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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MBI-P1_1P-092 

EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron 

(zadania 1 – 29). 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 2009 
 

 

 

 
 

 

 

 

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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Zadanie 1. (3 pkt)  
Na schemacie przedstawiono budow  uk adu pokarmowego cz owieka. 

a) Podaj liter  i nazw  odcinka przewodu pokarmowego, w którym wyst puj  bakterie 

symbiotyczne. 

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

b) Wymie  dwie funkcje tego odcinka. 

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

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

 

Zadanie 2. (1 pkt)  
Poni szy schemat przedstawia uproszczony przekrój poprzeczny przez jelito – jeden 

z odcinków przewodu pokarmowego cz owieka. 

 

Podaj nazw  odcinka jelita przedstawionego na powy szym schemacie oraz nazw  

elementu jego budowy, który umo liwia t  identyfikacj . 

Jest to: ............................................,  poniewa  posiada .............................................................. 

A 
 

 

 

 

 

B 
C 
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Zadanie 3. (3 pkt)  
Trawienie z o onych zwi zków organicznych zawartych w pokarmach wymaga okre lonych 

warunków.  

Okre l warunki konieczne do prawid owego przebiegu trawienia t uszczów 

w dwunastnicy, uwzgl dniaj c:  

a) nazw  enzymu  

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

b) odczyn rodowiska, w którym dzia a enzym trawi cy t uszcze 

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

c) nazw  wydzieliny (produkowanej w w trobie) u atwiaj cej trawienie t uszczów. 

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

Zadanie 4. (1 pkt)  
Na niadanie ucze  zjad  posi ek z o ony wy cznie z w glowodanów (skrobi i sacharozy).  

Zaznacz informacj , która prawid owo opisuje trawienie wy ej wymienionego posi ku.  

A. Wi ksza cz  tego posi ku nie ulegnie strawieniu, ze wzgl du na brak odpowiedniego 

enzymu trawiennego w przewodzie pokarmowym cz owieka.  

B. Trawienie zachodzi  b dzie stopniowo, we wszystkich odcinkach przewodu 

pokarmowego, a  po jelito cienkie.  

C. Trawienie tego posi ku zachodzi  b dzie g ównie w o dku, ze wzgl du na obecno  

specyficznych enzymów. 

D. Trawienie zachodzi  b dzie tylko w tych odcinkach przewodu pokarmowego, w których 

jest rodowisko oboj tne lub zasadowe.  

 

Zadanie 5. (1 pkt)  
Wa nym posi kiem jest pierwsze niadanie. Powinno ono pokrywa  nieco ponad jedn  trzeci  

ca odziennego zapotrzebowania na energi  i sk adniki pokarmowe. W Polsce g ównym 

posi kiem jest zwykle obiad. Kolacja nie powinna przekracza  1/4 warto ci ca odziennej racji 

ywieniowej. 

Wykresy przedstawiaj  mo liwe udzia y trzech g ównych posi ków w ca odziennym 

zapotrzebowaniu cz owieka na sk adniki pokarmowe.  

 

 

35%

35%

30%

 

35%

40%

25%

 

25%

40%

35%

 
1 2 3 

 

Na podstawie tekstu zaznacz wykres (1, 2 lub 3), który obrazuje prawid owy udzia  

poszczególnych posi ków w ca odziennym zapotrzebowaniu cz owieka na sk adniki 

pokarmowe. 
 

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

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       

     niadanie        obiad         kolacja 
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Zadanie 6. (2 pkt)  
Cholesterol wi e si  we krwi z bia kami, tworz c kompleksy lipoproteinowe o du ej g sto ci 

(HDL) lub ma ej g sto ci (LDL). Kompleksy te ró ni  si  funkcjami pe nionymi 

w organizmie. Nadmiar znajduj cego si  we krwi cholesterolu transportowany jest przez 

LDL, przy czym cholesterol cz sto przenika do cian t tnic lub osadza si  na ich wewn trznej 

cianie.  

