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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 

POZIOM PODSTAWOWY 

Instrukcja dla zdaj cego

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron

(zadania 1 – 30). Ewentualny brak zg o

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz 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 b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

MAJ 2012 

Czas pracy: 

120 minut 

Liczba punktów  

do uzyskania: 50

MBI-P1_1P-122
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Egzamin maturalny z biologii 

Poziom podstawowy 
2

Zadanie 1. (2 pkt)
Nab onek migawkowy, nab onek rz skowy lub nab onek orz siony to ró ne okre lenia tego 

samego rodzaju nab onka, którego komórki wyposa one s  w rz ski u atwiaj ce transport 

substancji po powierzchni nab onka.

Wpisz do tabeli nazwy uk adów w organizmie cz owieka, w których wyst puje nab onek

migawkowy, oraz podaj rol  tego rodzaju nab onka w ka dym z nich. 

Nazwa uk adu Rola nab onka migawkowego w tym uk adzie 

1.

2.

Zadanie 2. (2 pkt) 
Skóra cz owieka sk ada si  z wielowarstwowego naskórka i skóry w a ciwej. W najg biej

po o onej ywej warstwie naskórka – warstwie podstawnej – nieustannie powstaj  nowe 

komórki, które podczas stopniowego przemieszczania si  ku powierzchni skóry ulegaj

keratynizacji (rogowaceniu). Tworz  one na powierzchni skóry z uszczaj c  si  warstw

martwych komórek naskórka. 

a) Na podstawie powy szego tekstu podaj cech ywych komórek warstwy podstawnej 

naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie si .

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

b) Podaj znaczenie warstwy zrogowacia ych komórek naskórka dla funkcji ochronnej 

skóry w organizmie cz owieka. 

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

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

Zadanie 3. (1 pkt)
Spo ród poni szych zda , dotycz cych budowy uk adu ruchu cz owieka, zaznacz dwa 

zdania nieprawdziwe.

A. Ko ci po czone s  ze sob  w sposób ruchomy za pomoc  stawów lub w sposób cis y,

np. za pomoc  wi zozrostów.

B. ci gna s  zbudowane z tkanki cznej w óknistej i umo liwiaj  przymocowanie mi ni

do ko ci.

C. Powierzchnie stawowe nasadowych cz ci ko ci d ugich s  zbudowane z tkanki kostnej. 

D. Mi nie szkieletowe zbudowane s  z w ókien mi niowych, a te sk adaj  si  z miofibryli. 

E. Cz ci  biern  uk adu ruchu s  mi nie szkieletowe, a cz ci  czynn  s  ko ci.

Zadanie 4. (1 pkt)
Jedn  ze swoistych cech cz owieka jest szeroka i krótka miednica, która stanowi 

przystosowanie uk adu ruchu do poruszania si  na dwóch ko czynach w postawie 

wyprostowanej.

Podaj inn  ni  wymieniona w tek cie, swoist  cech  budowy szkieletu cz owieka, która 

odró nia go od innych naczelnych, i zwi zana jest bezpo rednio z dwuno nym chodem.

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 5. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono przep yw krwi przez jeden z rodzajów naczy  krwiono nych

w mi niu szkieletowym ko czyny dolnej. Strza ka górna wskazuje kierunek przemieszczania 

si  krwi, a strza ki w mi niu – kierunek jego ucisku na naczynie krwiono ne.

Na podstawie: J. Chlebi ska, Anatomia i fizjologia cz owieka, WSiP, Warszawa 1981. 

a) Uzupe nij poni sze zdanie, wpisuj c nazw  rodzaju naczynia krwiono nego

przedstawionego na rysunku oraz cech , która umo liwia jego rozpoznanie.  

Jest to .................................................., poniewa  ..................................................................... . 

b) Wyja nij, w jaki sposób mi nie szkieletowe ko czyny dolnej wp ywaj  na przep yw 

krwi w przedstawionym naczyniu krwiono nym.

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

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

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

Zadanie 6. (3 pkt)
Osocze krwi jest p ynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz 

niezb dne sk adniki od ywcze, a tak e bia ka i produkty przemiany materii. 

a) Zaznacz zestaw, który prawid owo ilustruje udzia  procentowy osocza i elementów 

morfotycznych we krwi zdrowego cz owieka. 

