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MBI-P1A1P-062 

EGZAMIN MATURALNY 

Z  BIOLOGII 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron  

(zadania 1 – 29). 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 

 

MAJ 

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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Zadanie 1. (3 pkt)  
Rysunki A, B i C przedstawiaj  trzy ró ne rodzaje kr gów kr gos upa cz owieka.  

 

   
A B C 

 

Podaj nazwy odcinków kr gos upa, do których nale y ka dy z kr gów oraz uzasadnij, 

która cecha budowy umo liwi a Ci jego identyfikacj . 

 

A – ................................................................................................................................................ 

B – ................................................................................................................................................ 

C – ................................................................................................................................................ 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Jedn  z cech mi ni g adkich jest zdolno  do d ugotrwa ego skurczu niezale nego od woli. 
 

Podaj dwa przyk ady narz dów w organizmie cz owieka, w których wyst puj  mi nie 

g adkie. 

 

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

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Wp yw wysi ku fizycznego na prac  uk adu oddechowego mo na zaobserwowa  podczas 

lekcji wychowania fizycznego, kiedy uczniowie biegn  na 60 m.  

 

Zaplanuj obserwacj  wp ywu wysi ku fizycznego na uk ad oddechowy, podaj c 

parametr, który b dzie obserwowany i sposób przeprowadzenia obserwacji. 

 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia schematycznie sposób kr enia krwi i limfy w organizmie cz owieka. 

 

 
 

Podaj dwie, widoczne na schemacie, cechy budowy ró ni ce uk ad krwiono ny od 

limfatycznego. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Podczas powstawania moczu w nerkach glukoza jest transportowana z nak adem energii 

z wn trza kanalików nerkowych do naczy  krwiono nych (wch anianie zwrotne). 

 

a) Uzasadnij, czy transport glukozy z kanalików nerkowych do naczy  krwiono nych 

jest aktywny, czy bierny. 

 

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

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

b) Okre l konsekwencje wch ania zwrotnego glukozy dla sk adu moczu zdrowego 

cz owieka. 

 

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

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

 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Maks. liczba pkt 3 1 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 6. (2 pkt) 
Rysunek I w uproszczony sposób przedstawia wad  wzroku – krótkowzroczno , a rysunek II 

– sposób jej korygowania. 
 

  

I II 
 

Korzystaj c z informacji przedstawionych na rysunkach, opisz, na czym polega 

krótkowzroczno  i sposób korygowania tej wady wzroku. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 7. (2 pkt) 
W gardle krzy uj  si  dwie drogi: pokarmowa z oddechow . Wej cie z gard a do krtani 

otwiera lub zamyka ruchoma chrz stka tzw. nag o nia. 

 

Wyja nij zwi zek przestrogi: „Nie rozmawiaj przy jedzeniu!” z funkcj  nag o ni. 

 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (1 pkt) 
Rysunek ilustruje funkcjonowanie b ony neuronu. 
 

 
 

Korzystaj c z informacji przedstawionych na rysunku wyja nij, w jaki sposób w b onie 

neuronu powstaje potencja  czynno ciowy. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Ze wzgl du na wielko  dziennego zapotrzebowania pokarmowego jod zaliczany jest do 

mikroelementów. 

 

Podaj przyk ad pokarmu b d cego ród em jodu oraz okre l rol , jak  ten pierwiastek 

pe ni w organizmie cz owieka. 

 

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

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

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Dzi ki zró nicowaniu w a ciwo ci leukocytów organizm dysponuje dwoma rodzajami 

odporno ci: komórkow  i humoraln . 

 

Podaj, na czym polega odporno  komórkowa a na czym humoralna, wykorzystuj c 

okre lenia: fagocytoza, przeciwcia a. 

 

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

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

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

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

 

Nr zadania 6. 7. 8. 9. 10. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

 Arkusz I 
6

Zadanie 11. (1 pkt) 
Tabela przedstawia zawarto  wody w organizmie cz owieka w ró nych okresach jego ycia. 
 

Zawarto  wody w organizmie 

w % masy cia a 
Okres 

ycia 
Wiek 

kobieta m czyzna 

I 0–1 miesi c 76 

II 1–12 miesi cy 65 

III 1–10 lat 62 

IV 11–16 lat 59 57 

V 17–39 lat 61 50 

VI powy ej 40 lat 55 47 

 
Podaj oznaczenia dwóch kolejnych okresów ycia cz owieka, mi dzy którymi nast puje 

najwi kszy spadek zawarto ci wody w organizmie. 

 

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

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Barwnik skóry – melanina chroni organizm cz owieka przed szkodliwym wp ywem 

emitowanego przez s o ce promieniowania ultrafioletowego. Jednocze nie odpowiednia 

dawka tego promieniowania jest niezb dna dla wytwarzania przez organizm pewnej 

witaminy. 
 

Podaj literowy symbol tej witaminy oraz okre l skutek jej niedoboru w organizmie. 

