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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MBI-P1_1P-082 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 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 podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2008 
 

 

 

 
 

 

 

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 
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Egzamin maturalny z biologii 

 Poziom podstawowy 
2

Zadanie 1.  (2 pkt) 
Bia ka s  zwi zkami wielkocz steczkowymi, które odgrywaj  wa n  rol  w procesach 

wzrostu, rozwoju i codziennego funkcjonowania organizmu cz owieka. 

Oce  prawdziwo  zamieszczonych w tabeli stwierdze , wpisuj c w odpowiednich 

miejscach liter  P (prawda) lub liter  F (fa sz). 

 

Zadanie 2.  (2 pkt) 
Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry w a ciwej. Naskórek utworzony jest przez nab onek 

wielowarstwowy p aski. Komórki naskórka nieustannie powstaj , rogowaciej , obumieraj  

i ulegaj  z uszczaniu. W warstwie podstawnej naskórka znajduj  si  melanocyty, które 

produkuj  melaniny – barwniki, od nagromadzenia których zale y barwa skóry. Melaniny 

poch aniaj  równie  cz  promieniowania UV, stanowi c filtr promieniowania w skórze. 

Pod wp ywem promieniowania s onecznego w warstwie podstawnej naskórka jest 

produkowana witamina D3. Tak zbudowany naskórek chroni organizm przed dzia aniem 

wielu czynników zewn trznych. 

a) Podaj przyk ady dwóch ró nych czynników zewn trznych, przed których 

szkodliwym dzia aniem chroni nas naskórek. 

1. nadmierne promieniowanie UV 

2. urazy mechaniczne 

b) Wyja nij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszka ych 

w pó nocnych stanach USA, mo e mie  negatywny wp yw na syntez  witaminy D3 

w naskórku. 

Zawarte w skórze tych ludzi w du ej ilo ci melaniny poch aniaj  

promieniowanie UV, które jest konieczne do produkcji wit. D3, co przy 

stosunkowo ma ym na tych obszarach nat eniu wiat a, mo e doprowadzi  

do zmniejszenia  syntezy wit. D3. 

 

  P / F 

1. 
Enzymy to bia ka u atwiaj ce zachodzenie procesów biochemicznych 

w organizmie. 
P 

2. Wszystkie hormony s  bia kami. F 

3. 
Przeciwcia a uczestnicz  w procesach obrony organizmu przed 

antygenami. 
P 

4. Bia ka nie pe ni  w organizmach funkcji transportuj cej. F 
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Zadanie 3.  (2 pkt)                
Na schematach przedstawiono dzia anie mi ni ramienia cz owieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj, który z przedstawionych wy ej mi ni jest prostownikiem. 

Mi sie  trójg owy ramienia jest prostownikiem. 

 

b) Opisz, w jaki sposób po wykonaniu ruchu przez dowolny z tych mi ni ko czyna 

mo e wróci  do po o enia (stanu) wyj ciowego. 

Skurcz mi nia dwug owego ramienia powoduje zginanie r ki w okciu. 

Ko czyna mo e wróci  do po o enia wyj ciowego, je eli skurczy si  mi sie  

trójg owy ramienia a rozci gany b dzie mi sie  dwug owy. 

 

Zadanie 4.  (2 pkt) 
Oko o 40. roku ycia cz owieka rozpoczyna si  wyra ny spadek masy ko ci, poniewa  

procesy usuwania obumieraj cej, starszej tkanki kostnej (resorpcja) przewa aj  nad 

procesami tworzenia nowej tkanki. Prowadzi to do zmniejszenia g sto ci i wytrzyma o ci 

ko ci (tracimy w ten sposób oko o 0,5%–1,0% minera ów rocznie). Dodatkowym czynnikiem 

zmniejszaj cym wytrzyma o  ko ci jest osteoporoza. W przebiegu osteoporozy ubytek 

minera ów mo e wynosi  2,0%–5,0% rocznie i wi cej. Zmniejszenie masy kostnej przejawia 

si  wi ksz  amliwo ci  ko ci.   

Podaj przyk ady dwóch dzia a , które powinien podj  cz owiek, aby zabezpieczy  si  

przed niekorzystnymi zmianami w tkance kostnej oraz uzasadnij znaczenie ka dego 

z nich. 

