
 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.
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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

(zadania 1–29). 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 b d  oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki. 

7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  

8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (2 pkt)  
Wap  jest pierwiastkiem niezb dnym do prawid owego rozwoju i funkcjonowania organizmu 

cz owieka. 

Spo ród podanych procesów wybierz dwa, które ulegaj  zaburzeniom przy niedoborze 

wapnia w organizmie. 

A. skurcz mi nia 

B. krzepni cie krwi 

C. biosynteza bia ka 

D. wytwarzanie hormonów tarczycy 

E. powielanie informacji genetycznej 

Zadanie 2. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono budow  chemiczn  dwóch nukleotydów. 

 

Zapisz, który z nukleotydów (A czy B) pe ni funkcj  przeno nika energii w komórce. 

Odpowied  uzasadnij. 

Nukleotyd ..................................................................................... 

Uzasadnienie ................................................................................................................................ 

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

Zadanie 3. (2 pkt)  
Ka dej z wymienionych tkanek przyporz dkuj jedno miejsce jej wyst powania  

w organizmie cz owieka.  

 

Tkanka Wyst powanie 

A. nab onek rz skowy 1. p cherzyk p ucny 

B. nab onek jednowarstwowy p aski 2. wi zad o stawowe 

C. tkanka czna w óknista 3. ma owina uszna 

D. chrz stka spr ysta 4. p cherz moczowy 

 5. jajowód 

 

A. ................ B. ................ C. ................ D. ................ 
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Zadanie 4. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych cyklu pracy serca. Wpisz w prawej kolumnie 

tabeli liter  P, je eli zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je li zdanie jest fa szywe. 

  P/F 

1. 
Podczas skurczu przedsionków krew jest wt aczana do komór, a zastawki 

pó ksi ycowate pozostaj  w tym czasie zamkni te.  
 

2. 
Kurcz ce si  ciany komór podnosz  ci nienie krwi w ich wn trzu,  

co skutkuje zamkni ciem zastawek przedsionkowo-komorowych w sercu. 
 

3. 
Skurcz prawej komory powoduje t oczenie krwi do aorty, a skurcz lewej 

komory wypycha krew do t tnic p ucnych. 
 

Zadanie 5. (2 pkt)  
W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A  

oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zasz a aglutynacja krwinek. 

Okre l, jak  grup  krwi mia  pacjent. Wyja nij wynik badania, uwzgl dniaj c obecno  

przeciwcia  w zastosowanych surowicach. 

Grupa krwi pacjenta ....................................................... 

Wyja nienie .................................................................................................................................. 

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

Zadanie 6. (2 pkt)  
Limfa (ch onka) powstaje jako przes cz z w osowatych naczy  krwiono nych do przestrzeni 

mi dzykomórkowych i trafia do naczy  tworz cych uk ad limfatyczny. Swoim sk adem jest 

wi c zbli ona do osocza krwi, cho  w odró nieniu od niego zawiera nieco wi kszy procent 

t uszczu. W ród elementów morfotycznych zdecydowan  wi kszo  stanowi  limfocyty. 

Na podstawie powy szego tekstu wymie  dwie funkcje, które limfa pe ni w organizmie 

cz owieka. 

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

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

Zadanie 7. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych budowy i dzia ania uk adu oddechowego 

cz owieka. Wpisz w prawej kolumnie tabeli liter  P, je eli zdanie jest prawdziwe,  

lub liter  F, je li zdanie jest fa szywe. 

  P/F 

1. 
Krta  jest narz dem wchodz cym w sk ad uk adu oddechowego  

i pokarmowego.  

 

2. 
Tchawica stanowi fragment dróg oddechowych i jest jednocze nie narz dem 

g osu. 

 

3. 
Przepona, kurcz c si , opuszcza si  w dó , co skutkuje zwi kszeniem 

pojemno ci klatki piersiowej. 