 

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

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

 

Zadanie 13. (3 pkt) 
Stres oznacza fizjologiczny stan „podwy szonej gotowo ci” organizmu, przystosowuj cy 

do nowej, nietypowej sytuacji. Je eli jest krótkotrwa y – mobilizuje organizm do dzia ania. 

Wówczas, pod wp ywem hormonów nadnerczy, zwi ksza si  wydolno  ró nych narz dów. 

 

Uzupe nij tabel , podaj c trzy przyk ady narz dów i w a ciwych im reakcji 

na pobudzenie przez hormony stresu. 

 

Lp. Narz d Reakcja 

1.   

2.   

3.   
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Zadanie 14. (1 pkt) 
U dziewcz t oko o 13. roku ycia stosuje si  obowi zkowe szczepienie ochronne przeciw 

ró yczce. 

 

Wyja nij, dlaczego szczepienia przeciw ró yczce s  obowi zkowe tylko dla dziewcz t. 

 

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

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

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

 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Wed ug bada  wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) do krajów o najwi kszej cz sto ci 

wyst powania mia d ycy zalicza si  USA i wi kszo  wysoko rozwini tych krajów 

europejskich. Choroba ta rzadko wyst puje u yj cych na dalekiej pó nocy Eskimosów, 

których dieta obfituje w t uszcze. Cz stych zachorowa  na mia d yc  nie obserwuje si  

równie  w krajach Afryki. 

 
 

Na podstawie tekstu zaznacz dwa czynniki, które mog yby zwi kszy  cz sto  

wyst powania mia d ycy u Eskimosów. 

 

A. czynniki klimatyczne, 

B. szybkie tempo ycia, 

C. t uste po ywienie, 

D. przejadanie si , 

E. aktywny tryb ycia.  

 

Zadanie 16. (3 pkt) 
Tabela przedstawia warto ci odczynu rodowiska, w którym ró ne enzymy trawienne 

wykazuj  najwi ksz  aktywno . 

 

enzym pH rodowiska 

A 1,5 

B 7 

C 9 

 

Podaj przyk ad enzymów A, B i C oraz miejsca ich dzia ania w przewodzie 

pokarmowym. 

 

A – ............................................................................................................................................. 

 

B – ............................................................................................................................................. 

 

C – ............................................................................................................................................ 
 

Nr zadania 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Wewn trzna powierzchnia jelita cienkiego jest kilkaset razy wi ksza od jego powierzchni 

zewn trznej, co stanowi przystosowanie do pe nionej funkcji. 

Podaj jedn  cech  budowy jelita, dzi ki której zwi kszona jest jego powierzchnia 

wewn trzna oraz funkcj  jelita, któr  ta cecha usprawnia. 

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

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

 

Zadanie 18. (1 pkt) 
W troba uczestniczy w wielu przemianach biochemicznych w organizmie. 

 

Podaj jedn  funkcj  w troby, któr  ilustruje poni szy schemat. 

 

 
 

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

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

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

 

Zadanie 19. (1 pkt) 
Bilans energetyczny organizmu oznacza ró nic  pomi dzy ilo ci  energii dostarczanej 

do organizmu w pokarmie, a ilo ci  energii wydatkowanej przez organizm w okre lonym 

czasie (np. w ci gu doby). Oty o  jest zawsze wynikiem utrzymuj cego si  przez d u szy 

czas dodatniego bilansu energetycznego. 

 

Na podstawie tekstu okre l dwie przyczyny powstawania dodatniego bilansu 

energetycznego organizmu. 

 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
Schemat przedstawia w uproszczony sposób przebieg replikacji DNA: 
 

 
   a cuch DNA                potomne a cuchy DNA 

   macierzysty 
 

Opisz przedstawiony na schemacie przebieg replikacji DNA.  

 

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

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

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

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

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Przyporz dkuj okre leniom 1, 2, 3 i 4 w a ciwe obja nienia z kolumny A – F.  

Dwa obja nienia s  zb dne. 

 

1.  GENOM A. RNA organizmu 

2.  GENOTYP B. chromosomy organizmu 

3.  FENOTYP C. geny organizmu 

4.  KARIOTYP D. cechy organizmu 

  E. zmienno  organizmu 

  F. DNA organizmu 
 

 

1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 4. .............................. 

 

Zadanie 22. (1 pkt) 
Przyczyn  pewnej choroby genetycznej jest recesywna mutacja autosomalna w genie 

koduj cym jeden z a cuchów pewnego bia ka. 

 

Okre l, czy nosicielem tej choroby mo e by  tylko ojciec, tylko matka, czy oboje rodzice. 

Odpowied  uzasadnij. 
 

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

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

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

Nr zadania 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Schemat przedstawia przebieg biosyntezy bia ka: 

 

Przyporz dkuj ka demu ze zwi zków organicznych oznaczonych na rysunku 

cyframi 1 – 4, jego poprawn  nazw  spo ród A – E. 

 

1 – .......................................... 

2 – .......................................... 

3 – .......................................... 

4 – .......................................... 