A. ok. 80% i 20%         B. ok. 55% i 45%         C. ok. 30% i 70%        D. ok. 35% i 65% 

b) Spo ród ni ej wymienionych bia ek wybierz dwa, które s  typowymi sk adnikami

osocza krwi cz owieka, oraz okre l rol  ka dego z nich. 

fibrynogen,    keratyna,     albuminy,     histony,     immunoglobuliny 

1. ...................................................................................................................................................

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

2. ...................................................................................................................................................

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

Nr zadania 1. 2a) 2b) 3. 4. 5a) 5b) 6a) 6b) 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt          
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Zadanie 7. (3 pkt)
T tno (puls) odpowiada cz stotliwo ci skurczów serca. Obserwacja t tna jest wa na w ocenie 

funkcjonowania uk adu kr enia.

a) Podaj, w którym miejscu cia a, i w jaki sposób mo na dokona  pomiaru w asnego

t tna.

Miejsce pomiaru ...........................................................................................................................

Sposób pomiaru ............................................................................................................................ 

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

b) Zaplanuj sposób przeprowadzenia obserwacji, która pozwoli wykaza , e wysi ek

fizyczny ma wp yw na cz stotliwo  skurczów serca. 

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

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

Zadanie 8. (1 pkt)
Oce  prawdziwo  poni szych informacji dotycz cych leukocytów. Wpisz obok ka dego

zdania liter  P, je li zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je li zdanie jest fa szywe. 

P/F

1.
Leukocyty s  wyspecjalizowane w obronie organizmu przed drobnoustrojami, 

dlatego wszystkie s  tak samo zbudowane.

2.
Tylko makrofagi maj  zdolno  do fagocytozy bakterii oraz do przemieszczania 

si  mi dzy komórkami cia a.

3.
Limfocyty B odpowiedzialne s  za odporno  humoraln  warunkowan  przez 

przeciwcia a.

Zadanie 9. (1 pkt) 
Z powietrza wci gni tego do wn trza p cherzyków p ucnych tlen przechodzi do naczy

w osowatych. Jest on dalej transportowany przez krew i za po rednictwem p ynu tkankowego 

dociera do komórek. Z komórek cia a pobierany jest dwutlenek w gla, który wraz z krwi

transportowany jest do p uc. Tam z naczy  w osowatych przechodzi do wn trza p cherzyków

p ucnych, sk d usuwany jest na zewn trz.

Korzystaj c z powy szego opisu, uzupe nij schemat przemieszczania si  gazów 

oddechowych mi dzy p cherzykami p ucnymi a komórkami organizmu. Oznacz 

kierunki (dorysuj groty wszystkim strza kom) oraz wpisz nad strza kami odpowiednie 

nazwy gazów. 

p cherzyk p ucny     naczynie krwiono ne     komórka organizmu 
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Zadanie 10. (1 pkt)
P uca cz owieka s  parzystymi, p cherzykowatymi narz dami o p atowej budowie. 

Podaj znaczenie p cherzykowej budowy p uc dla efektywno ci wymiany gazowej. 

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

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

Zadanie 11. (2 pkt)
Zbadano cz sto  wyst powania grup krwi w ca ej populacji ludzkiej na wyspie licz cej 1000 

mieszka ców. Stwierdzono wyst powanie grup krwi: A – 359 osób, B – 351 osób oraz  

AB – 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0.  

Na podstawie powy szych informacji uzupe nij tabel  oraz przedstaw na diagramie 

s upkowym cz sto  wyst powania badanych grup krwi w ród mieszka ców tej wyspy 

(z dok adno ci  do 1%). 

Grupa krwi Liczba osób 

Cz sto  wyst powania 

grupy krwi 

(w procentach) 

A 359 36% 

B

AB

0 0 0% 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Nr zadania 7a) 7b) 8. 9. 10. 11. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 2 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 12. (2 pkt)
W Polsce od 1955 roku szczepienia przeciwko gru licy (BCG) s  obowi zkowe, a od 2006 roku 

szczepieniu podlegaj  noworodki ju  w pierwszej dobie ycia.

Na diagramie przedstawiono zapadalno  na gru lic  w kilku województwach w Polsce 

w latach: 1999, 2003 i 2007, któr  wyra ono liczb  zachorowa  na 100 tys. ludno ci.

