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Czas pracy: 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1.

Prosz´ sprawdziç, czy arkusz egzaminacyjny zawiera
9 stron. Ewentualny brak nale˝y zg∏osiç przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Prosz´ uwa˝nie czytaç wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi trzeba zapisaç czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka˝dym zadaniu.
4. Podczas egzaminu mo˝na korzystaç z o∏ówka, linijki,
gumki.
5. Prosz´ pisaç tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie
pisaç o∏ówkiem.
6. Wykresy i rysunki mo˝na wykonywaç o∏ówkiem.
7. Nie wolno u˝ywaç korektora.
8. B∏´dne zapisy trzeba wyraênie przekreÊliç.
9. Brudnopis nie b´dzie oceniany.
10. Obok ka˝dego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów, którà mo˝na uzyskaç za jego poprawne rozwiàzanie.
˚yczymy powodzenia!

Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na wzór oryginalnego arkusza maturalnego.

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 50 punktów.

3

Biologia. Arkusz I

Zadanie 1. (3 pkt)
Podaj nazw´ struktury oznaczonej na schemacie literà X. OkreÊl po∏o˝enie w uchu receptorów s∏uchu i receptorów równowagi.

X

Zadanie 2. (2 pkt)
Nawet drobne niedomagania uk∏adu krà˝enia mogà mieç dla cz∏owieka z∏e skutki.
PodkreÊl trzy funkcje uk∏adu krà˝enia.
a) Chroni przed toksynami i potencjalnymi patogenami wskutek nieswoistej i swoistej odpowiedzi
immunologicznej.
b) Chroni organizm przed urazami mechanicznymi i niekorzystnymi wp∏ywami Êrodowiska.
c) Transportuje hormony z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich dzia∏ania.
d) Przenosi ciep∏o pomi´dzy oÊrodkami termogennymi a odbiorcami ciep∏a.
e) Jest miejscem syntezy witaminy K zapewniajàcej krzepliwoÊç krwi.

Zadanie 3. (2 pkt)
Wegetarianizm to sposób od˝ywiania si´ wy∏àcznie pokarmem roÊlinnym (wegetarianizm absolutny,
weganizm). Jego mniej restrykcyjne odmiany dopuszczajà uzupe∏nianie diety roÊlinnej produktami
mlecznymi i jajami, a nawet pozwalajà na spo˝ycie w ograniczonych iloÊciach ryb i drobiu.
Wyraê swojà opini´ na temat diety wegetariaƒskiej, podajàc dwa argumenty.

Zadanie 4. (1 pkt)
D∏u˝sze dzia∏anie jednej z poni˝szych substancji jest bardzo szkodliwe dla organizmu cz∏owieka,
mo˝e spowodowaç uduszenie si´ cz∏owieka.
PodkreÊl t´ substancj´.
a) azbest
b) promieniowanie UV
c) tlen
d) tlenek w´gla

Zadanie 5. (2 pkt)
Konflikt serologiczny to niezgodnoÊç antygenowa mi´dzy krwià matki i p∏odu, zwiàzana z obecnoÊcià w b∏onach erytrocytów antygenu D.
WyjaÊnij krótko, w jaki sposób mo˝e dojÊç do konfliktu serologicznego.
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Zadanie 6. (2 pkt)
Wymieƒ dwa przyk∏ady chorób wirusowych oraz okreÊl drogi, którymi si´ szerzà.

Zadanie 7. (2 pkt)
Dane ukazane na diagramie przedstaw w postaci tabeli.
Podaj nazw´ jednego parku narodowego po∏o˝onego najbli˝ej twojego miejsca zamieszkania.
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Zadanie 8. (2 pkt)
PodkreÊl w tabeli nazw´ odcinka przewodu pokarmowego, w którym dzia∏a trypsyna. WyjaÊnij, u˝ywajàc jednego argumentu, dlaczego sok ˝o∏àdkowy nie uszkadza
Êcian ˝o∏àdka.

Odcinki przewodu pokarmowego

pH

jama ustna

oko∏o 7,0

˝o∏àdek

1,8–2,3

jelito cienkie

7,1–8,5

Zadanie 9. (2 pkt)
Witamina ta jest niezb´dna w syntezie kolagenu, a tak˝e w procesie wch∏aniania ˝elaza i wzmacniania mechanizmów odpornoÊciowych. Jej du˝y niedobór wywo∏uje szkorbut.
Podaj symbol opisanej witaminy i wymieƒ dwa pokarmy b´dàce dla cz∏owieka jej podstawowym êród∏em.
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Zadanie 10. (2 pkt)
Wska˝ zdanie zawierajàce b∏´dne informacje i uzasadnij swój wybór.
a) Gastryna powoduje wzmo˝one wydzielanie pepsynogenu przez gruczo∏y ˝o∏àdka.
b) Zap∏odnienie komórki jajowej nast´puje w macicy.
c) Uk∏ad mi´Êniowy jest czynnym elementem uk∏adu ruchu.
d) Plemnik jest komórkà, która zawiera dwa razy mniej chromosomów ni˝ komórka somatyczna.

