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Czas pracy: 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
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2.
3.
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Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego
egzamin.
Odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka˝dym zadaniu.
Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
Nie u˝ywaj korektora.
B∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
Podczas egzaminu mo˝esz korzystaç z o∏ówka i gumki
(wy∏àcznie do rysunków) oraz linijki.
˚yczymy powodzenia!

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

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 50 punktów.
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Zadanie 1. (2 pkt)
Mi´Ênie szkieletowe sà silnie ukrwione. Ich skurcz zale˝y od woli cz∏owieka. Zbudowane sà z wyd∏u˝onych cylindrycznych komórek zawierajàcych wiele jàder komórkowych. Komórki mi´Êni
szkieletowych sà prà˝kowane i majà liczne mitochondria. Tkanka mi´Êniowa zawiera ma∏o substancji mi´dzykomórkowej.
Wybierz z tekstu dwie cechy budowy mi´Ênia szkieletowego bezpoÊrednio zwiàzane z produkcjà du˝ej iloÊci energii potrzebnej do intensywnej pracy.

Zadanie 2. (2 pkt)
Szkielet kr´gowców pe∏ni kilka wa˝nych funkcji. Najbardziej oczywistà jest udzia∏ w poruszaniu si´.
Wybierz spoÊród wymienionych stwierdzeƒ dwie funkcje szkieletu cz∏owieka, inne ni˝ lokomocyjna.
a) bierze udzia∏ w procesach wydalniczych,
b) stanowi êród∏o wapnia, który mo˝e zostaç uwolniony do krwi,
c) jest miejscem powstawania krwinek,
d) stanowi êród∏o mikroelementów, takich jak jod i cynk, potrzebnych do produkcji hormonów,
e) chroni narzàdy wewn´trzne, g∏ównie jelita, przed zgniataniem i urazami.

Zadanie 3. (3 pkt)
Do pracy mi´Êni potrzebna jest du˝a iloÊç energii. BezpoÊrednim êród∏em energii w komórkach mi´Êniowych jest ATP.
Wymieƒ trzy sposoby odtworzenia ATP w komórkach mi´Êniowych.

Zadanie 4. (2 pkt)
Rysunek przedstawia pewnà struktur´ anatomicznà.
Rozpoznaj i nazwij przedstawionà na rysunku struktur´, a nast´pnie krótko opisz jej funkcj´.
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Zadanie 5. (3 pkt)
Trawienie t∏uszczu jest wieloetapowym, skomplikowanym procesem fizykochemicznym.
U∏ó˝ schemat ilustrujàcy przebieg trawienia t∏uszczów, wykorzystujàc wszystkie podane ni˝ej
okreÊlenia.
glicerol, ˝ó∏ç, t∏uszcz, lipaza trzustkowa, wàtroba, kwasy t∏uszczowe, zemulgowane kropelki t∏uszczu, trzustka

Zadanie 6. (2 pkt)
Magnez jest jednym z g∏ównych pierwiastków wewnàtrzkomórkowych. Aktywuje liczne reakcje enzymatyczne regulujàce mi´dzy innymi syntez´ i wykorzystanie zwiàzków bogatoenergetycznych.
Bierze udzia∏ w transporcie jonów, zw∏aszcza potasu i wapnia. Zmniejsza pobudliwoÊç mi´Êni prà˝kowanych i g∏adkich. Wywiera dzia∏anie uspokajajàce na uk∏ad nerwowy. Ochrania mi´sieƒ sercowy, przeciwdzia∏ajàc jego niedotlenieniu i niedokrwieniu. Zapobiega mia˝d˝ycowemu zwapnieniu
Êcian naczyƒ krwionoÊnych i zmianom tkanki ∏àcznej. Wp∏ywa na podniesienie odpornoÊci organizmu i przeciwdzia∏a stanom alergicznym i zapalnym. Jest niezb´dny do syntezy insuliny.
Podaj dwa argumenty uzasadniajàce zalecenie: Podczas nasilonej pracy umys∏owej i fizycznej
powinno si´ wzbogacaç diet´ w produkty zawierajàce magnez.

