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Zadanie 1. (2 pkt)
Zdolno do uywania narzdzi spotyka si czasem w wiecie zwierzt. Niektóre zwierzta
potrafi znaleziony w otoczeniu przedmiot przystosowa do swoich potrzeb, np. szympansy
przygotowuj gazk do wydobycia termitów z termitiery, odrywajc z niej licie. Cech
wyróniajc hominidy, z których wyewoluowa czowiek, jest nie tylko to, e uywaj
narzdzi, ale równie to, e potrafi uy ich do wytworzenia lub ulepszenia innych narzdzi.
Podaj dwie cechy budowy, które umoliwiy hominidom tworzenie coraz lepszych
narzdzi. Uzasadnij przydatno kadej z tych cech.
1. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Zadanie 2. (2 pkt)
Tkanka chrzstna utworzona jest z owalnych komórek z wyranie widocznym jdrem
komórkowym. Komórki wystpuj pojedynczo lub w skupieniach po kilka w substancji
pozakomórkowej, której gównymi skadnikami s wókna kolagenowe i elastynowe
(spryste). Obecno tych wókien ma decydujcy wpyw na mechaniczne waciwoci
tkanki chrzstnej.
a) Wybierz sporód podanych poniej grup zwizków organicznych t grup, do której
naley kolagen.
A. wglowodany

B. tuszcze

C. biaka

b) Podaj waciwo, jak kolagen nadaje tkance chrzstnej.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)
Na rysunku przedstawiono budow czaszki czowieka.
Sporód koci czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrbno i ruchomo.

Zaznacz strzak i podaj nazw widocznej na rysunku koci czaszki, która pozostaje
odrbna i ruchoma przez cae ycie czowieka, oraz okrel znaczenie tej koci.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z biologii
Poziom podstawowy

3

Zadanie 4. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji. Widoczne s
erytrocyty dawcy zaglutynowane przez aglutyniny biorcy. Dawca ma grup krwi B.

a) Jak grup krwi moe mie biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi sporód
zaproponowanych poniej.
A. grupa krwi A

B. grupa krwi B

C. grupa krwi AB

D. grupa krwi 0

b) Uzasadnij swój wybór.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)
Maopytkowo to choroba, w której pod wpywem ucisku, nawet bez wczeniejszego urazu,
pojawiaj si wybroczyny (siniaki) w skórze i w bonach luzowych. Najwicej ich wida
na koczynach i na tuowiu. Pojawiaj si te piercieniowate wylewy krwi w miejscach
naku skóry, nawracajce krwawienia z nosa i dzise. Mog te wystpi krwawienia
do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo grone krwotoki do mózgu. W obrazie krwi
wystpuje zmniejszona liczba trombocytów (pytek krwi).
a) Podaj nazw procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyej opisan chorob.
.......................................................................................................................................................
b) Wyjanij rol trombocytów w tym procesie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

1.
2

2a
1

2b
1

3.
1

4a
1

4b
1

5a
1

5b
1
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Zadanie 6. (2 pkt)
Które z poniszych stwierdze dotyczcych fizjologii oddychania s prawdziwe, a które
faszywe? Wstaw liter P obok informacji prawdziwych lub liter F obok informacji
faszywych.

P/F
A.

Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energi
do przeprowadzania procesów yciowych.

B.

W komórkach organizmu czowieka moe zachodzi
oddychanie tlenowe i beztlenowe.

C.

Jedynym substratem oddychania wewntrzkomórkowego
jest glukoza.

D.

Ostatecznymi produktami zarówno oddychania tlenowego,
jak i beztlenowego s zawsze ATP, H2O i CO2.

Zadanie 7. (1 pkt)
Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony
nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu.
Zaznacz poniej grup hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów
przez inne gruczoy dokrewne.
A. hormony tropowe

B. hormony nietropowe

Zadanie 8. (1 pkt)
Jedn z dróg reakcji organizmu na stresor jest droga nerwowa prowadzca do wydzielania
przez rdze nadnerczy adrenaliny i noradrenaliny. Konsekwencj s, np.:
podwyszone ttno i cinienie krwi, intensywna wentylacja puc, zwikszenie dopywu krwi
do mini i mózgu, co zwiksza wydolno fizyczn i umysow, zmniejszenie dopywu krwi
do niektórych narzdów, np. do nerek i zatrzymanie wydalania moczu, rozszerzenie renic,
wzrost poziomu glukozy we krwi.
Zaznacz poniej, która cz autonomicznego ukadu nerwowego odpowiedzialna jest
za opisan szybk reakcj organizmu na stresor. Wyjanij znaczenie opisanych reakcji
organizmu.
A. ukad wspóczulny

B. ukad przywspóczulny

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 9. (2 pkt)
Które z poniszych stwierdze dotyczcych procesu widzenia s prawdziwe, a które
faszywe? Wstaw liter P obok informacji prawdziwych lub liter F obok informacji
faszywych.
P/F
A.

