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dysleksja 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRÓBNY 
EGZAMIN MATURALNY 

Z BIOLOGII 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 

1 – 31). 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 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTOPAD 
ROK 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 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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2 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 1. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono ró ne poziomy organizacji budowy w wiecie o ywionym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podaj nazwy poziomów oznaczonych literami a i b. 
 

a – ..................................................................     b – ................................................................... 

 

Zadanie 2. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono budow  tkanki mi niowej poprzecznie pr kowanej 

kr gowców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj jedn , widoczn  na schemacie, cech  budowy tej tkanki zwi zan  
z wykonywaniem skurczów. 

b) Wyka  zwi zek podanej cechy budowy tej tkanki ze zdolno ci  do wykonywania 
skurczów. 

 

a) ................................................................................................................................................. 

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

b) ................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................. 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 3 

Poziom rozszerzony 

Zadanie 3. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono fragment skóry cz owieka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami A i B oraz okre l po jednej funkcji 
charakterystycznej dla ka dej z nich. 
 

Element Nazwa Funkcja 

A   

B   

 

Zadanie 4. (1 pkt)  

Na schemacie przedstawiono przekrój przez kosmek ze ciany jelita cienkiego cz owieka.   

 
W tabeli poni ej zaznacz szereg (spo ród I-IV), w którym literom A, B i cyfrom 1, 2 
prawid owo przyporz dkowano odpowiednie okre lenia. 

 A B 1 2 

I 
Naczynie 

w osowate 

Naczynie 

limfatyczne 
Transport cukrów Transport aminokwasów 

II 
Naczynie  

limfatyczne 

Naczynie 

w osowate 
Transport aminokwasów 

Transport kwasów  

t uszczowych 

III 
Naczynie 

w osowate 

Naczynie 

limfatyczne 
Transport aminokwasów 

Transport kwasów  

t uszczowych 

IV 
Naczynie 

limfatyczne 

Naczynie 

w osowate 

Transport kwasów 

t uszczowych 
Transport cukrów prostych 
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4 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 5. (2 pkt)
Na rysunkach przedstawiono przebieg pewnego do wiadczenia.  
 

 
 

Do ka dego z naczy  (A, B i C) w o ono probówk  z 5 cm
3 

 1% roztworu skrobi. 

We wszystkich naczyniach (A, B i C) umieszczono równie  probówki z 1 cm
3 

wie o 

pobranej liny. Naczynia umieszczono w a niach wodnych o ró nych temperaturach i po 

wyrównaniu si  temperatur w naczyniu oraz w probówkach, przelano lin  do roztworu 

skrobi. Nast pnie co minut  pipet  pobierano po kropli ka dej z mieszanin i przy pomocy 

jodyny testowano na obecno  skrobi. Dla ka dego zestawu (A, B i C) notowano czas, 

po jakim kropla mieszaniny ju  nie zmienia a barwy na czarno-niebiesk , co oznacza o 

strawienie skrobi (negatywny test skrobiowy). 

 
Podaj: 
a) w którym z naczy  badawczych najszybciej nast pi strawienie skrobi. 
b) w którym z naczy , po zako czeniu eksperymentu, test skrobiowy b dzie pozytywny. 
Ka dy wybór uzasadnij jednym argumentem. 
 

a) .................................................................................................................................................

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

b) .................................................................................................................................................

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

Zadanie 6. (1 pkt) 

Na rysunku przedstawiono budow  komórki zwierz cej. 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 5 

Poziom rozszerzony 

Podaj numery oraz nazwy dwóch organelli komórki spo ród 1 – 4, które s  ograniczone 
dwiema b onami lipidowo – bia kowymi. 

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

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

 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Podczas prac wykopaliskowych w pozosta o ciach po udniowoafryka skiej wioski z XI w. 

znaleziono szkielet m czyzny, który fizycznie ró ni  si  od szkieletów innych mieszka ców 

tej wioski. Jednak analiza izotopów zawartych w tym szkielecie wykaza a, e stosunek 

ró nych izotopów w gla jest w nim podobny do stwierdzonego u innych mieszka ców tej 

wioski. Sk ad izotopów w gla w szkielecie uzale niony jest od spo ywanego pokarmu. 