Lipoproteiny HDL mog  chroni  t tnice przed rozwojem mia d ycy, transportuj  bowiem 

cholesterol z ich cian do w troby, gdzie ulega on przemianie na kwasy ó ciowe. 

Stwierdzono, e wysokiemu poziomowi LDL sprzyja dieta bogata w t uszcze zwierz ce 

(oprócz ryb), natomiast spo ywanie t uszczów ro linnych powoduje wzrost poziomu HDL. 

 

Korzystaj c z powy szego tekstu wyja nij, uwzgl dniaj c obecno  HDL lub LDL, 

w jaki sposób spo ywanie ka dego z wymienionych rodzajów t uszczów (ro linne, 

zwierz ce) mo e wp ywa  na rozwój mia d ycy w organizmie cz owieka. 

T uszcze ro linne: ........................................................................................................................ 

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

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

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

T uszcze zwierz ce: ..................................................................................................................... 

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

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

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

 

Zadanie 7. (2 pkt) 
W organizmie cz owieka w troba pe ni ró norodne funkcje, w tym uczestniczy 

w przemianach metabolicznych ró nych zwi zków.  

Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym 

podlegaj  aminokwasy w w trobie cz owieka. 

 

 

Podkre l dwie funkcje w troby w organizmie cz owieka, które s  zilustrowane 

na powy szym schemacie. 

 

A. Magazynuje elazo. 

B. Produkuje ró ne bia ka. 

C. Wytwarza ó . 

D. Wytwarza mocznik. 

E. Produkuje ciep o. 

mocznik 

aminokwasy

amoniak 
ketokwasy

bia ka osocza krwi 

cukry proste inne aminokwasy 
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Zadanie 8. (2 pkt)  
W organizmie cz owieka wyst puj  ró ne rodzaje tkanki mi niowej. Mi niówk  g adk  
tworz  w ókna b d ce pojedynczymi wrzecionowatymi komórkami, z których ka da zawiera 
jedno centralnie po o one j dro komórkowe. Filamenty w tej tkance s  u o one nieregularnie 
(brak pr kowania). Mi niówka szkieletowa (poprzecznie pr kowana) zbudowana jest 
z silnie wyd u onych, cylindrycznych w ókien, zawieraj cych wiele po o onych obwodowo 
j der. Miofilamenty aktynowe i miozynowe s  w nich u o one naprzemiennie. 

  
Rys. A. W ókna mi niówki g adkiej Rys. B. W ókna mi niówki szkieletowej

Na podstawie powy szych informacji skonstruuj tabel  pozwalaj c  porówna  w ókna 

mi niówki g adkiej z w óknami mi niówki szkieletowej, z uwzgl dnieniem dwóch cech: 

kszta tu w ókien oraz rozmieszczenia w nich j der komórkowych.  

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono jeden z rodzajów stawów wyst puj cych w organizmie cz owieka. 

 
 

Wpisz w odpowiednie miejsca informacje o przedstawionym rodzaju stawu.  
 

a) Rodzaj stawu: ......................................................................................................................... 

Zakres ruchów tego stawu: .................................................................................................... 

b) Przyk ad tego rodzaju stawu w organizmie cz owieka: ......................................................... 
 

Nr zadania 6. 7. 8. 9a 9b 

Maks. liczba pkt 2 2 2 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 10. (1 pkt)  
Na rysunku przedstawiono budow  p cherzyka p ucnego cz owieka. 
 

 
 

Wyja nij na przyk adzie jednego, przestawionego na rysunku elementu budowy 

p cherzyka p ucnego przystosowanie p cherzyka do pe nionej funkcji. 

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

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

Zadanie 11. (2 pkt)  
W warunkach deficytu tlenowego, podczas intensywnego wysi ku fizycznego, w organizmie 

cz owieka wytwarzany jest kwas mlekowy, który dalej jest przekszta cany do glukozy. 

Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego w dwóch narz dach organizmu 

cz owieka. 
 

1. 2. 

 

 

Podaj nazwy tych narz dów, wybieraj c je z poni szych: 

serce,   dwunastnica,   mi sie  dwug owy,   trzustka,   w troba,   mózg 
 

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

Zadanie 12. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budow  serca cz owieka.  