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Maks. liczba pkt 2 1 2 1 2 2 1 

Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 8. (1 pkt)  
W paleniu biernym mamy do czynienia ze strumieniem bocznym, czyli wydobywaj cym si   

z tl cego papierosa dymem, który zawiera najwi cej substancji toksycznych i nie jest 

oczyszczany przez filtr papierosowy. W dymie bocznym znajduje si  3–5 razy wi cej tlenku 

w gla (czadu), 2–3 razy wi cej nikotyny i 3–4 razy wi cej substancji rakotwórczych  

ni  w dymie g ównym. U dzieci bierne palenie jest przyczyn  cz stszych zachorowa   

na zapalenia p uc i oskrzeli oraz zwi ksza ryzyko zachorowania na astm . Z bada  wiatowej 

Organizacji Zdrowia wynika, e cz ste przebywanie w dymie tytoniowym powoduje u dzieci 

i nastolatków pogorszenie wykonywania wielu czynno ci umys owych, takich jak czytanie, 

rozwi zywanie zada  matematycznych, logiczne my lenie i rozumowanie. 

Na podstawie: www.knowmore.pl 

Na podstawie przedstawionych informacji wyja nij, dlaczego bierne palenie  

powoduje u ludzi pogorszenie wykonywania czynno ci umys owych. 

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

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

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

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

Zadanie 9. (3 pkt)  
W aptekach dost pne s  bez recepty ró nego rodzaju preparaty lecznicze podnosz ce 

odporno , zwane immunostymulatorami. Przewa nie zawieraj  substancje pochodzenia 

ro linnego, np. z aloesu, je ówki czy e -szenia. Istot  dzia ania immunostymulatorów jest 

pobudzenie i wzmocnienie odporno ci organizmu na infekcje wirusowe i bakteryjne. Pod 

wp ywem tych substancji obserwuje si  wzrost aktywno ci komórek uk adu odporno ciowego 

– granulocytów oboj tnoch onnych oraz makrofagów, zdolnych do bezpo redniego niszczenia 

drobnoustrojów chorobotwórczych.  

Na podstawie: http://ziola.pl 

a) Na podstawie przedstawionych informacji zaznacz rodzaj odporno ci, któr  opisane 

preparaty pobudzaj  w organizmie cz owieka.  

A. odporno  swoista B. odporno  nieswoista C. odporno  swoista i nieswoista 

b) Uzasadnij, podaj c dwa argumenty, e takie preparaty powinno si  stosowa   

po konsultacji z lekarzem, chocia  s  one dost pne bez recepty. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 10. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiono pr dko  przewodzenia impulsów przez w ókna nerwowe rdzenne  

(z os onk  mielinow ) o ró nej rednicy aksonów. 
 

rednica aksonu [µm] 2–5 3–6 5–12 12–20 

Pr dko  przewodzenia impulsów [m/s] 12–30 15–30 30–70 70–120

Na podstawie: W. Traczyk, Fizjologia cz owieka w zarysie, Warszawa 1997. 

a) Na podstawie przedstawionych danych sformu uj wniosek okre laj cy zale no  

mi dzy pr dko ci  przewodzenia impulsów nerwowych a rednic  aksonu.  

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

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

b) Okre l, czy w ókna nerwowe rdzenne (maj ce os onk  mielinow ) przewodz  impulsy 

wolniej, czy – szybciej ni  w ókna nagie (nieposiadaj ce os onek). Odpowied  

uzasadnij. 

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

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

Zadanie 11. (2 pkt) 
Za ruchy ko czyny dolnej w stawie kolanowym odpowiedzialne s  mi nie antagonistyczne, 

których lokalizacj  przedstawiono na rysunku A (widok ko czyny od przodu) i B (widok 

ko czyny od ty u). 

 
Na podstawie: www.fitwell.pl  

a) Okre l, który z mi ni przedstawionych na rysunkach A i B, kurcz c si , powoduje 

ruch ko czyny dolnej przedstawiony na rysunku C. 

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

b) Zaznacz poprawne doko czenie poni szego zdania. 

