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Zadanie 1. (2 pkt)
U owadów w stadium metamorfozy du˝a masa komórkowa musi ulec degradacji z zachowaniem tylko tej
cz´Êci komórek, które tworzà tak zwane p∏ytki imaginalne przeznaczone do dalszego ró˝nicowania si´.

Podaj nazw´ organelli komórkowej, uczestniczàcej w opisanym procesie.

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

WyjaÊnij, jakà rol´ odgrywajà te organella w przebiegu metamorfozy owadów.

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

Zadanie 2. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono wyniki doÊ-
wiadczenia przeprowadzonego na komórkach
mi´kiszu asymilacyjnego.
Sformu∏uj problem badawczy do tego
doÊwiadczenia na podstawie przedsta-
wionych wyników.

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

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

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

Zadanie 3. (2 pkt)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc etap podzia∏u komórkowego (mitozy lub mejozy), dla którego jest cha-
rakterystyczny opisany proces podzia∏owy.

Zadanie 4. (2 pkt)
Pierwiastki wyst´pujàce w ˝ywych organizmach zaklasyfikowano do trzech umownych grup.
Podaj kryterium, wed∏ug którego dokonano klasyfikacji pierwiastków.

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

OkreÊl grup´ pierwiastków, do której nale˝à pierwiastki biogenne.

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

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Proces podzia∏owy Etap podzia∏u komórkowego

Formujà si´ dwa jàdra potomne i na-
st´puje cytokineza.

Chromosomy homologiczne w´drujà
do przeciwleg∏ych biegunów.

Chromosomy homologiczne tworzà
biwalenty.

W p∏aszczyênie równikowej uk∏a-
dajà si´ tetrady chromatyd.

Êwiat∏o Êwiat∏oA B
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Zadanie 5. (2 pkt)
W tabeli zestawiono przyk∏adowe dane dotyczàce zawartoÊci wody w wybranych organizmach i cz´-
Êciach organizmu.

èród∏o: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii cz∏owieka, Warszawa 1996, s. 91

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli narysuj wykres s∏upkowy ukazujàcy zale˝noÊç
iloÊci wody w organizmie zwierz´cym od stadium rozwojowego, w którym si´ on znajduje.

Zadanie 6. (1 pkt)
Uzasadnij, podajàc jeden argument, s∏usznoÊç stwierdzenia: „ATP ∏àczy dwa typy reakcji meta-
bolicznych”.

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

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

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

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

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

ZawartoÊç ca∏kowita w %

RoÊliny Zwierz´ta

kaktusy 99 meduza 96

glony 98 zarodek myszy 87

drzewa 50–60 doros∏e myszy 71

mi´siste cz´Êci niektórych owoców,
m∏ode liÊcie 95

oko 95

koÊci 20

nasiona 10–14 szkliwo z´bów 0,2
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Zadanie 7. (2 pkt)
Krótkie, jednorazowe podra˝nienie nerwu wywo∏uje pojedynczy skurcz mi´Ênia. Wyró˝nia si´ dwa
rodzaje pojedynczych skurczów mi´Êni szkieletowych: izotoniczne i izometryczne.
Na schematach przedstawiono pojedynczy skurcz mi´Ênia szkieletowego.

Przeanalizuj schematy A i B, a nast´pnie podaj, który z nich ilustruje skurcz izotoniczny, a który
– izometryczny. Podaj jednà cech´, na podstawie której mo˝na dokonaç rozpoznania.

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

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

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

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

Zadanie 8. (2 pkt)
PodkreÊl dwa zdania, które zawierajà prawdziwe informacje dotyczàce procesów zachodzàcych
na wewn´trznych b∏onach mitochondrialnych.

A. Ogniwa ∏aƒcucha oddechowego sà uszeregowane wed∏ug malejàcych potencja∏ów oksydoreduk-
cyjnych.

B. Oksydaza cytochromowa przenosi elektrony na tlen czàsteczkowy.

C. Energia elektronów przep∏ywajàcych przez system przenoÊników jest w sposób poÊredni magazy-
nowana w wysokoenergetycznych wiàzaniach fosforanowych ATP. 

D. Ostatecznym akceptorem elektronów i protonów jest czàsteczka wody.

E. W ˝ywej komórce przenoszenie protonów i elektronów jest procesem jednoetapowym.
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Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 9. (2 pkt)
Schemat ilustruje zasadnicze przemiany biochemiczne zachodzàce w ˝ywych organizmach.