Zadanie 7. (2 pkt)
Cukrzyca jest przewlek∏à chorobà spowodowanà brakiem lub nieprawid∏owym wydzielaniem insuliny. Wyró˝nia si´ dwa podstawowe typy tej choroby: cukrzyca insulinozale˝na (typu 1) i cukrzyca insulinoniezale˝na (typu 2). W cukrzycy typu 1 trzustka w ogóle nie produkuje insuliny. W cukrzycy
typu 2 trzustka produkuje zbyt ma∏o insuliny w stosunku do potrzeb metabolicznych organizmu lub
te˝ komórki cia∏a nie sà zdolne do wykorzystania insuliny syntetyzowanej w organizmie.
W zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu 2 niezwykle wa˝nà rol´ odgrywa dieta oraz utrzymywanie
prawid∏owej masy cia∏a.
Wybierz z listy dwa czynniki, które sprzyjajà wystàpieniu cukrzycy typu 2.
uprawianie sportu, choroby o pod∏o˝u genetycznym, regularny i higieniczny tryb ˝ycia, oty∏oÊç, dieta zrównowa˝ona, palenie papierosów, dieta wysokobia∏kowa, nadu˝ywanie alkoholu, dieta wysokot∏uszczowa, siedzàcy tryb ˝ycia.
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Zadanie 8. (2 pkt)
Uk∏ad krwionoÊny cz∏owieka sk∏ada si´ z dwóch krwiobiegów: ma∏ego i du˝ego.
Wymieƒ kolejno elementy uk∏adu krà˝enia, którymi p∏ynie krew w ma∏ym obiegu krwi, rozpoczynajàc od w∏aÊciwej komory serca. Nazwy struktur anatomicznych wybierz z listy.
prawa komora serca, lewa komora serca, prawy przedsionek serca, lewy przedsionek serca, sieç naczyƒ w∏osowatych w p∏ucach, sieç naczyƒ w∏osowatych w narzàdach i tkankach cia∏a, ˝y∏y g∏ówne,
t´tnice p∏ucne, ˝y∏y p∏ucne, aorta

Zadanie 9. (1 pkt)
Rysunek przedstawia schemat badania przeprowadzonego w celu oznaczenia grupy krwi pacjenta.
Do probówek 1, 2 i 3 dodano po 2 krople odpowiednich surowic wzorcowych i po jednej kropli 4% zawiesiny krwinek pacjenta. Wynik ustalono na podstawie obecnoÊci lub braku aglutynacji krwinek badanych z surowicami wzorcowymi.
Opisz wynik doÊwiadczenia, przy za∏o˝eniu, ˝e
krwinki badane pobrano od pacjenta z grupà
krwi AB.

surowice wzorcowe
anty-A

anty-B

anty-A+B

1

2

3

krwinki badane

(Na podstawie: Wieczorek K.,
Grzywak-Ko∏odziejczyk T. Serologia grup
krwi w praktyce. Katowice 1997)

Zadanie 10. (1 pkt)
Na wewn´trznej stronie Êciany p´cherzyków p∏ucnych znajduje si´ warstwa mieszaniny z∏o˝onej
g∏ównie z fosfolipidów, wielocukrów i bia∏ek (tzw. surfaktant). Mieszanina ta dzia∏a podobnie jak detergent – obni˝a napi´cie powierzchniowe Êciany p´cherzyka. Dzi´ki temu zapobiega zapadaniu si´
p´cherzyków w czasie wydechu i u∏atwia ich poszerzanie w czasie wdechu. U wczeÊniaków wyst´puje niedobór surfaktantu.
Opisz, jakie trudnoÊci w oddychaniu mogà wystàpiç u wczeÊniaków.

Zadanie 11. (2 pkt)
Mechanizmy odpornoÊci dzielimy na swoiste i nieswoiste.
Zaklasyfikuj podane mechanizmy odpornoÊci do w∏aÊciwej kategorii i wpisz je do odpowiedniej
kolumny tabeli.
kwaÊne pH skóry, tworzenie kompleksu antygen–przeciwcia∏o, produkcja interferonu, z∏uszczanie
si´ nab∏onka b∏on Êluzowych, produkcja lizozymu, produkcja przeciwcia∏, w∏aÊciwoÊci ˝erne monocytów i granulocytów
w w w. o p e r o n . p l

5

Biologia. Arkusz I

OdpornoÊç nieswoista

OdpornoÊç swoista

Zadanie 12. (2 pkt)
Tabela zawiera dane dotyczàce iloÊci wody dostarczonej i wydalonej z organizmu pacjenta w ciàgu doby.
Woda dostarczona (w litrach)
Napoje – 1,0
Pokarm – 0,8
Woda metaboliczna – 0,3

Woda wydalona (w litrach)
Z moczem – 1,3
Z ka∏em – 0,1
Z potem i z uk∏adu oddechowego – 1,1

OkreÊl, czy bilans wody badanego pacjenta jest dodatni, ujemny czy zrównowa˝ony. Oceƒ skutki zdrowotne takiej sytuacji.

