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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron

(zadania 1–31). 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. (1 pkt)  
Wymienionym bia kom (A–C)  przyporz dkuj po jednej funkcji (1 4), jak  pe ni  one 

w organizmie cz owieka. 

 

A. kolagen      1. odporno ciowa  

B. gammaglobulina      2. receptorowa 

C. hemoglobina      3. strukturalna 

       4. transportowa 

 

 A.  ........................          B.  ..........................           C.  .........................  

 

Zadanie 2. (2 pkt)  
Na rysunku przedstawiono budow  j dra komórkowego. 

 

Na podstawie: A.J. Szweykowscy, Botanika, t. I., Morfologia, Warszawa 1999. 

a) Podaj nazw  struktury oznaczonej na rysunku liter  X.  

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

b) Okre l, czy jest to j dro komórki b d ce w trakcie podzia u, czy – znajduj ce si  

w stadium mi dzypodzia owym. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 3. (1 pkt)  
Nab onek wy cielaj cy tchawic  i oskrzela zbudowany jest z komórek maj cych 

na powierzchni rz ski oraz z komórek wydzielaj cych luz. Szkodliwe substancje, które 

wyst puj  w dymie tytoniowym, powoduj  mi dzy innymi zahamowanie ruchu rz sek 

nab onka. U na ogowych palaczy, którzy palili przez wiele lat, stwierdza si  du e obszary 

nab onka, na których rz ski s  zupe nie zniszczone. 

Wyja nij, uwzgl dniaj c funkcj  rz sek nab onka, dlaczego ich brak jest przyczyn  

cz stego wyst powania chorób uk adu oddechowego u na ogowych palaczy. 

 

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 4. (2 pkt)  
Na rysunku w sposób schematyczny przedstawiono ma y i du y obieg krwi w organizmie 

cz owieka. Uwaga: nie oznaczono kierunku przep ywu krwi. 
 

 

Na podstawie: B. Sawicka-Janczarek,  Biologia, Warszawa 1982. 

a) Wpisz po dwa oznaczenia literowe naczy  krwiono nych (A D), które: 

doprowadzaj  krew do serca .....................,         wyprowadzaj  krew z serca ........................ . 
 

b) Wpisz liter , któr  na rysunku oznaczono aort . ............................ 
 

Zadanie 5. (1 pkt) 

Kr enie wie cowe zaopatruje w tlen mi sie  sercowy. T tnice wie cowe (prawa i lewa) 

odchodz  od aorty. Ich coraz drobniejsze rozga zienia doprowadzaj  krew do naczy  

w osowatych w ró nych cz ciach mi nia sercowego. y y kr enia wie cowego zbieraj  

krew z w osowatych naczy  wie cowych i doprowadzaj  j  przez zatok  yln  

lub bezpo rednio do prawego przedsionka. 

Podkre l – w nawiasie poni szego zdania – poprawne okre lenie dotycz ce obiegu krwi,  

do którego nale y kr enie wie cowe. 

Z podanego opisu wynika, e kr enie wie cowe jest cz ci  (ma ego / du ego) obiegu krwi. 

 

Zadanie 6. (2 pkt)  
W utrzymaniu przez organizm cz owieka sta ej temperatury cia a uczestnicz  ró ne 

mechanizmy, które polegaj  na regulowaniu utraty energii cieplnej z organizmu 

lub niedopuszczeniu do jego nadmiernego wych odzenia. W procesach tych uczestniczy 

równie  skóra, która jest tak e narz dem czucia powierzchniowego. 

a) Procesom (A i B) wymienionym poni ej, zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury 

cia a, przyporz dkuj wszystkie elementy budowy (1–3), które w tym procesie 

uczestnicz . 

1. gruczo y potowe             2.  naczynia krwiono ne          3. tkanka t uszczowa 

A. termoregulacja:  ........................................  B. termoizolacja:  .........................................  

b) Podaj dwa przyk ady receptorów znajduj cych si  w skórze w a ciwej, dzi ki którym 

skóra jest narz dem czucia powierzchniowego. 