Mi sie , którego skurcz wywo uje ruch ko czyny przedstawiony na rysunku C, pe ni funkcj  

A. zginacza. 

B. prostownika.  

C. odwodziciela. 

D. przywodziciela. 
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 8. 9.a 9.b 10.a 10.b 11.a 11.b 

Maks. liczba pkt 1 1 2 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt        
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Informacje do zadania 12. i 13. 
W organizmie cz owieka na regulacj  gospodarki w glowodanowej wp ywaj  dwa 

przeciwstawnie dzia aj ce hormony: insulina i glukagon. 

W tabeli zamieszczono wyniki pomiaru st enia insuliny i glukagonu podczas intensywnego 

wysi ku fizycznego. 
 

Czas od rozpocz cia wicze  

fizycznych (godziny) 

St enie hormonów we krwi (pmol/l) 

insulina glukagon 

0 450 110 

1 375 125 

2 260 150 

3 210 240 

4 180 450 

Na podstawie: E. Jastrz bska, Tajemnice ludzkiego cia a. Zeszyt wicze  do biologii, Kielce 2003. 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie danych z tabeli narysuj wykres liniowy, ilustruj cy poziom st enia 

insuliny i glukagonu we krwi, w kolejnych godzinach wicze  fizycznych. Zastosuj jeden 

uk ad wspó rz dnych. 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Zadanie 13. (1 pkt)  
Wyja nij, dlaczego podczas wysi ku fizycznego zwi ksza si  wydzielanie glukagonu  

do krwi. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 14. (2 pkt)  
Wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny (ADH) produkowany przez podwzgórze  

i uwalniany z tylnego p ata przysadki mózgowej, jest wa nym regulatorem bilansu wodnego  

w organizmie cz owieka. 

Na schemacie przedstawiono mechanizm hormonalnej regulacji zawarto ci wody  

w organizmie cz owieka. 

 

 
 

a) Do miejsc oznaczonych na schemacie literami A i B przyporz dkuj okre lenia 

odpowiadaj ce wydzielaniu ADH – zwi kszone, zmniejszone – i zapisz je poni ej. 

A. .....................................................   B. ..................................................... 

b) Podaj, jakie objawy wywo a niedobór hormonu ADH, spowodowany uszkodzeniem 

komórek tylnego p ata przysadki. 

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

Zadanie 15. (1 pkt)  
Funkcjonowanie organizmu cz owieka jest mo liwe dzi ki wspó dzia aniu uk adów  

i narz dów, czego przyk adem mo e by  wspó praca uk adu krwiono nego i wydalniczego. 

Krew dostarcza do nerek tlen i sk adniki od ywcze niezb dne do uzyskania energii, 

koniecznej dla zachodz cych tam procesów, natomiast w nerkach wytwarzany jest hormon 

erytropoetyna, którego wydzielanie si  zwi ksza, gdy we krwi znajduje si  zbyt ma o tlenu.  

Uzasadnij, podaj c inny ni  w tek cie argument, e uk ad krwiono ny i wydalniczy  

wspó dzia aj  w organizmie cz owieka. 

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

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

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

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 12. 13. 14.a 14.b 15. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 16. (1 pkt)  
Akomodacja oka jest zwi zana ze zmian  krzywizny soczewki. Soczewka oka mo e stawa  

si  bardziej p aska lub bardziej kulista, a jej zdolno  skupiania promieni wietlnych mo e si  

zmniejsza  lub zwi ksza . 

Okre l, w jaki sposób zmienia si  kszta t soczewki podczas przenoszenia wzroku  

z przedmiotów bliskich na przedmioty odleg e. 

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

Zadanie 17. (1 pkt)  
Uporz dkuj we w a ciwej kolejno ci wymienione poni ej etapy powstawania wra e  

s uchowych. Wpisz w tabel  numery 2–5. 

 

Etap Numer

Drganie b ony okienka owalnego oraz drganie p ynu wype niaj cego wn trze 

limaka.  