Na podstawie: Sytuacja zdrowotna ludno ci Polski, pod red. B. Wojtyniak, P. Gory ski, Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego-Pa stwowy Zak ad Higieny, Warszawa 2008. 

a) Podaj brakuj cy opis pionowej osi wykresu s upkowego.  

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

b) Na podstawie powy szych danych przedstaw i uzasadnij swoj  opini  dotycz c

skuteczno ci szczepie  przeciwko gru licy w Polsce. 

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

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

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

Zadanie 13. (1 pkt)
Poni ej opisano przebieg reakcji odporno ciowej.

Po wnikni ciu czynnika chorobotwórczego do organizmu, komórki pami ci immunologicznej 

rozpozna y antygeny na jego powierzchni. Intensywne podzia y tych komórek doprowadzi y

do powstania du ej ilo ci limfocytów produkuj cych odpowiednie przeciwcia a. Poziom 

przeciwcia  wzrós  tak znacznie, e w ci gu kilku dni infekcja zosta a powstrzymana.  

Napisz, czy opisana reakcja jest pierwotn , czy wtórn  odpowiedzi  immunologiczn .

Odpowied  uzasadnij. 

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

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

Zadanie 14. (1 pkt)
Substancje, z których organizm cz owieka mo e wytwarza  witaminy, nazywane s

prowitaminami.  

Podaj nazw  witaminy, dla której prowitamin  jest karoten przyjmowany wraz 

z pokarmem, oraz przyk ad jej znaczenia w organizmie cz owieka. 

Nazwa witaminy .......................................................................................................................... 

Znaczenie .....................................................................................................................................
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Zadanie 15. (3 pkt)
Na rysunku przedstawiono fragment uk adu pokarmowego cz owieka.

prze yk

trzustka
dwunastnica jelita

  w troba

Y X

Z

Na podstawie: H. Wi niewski. Biologia dla III klas LO, Warszawa 1998. 

a) Podaj nazw  enzymu wydzielanego w narz dzie oznaczonym liter  X i nazw

sk adnika pokarmowego, który jest przez niego rozk adany.

Enzym .................................................    Sk adnik pokarmowy .................................................. 

b) Podaj nazw  narz du oznaczonego na rysunku liter  Y i okre l funkcj , jak  pe ni

ten narz d w uk adzie pokarmowym. 

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

c) Zaznacz prawid owe doko czenie zdania.  

Jedn  z g ównych funkcji struktury oznaczonej na rysunku liter  Z jest 

A. detoksykacja szkodliwych produktów przemiany materii. 

B. wch anianie prostych zwi zków organicznych. 

C. trawienie bia ek, w glowodanów i t uszczów.

D. wch anianie wody. 

Zadanie 16. (1 pkt)
T uszcze podlegaj  trawieniu tylko w postaci zemulgowanej. 

Podaj nazw  odcinka przewodu pokarmowego, w którym odbywa si  emulgowanie 

t uszczów, i wyja nij, dzi ki czemu zachodzi ten proces. 

Nazwa odcinka ............................................................................................................................. 

Wyja nienie ..................................................................................................................................

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

Zadanie 17. (1 pkt)
Siatkówka oka zbudowana jest z komórek receptorowych – czopków i pr cików. S  one 

rozmieszczone w siatkówce nierównomiernie i maj  ró ne w a ciwo ci.

Zaznacz dwie informacje charakteryzuj ce wy cznie czopki. 

A. Najliczniej wyst puj  w rodkowej cz ci siatkówki – w do ku rodkowym (plamce ó tej).

B. Odpowiadaj  za postrzeganie kszta tów i ruchu obserwowanych obiektów. 

C. Umo liwiaj  widzenie zarówno w jasnym, jak i w przy mionym wietle.

D. Odpowiadaj  za widzenie szczegó ów obrazu i widzenie barwne. 

Nr zadania 12a) 12b) 13. 14. 15a) 15b) 15c) 16. 17. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt          
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Zadanie 18. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono przyk ad uku odruchowego. 

Na podstawie: J. Chlebi ska, Anatomia i fizjologia cz owieka, WSiP, Warszawa 1981.

a) Na podstawie analizy powy szego przyk adu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które 

przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie liter  A. 