 

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1. 2a) 2b) 3. 4a) 4b) 5. 6a) 6b) 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt          
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Zadanie 7. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono, w sposób uproszczony, zmiany w tempie zu ywania substratów 

i wytwarzania produktów w przebiegu nast puj cych po sobie dwóch procesów (I i II), 

dostarczaj cych energii z utleniania glukozy w komórkach intensywnie pracuj cych mi ni 

szkieletowych. 

 
Na podstawie: www.tqa.tas.go.au/biology 

 

a) Podaj nazw  ka dego z przedstawionych procesów.  

I.  .................................................................           II.  ..................................................................  

b) Podaj nazw  zwi zku chemicznego powstaj cego w przebiegu procesu II w komórce 

mi niowej i oznaczonego na schemacie liter  X. 
 

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

Zadanie 8. (1 pkt)  
Ko ci buduj ce szkielet cz owieka s  po czone ze sob  za pomoc  ró nych rodzajów 

stawów, maj cych ró ny zakres ruchów. Na przyk ad staw barkowy (ramienny) umo liwia 

ruchy ko czyny górnej w wielu p aszczyznach. 

Zaznacz poni ej rodzaj stawu, do którego nale y staw barkowy. 

A. eliptyczny                   B. kulisty                 C. zawiasowy                   D. siode kowaty 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 

U kobiet w wieku 40–50 lat, z powodu zachodz cych zmian hormonalnych, zaczyna si  

powolny spadek masy kostnej na skutek odwapnienia. Po pi dziesi tym roku ycia spadek 

ten jest u wi kszo ci kobiet do  gwa towny i mo e prowadzi  do osteoporozy. 

Zaproponuj dwa dzia ania, które pomog  kobietom zapobiega  ubytkowi masy kostnej 

prowadz cemu do osteoporozy. Uzasadnij proponowane dzia ania. 

 

Dzia anie 1.  ..................................................................................................................................  

Uzasadnienie:  ...............................................................................................................................  

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

Dzia anie 2.  ..................................................................................................................................  

Uzasadnienie:  ...............................................................................................................................  

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

Obwodowy uk ad nerwowy sk ada si  z nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy 

te mog  pe ni  funkcje czuciowe, ruchowe lub mieszane (pe ni  funkcje zarówno czuciowe, 

jak i ruchowe). 

Na podstawie podanych informacji okre l, jakie funkcje pe ni  wymienione nerwy 

czaszkowe. Wybierz je spo ród funkcji podanych w tek cie i wpisz w wyznaczone 

miejsca. 

1. Nerw j zykowo-gard owy: cz  nerwu unerwia mi nie gard a odpowiadaj ce 

za po ykanie, a cz  tworzy w ókna smakowe j zyka – funkcja  .........................................  . 

2. Nerw w chowy: przewodzi impulsy nerwowe z jamy nosowej do mózgu –  

funkcja  .................................................  . 

3. Nerw bloczkowy: unerwia mi nie ga ki ocznej, jego uszkodzenie jest przyczyn  zeza –  

funkcja  .................................................  . 

 

Zadanie 11. (1 pkt)  
Odruchy s  to utrwalone, automatyczne reakcje organizmu na ró nego rodzaju bod ce. 

Okre l rodzaj ka dego z odruchów wymienionych w tabeli. Zaznacz B (bezwarunkowy), 

je li dany odruch jest przyk adem odruchu bezwarunkowego, albo W (warunkowy) – 

je li jest to przyk ad odruchu warunkowego. 

1. Cofanie r ki po uk uciu ig . B W 

2. Wydzielanie liny po dotkni ciu j zyka. B W 

3. Wydzielanie liny na widok czekolady. B W 

 

Zadanie 12. (3 pkt)  
Na schemacie przedstawiono elementy uku odruchowego.  

 

 

a) Narysuj, przy pogrubionych kreskach na schemacie, strza ki ilustruj ce kierunek 

przep ywu impulsu nerwowego w ka dym neuronie. 

b) Podaj nazw  neuronu oznaczonego na schemacie liter  X.  ..............................................  

c) Okre l, dlaczego przedstawiony schemat nie mo e ilustrowa  odruchu kolanowego.  