Uzupe∏nij tabel´, opisujàc procesy zaznaczone na schemacie cyframi 1–4.

Zadanie 10. (3 pkt)
Bioràc pod uwag´ sposób wiàzania dwutlenku w´gla przez roÊliny, mo˝emy wyró˝niç roÊliny typu C3 i C4.
Skonstruuj tabel´, w której porównasz cechy charakterystyczne dla fotosyntezy roÊlin typu C3

i C4. Uwzgl´dnij: liczb´ akceptorów CO2, pierwotny akceptor CO2, pierwotny produkt fazy ciem-
nej fotosyntezy.
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Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Numer Nazwa procesu Lokalizacja w komórce

1

2

3

4
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Zadanie 11. (2 pkt)
Nat´˝enie niektórych procesów fizjologicznych zale˝y od czynników zewn´trznych. Ka˝dy taki czyn-
nik, jeÊli jego niedostatek (lub nadmiar) spowalnia przebieg reakcji, jest czynnikiem ograniczajàcym. 

èród∏o: J.W. Kimball, Biologia, Warszawa 1979, s. 193

Wykorzystujàc informacje zamieszczone na wykresie, wska˝ jeden z czynników ograniczajàcych
przy zwi´kszonej intensywnoÊci Êwiat∏a i wyjaÊnij, dlaczego intensywnoÊç fotosyntezy u drzew
szpilkowych jest ni˝sza zimà.

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

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

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

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

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

Zadanie 12. (2 pkt)
Przyporzàdkuj ka˝demu z poziomów regulacji metabolizmu (kolumna I) po jednym odpowiada-
jàcym mu przyk∏adzie (kolumna II).
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Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

I II

1. regulacja hormonalna A. indukcja i represja genów

2. obróbka potranskrypcyjna B. usuwanie odcinków sygna∏owych zas∏aniajàcych centrum aktywne

3. transkrypcja C. sk∏adanie eksonów

4. obróbka posttranslacyjna D. wp∏yw sterydów na transkrypcj´ pewnych odcinków DNA

E. wp∏yw na szybkoÊç odczytywania informacji

1 2 3 4
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Zadanie 13. (2 pkt)
Schemat ilustruje wyniki doÊwiadczenia, w którym dwie odmiany kukurydzy: normalnà i kar∏owatà,
poddano dzia∏aniu giberelin.

èród∏o: W. Czerwiƒski, Fizjologia roÊlin, Warszawa 1976, s. 441

Sformu∏uj dwa wnioski dotyczàce wp∏ywu giberelin na normalnà oraz na kar∏owatà odmian´ ku-
kurydzy.

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

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

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

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

Zadanie 14. (2 pkt)
Wymieƒ dwie cechy potencja∏u czynnoÊciowego w pobudliwej komórce nerwowej.

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

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

Zadanie 15. (3 pkt)
Serce zaopatrzone jest w system w∏asnych naczyƒ tworzàcych na powierzchni i w g∏´bi serca uk∏ad na-
czyniowy.
Podaj nazw´ w∏asnego systemu naczyƒ krwionoÊnych serca. 

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

Wymieƒ dwie ró˝ne funkcje pe∏nione przez te naczynia na rzecz serca.

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

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

–                          + –                          +

odmiana normalna

giberelina

odmiana kar∏owata

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 16. (3 pkt)
Trzustka wydziela sok trzustkowy zarówno pod wp∏ywem impulsów nerwowych, jak i czynników hor-
monalnych.

Podaj nazwy dwóch hormonów tkankowych bioràcych udzia∏ w kontroli wydzielania soku trzust-
kowego. Napisz jednà funkcj´, jakà pe∏nià te hormony w regulacji wydzielania soku trzustko-
wego.

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

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

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

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

OkreÊl miejsce w organizmie cz∏owieka, gdzie hormony te sà wydzielane.

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

Zadanie 17. (2 pkt)
PleÊniak bia∏y tworzy cz´sto bia∏e naloty pleÊni na
produktach ˝ywnoÊciowych. Jego silnie rozga∏´zione
haploidalne strz´pki nie majà przegród. Cz´Êç z nich
przerasta pod∏o˝e, a cz´Êç wyrasta w gór´.
Podaj nazwy struktur A–D zaznaczonych na rysunku
przedstawiajàcym pleÊniaka bia∏ego.