Archeolodzy, którzy dokonali tego odkrycia sformu owali wniosek, e m czyzna ten przyby  

do wioski z innego obszaru, a nast pnie sp dzi  w niej wi kszo  swojego ycia. 
 

Podaj dwa argumenty potwierdzaj ce wniosek archeologów. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 8. (1 pkt)  

Na rysunku przedstawiono cztery sposoby przenikania substancji przez b on  komórkow . 

 
 
Przedstawione na rysunku sposoby przenikania substancji przez b on  komórkow  
podziel na dwie grupy – uzupe nij poni sz  tabel . 

Grupa Sposoby przenikania  
Przenikanie w stosunku do gradientów 

st e  

I   

II   
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6 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 9. (2 pkt)
Wzrost ro lin tkankowych zachodzi dzi ki obecno ci tkanek merystematycznych – 

merystemów wierzcho kowych korzeni i p dów oraz merystemów bocznych – miazgi 

wi zkowej i miazgi korkotwórczej. 

 

a) Podaj podstawow  cech  charakteryzuj c  komórki merystematyczne. 
b) Na podstawie tekstu, wymie  nazwy dwóch merystemów, dzi ki którym ro liny 

rosn  na d ugo .  
 

a) .................................................................................................................................................

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

b) .................................................................................................................................................

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

 

Zadanie 10. (2 pkt)  

Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej. 

 

 
 
 
Na podstawie schematu, okre l rol  enzymu i podaj przyk ad jednej charakterystycznej 
dla niego w a ciwo ci. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 7 

Poziom rozszerzony 

glikoliza 

a cuch 
oddechowy 

Zadanie 11. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono ci g reakcji enzymatycznych.  
 

 

Ka dy etap tego ci gu jest katalizowany przez inny enzym. Produkt ko cowy ci gu reakcji 

(D) mo e hamowa  aktywno  enzymu 1. 
 

Wyja nij, w jaki sposób na przebieg tego ci gu reakcji wp ynie: 
a) sukcesywne odprowadzanie produktu D z miejsca reakcji. 
b) wzrastaj ce st enie produktu D. 

a) .................................................................................................................................................

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

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

b) ................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

Zadanie 12. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono proces biologicznego utleniania glukozy. 

Podaj nazwy zwi zków chemicznych, które nale y wpisa  w miejsca oznaczone 
na schemacie X i Y.  
 
X -.................................................................         Y -............................................................. 

A B C D 

enzym 1 enzym 2 enzym 3  
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8 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 13. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono podstawowe reakcje zachodz ce w chloropla cie. 

 

 

chloroplast 
 

 

 

 

                                                                                              

            

 

 

                                                       

 

 

   

 

cytoplazma 

 reakcje fotosyntetycznego 

    transportu elektronów 

      w b onie tylakoidu 

 cukry, aminokwasy 

 i kwasy t uszczowe   

 reakcje wi zania 

 w gla w stromie 

  ATP   +   NADPH 

 H2O  O2

CO2

 
Wyja nij na podstawie schematu, na czym polega powi zanie ze sob  fazy jasnej z faz  
ciemn  fotosyntezy. 
 

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

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

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

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

 
Zadanie 14. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono dwa rodzaje p dów nadziemnych skrzypu polnego: 

1. p d letni (zielony), 

2. p d wiosenny (bezzieleniowy). 

 
Podaj funkcj  p du oznaczonego 1 i funkcj  p du 
oznaczonego 2.  
 

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

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

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Próbny egzamin maturalny z biologii 9 

Poziom rozszerzony 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono wykie kowane nasienie fasoli. 