Zadanie 13. (2 pkt)
Dobierz w∏aÊciwà funkcj´ (oznaczonà cyframi rzymskimi) do elementów budowy uk∏adu p∏ciowego (oznaczonych literami A–D).
A. pochwa
I. transport komórki jajowej do macicy
B. macica
II. miejsce produkcji komórek jajowych
C. jajowody
III. miejsce rozwoju zarodka i p∏odu
D. jajniki
IV. kana∏ rodny
V. wra˝liwe na dotyk cia∏o jamiste
A

B

C

D

Zadanie 14. (2 pkt)
Uk∏ady nerwowy i hormonalny wspó∏dzia∏ajà ze sobà w regulacji i koordynacji funkcji ˝yciowych
organizmu.
Podaj dwa argumenty potwierdzajàce powy˝sze stwierdzenie i poprzyj je przyk∏adami.
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Zadanie 15. (1 pkt)
Bawiàce si´ dziecko przez jakiÊ czas obraca∏o si´ szybko wokó∏ w∏asnej osi. Potem usiad∏o na ziemi,
a za chwil´ poczu∏o, ˝e kr´ci mu si´ w g∏owie.
WyjaÊnij przyczyn´ odczuwanych przez dziecko zawrotów g∏owy.

Zadanie 16. (1 pkt)
Jarek od dziesi´ciu lat pracuje z komputerowym edytorem tekstu. Potrafi szybko i bezb∏´dnie zapisaç dyktowany tekst, nie patrzàc na klawiatur´.
Zaznacz, który z podanych terminów prawid∏owo okreÊla czynnoÊç uk∏adu nerwowego, dotyczàcà opisanej umiej´tnoÊci.
a) instynkt,
b) odruch bezwarunkowy,
c) odruch warunkowy,
d) myÊlenie abstrakcyjne.

Zadanie 17. (2 pkt)
Schematyczny rysunek przedstawia mo˝liwe sposoby
segregacji chromosomów homologicznych podczas
mejozy. Struktura na Êrodku rysunku symbolizuje komórk´ macierzystà, a okr´gi to komórki potomne.
Narysuj w pustym okr´gu odpowiedni zestaw chromosomów i okreÊl prawdopodobieƒstwo uzyskania
takiej komórki w wyniku podzia∏u przedstawionej
na rysunku komórki macierzystej.

Zadanie 18. (2 pkt)
Rysunek przedstawia przebieg procesu biologicznego.
Nazwij przedstawiony na rysunku proces oraz
wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku symbole
literowe zasad azotowych wchodzàcych w sk∏ad nukleotydów kodonu.

aminokwas

tRNA

antykodon

(Na podstawie: Nalepa G. Genetyka,
wydanie II poprawione. Gliwice 1995)

kodon

U

C

A

mRNA

w w w. o p e r o n . p l

7

Biologia. Arkusz I

Zadanie 19. (3 pkt)
JaÊ, gdy si´ uÊmiecha, nie ma do∏ków w policzkach, a sk∏adajàc r´ce do modlitwy zak∏ada lewy kciuk
na prawy. Obie cechy sà recesywne. Mama Jasia równie˝ nie ma do∏ków w policzkach, ale zak∏ada
prawy kciuk na lewy (cecha dominujàca). Ojciec Jasia ma do∏ki w policzkach (cecha dominujàca)
i sk∏ada r´ce tak jak JaÊ.
Zapisz genotypy rodziców Jasia, u˝ywajàc symboli literowych. Uzasadnij odpowiedê, wykonujàc krzy˝ówk´ genetycznà.

Zadanie 20. (2 pkt)
Schemat przedstawia powiàzania konkurencyjne mi´dzy pi´cioma populacjami (oznaczonymi na schemacie literami A, B, C, D i E), których nisze ekologiczne
sk∏adajà si´ z czterech elementów (oznaczonych
na schemacie literami a, b, c, d).
Podaj oznaczenia literowe dwóch populacji konkurujàcych z najwi´kszà liczbà innych populacji
o najwi´kszà liczb´ elementów nisz ekologicznych
oraz opisz prawdopodobne skutki przedstawionej
sytuacji dla tych dwóch populacji.

a

b
A

c

c

d
B
b

a

D

C
c

a

b

d

c
E

b

a

(Na podstawie: Faliƒski J. B., Kalinowska A.,
Korporowicz L., Plit F. Podstawy ochrony
Êrodowiska – 1. Nauka i ruchy spo∏eczne
w ochronie Êrodowiska naturalnego.
Warszawa 1994)
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mg/m3

18,86

14,4

8,15

5

0

dwutlenek
siarki

9,15

dwutlenek
azotu

9,1

poza miastami

10,15

poza miastami

10

miasta

15

miasta

20

poza miastami

Wykres przedstawia porównanie poziomów zanieczyszczeƒ powietrza w polskich miastach i poza nimi
(dane uÊrednione z roku 1999).
Zanalizuj wykres i podaj dwie prawdopodobne
przyczyny przedstawionych na wykresie ró˝nic
w poziomie zanieczyszczeƒ powietrza w mieÊcie
i poza miastem.