1. Prawid owe od ywianie – dostarczanie organizmowi odpowiednich ilo ci 

wapnia, fosforu, bia ka i witaminy D. 

2. Rozs dne opalanie si  sprzyja zwi kszeniu si  w organizmie poziomu 

witaminy D, dzi ki której proces wbudowywania wapnia w tkank  kostn  

przebiega sprawniej. 

 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 5.  (1 pkt) 

Uk ad grupowy Rh stanowi  trzy pary antygenów, z których najwi ksze znaczenie ma 

antygen D. Krew charakteryzuj c  si  obecno ci  antygenu D w b onach erytrocytów oznacza 

si  Rh+, a przy braku tego antygenu Rh–. Niezgodno  antygenowa mi dzy matk  a p odem 

dotycz ca antygenu D mo e stanowi  przyczyn  konfliktu serologicznego (prowadz cego do 

hemolitycznej choroby noworodków). 

W tabeli przedstawiono cztery przypadki uk adów grupowych Rh matki i p odu. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

W ród przedstawionych w tabeli przypadków (A-D) zaznacz ten, który mo e 

doprowadzi  do konfliktu serologicznego.  

 

Zadanie 6.  (1 pkt) 
Serce poza organizmem zmar ego w wyniku wypadku cz owieka kurczy si  jeszcze przez 

wiele godzin, je eli jest przechowywane w p ynie fizjologicznym bogatym w tlen 

i o odpowiednim sk adzie chemicznym.  

Podaj, jak mo na t  w a ciwo  serca wykorzysta  w medycynie. Odpowied  uzasadnij. 

Mo na t  w a ciwo  wykorzysta  przy przeszczepach serca. W tym czasie serce 

mo na „dopasowa ” do odpowiedniego biorcy, przygotowa  do transportu 

i przetransportowa  do potrzebuj cego. 
 

Zadanie 7.  (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono procentow  zawarto  tlenu i dwutlenku w gla w powietrzu 

wdychanym i w powietrzu wydychanym. 

 

Zawarto  w powietrzu (%) 
Gaz 

wdychanym wydychanym

Tlen 21,00 16,50 

Dwutlenek w gla   0,04   4,00 

 

Na podstawie danych z tabeli, okre l kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany 

gazowej mi dzy p cherzykami p ucnymi a krwi  w naczyniach krwiono nych.  

1. Tlen przemieszcza si  z powietrza w p cherzykach p ucnych do krwi 

we w osowatych  naczyniach krwiono nych p cherzyków p ucnych. 

2. Dwutlenek w gla przemieszcza si  z krwi we w osowatych naczyniach  

krwiono nych do wiat a p cherzyków p ucnych. 

 

Grupy krwi  

matki p odu 

A. 

B. 

C. 

D. 

Rh– 

Rh+ 

Rh+ 

Rh– 

Rh+ 

Rh– 

Rh+ 

Rh– 
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Zadanie 8.  (1 pkt) 

Tlenek w gla (czad) dostaj c si  do organizmu cz owieka tworzy z hemoglobin  wzgl dnie 

trwa y zwi zek. ród em czadu mog  by  spaliny i dym papierosowy. 

Uzasadnij opini , e ludzie pal cy papierosy mog  by  mniej wydolni fizycznie, 

ni  niepal cy. 

Zablokowana przez tlenek w gla hemoglobina nie doprowadza odpowiedniej 

ilo ci tlenu do mi ni, co powoduje mniejsz  wydolno  w pracy mi ni. 
 

Zadanie 9.  (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono ilo  niektórych sk adników przes czu k bkowego filtrowanych 

w nerkach zdrowego cz owieka w ci gu 24 godzin, w porównaniu z ilo ci   tych sk adników 

wydalonych w ci gu doby w moczu ostatecznym. 
 