1. ....................................................................        2. ...................................................................

b) Podaj liter , któr  na schemacie oznaczono efektor. ........................................................

Zadanie 19. (3 pkt)
Na rysunkach przedstawiono dwa narz dy, które bior  udzia  w wydalaniu z organizmu 

cz owieka zb dnych lub szkodliwych produktów przemiany materii. 

Na podstawie: E. Bobrzy ska, Sprawdzanie i utrwalanie wiadomo ci z nauki o cz owieku, WSiP, Warszawa 1987. 

Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c nazwy obu narz dów oraz nazwy odpowiednich 

zwi zków chemicznych, które przez te narz dy s  wydalane. 

Wydalane zwi zki chemiczne 

Nazwa narz du
charakterystyczny dla danego 

narz du (1 przyk ad)

wspólny dla obu 

narz dów 

A

B

A                                                      B
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Zadanie 20. (1 pkt)
o ysko zapewnia sta czno  mi dzy matk  a rozwijaj cym si  zarodkiem. Jest narz dem, 

który pe ni wiele funkcji, np. wydziela relaksyn , stanowi barier  dla drobnoustrojów. 

Przedstaw funkcj o yska, inn  ni  funkcje wymienione w tek cie.

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

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

Zadanie 21. (1 pkt)
Podejmowanie przez cz owieka systematycznych wysi ków fizycznych, wyczynowo czy te

rekreacyjnie, prowadzi do wielu zmian adaptacyjnych w jego organizmie. Poni ej

wymieniono dwie zmiany zachodz ce w organizmie cz owieka pod wp ywem wysi ku

fizycznego.

Wybierz jedn  zmian  adaptacyjn  (A lub B) i okre l jej rol  w profilaktyce chorób 

uk adu kr enia cz owieka. 

A. W czasie wykonywania umiarkowanego wysi ku fizycznego, warto ci ci nienia

skurczowego i rozkurczowego u osób wytrenowanych s  istotnie ni sze od warto ci

stwierdzonych u osób, które nie wicz .

B. Systematyczny trening fizyczny powoduje wzrost st enia cholesterolu zawartego 

we frakcji HDL osocza, z jednoczesnym obni eniem cholesterolu zawartego we frakcji 

LDL osocza, oraz obni enie st enia triglicerydów.

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

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

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

Zadanie 22. (2 pkt)
Okre l genetyczne pod o e ka dej z wymienionych chorób, wstawiaj c liter  X  

we w a ciwej komórce tabeli. 

Nazwa choroby 
Sprz enie

z p ci

Autosomia

dominuj ca

Autosomia

recesywna 

Aberracja

chromosomowa 

Zespó  Turnera     

Zespó  Downa     

Hemofilia     

Fenyloketonuria     

Nr zadania 18a) 18b) 19. 20. 21. 22. 

Maks. liczba pkt 1 1 3 1 1 2 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 23. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono przep yw informacji genetycznej od DNA do bia ka.

Na podstawie: J.H. Postlethwait, J.H. Hopson, R.C. Vernes, Biology. Bringing science to life, Oxford 1991.

a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybieraj c je 

spo ród wymienionych. 

translacja,          transkrypcja,           transdukcja 

X. ..................................................                 Y. .................................................. 

b) Podaj nazwy trzech rodzajów RNA wytwarzanych w procesie X. Podkre l ten rodzaj 

kwasu, który zawiera informacj  o sk adzie aminokwasów syntetyzowanego bia ka.

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

Zadanie 24. (1 pkt)
W roku 2003 opublikowano dokument stwierdzaj cy zako czenie sekwencjonowania 99% 

genomu cz owieka z trafno ci  do 99,99%. 

Podaj, czy w celu poznania genomu cz owieka zbadano sekwencj  nukleotydów w DNA, 

czy w RNA. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

Zadanie 25. (2 pkt)
Galaktozemia – choroba genetyczna cz owieka, jest wywo ywana przez zmutowany 

recesywny allel (a) genu niesprz onego z p ci  i dziedziczy si  wed ug praw Mendla. 

Choroba ta wyst puje tylko u osób homozygotycznych pod wzgl dem tego genu. 

