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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

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

Z BIOLOGII 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron 

(zadania 1 – 30). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

120 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 50 
 

 
MBI-P1_1P-112 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Spo ród ni ej wymienionych zda  wybierz wszystkie, które charakteryzuj  

poszczególne grupy zwi zków organicznych, i zapisz ich numery w wyznaczonych 

miejscach. 

1. Stanowi  g ówne ród o energii dla komórek organizmu. 

2. S  magazynowane w tkance podskórnej. 

3. Buduj  filamenty mi niowe. 

4. S  magazynowane w w trobie. 

5. Buduj  b ony komórkowe. 

 

Bia ka  .................   W glowodany  .................   Lipidy  ................. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Przyporz dkuj poni szym elementom morfotycznym krwi ich funkcje. 
 

A.  Erytrocyty 1.  Udzia  w procesach krzepni cia krwi  

B.  Trombocyty 2.  Udzia  w procesach odporno ciowych 

C.  Leukocyty 3.  Transport tlenu 

4.  Transport hormonów 

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

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Spo ród ni ej wymienionych zda  zaznacz wszystkie, które charakteryzuj  tkank  

chrz stn . 

A. Komórki s  owalne lub okr g e i le  w jamkach, zwykle u o one po dwie. 

B. Komórki s  na ogó  p askie i cz  si  ze sob  licznymi wypustkami. 

C. W istocie mi dzykomórkowej wyst puje du a ilo  w ókien kolagenowych. 

D. W istocie mi dzykomórkowej wyst puj  kana y, którymi przebiegaj  naczynia krwiono ne 

oraz nerwy. 

E. Substancja mi dzykomórkowa tworzy koncentrycznie u o one blaszki. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Skóra jest narz dem spe niaj cym ró ne funkcje. Spo ród ni ej wymienionych zaznacz 

t  funkcj  skóry, która u cz owieka nie pe ni istotnej roli. 

 

A. Termoregulacja organizmu. 

B. Udzia  w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu. 

C. Udzia  w wymianie gazowej organizmu. 

D. Odbiór bod ców ze rodowiska zewn trznego. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Trzustka jest gruczo em wydzielania zewn trznego oraz gruczo em wydzielania 

wewn trznego (dokrewnego). 

Wyja nij, na czym polega rola trzustki jako gruczo u wydzielania zewn trznego. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Informacje do zada  6. i 7. 
Na schemacie przedstawiono kszta t klatki piersiowej oraz po o enie przepony podczas 

wydechu i wdechu. 
 

 
 

 

Zadanie 6. (3 pkt) 
a) Na podstawie schematu okre l, co dzieje si  z klatk  piersiow  i przepon  podczas 

wdechu. 

Klatka piersiowa .......................................................................................................................... 

Przepona ...................................................................................................................................... 

b) Wyja nij, dlaczego wdech jest okre lany faz  czynn  wentylacji p uc, a wydech faz  

biern . 

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

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

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Podaj nazw  ko ci oznaczonej na powy szym schemacie liter  X. ....................................... 

 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
Regularne wiczenia fizyczne s  jednym ze sposobów zapobiegania i leczenia choroby 

niedokrwiennej serca (choroby wie cowej). Ludzie prowadz cy aktywny tryb ycia i regularnie 

uprawiaj cy wiczenia fizyczne wykazuj  o po ow  mniejsze ryzyko zachorowania na choroby 

serca. Równie  otyli, którzy s  bardziej aktywni, znajduj  si  w grupie osób mniej zagro onych 

chorobami uk adu kr enia. 
 

Podaj dwa argumenty uzasadniaj ce korzystny wp yw aktywno ci fizycznej na uk ad 

kr enia. 

 

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

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

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

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

 

 
 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6a 6b 7. 8. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt          
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono kr enie krwi w organizmie cz owieka. Literami A–D 

oznaczono cz ci serca. 

 
a) Do  ni ej podanych nazw cz ci serca przyporz dkuj litery, którymi oznaczono 

je na schemacie. 

Prawy przedsionek ........    Prawa komora ........   Lewy przedsionek ........   Lewa komora ....... 

b) Uzupe nij schemat, tak aby odzwierciedla  kierunek transportu i zawarto  we krwi 

gazów oddechowych (O2 i CO2). Wpisz w wyznaczone miejsca okre lenia kr cej 

krwi utlenowana lub odtlenowana. 

Zadanie 10. (3 pkt) 
W tabeli przedstawiono obj to  krwi przep ywaj cej w ci gu minuty przez niektóre narz dy 

cz owieka w czasie odpoczynku oraz w czasie wysi ku fizycznego. 