Sk adniki 
Ilo  sk adników 

filtrowanych 

Ilo  sk adników wydalonych 

z moczem 

woda 

sód 

wap  

potas 

glukoza 

aminokwasy

mocznik 

180,0 l 

600,0 g 

    9,0 g 

  35,0 g 

200,0 g 

  65,0 g 

  60,0 g 

   1,5 l 

  4,0 g 

  0,2 g 

  3,0 g 

  0,0 g 

  2,0 g 

35,0 g 
 

Wypisz z tabeli nazw  tego sk adnika przes czu k bkowego, który nie powinien, 

ale czasem (w wyniku choroby) mo e pojawi  si  w moczu ostatecznym. Podaj nazw  

choroby, na któr  mo e wskazywa  obecno  tego sk adnika w moczu ostatecznym. 

sk adnik    glukoza,              choroba     cukrzyca 

 

Zadanie 10.  (3 pkt) 

Zaburzenia gospodarki wodnej w organizmie mo na postrzega  jako problemy zwi zane 

z niedoborem lub z nadmiarem wody (odwodnienie lub przewodnienie). Zarówno niedobór, 

jak i nadmierne gromadzenie si  p ynów w organizmie cz owieka, mo e stanowi  zagro enie 

dla ycia.  

a) Podaj przyk ady dwóch grup wiekowych, dla których zaburzenia gospodarki wodnej 

s  najbardziej gro ne. 

      1.  niemowl ta i ma e dzieci,               2.  osoby starsze. 

b) Podaj dwie przyczyny prowadz ce do niedoboru p ynów ustrojowych (których 

g ównym sk adnikiem jest woda) w organizmie cz owieka. 

1. spo ywanie zbyt ma ych ilo ci p ynów (zw aszcza przez osoby chore) 

2. biegunki i wymioty (zw aszcza u niemowl t i ma ych dzieci) 

Nr zadania 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 11.  (3 pkt) 
W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energi  (kcal) w zale no ci od p ci, 

masy cia a i aktywno ci fizycznej cz owieka. 

Zapotrzebowanie na energi  (kcal) przy aktywno ci 

fizycznej: 
P e  

Masa cia a 

 (kg) 
ma ej 

umiarkowa-

nej 
du ej bardzo du ej

55 2000 2200 2600 3000 

65 2340 2600 3055 3575 Kobiety 

70 2520 2800 3290 3850 

65 2700 3000 3500 4000 

75 3150 3450 4050 4650 M czy ni 

80 3360 3680 4320 4960 

 

a) Narysuj diagram s upkowy (w jednym uk adzie wspó rz dnych), ilustruj cy dzienne 

zapotrzebowanie na energi  kobiet i m czyzn o masie cia a 65 kg, wykazuj cych si  

umiarkowan  i bardzo du  aktywno ci  fizyczn .  

 

b) Sformu uj jeden wniosek wynikaj cy z przedstawionych na diagramie zale no ci. 

Przy ka dym rodzaju aktywno ci fizycznej m czy ni maj  wi ksze 

zapotrzebowanie na energi  ni  kobiety. 
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Zadanie 12.  (2 pkt) 
Neurony s  podstawowymi jednostkami anatomicznymi uk adu nerwowego. S  one 

komórkami pobudliwymi, to znaczy, e reaguj  na dzia aj ce na nie bod ce. 

W miejsca 1, 2, 3 wpisz trzy podstawowe funkcje neuronów. 

Docieraj ce do neuronu informacje zawarte w bod cach s  przez neuron 

1.  odbierane,                           2.  przewodzone,                 3.  przekazywane. 

 

Zadanie 13.  (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono wydzielanie hormonu melatoniny w rytmie dobowym oraz 

w zale no ci od wieku cz owieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okre l tendencje zmian w wydzielaniu melatoniny 

a) w rytmie dobowym. 

W ci gu dnia wydziela si  mniej melatoniny ni  w nocy (niezale nie od 

wieku). 

b) w zale no ci od wieku cz owieka. 

Ilo  wydzielanej melatoniny zmniejsza si  z wiekiem cz owieka. 

 

Zadanie 14.  (1 pkt) 
Stres jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym organizmu w sytuacji powoduj cej jego 

przeci enie (zbyt du a ilo  i intensywno  bod ców dzia aj cych na uk ad nerwowy 

cz owieka). Stresu nie da si  unikn , ale mo na i nale y kontrolowa  go, tak aby sta  si  

czynnikiem pomocnym i mobilizuj cym nasze twórcze dzia ania. 