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 7a) 7b) 8. 9. 10. 11. 12a) 12b) 12c) 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt          
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Informacja do zada  13. 15. 

Czerniak z o liwy jest u ludzi jednym z najgro niejszych schorze  nowotworowych skóry. 

W tabeli przedstawiono dane dotycz ce zachorowalno ci na czerniaka z o liwego w Polsce 

w latach 2000–2010. 

Rok 

Liczba zachorowa  

na czerniaka z o liwego 

kobiety m czy ni 

2000 961 770 

2005 1205 984 

2010 1350 1195 

Na podstawie: www. onkologia.org.pl 

 

Zadanie 13. (2 pkt)  
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli narysuj wykres porównuj cy cz sto  

wyst powania czerniaka z o liwego u kobiet i m czyzn w latach 2000–2010. 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

Zadanie 14. (1 pkt)  
Na podstawie przedstawionych danych sformu uj wniosek dotycz cy zmian liczby 

zachorowa  na czerniaka w latach 2000–2010, uwzgl dniaj cy ró nice b d  podobie stwa 

w zachorowalno ci kobiet i m czyzn. 

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

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

 .......................................................................................................................................................  
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Zadanie 15. (2 pkt)  
Przedstaw dwa ró ne przyk ady dzia a  profilaktycznych, zmniejszaj cych ryzyko 

zachorowania na czerniaka skóry u ludzi. 

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

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

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

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

 

Zadanie 16. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono klasyfikacj  rodzajów odporno ci swoistej. Poni ej wymieniono 

ró ne przyczyny (1–4) nabywania odporno ci swoistej przez organizm cz owieka. 
 

1. Zaka enie bakteriami chorobotwórczymi. 

2. Przekazanie przeciwcia  wytworzonych w ciele matki przez o ysko do p odu. 

3. Podanie choremu gotowych przeciwcia  w surowicy odporno ciowej. 

4. Podanie szczepionki ochronnej. 

Uzupe nij schemat, wpisuj c w wyznaczone kropkami miejsca numery (1–4), 

odpowiadaj ce sposobom nabywania odporno ci danego typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 17. (1 pkt)  
Antybiotyki, stosowane doustnie, hamuj  rozwój symbiotycznych bakterii jelitowych, 

produkuj cych niektóre witaminy. 

Wska  witamin , która jest produkowana przez bakterie w jelicie cz owieka – podkre l 

jej nazw . 

witamina A,           witamina C,            witamina D,            witamina E,            witamina K 

Zadanie 18. (2 pkt)  
Po wzi ciu do ust niewielkiej szczypty m ki ziemniaczanej, zawieraj cej g ównie skrobi , 

pocz tkowo nie odczuwamy adnego smaku. Po krótkim czasie i wymieszaniu skrobi ze lin  

zaczynamy odczuwa  smak s odki. 

Wyja nij, uwzgl dniaj c procesy, które zachodz  w jamie ustnej, w jaki sposób 

dochodzi do opisanej zmiany smaków. 

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

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

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

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Maks. liczba pkt 2 1 2 2 1 2 

Uzyskana liczba pkt       

odporno  swoista 

czynna bierna 

naturalna 

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

sztuczna 

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

naturalna 

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

sztuczna 

 ..............  
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Zadanie 19. (2 pkt)  
W troba jest silnie ukrwiona, w jej komórkach zachodz  ró norodne procesy, wa ne 

dla prawid owego funkcjonowania organizmu. 

Podaj dwie funkcje w troby, inne ni  wydzielanie ó ci. 

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

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

 

Zadanie 20. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono ilo ci wody pobieranej, wch anianej, wydzielanej i wydalanej 

w uk adzie pokarmowym cz owieka w ci gu doby. 

 
Na podstawie:  W. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia cz owieka, Warszawa 1990. 

a) Podaj nazwy wydzielin oznaczonych na schemacie literami A i B. 

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

b) Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie okre l, w którym odcinku 

uk adu pokarmowego wch aniana jest najwi ksza ilo  wody. 
 