Ruchy rz sek komórek narz du Cortiego i powstanie impulsu nerwowego. 

Przenoszenie drga  b ony b benkowej na drgania kosteczek s uchowych. 

Przewodzenie fali d wi kowej przez przewód s uchowy. 1 

Dotarcie impulsów nerwowych do o rodka s uchu. 

Zadanie 18. (3 pkt)  
Jelito cienkie jest najd u szym odcinkiem przewodu pokarmowego cz owieka. Tre  

pokarmowa docieraj ca do jelita cienkiego jest w nim przesuwana i w tym czasie podlega 

procesom trawienia chemicznego, a strawione sk adniki pokarmowe s  wch aniane  

do nab onka jelita, sk d s  przekazywane do naczy  krwiono nych lub limfatycznych.  

Podaj po jednym przyk adzie cech budowy jelita, które s  przystosowaniem do:  

1. przesuwania tre ci pokarmowej ......................................................................................... , 

2. trawienia pokarmu ............................................................................................................... , 

3. wch aniania strawionych sk adników pokarmowych ......................................................... 

................................................................................................. . 
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Zadanie 19. (2 pkt) 

T uszcze, które s  nierozpuszczalne w wodzie, kr  we krwi cz owieka w postaci zwi zanej 

z bia kami jako lipoproteiny. Do najwa niejszych lipoprotein bior cych udzia  w transporcie 

cholesterolu w naszym organizmie nale  lipoproteiny o wysokiej g sto ci (HDL), okre lane 

mianem „dobrego cholesterolu”, i lipoproteiny o niskiej g sto ci (LDL), zwane „z ym 

cholesterolem”. 

Na schemacie przedstawiono dwa modele (X i Y) lipoprotein transportuj cych cholesterol  

w obwodowych naczyniach krwiono nych. 

 

 
 

a) Okre l, który z przedstawionych na schemacie modeli lipoprotein (X czy Y), jest 

ilustracj  HDL. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

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

 

b) Podaj przyk ad zalecenia dotycz cego sposobu od ywiania si  dla osoby, u której 

stwierdzono podwy szony poziom LDL i zbyt niski poziom HDL we krwi. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 16. 17. 18. 19.a 19.b 

Maks. liczba pkt 1 1 3 1 1 

Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 20. (2 pkt)  
Fenyloketonuria to choroba genetyczna, która mo e prowadzi  do g bokiego upo ledzenia 

umys owego na skutek gromadzenia si  w organizmie fenyloalaniny i po rednich produktów 

jej rozk adu. Aby wykry  to schorzenie, jeszcze do niedawna przeprowadzano prosty i tani 

test Guthriego. Na kr ek bibu y pobierano kropl  krwi noworodka, nast pnie kr ki  

z wysuszon  krwi  umieszczano na p ytce agarowej z po ywk , która nie zawiera a 

fenyloalaniny. Na takich p ytkach hodowano szczep laseczki siennej Bacillus subtilis, 

bezwzgl dnie wymagaj cy fenyloalaniny do wzrostu. 

 

 

 

a) Na podstawie powy szych informacji ustal, na którym kr ku bibu y (A czy B) 

znajduje si  kropla krwi dziecka chorego na fenyloketonuri . Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

b) Podaj przyk ad post powania, dzi ki któremu osoby chore na fenyloketonuri  mog  

unikn  gro nych konsekwencji tej choroby. 

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

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

Zadanie 21. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych witamin. Wpisz w prawej kolumnie tabeli 

liter  P, je li zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je li zdanie jest fa szywe. 

 P/F 

1. Witamina A jest niezb dna do syntezy barwnika wzrokowego.  
 

2. 
Wch anianie witamin A, D, E i K mo e by  zwi kszone przez obecno  

t uszczów w pokarmie.  

