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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. 

5. B dne zapisy wyra nie przekre l. 

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

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

(wy cznie do rysunków) oraz linijki. 

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

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

9. 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 

 

MAJ 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

tylko  

OKE Kraków, 

OKE Wroc aw 

     

KOD 

ZDAJ CEGO  

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Zadanie 28. (3 pkt) 
Celuloza, skrobia, glikogen, chityna s  to zwi zki nale ce do polisacharydów 

(wielocukrów). Pe ni  one w komórkach organizmów ywych ró ne funkcje. 

Skonstruuj tabel , w której przedstawisz podzia  wymienionych polisacharydów na 

strukturalne i zapasowe, oraz podasz przyk ady miejsc ich wyst powania  

w organizmach ywych. 

 

 
 

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
Zapis fragmentu cz steczki bia ka: Gly – Ala – Leu – Phe – Asp - Ser – ...    

przedstawia struktur  

A. pierwszorz dow  bia ka.                             C. trzeciorz dow  bia ka. 

B. drugorz dow  bia ka.                                  D. czwartorz dow  bia ka. 

 

 

Zadanie 30. (2 pkt) 
Schemat przedstawia cykl yciowy haploidalnej komórki dziel cej si  mitotycznie. 

 

 
 

Obok komórek przedstawionych przy fazach G2 i M wpisz liczb  chromosomów i liczb  

cz steczek DNA w a ciw  dla tych faz cyklu yciowego komórki. 
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Zadanie 31. (1 pkt) 
Proces powstawania ATP z ADP nazywamy fosforylacj .  

 

2 cz steczki kwasu 1,3-difosfoglicerynowego 

 2ADP 

2ATP 

2 cz steczki kwasu 3-fosfoglicerynowego 
 

 

Okre l, jaki rodzaj fosforylacji przedstawia powy szy schemat fragmentu procesu 

glikolizy.  

 

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

 

 

Zadanie 32. (2 pkt) 
Schemat przedstawia wspó prac  chloroplastów i mitochondriów w komórce ro linnej. 

 

 
 

 

a) Ustal, w którym z tych organelli zachodz  procesy anaboliczne, a w którym zachodz  

procesy kataboliczne. 

b) Wyja nij, jakie korzy ci ma komórka ze wspó pracy chloroplastów  

i mitochondriów. 

 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33. (1 pkt) 
Komórki nab onka gruczo owego gruczo ów trawiennych ( linianek, trzustki itp.) produkuj   

i wydzielaj  enzymy trawienne. 

Wyka  zale no  mi dzy syntez  enzymów a obfito ci  siateczki ródplazmatycznej 

szorstkiej w komórkach tych gruczo ów. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 34. (2 pkt) 
W komórkach ro linnych wakuole (wodniczki) s  zwykle du e i nieliczne. S  one otoczone 

tonoplastem i wype nione sokiem wakuolarnym (komórkowym). 

Wymie  dwie funkcje, jakie mog  pe ni  wakuole w komórkach ro linnych. 

 

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

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

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

 

Zadanie 35. (2 pkt) 
Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez li  podwodny przetacznika bobownika. 

 
 

Podaj dwie zale no ci mi dzy rodowiskiem  ycia tej ro liny a budow  skórki jej li cia 

podwodnego. 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 36. (2 pkt) 
Choroby wirusowe rozwijaj  si  w ró nym tempie. Mo na wyró ni  dwie strategie: szybk  

lub powoln , np. wirusy tropikalnej gor czki krwotocznej dzia aj  b yskawicznie, zamieniaj c 

w ci gu kilku dni tkanki chorego w krwaw  mas  pe n  nowych wirusów. Chory umiera 

w ci gu  2 – 9 dni. Inaczej jest w przypadku wirusa HIV: powiela si  on powoli i skrycie, 

d ugo nie wywo uj c adnych objawów. 

Opisz dwie zalety strategii dzia ania wirusa HIV. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 37. (2 pkt) 
Jeden z rodzajów chemosyntetyzuj cych bakterii siarkowych przeprowadza proces utleniania 

siarki w sposób przedstawiony sumarycznym równaniem: 

 

2 S + 3 O2 + 2 H2O  2 H2SO4 + energia 

 

Wyja nij, w jaki sposób te bakterie wp ywaj  na jako  gleby oraz jakie s  

konsekwencje tego procesu dla wyst puj cych tam ro lin. 