 

a) Podaj nazw  struktury w sercu cz owieka oznaczonej na schemacie liter  A.  

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

b) Przedstaw sposób, w jaki struktura A umo liwia sprawny transport krwi przez 

serce. 

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

glukoza 

kwas 
mlekowy 

glukoza

kwas 
mlekowy

krew

krew
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Zadanie 13. (1 pkt)  
Wyst pienie w b onie komórkowej erytrocytów wy cznie antygenu A warunkuje grup  krwi A, 

wy cznie antygenu B – grup  krwi B. Jednoczesna obecno  obu antygenów warunkuje grup  krwi 

AB, a brak jakichkolwiek antygenów – grup  krwi 0. W osoczu krwi znajduj  si  przeciwcia a 

(aglutyniny) skierowane przeciw antygenom nieobecnym na erytrocytach w asnego ustroju. Obecnie 

nie stosuje si  ju  bezpo redniego przetaczania (transfuzji) pe nej krwi (krwinek wraz z osoczem). 

Gdyby jednak dosz o do bezpo redniego przetoczenia pe nej krwi, to przy niezgodno ci grup 

zlepieniu uleg yby wy cznie erytrocyty dawcy. 

Na schemacie przedstawiono efekt nieprawid owego przetoczenia pe nej krwi. 
 

 
 

Na podstawie powy szych informacji podaj grup  krwi dawcy oraz biorcy. 

Dawca: ....................................................  Biorca: ...................................................... 
 

Zadanie 14. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono budow  nerki cz owieka (przekrój pod u ny), strza kami 

oznaczono kierunek ruchu p ynów (krwi i moczu). 
 

 
 

Wypisz ze schematu nazw  naczynia krwiono nego, w którym p yn ca krew 

nie powinna zawiera  mocznika. Odpowied  uzasadnij.  

........................................................., poniewa  ........................................................................... 

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

Nr zadania 10. 11. 12a 12b 13. 14. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 15. (1 pkt)  
Skóra, poza funkcj  ochronn  i odbieraniem bod ców, bierze udzia  w regulacji temperatury 

cia a oraz gospodarce wodno-mineralnej. Powierzchnia skóry w stosunku do masy cia a 

cz owieka zmienia si  w ci gu jego ycia i w przeliczeniu na 1 kg masy cia a wynosi rednio: 

u niemowl cia 700 cm
2
, a u doros ego cz owieka 220 cm

2
. 

Na podstawie powy szych informacji oce , kto podczas upa u jest nara ony na szybsze 

odwodnienie.  

A. Cz owiek doros y, poniewa  ma wi ksz  ca kowit  powierzchni  skóry ni  niemowl . 

B. Cz owiek doros y, poniewa  w przeliczeniu na 1 kg wagi ma mniejsz  powierzchni  skóry 

ni  niemowl . 

C. Niemowl , poniewa  w przeliczeniu na 1 kg wagi ma wi ksz  powierzchni  skóry ni  

cz owiek doros y. 

D. Niemowl , poniewa  ma mniejsz  powierzchni  skóry ni  cz owiek doros y. 

Poni szy schemat wykorzystaj do rozwi zania zadania nr 16 i 17.  
Droga szerzenia si  zaka enia to sposób i mechanizm przenoszenia danego zaka enia 

od chorego lub nosiciela do zaka onego. 

Na schemacie przedstawiono wa niejsze drogi szerzenia si  niektórych chorób. 

 
 

Zadanie 16. (2 pkt)  
Na podstawie powy szego schematu opisz dwie drogi zaka enia si  cz owieka gru lic .   
 

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

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

 

Zadanie 17. (1 pkt)  
Na schemacie wymieniono choroby wywo ywane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki.  

Wypisz ze schematu nazwy dwóch chorób wywo ywanych przez wirusy. 

1. ..............................................................  2. .............................................................. 
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Zadanie 18. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono zmiany zachodz ce wewn trz oka podczas ogl dania 

przedmiotów umieszczonych w ró nej od niego odleg o ci (A – z daleka, B – z bliska). 
 