Za widzenie w nocy i w dzie odpowiedzialne s obydwa rodzaje komórek
receptorowych siatkówki  czopki i prciki.

B.

Daltonizm jest spowodowany brakiem lub nieprawidowym dziaaniem
niektórych rodzajów czopków.

C.

Ustawienie oczu z przodu gowy czowieka zapewnia mu znacznie szersze pole
widzenia, ni zwierztom majcym oczy po bokach gowy.

D.

Prawidowe widzenie zaley nie tylko od prawidowo dziaajcych oczu, ale
take od prawidowej analizy informacji w mózgu, które zostay odebrane przez
oko.

Zadanie 10. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono przemiany zachodzce w organizmie czowieka podczas
dugotrwaego, intensywnego wysiku fizycznego.

Misie

Wtroba
naczynie
krwionone

Z

glukoza

glukoza

X

X

a) Podaj nazw przemiany, której ulega glukoza w miniach, oraz nazw zwizku X.
nazwa przemiany .........................................................................................................................
nazwa zwizku X .........................................................................................................................
b) Podaj nazw zwizku Z i okrel jego rol w organizmie czowieka.
nazwa zwizku Z .........................................................................................................................
rola zwizku Z w organizmie .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

6.
2

7.
1

8.
1

9.
2

10a
1

10b
1
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Ponisz tabel wykorzystaj do rozwizania zada 11. i 12.
Ukad wydalniczy, penic funkcj osmoregulacyjn, usuwa nadmiar wody i rónych
substancji pochodzcych z przemian metabolicznych. Wspódziaa te w utrzymaniu
odpowiedniej iloci skadników mineralnych, których nadmiar lub niedobór w organizmie
moe powodowa choroby.
W tabeli przedstawiono dobowe wydalanie niektórych skadników moczu czowieka.
Skadnik moczu
Woda
Mocznik
Chlorki
Sód
Potas
Siarczany
Fosforany
Kreatynina
Amoniak
Kwas moczowy
Wap
Magnez

Wydalanie (g/dob)
600-2500
33,0
7,0
6,0
2,5
2,0
1,7
1,0
0,7
0,6
0,2
0,2

Zadanie 11. (2 pkt)
Wypisz z tabeli nazwy czterech substancji wydalanych w moczu czowieka, które s
produktami przemian zwizków azotowych.
1. ....................................................................

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

3. ....................................................................

4. ...................................................................

Zadanie 12. (2 pkt)
Na podstawie danych zawartych w tabeli przedstaw w postaci wykresu supkowego
dobowe wydalanie przez czowieka chlorków, siarczanów i fosforanów.
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Zadanie 13. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono makrofaga i jego udzia w powstawaniu reakcji obronnej
organizmu podczas infekcji bakteryjnej.

a) Podkrel rodzaj odpornoci, w którym bezporednio uczestniczy makrofag.
A. komórkowa

B. humoralna

b) Przyporzdkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie cyframi I i II,
do roli makrofaga w powstawaniu tej reakcji.
A. Makrofag prezentuje antygen ................ .

B. Makrofag fagocytuje antygen ................ .

Zadanie 14. (1 pkt)
W 2008 r. nagrod Nobla w dziedzinie medycyny przyznano m.in. za odkrycie, e wirus
brodawczaka ludzkiego (HPV) moe by jednym z czynników wywoujcych raka szyjki
macicy. Choroba ta jest jedn z najgroniejszych nowotworowych chorób kobiecych, na któr
rocznie umiera na wiecie okoo 300 tys. kobiet.
Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce medycznej?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