 

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

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

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

 

Zadanie 38. (2 pkt) 
Gronkowiec z ocisty, a szczególnie szczep MRSA, jest zmor  szpitali, poniewa  mo e 

powodowa  u chorych trudne do leczenia infekcje. Bakteria ta jest oporna na wi kszo  

stosowanych antybiotyków, co bardzo utrudnia jej zwalczanie. Gronkowiec, aby przetrwa       

i rozwija  si , musi pobiera  od swojego gospodarza elazo. Najbogatszym ród em elaza    

w organizmie cz owieka jest hemoglobina. Genom gronkowca zawiera ca  rodzin  genów 

koduj cych bia ka odpowiedzialne za uwalnianie hemoglobiny z erytrocytów, jej transport 

przez cian  komórkow  gronkowca i odzyskiwanie elaza – czyli za regulacj  cyklu 

yciowego. 

Wyja nij, jak wykorzysta  wa n  cech  gronkowca, jak  jest du e zapotrzebowanie na 

elazo, w pracach nad dzia aniem leku, który skutecznie utrudni by gronkowcowi 

rozwój w organizmie cz owieka i ostatecznie doprowadzi by do unieszkodliwienia tej 

bakterii. 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 39. (2 pkt) 
Schemat: Spl tek mchu. 

 

 
 

W cyklu rozwojowym mchu wyst puje p o cy si  po pod o u spl tek. Spl tki rozwijaj  si  

w  liczne  ulistnione gametofity, dzi ki czemu tworz  si  zwarte skupiska mchów. 

Wyja nij, jakie znaczenie ma wyst powanie mchów w zwartych skupiskach dla 

a) pobierania i utrzymywania wody przez te ro liny. 

b) procesu p ciowego rozmna ania si  mchów. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 40. (2 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono zmodyfikowane organy podziemne ziemniaka i kosa ca. 

 

Podaj, które organy tych ro lin uleg y 

modyfikacji oraz wyja nij, jakie ma ona 

dla nich znaczenie.  

 

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

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

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

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

...................................................................... 
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Zadanie 41. (2 pkt) 
Schemat przedstawia podzia  cia a ukwia a p aszczyznami symetrii. 

 

 
 

Podaj nazw  tego rodzaju symetrii cia a i uzasadnij jednym argumentem, e jest ona 

bardzo korzystna dla tego zwierz cia. 

 

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

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

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

 

Zadanie 42. (2 pkt) 
Schemat budowy przewodu pokarmowego pijawki lekarskiej. 

 

 

Pijawka ta od ywia si  krwi  kr gowców. 

 

Wyja nij, jakie znaczenie w od ywianiu si  

tej pijawki maj  uchodz ce do jamy g bowej 

gruczo y linowe i du e wole. 

 

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
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Zadanie 43. (2 pkt) 
Uproszczony zapis procesu fotosyntezy u ro lin zielonych 

H2O + CO2  cukier + O2  

Sumaryczne równanie procesu fotosyntezy u purpurowych bakterii siarkowych (beztlenowce) 

H2S + CO2  cukier + S  

Cech  wspóln  tych reakcji jest powstawanie cukrów na drodze redukcji  CO2. 

Wska  ród a wodoru u ytego do redukcji CO2 w procesach fotosyntezy u ro lin 

zielonych i u purpurowych bakterii siarkowych oraz wyja nij, dlaczego organizmy te 

korzystaj  z ró nych róde  tego pierwiastka. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 44. (1 pkt) 
Schemat przedstawia gospodark  ATP w organizmie. 
 

Uzupe nij schemat wpisuj c w zaznaczone kropkami miejsca wyrazy: wysoki lub niski. 

 
Zadanie 45. (2 pkt) 
Schematy przedstawiaj  zakresy tolerancji  na temperatur  ró nych gatunków. 
 

 
Wybierz krzyw , która obrazuje zakres tolerancji organizmu stenotermicznego. 

Uzasadnij swój wybór.  

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

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

 wzrost intensywno ci 

 oddychania 

w mitochondrium 

............poziom ATP  ........... poziom ATP 

wzrost intensywno ci pracy 

mi ni – zu ycia energii 
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Zadanie 46. (1 pkt) 
Rysunek przedstawia do wiadczenie badaj ce reakcj  samic konika polnego znajduj cych si  

w okresie godowym. 

 

 

 
 

 

 

Sformu uj problem badawczy tego do wiadczenia. 

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



10 Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz II 

Zadanie 47. (1 pkt) 
Schemat ilustruje wyniki do wiadczenia, w którym dwie jednakowe ga zki wierzby 

umieszczono w tych samych sprzyjaj cych warunkach wilgotno ci i temperatury. Ga zki 

w stosunku do siebie znajduj  si  w po o eniu odwrotnym. 