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

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

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

D – .....................................................................

wàtroba

jelito
cienkie

trzustka

˝o∏àdek

pokarm
 

+

+

+

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

A

D

C B
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Zadanie 18. (2 pkt)
Na uproszczonym schemacie przedstawiono wzajemne oddzia∏ywanie zewn´trznych i wewn´trznych
bodêców wyzwalajàcych godowe zachowania si´ u królika.

èród∏o: J.W. Kimball, Biologia, Warszawa 1979, s. 492

Odczytaj ze schematu, jakà rol´ w wyzwoleniu instynktu godowego odgrywajà podwzgórze
i przedni p∏at przysadki mózgowej.

rola podwzgórza

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

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

rola przedniego p∏ata przysadki mózgowej

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

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

Zadanie 19. (2 pkt)
U ssaków silnym modyfikacjom ulegajà koƒcowe odcinki koƒczyn, przede wszystkim d∏onie i stopy, które
ró˝nià si´ mi´dzy innymi sposobem przylegania do pod∏o˝a i stopniem rozwoju elementów kostnych.
Schematy przedstawiajà sposoby ustawienia stopy wzgl´dem pod∏o˝a.

Podaj nazw´ grupy, do której nale˝y cz∏owiek i liter´, którà oznaczono schemat tej grupy. Swojà
odpowiedê uzasadnij jednym argumentem.

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

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

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

bodêce wzrokowe

nerwy
wzrokowe

d∏ugoÊç
dnia

gonadotropiny
(FSH, LH)

widok partnera
p∏ciowego

podwzgórze obyczaje godowe

p∏at przedni przysadki gruczo∏y p∏ciowe

hormony p∏ciowe
(androgeny u     
estrogeny u   )

A B C D

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 20. (2 pkt)
U wi´kszoÊci du˝ych zwierzàt wodnych wymiana gazowa wymaga obecnoÊci wyspecjalizowanych narzà-
dów. Schematy ukazujà drog´ tlenu pobranego wraz z wodà przez dwa osobniki skrzelodyszne: ryb´ i ma∏˝a.

èród∏o: J. Kimball, Biologia, Warszawa 1979, s. 204

Korzystajàc ze schematów, napisz, co wymusza przep∏yw wody przez skrzela u ryby, a co – u ma∏˝a.

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

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

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

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

Zadanie 21. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono zarodek roÊliny nasiennej.
Na podstawie analizy rysunku okreÊl klas´ roÊlin, do której nale˝y
ten zarodek. Swojà odpowiedê uzasadnij jednym argumentem.

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

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

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

Zadanie 22. (2 pkt)
SpoÊród podanych zdaƒ zaznacz dwa, które prawid∏owo charakteryzujà zjawisko przedstawione na ilustracji.

A. Ewolucji podlegajà blisko spokrewnione ze sobà gatunki.

B. Powstajà liczne formy przystosowawcze, organizmów spokrewnionych ze sobà, mogàcych ˝yç
w ró˝nych niszach ekologicznych.

C. W wyniku koewolucji ró˝ne gatunki upodabniajà si´ do siebie.

D. W wyniku ewolucji równoleg∏ej powstajà analogie dotyczàce zarówno organów jak i ca∏oÊci organizmów.

E. Dochodzi do wykszta∏cenia ogólnego zewn´trznego podobieƒstwa nieuwarunkowanego wspólnotà
ich pochodzenia.

ryba ma∏˝

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 23. (1 pkt)
Po zasiedleniu làdu roÊliny zmieni∏y tendencje rozwojowe.

Wykorzystujàc schemat, okreÊl ogólnà tendencj´ zmian w cyklu rozwojowym roÊlin.

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

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

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

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

Zadanie 24. (2 pkt)
Schemat ilustruje przebieg mutacji
chromosomowej prowadzàcej do
powstania przewlek∏ej bia∏aczki
szpikowej.
Na podstawie analizy schematu
nazwij mutacj´ wywo∏ujàcà te
chorob´ i wyjaÊnij mechanizm
jej powstawania.