 

 

 

Zadanie 16. (2 pkt)
Do jednakowej wielko ci pojemników wy o onych cienk  warstw  wilgotnej waty wysiano 

po 100 nasion pewnego chwastu. Pojemniki podzielono na dwie grupy, które umieszczono 

w identycznych warunkach rodowiskowych. Nasiona grupy I podlewano wod , a nasiona 

grupy II podlewano roztworem wody i roztartych li ci s onecznika. Po pi ciu dniach 

stwierdzono, e w grupie I nasiona chwastu wykie kowa y w 95%, a w grupie II nasiona 

wykie kowa y w 25%. 

 

a) Podaj, która z grup (I czy II) by a grup  kontroln  w tym do wiadczeniu.  
Swój wybór uzasadnij jednym argumentem. 

b) Wyja nij, dlaczego w grupie II ro lin wykie kowa o mniej nasion. 

a) .................................................................................................................................................

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

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

b) .................................................................................................................................................

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

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

Podaj nazw  cz ci nasienia oznaczonych 1 i nazw
jednego procesu metabolicznego, który zachodzi
w tych cz ciach nasienia podczas kie kowania. 
 
.........................................................................................................

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

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

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

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

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



10 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 17. (3 pkt)  

Na rysunku przedstawiono przekrój przez g ow  ryby. Strza ki oznaczaj  kierunek przep ywu 

wody. 

 
 
a) Podaj nazw  procesu, który zachodzi w skrzelach. 
b) Podaj nazwy dwóch opisanych na rysunku elementów budowy, które usprawniaj  

przebieg tego procesu w rodowisku wodnym. 
 
a) ................................................................................................................................................. 

b) .................................................................................................................................................

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

 
Zadanie 18. (1 pkt)
Na rysunkach przedstawiono stosunek powierzchni do obj to ci cia a u trzech ssaków. 

Zwierz ta te yj  w tych samych warunkach rodowiska. 

 

 
Okre l zale no  mi dzy wzgl dn  utrat  
ciep a przez powierzchni  cia a ssaków 
a stosunkiem powierzchni do obj to ci 
cia a. 

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

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

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

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

........................................................................... 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 11 

Poziom rozszerzony 

Zadanie 19. (2 pkt) 
U zwierz t mo liwe s  dwa sposoby rozmna ania – p ciowe i bezp ciowe. W przypadku 

rozmna ania bezp ciowego jeden osobnik daje pocz tek dwu (lub wi kszej liczbie) 

osobników potomnych. W procesie rozmna ania p ciowego ka dy z dwóch osobników 

rodzicielskich wytwarza komórk  p ciow  (jajo lub plemnik). Z po czenia tych komórek 

powstaje osobnik potomny. 

 
Porównaj cechy osobników macierzystych z cechami osobników potomnych powsta ych 
w wyniku rozmna ania: 
a) p ciowego, 
b) bezp ciowego. 
 
a) .................................................................................................................................................

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

b) ................................................................................................................................................. 

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

 
Zadanie 20. (1 pkt)
W do wiadczeniu badano wp yw zanieczyszczenia py owego powietrza na ró ne gatunki 

drzew li ciastych i iglastych, wyst puj cych na okre lonym terenie. 
 
Sformu uj hipotez  do tego problemu badawczego. 

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

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

 
Zadanie 21. (2 pkt) 

Przeprowadzono do wiadczenie polegaj ce na na wietlaniu fitoplanktonu morskiego ró nymi 

dawkami promieniowania UV. Okaza o si , e wysokie dawki tego promieniowania 

powoduj  zmniejszenie tempa fotosyntezy glonów. Jeden z naukowców prowadz cych 

do wiadczenie sformu owa  na podstawie tych wyników wniosek, e promieniowanie UV 

przedostaj ce si  przez dziury ozonowe mo e podobnie wp ywa  na fitoplankton okolic 

podbiegunowych. Fitoplankton wyst puj cy w okolicach podbiegunowych jest po ywieniem 

kryla, a krylem ywi si  z kolei p etwal b kitny. 

