy schemat. 

 

 
 

Wyja�nij dlaczego st��enie DDT w ciele ptaka rybo�ernego jest wi�ksze ni� ciele w ryby 

planktono�ernej. Uzasadnij, �e zakaz stosowania DDT był słuszny. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 7. (2 punkty) 
Kwas solny jest składnikiem soku �oł�dkowego. W jego obecno�ci enzymy �oł�dkowe trawi� 

pokarm białkowy. Ze wzgl�du na działanie kwasu solnego i enzymów �ciana �oł�dka 

wytwarza bariery, które chroni� �oł�dek przed podra�nieniem i samostrawieniem. Jednak s� 

sytuacje, w których one zawodz�. Powstaj� owrzodzenia �cian. Nale�y zatem unika� 

pokarmów, które wzmagaj� wydzielanie kwasu solnego – tak jak na zał�czonym wykresie. 

 
Korzystaj�c z podanych informacji, sformułuj dwie rady �ywieniowe dla osoby  

z chorob� wrzodow�. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 8.  (3 punkty) 
Na rysunku przedstawiono budow� zarodka oraz  błon płodowych owodniowca. 

 
a) Jakim numerem oznaczono omoczni�? Podaj dwie funkcje tej struktury.  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Dlaczego u ssaków ło�yskowych omocznia zanika wraz z rozwojem płodu, natomiast  

u ptaków i gadów pozostaje. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. (2 punkty)  

Uzupełnij schemat przedstawiaj�cy przebieg ontogenezy człowieka. Wykorzystaj 
poni�sze terminy (w miejsce kropek wpisz stadia, nad strzałkami procesy): poród, 

organogeneza, płód, wzrost, zapłodnienie, blastocysta, gastrulacja, zygota, bruzdkowanie, 

plemnik. 

 

Komórka jajowa+..................                           ................................... 

 

 ..............................................                                   gastrula                                 zarodek 

 

                                     ......................................                                         noworodek 

 

 

Zadanie 10. (3 punkty) 
W tabeli porównano dwie tkanki przewodz�ce ro�lin. Uzupełnij tabel� wpisuj�c 

odpowiednie informacj� w wykropkowane miejsca. 

 

Tkanka Drewno Łyko 

rodzaj komórek …………………….. 

 

�ywe komórki 

budowa komórek Wyst�puj� dwa rodzaje. 

U paprotników  

i nagonasiennych 

cewki, 

a u okrytonasiennych 

…………………...... 

Wyst�puj� dwa rodzaje. 

U paprotników 

 i nagonasiennych 

cewki z polami sitowymi, 

a u okrytonasiennych 

…………………...... 

funkcja …………………... 

…………………… 

 

…………………... 

…………………… 

  

kierunek przewodzenia …………………... 

…………………… 

…………………... 

…………………… 

 

 

 

Zadanie 11. (2 punkty) 

 

Na podstawie wymienionych ni�ej objawów zidentyfikuj, jakiej witaminy brakuje 

człowiekowi który: 
a) zauwa�ył, �e gdy zapada zmierzch, widzi coraz gorzej ........ 

b) szybko si� m�czy, ma cz�sto bolesne kurcze mi��ni, szczególnie podudzia ....... 

c) coraz cz��ciej si� przezi�bia, a podczas mycia z�bów krwawi� mu dzi�sła ....... 

d) ma cz�ste krwotoki z nosa, a drobne skaleczenia długo krwawi� .......... 
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Zadanie 12. (2 punkty) 
W tabeli zawarte s� wyniki do�wiadczenia, przeprowadzonego w pracowni szkolnej, 

sprawdzaj�cego wpływ ró�nych czynników na aktywno�� pepsyny. 

zawarto�� probówki 
temperatura  

[
o
C] 

odczyn 
�rodowiska 

zaobserwowane zmiany po 30 
min do�wiadczenia 

woda destylowana + �ci�te 

białko jaja kurzego + pepsyna 
5 – 6 kwa�ny brak zmian w ilo�ci białka 

woda destylowana + �ci�te 

białko jaja kurzego + pepsyna 
18 – 20 kwa�ny 

niewielka cz��� białka uległa 

strawieniu 

woda destylowana + �ci�te 

białko jaja kurzego + pepsyna 
36 – 37 kwa�ny 

znaczna cz��� białka uległa 

strawieniu 

woda destylowana + �ci�te 

białko jaja kurzego + pepsyna 
36 – 37 oboj�tny brak zmian w ilo�ci białka 

woda destylowana + �ci�te 

białko jaja kurzego + pepsyna 
36 – 37 zasadowy brak zmian w ilo�ci białka 

 Sformułuj dwie hipotezy, których potwierdzeniem s� przedstawione wyniki 

do�wiadczenia. 
Hipoteza 1: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Hipoteza 2: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 13. (2 punkty) 
Wykresy przedstawiaj� zakres tolerancji trzech organizmów wzgl�dem temperatury.  