 

Podaj, na czym polega akomodacja oka podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu 

umieszczonego daleko na przedmiot znajduj cy si  blisko. 

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

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

 

Zadanie 19. (3 pkt)  
Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha cz owieka. 

 

 

a)   Po cz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji. 
 

A. b ona b benkowa 

B. tr bka Eustachiusza  

C. kana  s uchowy zewn trzny 

I. przenosi fal  d wi kow  (w s upie powietrza) 

II. odbiera drgania fali d wi kowej 

III. odbiera i przetwarza wra enia s uchowe  

IV. wyrównuje ci nienie wewn trzne w uchu 

 
 

A. ...................... B. ...................... C. ...................... 

 

b) Podaj, do której cz ci ucha (zewn trznego, wewn trznego, rodkowego) nale  

kosteczki s uchowe.  

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

 

c) Wymie  nazwy kosteczek s uchowych zgodnie z kolejno ci  przekazywania drga  fali 

d wi kowej.  

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

Nr zadania 15. 16. 17. 18. 19a 19b 19c 

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

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 20. (1 pkt)  
Na widok cytryny wiele osób lini si , jakby pi o jej kwa ny sok. 

Okre l rodzaj odruchu (warunkowy, bezwarunkowy), który wyst pi  u wy ej opisanych 

osób. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 21. (1 pkt)  
Pod wp ywem hormonów podwzgórza, u ch opców wzrasta wydzielanie testosteronu od 10. 

roku ycia do 20. roku ycia. Wysoki poziom testosteronu utrzymuje si  do 25. roku ycia, po 

czym nast puje powolny spadek. 

Testosteron (i inne steroidy anaboliczne) to równie  najcz ciej u ywany rodek dopinguj cy 

w kulturystyce i sportach si owych. Lekarze przestrzegaj  przed stosowaniem tego rodka 

oraz wszelkich steroidów anabolicznych, twierdz c e szczególnie u m odych m czyzn 

mog  one prowadzi  nawet do ca kowitej bezp odno ci. 
 

Na schemacie przestawiono regulacj  nerwowo-hormonaln  czynno ci j der 

z uwzgl dnieniem dzia ania steroidów anabolicznych  

(znak „ + ” oznacza pobudzenie, znak „ – ” oznacza hamowanie). 

 

Na podstawie powy szych informacji wyja nij zale no  mi dzy stosowaniem steroidów 

anabolicznych przez m odych m czyzn (do 25. roku ycia) a zahamowaniem 

spermatogenezy. 

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

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

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

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

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

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

 

PODWZGÓRZE

PRZEDNI P AT PRZYSADKI MÓZGOWEJ

J DRA 

(+) 

Rozwój kanalików 
nasiennych, pobudzanie 

spermatogenezy 

Wzrost uwalniania 
testosteronu 

(+) (+)

Steroidy anaboliczne 
(jako rodki dopinguj ce)(–) 

(–) 
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Zadanie 22. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono o ysko cz owieka z naczyniami krwiono nymi p odu i matki. 

 

Na podstawie schematu przedstaw dwie ró ne funkcje o yska. 

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

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

 

Zadanie 23. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiaj cym budow  uk adu rozrodczego kobiety cyframi rzymskimi 

oznaczono trzy stadia wczesnego rozwoju zarodkowego cz owieka.  

 

Przyporz dkuj ka demu oznaczeniu (od I do III) po jednym z poni szych okre le . 

A. Bruzdkowanie 

B. Implantacja zarodka  

C. Owulacja 

D. Zap odnienie 
 

I .............................. II .............................. III .............................. 
 

Nr zadania 20. 21. 22. 23. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 24. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy bia ka w komórce, 

na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA. W procesie tym uczestnicz  trzy 

rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z których uwzgl dniono tylko jeden. 

 

 
 

a) Podaj nazw  procesu oznaczonego na schemacie jako A. 

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

b) Podaj, który z wymienionych w tek cie rodzajów RNA uwzgl dniono na schemacie. 

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

c) Przedstaw rol  tRNA w procesie syntezy bia ka. 