miasta

Zadanie 21. (2 pkt)

py∏
zawieszony

(Na podstawie: Trzàski L. Edukacja ekologiczna. Podr´cznik do Êcie˝ki edukacyjnej
dla liceów ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych i techników. Katowice 2003)

Zadanie 22. (2 pkt)
Tabela przedstawia êród∏a emisji zanieczyszczeƒ w Polsce w 1999 roku.
èród∏o emisji (%)
Zanieczyszczenie

spalanie paliw
w produkcji
i przetwarzaniu
energii
(wysoka emisja)

spalanie paliw
spalanie
procesy
transport
w domowych i lo- paliw
produkcyjne drogowy
kalnych systew przemyÊle
mach grzewczych
(niska emisja)

inne

Tlenek w´gla

20,2

48,9

1,2

2,4

25,6

1,7

Dioksyny

3,3

61,2

1,8

21,3

0,2

12,2

Tlenki azotu

28,3

11,9

16,1

1,8

30,1

11,8

Dwutlenek
siarki

57,1

22,4

16,2

1,6

2,7

–

–

74,8

–

21,7

1,9

1,6

Benzo-a-piren

(Na podstawie: Trzàski L. Edukacja ekologiczna. Podr´cznik do Êcie˝ki edukacyjnej dla liceów
ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych i techników. Katowice 2003)
Wybierz dwa zdania, które sà prawid∏owymi wnioskami sformu∏owanymi na podstawie analizy danych z tabeli.
I. Najwi´kszy wp∏yw na jakoÊç powietrza w Polsce majà procesy spalania zwiàzane z tzw. wysokà emisjà.
II. Najbardziej ucià˝liwym emitorem zanieczyszczeƒ powietrza jest transport drogowy.
III. Niska emisja odpowiada za wi´kszoÊç zanieczyszczeƒ powietrza, zw∏aszcza benzo-a-pirenem.
IV. Najwi´kszy wp∏yw na jakoÊç powietrza w Polsce majà procesy produkcyjne.
V. Emisja zanieczyszczeƒ zwiàzana z procesami produkcyjnymi jest mniej ucià˝liwa dla Êrodowiska
ni˝ niska emisja.
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Zadanie 23. (2 pkt)
Uprawy rolnicze to zwykle monokultury, które sprzyjajà rozprzestrzenianiu si´ chorób i masowym
pojawom szkodników, dlatego rolnicy stosujà Êrodki ochrony roÊlin – substancje owado- i grzybobójcze. Do zwalczania szkodników mogà wykorzystywaç preparaty chemiczne i biologiczne. Te
ostatnie to na przyk∏ad zawiesiny okreÊlonych bakterii i grzybów wywo∏ujàcych choroby szkodników.
Podaj jednà zalet´ i jednà wad´ stosowania biologicznych preparatów ochrony roÊlin.
Zaleta: ....................................................................................................................................................................

Wada: ......................................................................................................................................................

Zadanie 24. (3 pkt)
Schemat ilustruje obieg tlenu w przyrodzie.

tlen w atmosferze

roÊliny

pokarm

zwierz´ta

spalanie paliw
kopalnych

rozk∏ad

reducenci
(roztocza)

Skonstruuj tabel´, w której przedstawisz znaczenie roÊlin, zwierzàt, reducentów i przemys∏u
w produkcji i zu˝yciu tlenu.
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Zadanie 25. (2 pkt)
Choroby zakaêne i paso˝ytnicze stanowià powa˝ne zagro˝enie dla cz∏owieka. Stosujàc odpowiednià
profilaktyk´ mo˝na znacznie zmniejszyç ryzyko zachorowania.
Dobierz do ka˝dej nazwy choroby odpowiedni sposób profilaktyki.
A – ki∏a
1 – szczepienia ochronne, surowica odpornoÊciowa podawana
B – t´˝ec
w przypadku zranienia i zabrudzenia rany
C – dur plamisty (tyfus)
2 – staranne mycie owoców i warzyw przed jedzeniem, higiena osobista
D – glistnica
3 – unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, kontaktu z krwià
E – tasiemczyca
innych osób, u˝ywanie jednorazowych igie∏ do iniekcji, sterylnych
F – AIDS
narz´dzi chirurgicznych
4 – unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, dba∏oÊç o higien´
osobistà
5 – zwalczanie wszawicy, izolacja chorych, szczepienia ochronne
6 – spo˝ywanie jedynie mi´sa badanego przez weterynarza, higiena
osobista
A

B

C

D

E

F
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