Obj to  krwi przep ywaj cej w czasie minuty [cm
3
/min] 

Narz d 
w czasie odpoczynku w czasie wysi ku fizycznego 

Mózg 700 750 

Serce 200 750 

P uca 100 200 

Mi nie szkieletowe 750 12 500 

W troba 1 350 600 

Skóra 300 1 900 

Na podstawie: T. Greenwood, R. Allan, L. Sheperd, A. Janta, B. S gin, M. Skodowska, t um. M. Starczewska, 

Biologia 1, Seria z tangramem – teoria i wiczenia, Gda sk 2006 

a) Wymie  nazwy dwóch narz dów, w których podczas wysi ku najsilniej wzrasta 

przep yw krwi, i wska  po jednej przyczynie tego zjawiska. 

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

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

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

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

b) Uwzgl dniaj c informacje zawarte w tabeli, wyja nij, dlaczego nie zaleca si  

spo ywania obfitych posi ków przed intensywnym wysi kiem fizycznym. 
 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 11. (1 pkt) 
Podczas epidemii wirusowego zapalenia w troby typu A, rozprzestrzeniaj cego si  przez 

zaka one po ywienie lub wod , stosuje si  podawanie odpowiednich przeciwcia . 
 

Podkre l w ka dej parze okre lenie charakteryzuj ce rodzaj nabytej odporno ci. 

1. swoista / nieswoista           2. bierna / czynna          3. naturalna / sztuczna 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Wpisz do tabeli odpowiednie okre lenia, które opisuj  wp yw uk adu nerwowego 

wspó czulnego i przywspó czulnego na funkcjonowanie wymienionych narz dów 

w organizmie cz owieka. 
 

Narz d Cz  wspó czulna Cz  przywspó czulna 

renica rozszerzanie zw anie 

Oskrzela   

Serce przyspieszenie pracy  zwolnienie pracy 

Jelita   

 

Zadanie 13. (1 pkt) 
Oce  prawdziwo  stwierdze  dotycz cych funkcji elementów ucha. Wpisz 

w odpowiednie miejsca tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest prawdziwe, lub liter  F, je li 

stwierdzenie jest fa szywe. 
 

  P/F 

1. 
Kana  s uchowy zewn trzny wyrównuje ci nienie po obu stronach b ony 

b benkowej. 

 

2. 
Strzemi czko przenosi drgania wywo ane fal  d wi kow  na okienko 

limaka. 

 

3. 
Tr bka s uchowa (tr bka Eustachiusza) przenosi fal  d wi kow  do ucha 

wewn trznego. 

 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Po wej ciu z ciemnego pomieszczenia do pomieszczenia bardzo jasno o wietlonego nie widzi 

si  przez moment adnego obrazu – wiat o „o lepia”. Dopiero po chwili zaczynamy widzie  

normalnie. 
 

Wyja nij, uwzgl dniaj c rol  renicy, dlaczego najpierw wiat o o lepia, a po chwili 

widzimy normalnie. 

 

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

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

 

 

 

 
Nr zadania 9a 9b 10a 10b 11. 12. 13. 14. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Informacje do zada  15. i 16. 
Wap  przez ca y okres ycia cz owieka nale y do niezb dnych sk adników mineralnych 
po ywienia. Ponad 99% tego pierwiastka w organizmie cz owieka jest zmagazynowane 
w ko ciach, a pozosta e 1% odgrywa wa n  rol  w licznych procesach fizjologicznych.  
W tabeli przedstawiono normy zalecanego spo ycia wapnia w ró nych przedzia ach 
wiekowych. 
 

Przedzia  wiekowy Zalecane spo ycie wapnia (mg/dzie ) 

1–3 lat 500 

4–10 lat 800 

11–18 lat 1200 

19–30 lat 1300 

31–60 lat 800 

Powy ej 60 lat  1500 
 

S. Silbernagl, A. Desposulos, Kieszonkowy Atlas Fizjologii, PZWL, Warszawa 1994 

 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Narysuj diagram s upkowy ilustruj cy zalecane spo ycie wapnia przez cz owieka 

w przedzia ach wiekowych podanych w tabeli. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyja nij, dlaczego zapotrzebowanie na wap  osób z przedzia u wiekowego 19–30 lat 

jest wi ksze ni  osób z przedzia u 31–60 lat. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 17. (1 pkt) 
Uporz dkuj we w a ciwej kolejno ci etapy obróbki pokarmu w przewodzie pokarmowym 

cz owieka. Numery kolejnych etapów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli. 