W ród zamieszczonych ni ej stwierdze  (A-E) zaznacz te dwa, które dotycz  

utrzymania stresu na bezpiecznym poziomie. 

A. Nie znosz  krytyki moich b dów. 

B. Analiza uwag krytycznych pozwoli mi unikn  „wpadek” w przysz o ci. 

C. Je eli odrywam si  od nauki, to robi  to z wyrzutami sumienia i poczuciem winy. 

D. Staram si  nie spó nia  na spotkania. 

E. Nie mam cierpliwo ci do czynno ci domowych. 
 

Nr zadania 11. 12. 13. 14. 

Maks. liczba pkt 3 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 15.  (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono fragment w ókna mi nia szkieletowego z oznaczon  jednostk  

funkcjonaln  – sarkomerem. 

 

 

W ród ni ej podanych zmian (A-D) zaznacz t , która zachodzi, gdy mi sie  szkieletowy 

si  kurczy. 

A. Linie Z oddalaj  si  od siebie. 

B. Kurcz  si  filamenty aktynowe. 

C. Kurcz  si  filamenty miozynowe. 

D. Skracaj  si  sarkomery. 

 

Zadanie 16.  (1 pkt) 
Mi nie g adkie buduj  ciany wielu narz dów wewn trznych, mi dzy innymi przewodu 

pokarmowego. W cianach narz dów mi nie te u o one s  w warstwy i tworz  mi niówk . 

Poprzez skurcze mi ni g adkich w otaczanej przez nie przestrzeni np. w jelicie wytwarzane 

jest ci nienie. 

Wyja nij, w jaki sposób przedstawione w tek cie dzia anie mi ni g adkich wp ywa 

na prawid ow  prac  uk adu pokarmowego.  

Mi nie ciany przewodu pokarmowego wywieraj  nacisk na jego zawarto , 

co powoduje przesuwanie si  i mieszanie si  tre ci pokarmowej. 

 

Zadanie 17.  (1 pkt) 
W jamie ustnej cz owieka pokarm zostaje prze uty (rozdrobniony) i wymieszany ze lin . Tak 

przygotowany pokarm zostaje po kni ty i jest nast pnie przesuwany do dalszych cz ci 

przewodu pokarmowego. 

Wyja nij znaczenie, jakie w procesie trawienia ma opisana wy ej wst pna obróbka 

pokarmu. 

Rozdrobnienie pokarmu u atwia dost p do niego enzymów trawiennych, 

co pozwala na dok adniejsze trawienie pokarmu. 
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Zadanie 18.  (2 pkt) 
Gruczo y o dkowe wydzielaj  do wiat a o dka m.in. pepsynogen, który przekszta ca si  

w pepsyn , oraz luz. 

Podaj role, jakie pe ni  w o dku pepsyna i luz. 

Pepsyna jest enzymem trawi cym bia ka. 

luz chroni ciany o dka przed uszkodzeniami np. samostrawieniem. 

 

Zadanie 19.  (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono now  piramid  ywieniow  opracowan  przez Ameryka ski 

Departament Rolnictwa (USDA) w 2005 r. 

 

 
 

Nowym elementem piramidy s  schody, przypominaj ce o codziennej aktywno ci fizycznej. 

a) Okre l, co obrazuj  szeroko ci poszczególnych „promieni” piramidy. 

Szeroko ci promieni w piramidzie obrazuj  proporcje, jakie powinny by  

zachowane w spo yciu produktów z poszczególnych grup. 

b) Wyja nij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina si  o codziennej aktywno ci 

fizycznej jako nieod cznym elemencie zdrowego trybu ycia. 

Codzienna aktywno  fizyczna (razem z prawid ow  diet )  pomaga 

w utrzymaniu prawid owej masy cia a i zmniejsza mo liwo ci wyst pienia 

niektórych chorób np. mia d ycy. 
 

 

 

 

Nr zadania 15. 16. 17. 18. 19. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 20.  (1 pkt) 
W DNA pewnej bakterii cytozyna stanowi 37% wszystkich zasad. 