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

 

Zadanie 25. (2 pkt)  
Analiza kariotypu pacjenta mo e dostarczy  ró nych informacji, np. o jego p ci i niektórych 

chorobach genetycznych.  

Poni ej przedstawiono wynik badania kariotypu pewnej osoby. 

 

 
 

a) Podaj p e  osoby, której kariotyp przedstawiono na powy szym rysunku.  

....................................................................................................................................................... 
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b) Z poni szych wybierz jedn  nazw  choroby genetycznej cz owieka, któr  mo na 

wykry  dzi ki analizie kariotypu. Uzasadnij wybór, opisuj c zmian  w kariotypie, 

która umo liwia rozpoznanie tej choroby.  

A. pl sawica Huntingtona 

B. zespó  Turnera 

C. zespó  Klinefeltera 

D. zespó  Downa 

E. anemia sierpowata. 

Zmiana w kariotypie: ................................................................................................................... 

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

Zadanie 26. (3 pkt)  
Zak ada si , e u cz owieka zdolno  zwijania j zyka w rurk  warunkowana jest jedn  par  

alleli niesprz onych z p ci  i jest cech  dominuj c  (A), a brak tej zdolno ci jest cech  

recesywn  (a).  

Kobieta maj ca zdolno  zwijania j zyka, ma córk  o takiej samej zdolno ci jak ona, oraz 

syna, który nie potrafi zwija  j zyka. Oboje dzieci maj  tego samego ojca, który nie potrafi 

zwija  j zyka. Ma onkowie oczekuj  na narodziny trzeciego dziecka. 

 

a) Okre l genotypy obojga rodziców. 

genotyp matki ............................................... genotyp ojca ................................................. 

 

b) Zapisz krzy ówk  genetyczn  i na jej podstawie podaj, z jakim 

prawdopodobie stwem trzecie dziecko tej pary b dzie mia o zdolno  zwijania j zyka 

w rurk .  

 

Prawdopodobie stwo wynosi ...................................................................................................... 

 

Zadanie 27. (2 pkt)  
Gatunek Homo sapiens (cz owiek rozumny) pod wzgl dem budowy ró ni si  wieloma 

cechami od pozosta ych, wspó cze nie yj cych przedstawicieli rz du naczelnych. 
 

Zaznacz dwa zestawy cech charakteryzuj cych wy cznie cz owieka rozumnego: 

A. obecno  wa ów nadoczodo owych i wysklepienie stopy 

B. nieprzeciwstawny paluch u nogi i „esowate” wygi cie kr gos upa 

C. „esowate” wygi cie kr gos upa i przeciwstawny kciuk w d oni 

D. przeciwstawny kciuk w d oni i brak wa ów nadoczodo owych 

E. wysklepienie stopy i brak wa ów nadoczodo owych. 
 

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

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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Poni szy tekst i tabel  wykorzystaj rozwi zuj c zadania 28 i 29.  
Dioksyny to najbardziej truj ce zwi zki chemiczne uwalniane do atmosfery podczas 

niekontrolowanego spalania biomasy (np. li ci, drewna) oraz odpadów organicznych. 

S  trwa e i kumuluj  si  w ciele organizmów ywych.  

Poni sza tabela przedstawia wyniki bada  zawarto ci dioksyn w mleku krów w dwóch 

wybranych krajach europejskich w latach 1988–2002. 

 

 Zawarto  dioksyn w mleku (w jedn. umownych) 

                                       kraj 

rok  
Chorwacja Niemcy 

1988 14 38 

1993 13 19 

2002 8 12 

 

Zadanie 28. (2 pkt)  
Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy s upkowe ilustruj ce zmiany, jakie 

zachodzi y w zawarto ci dioksyn w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach 

1988–2002).  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 29. (1 pkt)  
Na podstawie danych z tabeli okre l tendencj  zmian zawarto ci dioksyn w mleku krów 

w obu badanych krajach oraz podaj jej prawdopodobn  przyczyn .  

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

Nr zadania 28. 29. 

Maks. liczba pkt 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS 
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