Charakterystyka etapu 
Numer 

etapu 

Trawienie bia ek, t uszczy i w glowodanów w rodowisku zasadowym  

Intensywnie wch anianie produktów trawienia do krwi  

Odzyskiwanie wody z resztek pokarmowych  

Rozdrabnianie, mia d enie, nawil anie pokarmu  

Trawienie bia ek w rodowisku kwasowym  

 

Zadanie 18. (2 pkt) 
Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego ma istotne znaczenie dla stanu zdrowia 
cz owieka. Najmniej drobnoustrojów znajduje si  w o dku, a najwi cej w jelicie grubym. 
Drobnoustroje dostaj ce si  do przewodu pokarmowego w wi kszo ci nie pokonuj  bariery, 
jak  jest o dek. Te bakterie, które j  pokonaj , mog  osiedla  si  i rozwija  w jelitach. 
Podstawow  mikroflor  jelitow  tworz  bakterie kwasu mlekowego. 
 

a) Wyja nij, dlaczego o dek jest barier  dla wi kszo ci drobnoustrojów. 

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

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

b) Podaj przyk ad korzy ci, jak  czerpie organizm cz owieka z obecno ci mikroflory 

jelitowej. 

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

 

Zadanie 19. (2 pkt) 
U m odej osoby wyst puj  zaburzenia od ywiania, które charakteryzuj  si  okresami silnego, 
niekontrolowanego i impulsywnego objadania si . Jednocze nie osoba ta stosuje drastyczne 
metody zapobiegaj ce przybraniu na wadze, np. prowokowanie wymiotów, nadu ywanie 
rodków przeczyszczaj cych, przyjmowanie specyfików wspomagaj cych odchudzanie albo 

wykonywanie forsownych wicze  fizycznych lub stosowanie okresowej g odówki.  

a) Podaj nazw  choroby, której objawy opisano w zadaniu. 

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

 

b) Do którego lekarza specjalisty powinna zosta  skierowana ta osoba w pierwszej 

kolejno ci? 

A. Gastrologa 

B. Endokrynologa 

C. Dietetyka 

D. Psychiatry 

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

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

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Kwas foliowy pe ni wiele wa nych funkcji w organizmie cz owieka. W pierwszych 
tygodniach ci y jego rola zwi zana jest z rozwojem i kszta towaniem si  p odu. Kobiety 
powinny przyjmowa  0,4 mg kwasu foliowego dziennie przez okres pocz wszy od trzech 
miesi cy przed planowan  ci  a  do 12 tygodnia ci y. Zaleca si , aby jednak wszystkie 
kobiety w wieku rozrodczym przyjmowa y kwas foliowy w dawce 0,4 mg/dzie . W wielu 
krajach witamina ta dodawana jest do pieczywa. 

Wyja nij, jaki wp yw na rozwój p odu ma kwas foliowy. 
 

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

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

Zadanie 21. (1 pkt) 
Uporz dkuj we w a ciwej kolejno ci wymienione procesy prowadz ce do zap odnienia 

komórki jajowej. Numery kolejnych procesów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli. 

Charakterystyka etapu 
Numer 

etapu 

W drówka plemnika w macicy  

Wnikni cie g ówki plemnika do cytoplazmy komórki jajowej  

Ejakulacja  

Przemieszczanie si  plemnika wzd u  jajowodu  

Przej cie plemnika przez warstw  promienist  i os onk  przejrzyst  komórki jajowej  

 

Zadanie 22. (2 pkt) 
DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) pe ni cy funkcj  no nika informacji genetycznej jest 

polimerem zbudowanym z nukleotydów. Na schemacie przedstawiono budow  nukleotydu. 
 

 
 

a) Podaj nazwy elementów budowy nukleotydu DNA oznaczonych na schemacie 

literami A i B. 
 

A. ......................................................      B. ...................................................... 

b) Wymie  nazwy wszystkich zasad azotowych wyst puj cych w nukleotydach DNA. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (1 pkt) 
Zmiany genetyczne ca ego odcinka lub kilku chromosomów to mutacje chromosomowe. S  

to:  

delecja – utrata fragmentu chromosomu  

duplikacja – zwielokrotnienie pewnego fragmentu chromosomu  

inwersja – odwrócenie odcinka chromosomu o 180° 

translokacja – przeniesienie fragmentu chromosomu na inny chromosom niehomologiczny. 

Na schemacie I przedstawiono prawid owy chromosom, a na schematach II i III chromosomy 

po mutacji. Literami a, b, c, d, e oznaczono odcinki chromosomów. 

 

 

Na podstawie informacji z tekstu zaznacz nazw  rodzaju mutacji przedstawionej 

na schemacie II i III. 