 

a) Zapisz przedstawion  tu zale no  pokarmow  w postaci a cucha pokarmowego. 
b) Sformu uj problem badawczy obserwacji, która odnosi aby si  do populacji p etwala 

b kitnego, a by aby oparta na wynikach przedstawionego wy ej do wiadczenia. 
 
a) .................................................................................................................................................

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

b) .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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12 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 22. (3 pkt)
Allel warunkuj cy ciemn  barw  oczu jest dominuj cy – B, a allel warunkuj cy oczy b kitne 

jest recesywny – b. Rodzice o ciemnych oczach maj  pierwsze dziecko o b kitnych oczach. 

 

a) Przyjmuj c, e za barw  oczu odpowiada jedna para genów, okre l genotypy 
rodziców i dziecka. 

b) Zapisz odpowiedni  krzy ówk  i na jej podstawie okre l prawdopodobie stwo 
wyst pienia u dzieci tej pary b kitnej barwy oczu. 

a)  
P – ........................................................................................................ 

F1 –........................................................................................................ 

b) .................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
Zadanie 23. (3 pkt)
Na schemacie przedstawiono proces naprawy uszkodzonej nici DNA. 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 13 

Poziom rozszerzony 

Na podstawie schematu przedstaw przebieg trzech etapów naprawy uszkodzonej nici 
DNA. 
 

etap I ........................................................................................................................................... 

etap II .......................................................................................................................................... 

etap III ......................................................................................................................................... 

 
Zadanie 24. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono cykl yciowy pierwotniaków, których formy troficzne 

s  haploidalne. 

 
 
Okre l rol  mejozy w cyklu yciowym tych pierwotniaków oraz uzasadnij, e proces ten 
mo e zwi ksza  szanse prze ycia organizmów potomnych. 
 

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

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

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

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

 
Zadanie 25. (3 pkt)  

Ania i Jacek s  rodze stwem. Jacek jest daltonist , Ania i rodzice prawid owo rozró niaj  

barwy. Daltonizm jest warunkowany przez allel recesywny d sprz ony z p ci . 

 

a) Zapisz prawdopodobne genotypy wszystkich wymienionych osób. 
b) Ustal, jaki genotyp musi mie  Ania, je eli jej synowie s  daltonistami (ich ojcem jest 

m czyzna prawid owo rozró niaj cy barwy). Odpowied  uzasadnij. 
 
a) ................................................................................................................................................. 

b) .................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................. 
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14 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 26. (3 pkt)  
Na rysunku przedstawiono dwa gatunki motyli – truj cego (dla drapie ników) monarcha 

i nietruj cego pok onnika. Gatunki te pod wzgl dem ubarwienia s  do siebie bardzo podobne. 

 
a) Podaj przyczyn  pojawienia si  w populacji pok onników osobników o ubarwieniu 

upodobniaj cym je do monarchów. 
b) Odwo uj c si  do dzia ania doboru naturalnego, wyja nij sposób utrwalenia si  tej 

cechy w ród pok onników. 
c) Okre l znaczenie dla pok onnika jego zewn trznego podobie stwa do monarchów. 
 
a) .................................................................................................................................................

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

b) .................................................................................................................................................

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

c) ................................................................................................................................................. 

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

 

Zadanie 27. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono g owy tzw. zi b Darwina zamieszkuj cych poszczególne wyspy 

Archipelagu Galapagos. 
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 Próbny egzamin maturalny z biologii 15 

Poziom rozszerzony 

Okre l dwie przyczyny, które spowodowa y radiacj  adaptatywn  zi b na wyspach 
Archipelagu Galapagos.  
 
1. .................................................................................................................................................

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

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

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

 
Zadanie 28. (1 pkt)  

Na wykresie przedstawiono zmiany zawarto ci tlenu (krzywa A) oraz zmiany temperatury 

(krzywa B) w zale no ci od g boko ci wody w jeziorze w okresie lata. 

 

 

 
 
 
Ustal, w której warstwie wody i w jakim 
przedziale g boko ci zmiany zawarto ci 
tlenu i zmiany temperatury 
s  najwi ksze. 
 