Oblicz poni ej, jaka jest zawarto  procentowa ka dej z pozosta ych zasad azotowych 

(A, T i G) w DNA tej bakterii. Uzyskane wyniki zapisz w wyznaczonych miejscach. 

Je eli zawarto  C = 37%, to zawarto   G = 37%   

Zawarto ci A + T = 26%, co oznacza, e zawarto  A = 13% i T = 13%.  

C = 37%,         A = 13%,          T = 13%,             G = 37%. 

 

Zadanie 21.  (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono etapy przekazywania informacji genetycznej zawartej w DNA 

wyst puj ce w organizmach ywych. 

 

 
 

a) Podaj, który proces (spo ród oznaczonych na schemacie A-C) to proces replikacji. 

A 

b) Podaj znaczenie procesu replikacji w komórkach rosn cego organizmu 

wielokomórkowego np. cz owieka. 

Dzi ki procesowi replikacji informacja genetyczna mo e by  kopiowana 

i przekazywana kolejnym powstaj cym komórkom rosn cego organizmu. 

Zapewnia im tak  sam  informacj  genetyczn , jak w komórkach 

wyj ciowych. 

 

Zadanie 22.  (2 pkt) 

Zdarza si , e proces mejozy przebiega niew a ciwie i nie dochodzi do prawid owego 

rozdzielenia chromosomów mi dzy powstaj ce komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji. 

Gamety powsta e w ten sposób tworz  zarodki, których wi kszo  obumiera lub rozwijaj  si  

z nich organizmy z okre lonymi schorzeniami. 

a) W ród wymienionych ni ej rodzajów mutacji (A-C) zaznacz ten, który powstanie 

w wyniku nondysjunkcji. 

A. Mutacja genowa. 

B. Mutacja struktury chromosomów. 

C. Mutacja liczby chromosomów. 

b) W ród wymienionych ni ej chorób cz owieka (A-D) zaznacz t , która jest wynikiem 

opisanego zjawiska. 

A. Mukowiscydoza. 

B. Zespó  Downa. 

C. Choroba Parkinsona. 

D. Pl sawica Huntingtona. 
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Zadanie 23.  (2 pkt) 
Fenyloketonuria jest warunkowana autosomalnym allelem recesywnym a.  

Udowodnij, zapisuj c odpowiednie genotypy rodziców (P) i potomstwa (F), 

e m czyzna chory na fenyloketonuri  i zdrowa kobieta mog  mie  dziecko bez 

objawów fenyloketonurii (podkre l jego genotyp). W zapisach uwzgl dnij dwa ró ne 

mo liwe genotypy matki. 

I.                                     II. 

P  AA, aa                       P   Aa, aa 

F  Aa                              F  Aa, aa 

Zadanie 24.  (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania si ) genu ysienia u kobiet i m czyzn. 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych z tabeli sformu uj jeden wniosek dotycz cy ekspresji genu ysienia 

u cz owieka. 

 

Ekspresja tego genu zale y od p ci cz owieka. 

 

Zadanie 25.  (2 pkt) 
Od lat w wielu krajach funkcjonuj  banki genów ro lin uprawnych, w których przechowuje 

si  nasiona ponad 60 tysi cy ró nych ro lin. Na przyk ad w Ogrodzie Botanicznym Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie (Powsin) gromadzone s  zasoby genowe ro lin: dziko 

rosn cych, pokrewnych gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych 

ekosystemów naturalnych oraz gatunków rzadko wyst puj cych. 

Podaj dwa ró ne argumenty, którymi uzasadnisz potrzeb  gromadzenia 

i przechowywania zasobów genowych ró nych gatunków ro lin. 

1. Pozwoli zachowa  genotypy ró nych odmian najbardziej wydajnych 

gospodarczo ro lin. 

2. Umo liwi to prowadzenie bada  genetycznych tworzenie nowych odmian. 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       

Genotyp Fenotyp e ski Fenotyp m ski 

BB 

Bb 

bb 

ysienie 

normalny porost w osów

normalny porost w osów

ysienie 

ysienie 

normalny porost w osów 
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Zadanie 26.  (2 pkt) 
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównowa ony pod wzgl dem 

ekologicznym, ekonomicznym i spo ecznym, aktywizuj cy przyrodnicze mechanizmy 

produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych rodków produkcji, zapewniaj cy 

yzno  gleby oraz du  zdrowotno  ro lin i zwierz t. 