A. Delecja                B. Duplikacja               C. Inwersja               D. Translokacja 

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
Mukowiscydoza jest jedn  z najcz ciej wyst puj cych chorób genetycznych u ludzi. Jej 

przyczyn  jest mutacja genu CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, 

e organizm chorej osoby wydziela nadmiernie g sty luz. Co dwudziesta pi ta osoba jest 

nosicielem nieprawid owego allelu genu CFTR, jednak e wi kszo  ludzi nie ma o tym 

poj cia, poniewa  nosicielstwo nie daje adnych objawów.  

a) Wybierz prawid owe doko czenie zdania.  

Z powy szego tekstu wynika, e mukowiscydoza jest chorob  

A. autosomaln  recesywn . 

B. autosomaln  dominuj c . 

C. sprz on  z p ci  dominuj c . 

D. sprz on   z p ci  recesywn . 

b) Wyja nij, dlaczego wszystkie noworodki powinny by  obj te testami na mukowiscydoz . 

 

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

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

 

 

 

 
Nr zadania 20. 21. 22a 22b 23. 24a 24b 

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

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 25. (3 pkt) 
Typ nasady p atka usznego u cz owieka dziedziczy si  zgodnie z I prawem Mendla. Za t  

cech  odpowiada jeden gen autosomalny. Jego dominuj cy allel (A) warunkuje p atek wolny, 

natomiast allel recesywny (a) p atek przyro ni ty. Rodzice posiadaj cy wolne p atki uszne 

maj  dziecko, którego p atki uszne s  przyro ni te.  

a) Zapisz genotypy rodziców i dziecka, stosuj c dla oznaczenia alleli warunkuj cych 

typ nasady p atka usznego symbole podane w tek cie.  

Genotyp matki ..................    Genotyp ojca ................    Genotyp dziecka ...................... 

 

b) Zapisz krzy ówk  genetyczn  ilustruj c  dziedziczenie tej cechy i oblicz, jakie jest 

prawdopodobie stwo, e kolejne dziecko tej pary b dzie mia o wolne p atki uszne. 

 

            

 

  

   

   

 

Prawdopodobie stwo .............................................................................. 

 

 

Zadanie 26. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono fragment sieci pokarmowej biocenozy ogrodu.  
 
 

 
 

a) Podaj jeden przyk ad prawdopodobnej zmiany, jaka zajdzie w sk adzie gatunkowym tej 

biocenozy, je li usunie si  ró e.  

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

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

b) Wypisz z podanej sieci pokarmowej wszystkich konsumentów I rz du. 

....................................................................................................................................................... 
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Informacje do zada  27. i 28. 
Na schemacie przedstawiono piramid  pokarmow  z biocenozy lasu oraz fragment 

przyk adowej sieci pokarmowej. 

 

 
Na podstawie: J. Chisholm, D. Besson, Biologia, Wyd. Penta, Warszawa 1991 

 

Zadanie 27. (1 pkt) 
Wpisz w wyznaczone miejsca obok schematu nazwy kolejnych poziomów troficznych 

przedstawionych w piramidzie. 

 

Zadanie 28. (2 pkt) 
Na podstawie analizy przedstawionej powy ej sieci pokarmowej wymie : 

1. gatunek, który nie konkuruje z adnym innym o pokarm ....................................................... 

2. dwa gatunki najsilniej konkuruj ce o pokarm ......................................................................... 

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
Uporz dkuj wymienione zasoby naturalne, wpisuj c ich numery do odpowiedniej 

kolumny tabeli. 

1. Ropa naftowa 

2. Biogaz  

3. Drewno 

4. Gaz ziemny 

5. W giel kamienny 

 

Zasoby nieodnawialne  Zasoby odnawialne 

  

 

 
 

Nr zadania 25a 25b 26a 26b 27. 28. 29. 

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

egzaminator
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 30. (2 pkt) 
Odpady organiczne stanowi  35–50% obj to ci odpadów w gospodarstwie domowym. 

W wielu krajach Europy prowadzi si  obowi zkow  segregacj  odpadów z oddzieleniem 

odpadów organicznych. W Polsce segregowanie nie jest obowi zkowe. 
 

Podaj po jednej korzy ci dla gospodarstwa domowego i dla rodowiska wynikaj cej 

z segregowania odpadów. 

 

1. Korzy  dla gospodarstwa domowego ..................................................................................... 

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

2. Korzy  dla rodowiska  .......................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr zadania 30. 

Maks. liczba pkt 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt  
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BRUDNOPIS 
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