 
Na podstawie analizy powy�szych danych skonstruuj tabel� porównawcz� tolerancj� na 

temperatur� otoczenia powy�szych organizmów (I, II, III), uwzgl�dniaj�c: minimum, 

optimum i maksimum termiczne.  
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Zadanie 14. (2  punkty) 
Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry wła�ciwej. Naskórek utworzony jest przez nabłonek 

wielowarstwowy płaski. Komórki naskórka nieustannie powstaj�, rogowaciej�, obumieraj� i ulegaj� 

złuszczaniu.  W warstwie podstawnej naskórka znajduj� si� melanocyty, które produkuj� melaniny – 

barwniki, od nagromadzenia których zale�y barwa skóry. Melaniny pochłaniaj� równie� cz��� 

promieniowania UV, stanowi�c filtr promieniowania w skórze. Dzi�ki ciemnemu zabarwieniu skóry 

organizm mo�e prawie całkowicie wyeliminowa� zjawisko czerniaka – nowotworu skóry. 

Wyja�nij, dlaczego nie wszyscy ludzie na ziemi maja ciemn� skór� mimo, ze jest to doskonałe 
zabezpieczenie przed nowotworem skóry. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 15. (2  punkty) 
Intensywno�� procesu fotosyntezy modyfikowana jest przez wiele czynników zewn�trznych 

(egzogennych) i wewn�trznych (endogennych). Do zewn�trznych nale��: dwutlenek w�gla, 

�wiatło, temperatura, tlen, woda, wiatr, składniki mineralne, pestycydy i herbicydy oraz 

zanieczyszczenia powietrza.  

a) Wymie� dwa czynniki endogenne wpływaj�ce na proces fotosyntezy. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Poni�ej przedstawiono jeden z czynników endogennych – ruch chloroplastów. 

Wyka� ró�nic� w rozmieszczeniu tych organelli w komórce, uzupełniaj�c w 

odpowiedni sposób drugi schemat na Rys. 2. 

 
 

Zadanie 16. (2  punkty) 
Na schemacie przedstawiono ró�ne warianty 

wybarwienia kwiatów niezapominajki. 

Jaki to jest typ zmienno�ci? Czy jest to 

zmienno�� dziedziczna? Odpowied� uzasadnij. 

 
…………………………………………… 

……………………………...……………. 

……………………………...……………. 

……………………………...……………. 

……………………………...……………. 
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Zadanie 17. (2  punkty) 

Oce� prawdziwo�� zda�, wpisuj�c przy ka�dym prawda lub fałsz. 
A. Z genetycznego punktu widzenia podział ludzi na rasy jest bezpodstawny. 

B. Wewn�trz gatunku Homo sapiens wyst�puj� trzy główne rasy wyra�nie ró�ni�ce si� 

morfologicznie i genetycznie. 

C. Pojawienie si� ró�nych fenotypów w gatunku Homo sapiens spowodowane jest 

warunkami �rodowiskowymi w jakich przedstawiciele danej rasy obecnie �yj�.  

D. Zmienno�� cech genetycznych ludzi, np. grupy krwi, w obr�bie ka�dej populacji jest o 

wiele wi�ksza ni� �rednie ró�nice mi�dzyrasowe. 

 
A……. B…….  C……. D……. 

 

Zadanie 18. (3  punkty) 
Schemat przedstawia powi�zania metaboliczne pomi�dzy dwoma organellami 

przetwarzaj�cymi energi� w komórce.  

 
a) Uzupełnij schemat wpisuj�c w miejsce cyfr (1 – 5) produkty i substraty 

zachodz�cych w nich przemian metabolicznych. 
1 - ………………………………………………………………………….. 

2 - ………………………………………………………………………….. 

3 - ………………………………………………………………………….. 

4 - ………………………………………………………………………….. 

5 - ………………………………………………………………………….. 

b) W którym z organelli zachodz� procesy kataboliczne. Odpowied� uzasadnij. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 19. (3  punkty) 
Schemat przedstawia współdziałanie erytrocytów i osocza krwi w transporcie gazów 

oddechowych (A – w płucach, B- w tkankach). 

 
a) Podaj jak transportowane s� gazy oddechowe we krwi. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Jakie znaczenie ma dla organizmu wi�zanie CO2 przez erytrocyty? 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 20. (2  punkty) 

Uporz�dkuj przedstawione poni�ej układy nerwowe zgodnie ze stopniem 

skomplikowania ich budowy. Podaj nazw� organizmu posiadaj�cego ten typ układu. 

 
…..Układ nerwowy ła�cuszkowy………………… 

…..Układ nerwowy rozproszony (siateczkowaty)………………… 

…..Układ nerwowy pasowy………………… 

…..Układ nerwowy drabinowy………………… 

 

Zadanie 20. (3  punkty) 
Wykresy przedstawiaj� zmiany ci�nienia powietrza w płucach i zmian� obj�to�ci płuc 

podczas wdechu i wydechu. 

 
a) Opisz zale�no�� mi�dzy ci�nieniem powietrza panuj�cym w płucach a zmian� 

obj�to�ci płuc podczas wdechu.  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Wyja�nij bezpo�redni� przyczyn� napływu powietrza do płuc. 
………………………………………………………………………………………………… 
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BRUDNOPIS 