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

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

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

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

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

...................................................................... 
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16 Próbny egzamin maturalny z biologii  

Poziom rozszerzony 

Zadanie 29. (2 pkt)  

I. Nagie ska y stanowi  skrajnie niekorzystne rodowisko dla rozwoju ywych organizmów. 

W tych warunkach potrafi  si  utrzyma  tylko porosty. To one jako pierwsze zasiedlaj  ska y. 

S  to pierwsi producenci – pionierzy, którymi ywi  si  mog  pierwsi konsumenci – limaki 

poczwarówki, roztocza, skoczogonki. Jednocze nie bakterie zaczynaj  rozk ada  martwe 

szcz tki porostów i innych organizmów tam wyst puj cych. Tworzy si  pierwszy bardzo 

ubogi ekosystem.  

II. Po wycinaniu drzew w lasach pozostaj  por by. Na por bie znajduje si  ywa gleba, 

wszystkie ro liny z wyj tkiem drzew, le ne zwierz ta bezkr gowe, grzyby, pierwotniaki  

i bakterie. W zupe nie nowych warunkach nas onecznienia, wilgotno ci, si y wiatru itp. cz  

organizmów musi zgin , a na ich miejsce wejd  inne, kszta tuj c ekosystem wg w asnych 

potrzeb. 

 
a) Ustal, który z podanych opisów charakteryzuje sukcesj  pierwotn , a który sukcesj  
wtórn . 

I. ...................................................................... II. ...................................................................... 

b) Okre l jedn  ró nic  mi dzy sukcesj  pierwotn  a wtórn . 

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

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

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

 
Zadanie 30. (2 pkt)  

W tabeli przedstawiono zale no  mi dzy st eniem SO2 w powietrzu a stopniem 

uszkodzenia lasów na danym terenie. 

 
Stopie  uszkodzenia 

Lasy iglaste Lasy li ciaste 
St enie rednie
w ci gu roku 
w µg SO2/m

3 nizinne wy ynne górskie nizinne 
wy ynne 
i górskie 

< 20 - - s aby - - 

21–30 s aby s aby redni - s aby 

31–40 s aby redni silny s aby redni 

41–50 redni silny 
bardzo 

silny 
s aby silny 

51–60 redni 
bardzo 

silny 

bardzo 

silny 
redni 

bardzo 

silny 

61–70 silny 
bardzo 

silny 

bardzo 

silny 
redni 

bardzo 

silny 

71–80 silny 
bardzo 

silny 

bardzo 

silny 
silny 

bardzo 

silny 

81–90 
bardzo 

silny 

bardzo 

silny 

bardzo 

silny 
silny 

bardzo 

silny 

> 90 
bardzo 

silny 

bardzo 

silny 

bardzo 

silny 

bardzo 

silny 

bardzo 

silny 
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Poziom rozszerzony 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli sformu uj dwa wnioski dotycz ce 
zale no ci mi dzy st eniem SO2 w powietrzu a stopniem uszkodzenia lasów. 
 
1. .................................................................................................................................................

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

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

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

 
Zadanie 31. (3 pkt)  

Geny ludzkie koduj ce czynnik krzepliwo ci krwi wprowadzono do zap odnionych komórek 

jajowych owcy. Samice, które wyhodowano z tych komórek jajowych, produkowa y mleko, 

w którym znajdowa  si  w du ych ilo ciach ludzki czynnik krzepni cia. Czynnik ten 

w czystej postaci mo na atwo wydzieli  z mleka. 

 

a) Podaj nazw , któr  okre la si  organizmy uzyskane w opisany sposób. 
b) Podaj po jednym przyk adzie praktycznego wykorzystania tego rodzaju organizmów 

w rolnictwie i w medycynie. 
 

a) ................................................................................................................................................. 

b) w rolnictwie – ......................................................................................................................... 

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

    w medycynie – ......................................................................................................................... 

        ............................................................................................................................................... 
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Poziom rozszerzony 

BRUDNOPIS 
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