W ród ni ej podanych cech (A-F) zaznacz te dwie, które nie charakteryzuj  rolnictwa 

ekologicznego. 

A. Biologiczne metody walki ze szkodnikami.                 D. P odozmian. 

B. Stosowanie wy cznie nawozów naturalnych.             E. Monokultura. 

C. Ograniczone stosowanie chemicznych rodków          F. Zró nicowanie gatunkowe upraw. 

     ochrony ro lin. 

 

Zadanie 27.  (1 pkt) 
Poni ej podano opisy ró nych sposobów rozmieszczenia osobników danej populacji 

w obr bie zajmowanego przez ni  siedliska. 

W ród podanych ni ej opisów (A-C) zaznacz ten, który dotyczy rozmieszczenia 

skupiskowego. 

A. Spowodowane jest nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów (np. pokarmu) 

lub komfortem takiego trybu ycia (np. atwiejsza obrona przed drapie nikami). 

B. Drzewa w sadzie sadzone s  w równych odleg o ciach od siebie. 

C. Zwyk y przypadek mo e sprawi , e w jednym miejscu yje du o osobników danej 

populacji, a w innym ma o. 

 

Zadanie 28.  (1 pkt) 
Torfowiska s  to zbiorowiska ro linne zwi zane ze rodowiskami podmok ymi. 

Dominuj cymi ro linami niektórych z tych torfowisk, np. torfowisk wysokich, s  mchy 

z rz du torfowców, które odznaczaj  si  wyj tkowymi zdolno ciami do magazynowania 

wody w martwych komórkach li ci. 

Podaj jeden przyk ad znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej rodowiska. 

Chroni  przed powodziami, gromadz c wod  w okresie intensywnych opadów 

i roztopów. 

 

Zadanie 29.  (3 pkt) 
Przedstawione ni ej opisy form ochrony przyrody (A-E) przyporz dkuj 

do odpowiednich nazw tych form. 

A. S  to pojedyncze cenne obiekty np. stare drzewa, wodospady, jaskinie, g azy narzutowe. 

B. S u  zachowaniu nie tylko warto ci przyrodniczych i walorów krajobrazowych, 

ale równie  warto ci historycznych i kulturowych. 

C. Chroni si  tam szczególnie cenne przyrodniczo obszary o powierzchni nie mniejszej ni  

1000 ha. 

D. Naturalne zbiorniki wodne, k py drzew, wydmy, torfowiska, które pod pewnymi 

warunkami (odpowiednie przepisy) mo na u ytkowa . 

E. S u  ochronie cennych biocenoz/ ekosystemów o niedu ej powierzchni. 

1. Parki narodowe C 2. Parki krajobrazowe B 
3. Rezerwaty przyrody E 4. Pomniki przyrody A 
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Zadanie 30.  (1 pkt) 
W 1973 r. przedstawiciele 88 pa stw podpisali tekst Konwencji o mi dzynarodowym handlu 

zwierz tami i ro linami dzikich gatunków zagro onych wygini ciem. Konwencja ta wesz a 

w ycie w 1975 r. pod nazw  Konwencji Waszyngto skiej (CITES). Sygnatariusze konwencji 

w sposób administracyjny kontroluj  handel zagro onymi gatunkami, wprowadzaj c kary 

za obrót nimi bez odpowiednich zezwole . Rzeczpospolita Polska ratyfikowa a przyst pienie 

do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Wesz a ona w ycie w Polsce 12 marca 1990 roku. 

Uzasadnij jednym argumentem, e wprowadzenie w ycie Konwencji Waszyngto skiej 

mo e przyczyni  si  do ochrony zagro onych gatunków ro lin i zwierz t. 

Skoordynowanie mi dzynarodowych dzia a  mo e ograniczy  nadmiern  

eksploatacj  i handel rzadkimi gatunkami, i dzi ki temu uchroni  je przed 

wygini ciem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 26. 27. 28. 29. 30. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 3 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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BRUDNOPIS 
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