11.
2

12.
2

13a
1

13b
1

14.
1

Egzamin maturalny z biologii
Poziom podstawowy

8

Zadanie 15. (1 pkt)
Przyporzdkuj do symboli literowych, którymi oznaczono narzdy rozrodcze mskie
(AC), odpowiednie cyfry wybrane sporód 14, którymi oznaczono ich funkcje.
Narzd

Funkcja

A. Jdro

1. Wytwarzanie wydzieliny, zapewniajcej optymalne
rodowisko dla plemników.

B. Najdrze

2. Wprowadzanie nasienia do narzdów pciowych
kobiety.

C. Gruczo krokowy (prostata)

3. Zapewnienie warunków dla procesu dojrzewania
plemników.
4. Wytwarzanie plemników i synteza androgenów.

A. ............

B. ............

C. ............

Zadanie 16. (1 pkt)
Cholesterol jest zwizkiem organicznym, który przez wikszo ludzi uwaany jest
za szkodliwy dla zdrowia. Jednak cholesterol peni w organizmie wane funkcje biologiczne
i jego obecno w organizmie jest konieczna.
Podaj przykad pozytywnej roli cholesterolu w organizmie czowieka.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 17. (2 pkt)
Istnieje udowodniona zaleno midzy niedoborem kwasu foliowego w diecie kobiet w ciy
a zwikszonym ryzykiem wystpienia defektów cewy nerwowej (rozszczep rdzenia
krgowego i krgosupa) u ich dzieci. Naukowcy wykazali, e po ekspozycji na ostre wiato
soneczne ludzie o jasnej skórze mieli znacznie obniony poziom kwasu foliowego we krwi.
W 1996 r. argentyski pediatra P. Lapunzina opisa przypadki trzech modych, zdrowych
kobiet, które opalay si w solarium we wczesnych tygodniach ciy i urodziy dzieci
z wadami rozwojowymi cewy nerwowej.
Na podstawie tekstu sformuuj dwa zalecenia, do których powinny stosowa si kobiety
we wczesnych tygodniach ciy, eby zmniejszy ryzyko wystpienia defektów cewy
nerwowej u swoich dzieci.
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
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Zadanie 18. (2 pkt)
Poniej przedstawiono zasady zdrowego stylu ycia propagowane przez dietetyków:
A. Jedz mniej.
B. Wicej si ruszaj.
C. Czciej jadaj owoce, warzywa i produkty penoziarniste.
D. Unikaj mieciowego jedzenia (fast food).
Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjanij ich znaczenie dla uniknicia otyoci.
1. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Zadanie 19. (1 pkt)
Podaj po jednym przykadzie choroby ukadu krenia i ukadu ruchu bdcych
skutkiem otyoci.
ukad krenia .............................................................................................................................
ukad ruchu ..................................................................................................................................

Zadanie 20. (2 pkt)
Jaja i larwy pasoytów, takich jak tasiemce (np. uzbrojony i nieuzbrojony), glisty, owsiki,
wonie, dostaj si do organizmu czowieka drog pokarmow.
Zaproponuj po jednym przykadzie dziaa, które pozwol Ci unikn zaraenia:
glist ludzk ................................................................................................................................
woniem spiralnym ................................................................................................................. .

Zadanie 21. (2 pkt)
Fragment czsteczki biaka skada si z 24 aminokwasów.
a) Podaj, ile kodonów kodowao informacj dotyczc tego fragmentu biaka.
.........................................................................
b) Oblicz, ile nukleotydów skadao si na fragment nici DNA kodujcej ten fragment
biaka.
.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

15.
1

16.
1

17.
2

18.
2

19.
1

20.
2

21a
1

21b
1
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Zadanie 22. (2 pkt)
Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej. W wyniku tego
procesu mog powsta róne rodzaje RNA.

Podaj przykady dwóch rodzajów RNA, które mog powsta w tym procesie, i okrel
funkcj kadego z nich w procesie biosyntezy biaka.
1. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Zadanie 23. (1 pkt)
Poniej wymieniono róne choroby czowieka.
1. malaria

2. fenyloketonuria 3. grulica 4. owsica 5. hemofilia 6. mukowiscydoza

Podkrel zestaw zawierajcy cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wycznie
o podou genetycznym.
A. 1, 2, 6

B. 1, 3, 5

C. 2, 5, 6

D. 2, 4, 5

Zadanie 24. (3 pkt)
Kobieta prawidowo rozróniajca barwy, której ojciec cierpia na daltonizm, spodziewa si
blinit: chopca i dziewczynki. Ojciec blinit prawidowo rozrónia barwy. Daltonizm jest
chorob warunkowan recesywn mutacj w genie umiejscowionym na chromosomie X.
a) Zapisz genotypy rodziców bli nit.
Genotyp matki .........................................