 

3. Kuracja antybiotykiem mo e spowodowa  niedobory witaminy C. 
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Nadci nienie t tnicze jest chorob  przewlek , w której ci nienie krwi w spoczynku 

przekracza warto ci graniczne uznane za prawid owe. Zmiana stylu ycia mo e obni a  

warto ci ci nienia t tniczego u osób z ci nieniem podwy szonym i zapobiega  rozwojowi 

choroby u osób, które maj  do niej sk onno ci uwarunkowane genetycznie. W leczeniu 

i profilaktyce choroby nadci nieniowej zaleca si  normalizacj  masy cia a oraz przestrzeganie 

odpowiedniej diety. 

Spo ród podanych zalece  ywieniowych wybierz dwa, które mog  zmniejszy  ryzyko 

rozwoju nadci nienia t tniczego. 

Zaleca si  ograniczy  

A. ilo  spo ywanej soli kuchennej (NaCl). 

B. spo ycie pokarmów bogatych w b onnik. 

C. spo ycie produktów bogatych w witaminy, zw aszcza witamin  C.  

D. spo ycie produktów bogatych w t uszcze nasycone, zw aszcza w dlin. 

E. spo ycie pokarmów mlecznych, bogatych w zwi zki wapnia i magnezu. 

Zadanie 23. (2 pkt)
Ka dy rodzaj cz steczki tRNA ma zdolno  przy czania okre lonego aminokwasu i dzi ki 

sekwencji trzech nukleotydów zwanej antykodonem rozpoznaje komplementarny dla niego 

kodon w mRNA. 

Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cz steczki tRNA (A–C), 

przenosz ce aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cz steczki u o ono w sposób 

przypadkowy). Strza k  oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej. W tabeli 

zamieszczono fragment kodu genetycznego. 

a) Ustal, jaka b dzie kolejno  tRNA, oznaczonych literami A, B i C, przy czanych

w procesie syntezy bia ka na matrycy mRNA o podanej sekwencji nukleotydów.

Kolejno  tRNA ................................................................................... 

b) Na podstawie tabeli z fragmentem kodu genetycznego zapisz nazwy  kolejnych

aminokwasów (oznaczonych na schemacie  X,  Y, Z) w powsta ym 

trójpeptydzie.

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 20.a 20.b 21. 22. 23.a 23.b

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 24. (2 pkt)  
W uk adzie grupowym krwi Rh wyró nia si  dwie grupy krwi: Rh+ (obecno  w b onie 

krwinek aglutynogenu D) i Rh- (brak aglutynogenu D w b onach krwinek). Czynnik D 

dziedziczy si  jednogenowo i autosomalnie.  

W tabeli przedstawiono ró ne zestawy genotypów rodziców. Allel warunkuj cy obecno  

aglutynogenu grupy krwi Rh+ oznaczono liter  D, natomiast liter  d – allel warunkuj cy  

jego brak. 

 Matka Ojciec 

A Dd Dd 

B dd DD 

C DD dd 

D dd Dd 

E Dd dd 

a) Podaj oznaczenie literowe przypadku (A–E), w którym prawdopodobie stwo 

wyst pienia konfliktu serologicznego mi dzy organizmem matki i dziecka wynosi 

100%. 

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

b) Wypisz wszystkie oznaczenia literowe tych przypadków (A–E), w których na pewno  

nie mo e wyst pi  konflikt serologiczny mi dzy organizmem matki i dziecka. 

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

Zadanie 25. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie. 

 

a) Zapisz genotypy osób oznaczonych na schemacie numerami 1–3, stosuj c symbole 

literowe D i d na oznaczenie alleli genu odpowiedzialnego za rozró nianie kolorów.  

1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

b) Okre l, na podstawie krzy ówki genetycznej, prawdopodobie stwo (w %), e kolejny 

syn pary B te  b dzie zdrowy. 

Krzy ówka 
 

 

 

 

 

Prawdopodobie stwo ................................................................. 
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Zadanie 26. (1 pkt)  
Oce  prawdziwo  informacji dotycz cych funkcjonowania ekosystemu. Wpisz  

w prawej kolumnie tabeli liter  P, je li zdanie jest prawdziwe, lub liter  F, je li zdanie 

jest fa szywe. 