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

 

Zadanie 21. (1 pkt)  
Przeprowadzono badania dotycz ce przyswajalno ci elaza z pokarmu na dwóch grupach 

ochotników. Osobom z pierwszej grupy zast piono w po ywieniu bia ko zwierz ce bia kiem 

sojowym. Druga grupa ochotników zachowa a w diecie bia ko zwierz ce. W obydwu 

przypadkach zapewniono w diecie tak  sam  ilo  dost pnego elaza. Po pewnym czasie 

oznaczono w obu grupach st enie ferrytyny (bia ka magazynuj cego elazo w organizmie). 

Okaza o si , e w grupie z diet  tradycyjn  (z bia kiem zwierz cym) st enie ferrytyny by o 

dwukrotnie wy sze ni  w grupie z diet  opart  na bia ku soi, mimo e zawarto  elaza w obu 

dietach by a taka sama. 

Na podstawie: M.H. Borawska, M. Malinowska, Wegetarianizm. Zalety i wady, Warszawa 2009. 

Sformu uj wniosek na podstawie wyników uzyskanych w tym do wiadczeniu. 

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

 .......................................................................................................................................................  
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Zadanie 22. (1 pkt)  
Poliembrionia to forma rozmna ania bezp ciowego, polegaj ca na podziale zygoty lub 

zarodka, powsta ych w wyniku rozmna ania p ciowego, na kilka (dwa lub wi cej) 

rozwijaj cych si  zarodków. Poliembrionia wyst puje równie  u ludzi. 
 

Okre l, który rodzaj bli ni t powstaje w wyniku poliembrionii. Odpowied  uzasadnij.  

A. bli ni ta monozygotyczne (jednojajowe)          B. bli ni ta dizygotyczne (dwujajowe) 

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

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

Zadanie 23. (1 pkt)  

Na schemacie przedstawiono wyj ciow  sekwencj  nukleotydów w wybranym fragmencie 

cz steczki DNA. 

G T A T A T C G T G G G

C A T A T A G C A C C C
 

Spo ród czterech sekwencji, w których dosz o do mutacji (A–D), wybierz i zaznacz t , 

która powsta a przez podstawienie pojedynczego nukleotydu w obr bie przedstawionego 

fragmentu DNA.  

 

A. 

G T A A T C G T G G G 

C A T T A G C A C C C 
 

C. 
 

G T A T A T G G T G G G 

C A T A T A C C A C C C 
 

B. 

G T A T A C G T G G G 

C A T A T G C A C C C 
 

 

D.  
 

G T A T A T A C G T G G G 

C A T A T A T G C A C C C 

 

Zadanie 24. (1 pkt)  

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie grup krwi w pewnej rodzinie.  

Ojciec dzieci ma grup  krwi B, jeden z jego synów ma równie  grup  krwi B, natomiast drugi 

syn – grup  krwi 0. Nie wiadomo, jak  grup  krwi maj : matka ch opców (oznaczona  

na schemacie numerem 1.) i trzeci syn (oznaczony na schemacie numerem 2.). 

 

Zaznacz zestaw grup krwi, które mog  mie  osoby oznaczone numerami 1. i 2. 

 Osoba 1. Osoba 2. 

A. B AB 

B. AB B 

C. 0 A 

D. A B 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 19. 20a) 20b) 21. 22. 23. 24. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 25. (3 pkt)  
Klinowate uwypuklenie linii nasady w osów na czole (tak zwany „wdowi z bek”) jest 

warunkowane autosomalnym allelem dominuj cym (B). Z czwórki potomstwa rodziców, 

którzy oboje maj  klinowate uwypuklenie linii nasady w osów, dwoje dzieci ma równie  

t  cech , a dwoje – tej cechy nie ma.  

a) Zapisz genotypy rodziców. 

 Genotyp matki:  .................................         Genotyp ojca:  ....................................  
 

b) Zapisz wszystkie prawdopodobne genotypy, które mog  wyst pi  u ich dzieci. 

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

c) Zapisz genotyp dziecka, którego ca e potomstwo (100%) b dzie mia o klinowat  

nasad  w osów.  ...............................................................................................  

 

Zadanie 26. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono wyst powanie choroby genetycznej w pewnej rodzinie. 