 

Zadanie 24. (1 pkt) 
Badania nad wprowadzaniem do organizmów ro lin uprawnych genów innych gatunków 

umo liwi y uzyskanie odmian o zwi kszonej trwa o ci, bogatszych walorach smakowych, 

od ywczych czy leczniczych, o zwi kszonej odporno ci na susz , mrozy lub szkodniki. Mimo 

tych niezaprzeczalnych zalet ro liny transgeniczne przyjmowane s  z du  rezerw . 

Przeciwnicy stosowania takich ro lin u ywaj  argumentów, podkre laj cych 

nieprzewidywalne skutki ich uprawiania np.: 
 

A. Przekonuj , e genetycznie zmieniona ywno  mo e okaza  si  niebezpieczna 

dla zdrowia cz owieka. 

B. Pojawia si  argument, e geny zmodyfikowanej ro liny wnikn  – po zjedzeniu – w genom 

cz owieka, zmieniaj c jego w a ciwo ci. 

C. Innym zarzutem jest zagro enie dla rodowiska spowodowane przez niekontrolowane 

przenoszenie si  genów ze zmodyfikowanych ro lin na ich „dzikich” krewnych. 
 

Oce , który z przytoczonych powy ej argumentów przeciw uprawom ro lin 

transgenicznych jest b dny. Odpowied  uzasadnij. 

 

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

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

A. aminokwas 

B. DNA 

C. mRNA 

D. rRNA 

E. tRNA 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Przyporz dkuj ka demu z terminów 1 – 4 prawid owe obja nienie z kolumny A lub B. 

 

Lp. Termin A B 

1 Recykling 
wtórne, wielokrotne 

przetwarzanie produktów 

powtórzenie cyklu 

wytwarzania energii 

2 Eutrofizacja u y nienie zbiorników wodnych 

jest korzystne dla biocenozy 

prze y nienie zbiorników 

wodnych zagra a ich 

zarastaniem i zamieraniem 

3 
Polska Czerwona 

Ksi ga Ro lin 
zawiera list  gatunków truj cych zawiera list  gatunków 

gin cych 

4 

Zasada 

zrównowa onego 

rozwoju 

zaspokajanie potrzeb cz owieka 

z poszanowaniem praw przyrody 

rozwój gospodarczy 

poprzedzaj cy zmiany 

w przyrodzie 

 

1 – ....................  2 – ..................  3 – .................  4 – .................... 

 

Zadanie 26. (1 pkt) 
Pierwszym ogniwem pokarmowego a cucha spasania s  ro liny zielone produkuj ce materi  

organiczn  w procesie fotosyntezy. Ro lino ercy i drapie cy pe ni  rol  konsumentów 

pierwszego i dalszych rz dów. Bakterie i grzyby jako destruenci rozk adaj  martwe szcz tki 

ro lin i zwierz t. Produkty tego rozk adu w formie zwi zków nieorganicznych s  wraz z wod  

pobierane przez ro liny i wykorzystywane w procesach syntezy. 

 

Na podstawie powy szego opisu, skonstruuj schemat ilustruj cy kr enie materii 

w ekosystemie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 23. 24. 25. 26. 

Maks. liczba pkt 2 1 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 27. (2 pkt) 
Odnawialne zasoby przyrody regeneruj  si  dzi ki mechanizmom samoregulacyjnym. 

Nadmierne pozyskiwanie lub zanieczyszczanie mo e zak óci  ich regeneracj .  
 

Wymie  trzy rodzaje odnawialnych zasobów przyrody, których regeneracj  mo e 

zak óci  dzia alno  cz owieka. 

 

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

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

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

 

Zadanie 28. (2 pkt)  
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zak ada nast puj ce zmiany w strukturze 

unieszkodliwiania i wykorzystania osadów z komunalnych oczyszczalni cieków: 

 

Lp. Sposób utylizacji 
2000 r. 

(w %) 

2014 r. 

(w %) 

1 unieszkodliwianie termiczne 1 10 

2 sk adowanie 50 40 

3 kompostowanie 9 25 

4 wykorzystanie rolnicze bez kompostowania 30 20 

5 wykorzystanie przemys owe bez przetwarzania 10 5 

 

Przedstaw powy sze dane w formie diagramu s upkowego tak, aby zilustrowa  

zak adane tendencje zmian dla ka dego sposobu utylizacji. 
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Zadanie 29. (1 pkt) 
Pierwotny las mieszany w Puszczy Bia owieskiej charakteryzuje du a ró norodno  

producentów i konsumentów. P dami i nasionami ro lin runa le nego ywi si  mysz. Dzik 

zjada o dzie i k cza. D d ownice i myszy s  pokarmem borsuka. Poczwarkami ciem, 

których g sienice objadaj  li cie drzew, ywi si  i borsuk, i dzik, i mysz le na.  
 

Oce , czy w tego rodzaju lesie wskazane jest zastosowanie chemicznych rodków 

ochrony ro lin przed g sienicami ciem. Odpowied  uzasadnij, pos uguj c si  jednym 

argumentem. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 27. 28. 29. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
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