 P/F 

1. 
Organizmy od ywiaj ce si  wy cznie pokarmem ro linnym nale  

do konsumentów II rz du. 
 

2. 
Dzi ki organizmom z ró nych poziomów troficznych w ekosystemie mo liwe 

s  kr enie energii i przep yw materii.  
 

3. 
Ilo  energii przechodz cej na kolejny poziom troficzny ekosystemu jest 

coraz mniejsza. 
 

Zadanie 27. (2 pkt)  
Pole jest ekosystemem sztucznym, którego funkcjonowanie zale y od dzia alno ci cz owieka. 

Na schemacie przedstawiono uproszczony model kr enia materii w ekosystemie pola. 

Przerywanymi liniami oznaczono dzia ania cz owieka, które wp ywaj  na ten obieg. 

 
Na podstawie: A. Breymeyer, Struktura i funkcjonowanie ekosystemów, „Biologia w Szkole” nr 36, 1983. 

 

a) Wymienionym w tabeli sposobom dzia alno ci cz owieka, wp ywaj cym na obieg 

materii w ekosystemie pola, przyporz dkuj numery, którymi s  oznaczone 

na schemacie. 

Dzia alno  cz owieka Numer 

Siew lub sadzenie ro lin uprawnych.  

Zbiór plonów.  

Nawo enie obornikiem.  

Nawo enie mineralne.  

Eliminowanie szkodników ro lin.  

b) Wyja nij, dlaczego nawo enie gleby jest konieczne do utrzymania prawid owego 

obiegu materii w ekosystemie pola, z którego cz owiek zbiera plony. 

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 24.a 24.b 25.a 25.b 26. 27.a 27.b 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 28. (1 pkt)  
S odkowodna drapie na ryba bass s oneczny (Lepomis gibbosus) zamieszkuje wody Ameryki 

Pó nocnej. Do Europy gatunek ten zosta  sprowadzony w 1887 roku z przeznaczeniem  

do hodowli w stawach parkowych i akwariach, lecz szybko wymkn  si  spod kontroli  

i opanowa  wody otwarte. Obecnie gatunek ten wyst puje ju  na ca ym kontynencie 

europejskim, nie omija równie  wód Polski. 

Na podstawie: Ryby s odkowodne wód Polski, pod red. M. Bryli skiej, Warszawa 2000. 
 

Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 

Zwi kszenie zasi gu wyst powania bassa s onecznego na wiecie jest wynikiem 

A. restytucji. 

B. introdukcji. 

C. reintrodukcji. 

D. eksterminacji. 

Zadanie 29. (2 pkt) 
Metan (CH4) nale y do grupy tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych) wp ywaj cych  

na zmiany klimatu. Wed ug ró nych ocen wp yw metanu na pog bianie efektu 

cieplarnianego jest nawet 20-krotnie wy szy w porównaniu z wp ywem dwutlenku w gla. 

Metan produkowany jest g ównie przez bakterie, które rozk adaj  materi  organiczn   

w warunkach niedoboru tlenu. Cz owiek przyczynia si  do zwi kszania ilo ci metanu  

w atmosferze w wyniku wydobywania i spalania paliw kopalnych, hodowli byd a, uprawy 

ry u oraz sk adowania odpadów. W krajach uprzemys owionych metan stanowi zwykle 15% 

wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Coraz cz ciej przy du ych 

gospodarstwach hodowli zwierz t oraz przy wysypiskach mieci budowane s  biogazownie, 

wykorzystuj ce zbierany biogaz, sk adaj cy si  g ównie z metanu, do produkcji energii 

cieplnej lub elektrycznej. 
Na podstawie: http://agroenergetyka.pl 

 

Na podstawie powy szych informacji uzasadnij, podaj c dwa argumenty,  

e pozyskiwanie i spalanie biogazu z wysypisk mieci jest korzystne dla rodowiska 

przyrodniczego. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 28. 29. 

Maks. liczba pkt 1 2 

Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS 
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