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

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

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

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

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

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

zygota

Skr´tnica Mech p∏onnik Narecznica samcza Sosna Lipa

s p o r o f i t  ( 2 n )

g a m
e t o f i t  ( n )

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

gen a gen b

chromosom 9

chromosom 22
chromosom
Filadelfia

gen
fuzyjny

chromosom 9
z fragmentem

chromosomu 22
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Zadanie 25. (3 pkt)
U kur obserwuje si´ wyst´powanie allelu recesywnego odpowiadajàcego za upoÊledzone upierzenie, tak
zwanà szurpatoÊç. Zmutowany allel powoduje wytwarzanie bia∏ka, które uniemo˝liwia w∏aÊciwy rozwój
piór. Efektem s∏abych w∏aÊciwoÊci izolacyjnych szurpatych piór jest zwi´kszona utrata ciep∏a. Wskutek
niej nast´puje obni˝enie temperatury cia∏a oraz zmniejszona zdolnoÊç adaptacji do zmian temperatury
otoczenia. Wszystko to przyspiesza przemian´ materii, co prowadzi do powi´kszenia rozmiarów serca
i cz´stoÊci jego skurczów, a w dalszej kolejnoÊci – do zwi´kszenia obj´toÊci krwi, a nast´pnie do zmian
w jej sk∏adzie i powi´kszenia Êledziony. Wzmo˝ona przemiana materii powoduje równie˝ zmiany w nad-
nerczach i tarczycy, co w konsekwencji jest przyczynà niedorozwoju gonad i obni˝onej p∏odnoÊci. 
Na podstawie tekstu przedstaw za pomocà schematu skutki wyst´powania u kur genu szurpato-
Êci.

Zadanie 26. (2 pkt)
Fenyloketonuria jest rzadko wyst´pujàcà chorobà metabolicznà. Najcz´Êciej wywo∏uje jà niedobór en-
zymu E1 – hydroksylazy fenyloalaninowej wytwarzanej w wàtrobie.

Wska˝ substancj´, która powinna byç usuni´ta z diety chorego na fenyloketonuri´. Nast´pnie
opisz zwiàzek mi´dzy brakiem enzymu E1 a wyst´powaniem albinizmu u ludzi.

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

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

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

bia∏ko pokarmowe fenyloalanina

kwas fenylopirigronowy

tyrozyna melanina

inne metabolity

E1

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 27. (2 pkt)
U muszki owocowej geny odpowiedzialne za wykszta∏cenie skrzyde∏ i barw´ cia∏a sà zlokalizowane w tym
samym chromosomie. Dominujàca jest bràzowa barwa cia∏a (B) oraz normalna d∏ugoÊç skrzyde∏ (V).
Wiedzàc, ̋ e cechà recesywnà sà szczàtkowe skrzyd∏a (v) oraz czarna barwa cia∏a (b), zaproponuj
zapis krzy˝ówki genetycznej, która pozwoli sprawdziç procentowà cz´stotliwoÊç zajÊcia w mejo-
zie crossing-over mi´dzy tymi genami.

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

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

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

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

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

Zadanie 28. (2 pkt)
Ka˝dy gatunek ma w∏asnà strategi´ ˝yciowà zwiàzanà ze sposobem gospodarowania energià.
Skonstruuj tabel´, w której porównasz strategie ˝yciowe typu „r” i typu „K”. Uwzgl´dnij nast´-
pujàce cechy: stabilnoÊç Êrodowiska, liczb´ potomstwa, opiek´ nad potomstwem.

Zadanie 29. (1 pkt)
Stosujàc ró˝ne zabiegi hodowlane i gospodarcze, cz∏owiekowi uda∏o si´ zwi´kszyç produktywnoÊç
ma∏o wydajnych biocenoz.
PodkreÊl punkt zawierajàcy sposób na zwi´kszenie produktywnoÊci sztucznych biocenoz.

A. uprawa roÊlin odpornych na dzia∏anie szkodników

B. intensyfikacja wypasu byd∏a

C. wylesianie

D. prowadzenie orki równolegle do spadku terenu 

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 30. (2 pkt)
Fitoremediacja polega na wykorzystywaniu roÊlin do usuwania zanieczyszczeƒ z wody i gleby oraz do
rekultywacji terenów pokopalnianych. Techniki in˝ynierii genetycznej pozwalajà na przenoszenie do
licznie wyst´pujàcych roÊlin genów odpowiedzialnych u bakterii za akumulacj´ zwiàzków toksycz-
nych. Zastosowanie fitoremediacji na du˝à skal´ mo˝e jednak powodowaç zagro˝enia.
Oceƒ, jak roÊliny zmodyfikowane genetycznie wykorzystywane w fitoremediacji zbiorników mogà
wp∏ynàç na sieç troficznà w ekosystemie wodnym. Odpowiedê uzasadnij.

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

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

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

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

Zaproponuj genetykom jedno dzia∏anie, które twoim zdaniem powinno rozwiaç obawy ekologów
o zastosowanie GMO w oczyszczaniu wód.

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

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

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

................................................................................................................................................
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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