Podaj prawdopodobie stwo wyst pienia tej choroby u dziecka zdrowych, 

heterozygotycznych rodziców. Zapisz poni ej odpowiedni  krzy ówk  i podkre l

genotyp chorego dziecka. 

Genotypy rodziców (P) ........................................  ........................................ 

Gamety                                               ........................................................................................... 

Genotypy dzieci (F1)                          ........................................................................................... 

Prawdopodobie stwo                          .......................................................................................... 
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Zadanie 26. (1 pkt)
Matka ma grup  krwi AB.

Wybierz grup  krwi, której na pewno nie mo e mie  jej dziecko, niezale nie od tego, 

jak  grup  krwi b dzie mia  jego ojciec. Podkre l wybran  odpowied .

grupa krwi 0,        grupa krwi A,    grupa krwi B,        grupa krwi AB 

Zadanie 27. (3 pkt)
DDD to rodek chemiczny stosowany do zwalczania larw niektórych gatunków komarów.  

Na poni szym schemacie przedstawiono zmiany st enia DDD w organizmach tworz cych

fragment sieci pokarmowej jeziora, w którym rodek ten by  zastosowany. 

ród o: A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee, Krótkie wyk ady. Ekologia, PWN, Warszawa 2007. 

a) Okre l zale no  mi dzy st eniem DDD w organizmach a ich miejscem  

we fragmencie sieci pokarmowej przedstawionej na schemacie.  

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

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

b) Wyja nij, dlaczego w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej st enie DDD  

w organizmie ryby drapie nej jest porównywalne ze st eniem DDD w organizmie 

ptaka rybo ernego.

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

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

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

c) Spo ród podanych okre le  wybierz i podkre l dwa, które mog  poprawnie 

charakteryzowa  zale no  mi dzygatunkow  mi dzy ryb  drapie n  i ptakiem 

rybo ernym w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej. 

antagonistyczna,    nieantagonistyczna,    drapie nictwo,    konkurencja,    paso ytnictwo

Nr zadania 23a) 23b) 24. 25. 26. 27a) 27b) 27c) 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 1 1 1 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 28. (2 pkt)
Kowalik to ptak z rz du wróblowych, który ywi si  przede wszystkim larwami 

i poczwarkami owadów, wydobywanymi z p kni  kory drzew. W okresie zimowym 

g ównym jego pokarmem s  nasiona ro lin. Krogulec nale y do ptaków drapie nych i poluje  

m.in. na kowaliki. Oba ptaki wyst puj  w ca ej Europie w lasach, parkach i sadach. 

a) Na podstawie powy szego tekstu podaj wszystkie poziomy troficzne, które mo e

zajmowa  kowalik w a cuchach pokarmowych. 

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

b) Korzystaj c z powy szych informacji, zapisz prawdopodobny a cuch pokarmowy 

z udzia em kowalika i krogulca. 

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

Zadanie 29. (1 pkt)
Obieg materii w przyrodzie to proces ci g ego kr enia niezb dnych do ycia substancji 

chemicznych mi dzy rodowiskiem a organizmami ywymi. 

Uzupe nij poni szy schemat, tak aby ilustrowa  obieg materii w przyrodzie. Wpisz 

w odpowiednie miejsca schematu okre lenia wybrane z poni szych. 

zwi zki organiczne,       zwi zki nieorganiczne,       producenci,       destruenci,       konsumenci 

Zadanie 30. (1 pkt)
Paliwem cz sto u ywanym w kot ach gazowych jest gaz ziemny, którego g ównym 

sk adnikiem jest metan CH4 (ok. 90%). Okazuje si  jednak, e zamiast eksploatowa  z o a

kopalin, mo na pozyskiwa  metan z szybko odnawialnych upraw ro linnych. Podczas 

naturalnego procesu fermentacji wytwarza si  biogaz, który sk ada si  z ok. 65% metanu  

i 35% dwutlenku w gla. Do produkcji metanu mo na równie  wykorzystywa  ró ne odpadki 

ro linne, nawóz zwierz cy oraz niewykorzystane plony. 

Na podstawie tekstu uzasadnij, e wykorzystanie biogazu jako ród a energii mo e

przyczyni  si  do ochrony rodowiska. 

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

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

Nr zadania 28a) 28b) 29. 30. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 
Wype nia

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt 

2.

4.

1. 3.

energia
s oneczna
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