 
Sformu uj wniosek dotycz cy reakcji ga zek wierzby na bodziec kierunkowy w tym 

do wiadczeniu. 

 

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

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

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

 

Zadanie 48. (2 pkt) 
W ludzkim DNA odkryto tzw. sekwencje repetytywne, czyli odcinki DNA o okre lonej 

sekwencji, powtarzaj ce si  wielokrotnie w genomie. Liczba powtórze  tych sekwencji jest 

ró na u ró nych ludzi, a prawdopodobie stwo przypadkowego wyst pienia tej samej liczby 

powtórze  u osób niespokrewnionych jest znikomo ma e. 

Podaj dwie sytuacje, w których mo na (powinno si ) skorzysta  z bada  DNA,  

i uzasadnij znaczenie spo eczne stosowania tej metody w okre lonych przez ciebie 

sytuacjach. 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 49. (3 pkt) 
Barwa skóry i sier ci zwierz cia zale y od genu A odpowiedzialnego za barw  czarn  lub 

jego allelu a odpowiedzialnego za barw  br zow . Jednocze nie ujawnienie si  barwy zale y 

od genu B przekszta caj cego bezbarwny prekursor obu barwników (DOPA) w ostateczny 

produkt. Jego allel b nie przekszta ca DOPA; brak jest wówczas zabarwienia skóry i w osów. 

1. Okre l fenotypy osobników o nast puj cych genotypach: 

a) AaBb........................ 

b) aaBb......................... 

2. U ó  krzy ówk  genetyczn , na podstawie której ustalisz i podasz, jakie jest 

prawdopodobie stwo otrzymania osobnika albinotycznego w potomstwie rodziców 

o genotypach AaBb i aaBb. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 50. (2 pkt) 
Schemat przedstawia dziedziczenie daltonizmu u cz owieka. 
 

 
 

Zdolno  rozró niania barw zale y od genu le cego w chromosomie X. 

Zapisz genotypy osób (I – IV) posiadaj cych t  mutacj  oraz uzasadnij, e daltonizm jest 

cech  recesywn . 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 51. (2 pkt) 
Nasiona niezapominajki pochodz ce od jednej ro liny wysiano na glebach o ró nym pH. 

Ro liny, które wyros y na glebach kwa nych, mia y kwiaty ró owe, a hodowane na glebach 

zasadowych wytworzy y kwiaty niebieskie. Z nasion niebiesko kwitn cych niezapominajek, 

które wysiano na glebach kwa nych, wyros y ro liny o kwiatach ró owych. 

Okre l, czy wyst powanie niezapominajek o ró nych barwach kwiatów w opisanych 

wy ej warunkach to zmienno  dziedziczna czy zmienno  niedziedziczna.  

Uzasadnij swoj  odpowied  jednym argumentem. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 52. (1 pkt) 
Wiele wskazuje na to, e nie tylko w ród naszych przodków by y formy chodz ce na dwóch 

nogach, np. ramapitek yj cy przez ponad 10 mln lat na sawannie by  dwuno ny. Jego 

potomkiem jest yj cy dzi  na drzewach orangutan. Gdy ramapitek w w drówce na wschód 

dotar  do d ungli malajskiej, musia  zarzuci  sw  – nieprzydatn  w tych warunkach – 

dwuno no . ycie na drzewach nie jest gorsze ni  na ziemi, a na pewno bezpieczniejsze.  

W ewolucji nie liczy si  „status” lecz „skuteczno ”. 

Wyja nij znaczenie s owa „skuteczno ” w zastosowaniu do procesu ewolucji. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 53. (3 pkt) 
Schemat przedstawia uproszczony a cuch pokarmowy w ekosystemie morskim. 

 

plankton                    plankton                    ryby                            ptaki   

ro linny                     zwierz cy                 i ka amarnice              i ssaki  

      I                                 II                                III                            IV 

                                                                    

Narysuj piramid  troficzn  obrazuj c  przep yw energii mi dzy poszczególnymi 

poziomami troficznymi w ekosystemie morskim.  

Poziomy troficzne tej piramidy oznacz cyframi rzymskimi i podaj ich nazwy. 

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z biologii 13 

 Arkusz II 

 
 

 

Zadanie 54. (2 pkt) 
Schemat przedstawia obieg w gla w przyrodzie. 

 

Okre l, jakie skutki o charakterze globalnym mo e spowodowa  nadmierne wycinanie 

lasów. 

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

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

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