Tabela do zadaƒ 11 i 12
Tabela przedstawia dane statystyczne dotyczàce zachorowalnoÊci kobiet i m´˝czyzn na ró˝ne nowotwory.
ZachorowalnoÊç na najcz´Êciej wyst´pujàce nowotwory w %
Lokalizacja nowotworu
Kobiety

M´˝czyêni

p∏uca

7,2

26,6

˝o∏àdek

5,6

6,5

skóra

5

4,4

trzon macicy

6,1

–

szyjka macicy

6,9

–

sutek

19,7

–

jajniki

5,9

–

krtaƒ

–

5

odbytnica

–

4,1

p´cherz moczowy

–

6,1

gruczo∏ krokowy

–

7,1

Zadanie 11. (3 pkt)
Przedstaw dane z tabeli dotyczàce zachorowalnoÊci kobiet na nowotwory w postaci diagramu ko∏owego lub s∏upkowego. Podaj, który
z nowotworów wyst´puje u kobiet najcz´Êciej.
Wymieƒ dwie zasady profilaktyki tego nowotworu.

6

Biologia. Arkusz I

Zadanie 12. (3 pkt)
Wymieƒ dwa nowotwory, na które najbardziej nara˝eni sà m´˝czyêni. U˝ywajàc jednego argumentu, uzasadnij stwierdzenie, ˝e rak wczeÊnie wykryty jest uleczalny.

Zadanie 13. (2 pkt)
Oceƒ poprawnoÊç interpretacji schematu, wpisujàc do tabeli znak + lub –.
skutek

podwy˝szenie st´˝enia
wapnia we krwi

przyczyna

PARATHORMON
+
(na tarczyc´)
+ (na przytarczyce)
KALCYTONINA

przyczyna

obni˝enie st´˝enia
wapnia we krwi

skutek

Interpretacja
A

Kalcytonina i parathormon regulujà poziom wapnia we krwi, dzia∏ajàc antagonistycznie.

B

Tarczyca wydziela kalcytonin´ powodujàcà uwalnianie wapnia z tkanki kostnej do krwi.

C

NiedoczynnoÊç przytarczyc powoduje niski poziom wapnia we krwi.

D

Wysokie st´˝enie wapnia we krwi stymuluje tarczyc´ do wydzielania parathormonu.

Ocena

Zadanie 14. (1 pkt)
Podaj diploidalnà liczb´ chromosomów organizmu, którego komórka jajowa zawiera trzy chromosomy.
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Zadanie 15. (2 pkt)
Porosty sà bardzo wra˝liwe na zanieczyszczenia. Tam, gdzie st´˝enie dwutlenku siarki w powietrzu
jest wysokie, wyst´puje pustynia porostowa, natomiast w nieska˝onych lasach wyst´puje ca∏e bogactwo porostów.
Uczniowie otrzymali plany parku miejskiego oraz skal´ porostowà. W czasie badaƒ terenowych nie
odnaleêli w parku ˝adnych porostów – kor´ drzew pokrywa∏y jedynie glony.
Sformu∏uj wniosek z obserwacji uczniów i wyjaÊnij, co to sà bioindykatory.

Zadanie 16. (4 pkt)
WÊród wymienionych schorzeƒ podkreÊl dwa zaliczane do chorób zawodowych.
a) nadciÊnienie t´tnicze
b) AIDS
c) pylica p∏uc
d) gruêlica
e) afonia
Zdefiniuj poj´cie choroby zawodowej. Ka˝dej z podkreÊlonych chorób przyporzàdkuj jeden
czynnik, który mo˝e wp∏ynàç na jej powstanie.

Zadanie 17. (3 pkt)
Podaj prawdopodobieƒstwo urodzenia si´ dziecka o grupie
krwi 0, je˝eli m´˝czyzna ma grup´ krwi B, kobieta zaÊ grup´ A. Za∏ó˝, ˝e obydwoje sà heterozygotami pod wzgl´dem
grup krwi. Odpowiedê zilustruj krzy˝ówkà genetycznà.

Grupa krwi

Genotypy

A

IAIA; IAi

B

IBIB; IBi

AB

IAIA

0

ii
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Zadanie 18. (2 pkt)
Opisz literami X i Y chromosom p∏ci samicy i samca muszki owocowej oraz uzasadnij swój wybór, u˝ywajàc jednego argumentu.

AA

1 mm

B
B

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

Zadanie 19. (1 pkt)
Uzupe∏nij zdanie: Translacja to...
a) przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA
b) biosynteza bia∏ka
c) powielanie nici DNA
d) wymiana odcinków chromosomów homologicznych

Zadanie 20. (2 pkt)
Wybierz i po∏àcz w pary poni˝sze zasady azotowe budujàce nukleotydy DNA, tak by by∏y komplementarne. Uwzgl´dnij iloÊç wiàzaƒ mi´dzy poszczególnymi parami.
cytozyna, adenina, uracyl, tymina, guanina

OH
3'
5'

Zadanie 21. (1 pkt)
Rycina przedstawia budow´ czàsteczki RNA.
W miejscu X na schemacie nale˝y wpisaç:
a) centrum aktywne
b) ekson
c) polimeraza RNA
d) antykodon

X
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Zadanie 22. (2 pkt)
Paso˝yt to organizm stale lub czasowo zwiàzany z ˝ywicielem, ˝yjàcy na jego koszt i przynoszàcy
mu szkod´.
Podaj przyk∏ad paso˝yta zewn´trznego lub wewn´trznego oraz dwie cechy przystosowujàce go
do paso˝ytnictwa.

Zadanie 23. (2 pkt)
WyjaÊnij, dlaczego w Górach Izerskich zamiera∏y lasy.

Zadanie 24. (2 pkt)
W miejsce liter wpisz charakterystyczne cechy tkanek.
W∏ókno mi´Êniowe poprzecznie
prà˝kowane szkieletowe

W∏ókno mi´Êniowe g∏adkie

Kszta∏t w∏ókna

A

D

Liczba i po∏o˝enie jàder

B

E

Uk∏ad filamentów w miofibrylach

C

F

Cecha