 
Na podstawie: B.R. Korf, Genetyka cz owieka, Warszawa 2003. 

a) Na podstawie analizy schematu podkre l w A i B po jednym w a ciwym okre leniu, 

dotycz cym sposobu dziedziczenia tej choroby. 

A. allel dominuj cy / allel recesywny            B. cecha autosomalna / cecha sprz ona z p ci  

b) Zaznacz poni ej (A D), jakie jest prawdopodobie stwo, e osoba chora przeka e 

swojemu potomstwu allel warunkuj cy chorob . Odpowied  uzasadnij.  

A. 25%                  B. 50%                 C. 75%                 D. 100% 
 

Uzasadnienie:  ...............................................................................................................................  

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

 

Zadanie 27. (1 pkt)  
Uporz dkuj wymienione w tabeli poziomy organizacji ponadorganizmalnej w sposób 

rosn cy (od najprostszego do najbardziej z o onego) – wpisz w tabeli numery 1–4. 

Poziom organizacji  Numer 

biocenoza   

biosfera  

ekosystem  

populacja  
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Zadanie 28. (1 pkt)  
W tabeli przedstawiono zawarto  pestycydu DDT (dichlorodifenylotrichloroetanu) w wodzie 

i niektórych organizmach ekosystemu morza. Zwi zek ten wycofano w wi kszo ci krajów 

w II po owie XX wieku, ale na pewnych terenach nadal wykorzystywany jest do zwalczania 

komarów tam, gdzie wyst puje malaria. Jego obecno  wykrywana jest w ró nych 

organizmach.  
 

Woda / organizmy Zawarto  DDT (ppm) 

woda morska 0,00005 

plankton 0,04 

drobne ryby 1,0 

ptaki morskie 75,0 

Na podstawie: M. Siemi ski, Fizyka zagro e  rodowiska, Warszawa 1994. 

Na podstawie danych z tabeli sformu uj wniosek dotycz cy zale no ci pomi dzy 

poziomem zajmowanym w piramidzie pokarmowej a zawarto ci  DDT w organizmach 

tego ekosystemu. 

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

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

 

 

Zadanie 29. (3 pkt)   
Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia si  grubo ci warstwy ozonu w stratosferze, 

spowodowane zmniejszaniem si  liczby cz steczek ozonu na skutek zanieczyszczenia 

atmosfery zwi zkami chemicznymi reaguj cymi z tym gazem.  

a) W ród wymienionych zwi zków (A E) zaznacz dwa, które przyczyniaj  si   

do niszczenia ozonosfery. 

A. CO2 

B. CCl4 

C. freony 

D. metan 

E. SO2 

b) Wyja nij, dlaczego zmniejszenie grubo ci warstwy ozonowej jest zagro eniem 

dla organizmu cz owieka. 

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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Zadanie 30. (1 pkt)  
Bóbr, gatunek przez wiele lat obj ty cis  ochron , zosta  reintrodukowany po II wojnie 

wiatowej w kilku miejscach Polski. Bobry zwi ksza y swoj  liczebno  i cz  z nich zosta a 

równie  przesiedlona w kolejne miejsca, gdzie dawniej wyst powa y, ale wygin y. Dzi ki 

staraniom ludzi gatunek ten przesta  by  zagro ony i jest teraz obj ty ochron  cz ciow . 

Na podstawie tekstu okre l, jakim sposobem ochrony przyrody (czynnym czy biernym) 

by o przesiedlanie bobrów na stanowiska, na których te ssaki wygin y. Odpowied  

uzasadnij. 

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

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

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

 

 

Zadanie 31. (1 pkt)  
Oko o 1,8 mln lat temu pierwsze hominidy opu ci y Afryk  i zasiedli y Europ  i Azj . 

Znajd  w ród wymienionych nazw  tych hominidów i j  zaznacz. 

A. cz owiek zr czny (Homo habilis) 

B. cz owiek wyprostowany (Homo erectus) 

C. neandertalczyk (Homo neanderthalensis) 

D. cz owiek my l cy (Homo sapiens)  
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Nr zadania 30. 31. 

Maks. liczba pkt 1 1 

Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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