Genotyp ojca .........................................

b) Na podstawie powyszych danych zapisz w ramce krzyówk genetyczn i na jej
podstawie okrel, jakie jest prawdopodobiestwo (%) wystpienia daltonizmu
u dziewczynki, a jakie u chopca.
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Prawdopodobiestwo wystpienia daltonizmu:
dziewczynka .........................................
chopiec ................................................

Zadanie 25. (2 pkt)
U pewnej pacjentki w czerwcu 2008 r. specjalici z Barcelony zastpili uszkodzony fragment
tchawicy jego sprawnym odpowiednikiem. Wszczepiony odcinek zrekonstruowano
w nastpujcy sposób:
 Z ciaa martwego dawcy pobrano tchawic. Nastpnie oczyszczono j z komórek,
pozostawiajc jedynie kolagenowy szkielet.
 Do ponownego obudowania szkieletu kolagenowego wykorzystano komórki macierzyste
pobrane ze szpiku kostnego pacjentki, które umieszczono na szkielecie.
 Tak przygotowany fragment na cztery dni umieszczono w bioreaktorze i po tym czasie
przeszczepiono pacjentce. Komórki macierzyste zrónicoway si na odpowiednie
komórki tkanek budujcych tchawic.
Po czterech dniach od operacji wszczepiony fragment z trudnoci mona byo odróni
od naturalnych tkanek, a po miesicu rozwin on wasn sie naczy krwiononych.
Pacjentka po operacji nie braa leków immunosupresyjnych, które przeciwdziaaj odrzuceniu
przeszczepu.
Podaj dwa powody, dla których pacjentka nie musiaa bra leków immunosupresyjnych.
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................

Zadanie 26. (2 pkt)
Wspóczesny polski krajobraz ma prawie w caoci
 przeksztacony na skutek rónych oddziaywa czowieka.

charakter

antropogeniczny

Podaj dwa przykady dziaa czowieka majcych wpyw na przeksztacanie krajobrazu.
1. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

22.
2

23.
1

24a
1

24b
2

25.
2

26.
2
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Zadanie 27. (2 pkt)
Licie tego samego gatunku rolin okrytonasiennych zebrano podczas suchego dnia w trzech
miejscach o rónym zapyleniu powietrza: w pobliu zakadu przemysowego, przy ulicy
i w parku. Nastpnie na górne powierzchnie lici przyklejono przezroczyst tam
samoprzylepn. Tamy samoprzylepne (z zebranym pyem) zdjto osobno z kadego licia
i naklejono na biay karton. Przebieg i wyniki obserwacji przedstawiono w uproszczeniu
na rysunku.

Licie zebrane w miejscach:
1. w pobliu zakadu przemysowego
2. przy ulicy
3. w parku

a) Okrel cel przeprowadzonej obserwacji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Sformuuj wniosek na podstawie wyników tej obserwacji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 28. (1 pkt)
Zapylanie kwiatów jaboni przez pszczoy jest przykadem pewnego rodzaju zalenoci
midzygatunkowej.
Podaj nazw tej zalenoci i wyjanij na czym ona polega w opisanym przypadku.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 29. (2 pkt)
Lenicy z Nadlenictwa Zamrzenica w Borach Tucholskich, gdzie populacja cisa (Taxus
baccata) naley wci do najliczniejszych w Europie, realizuj projekt ochrony tego gatunku.
W latach 20052008 zwikszono obszar rezerwatu w Wierzchlesie do prawie 90 hektarów,
zbudowano kadk nad torfowiskiem oraz wykonano nowe ogrodzenie, chronice cisy przed
erujcymi na nich jeleniami. Wytypowano obszary, na których obserwuje si kiekowanie
i wzrost siewek cisa. Okolice rezerwatu obsadzane s dwuletnimi sadzonkami cisów
wyhodowanymi z nasion pochodzcych z rezerwatu.
Przyporzdkuj opisane dziaania leników, realizowane w ramach programu ochrony
cisów, do podanych niej form ochrony przyrody.
ochrona czynna ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ochrona bierna ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

27a
1

27b
1

28.
1

29
2
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