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Zadanie 1. (2 pkt)  
Skóra jest nara ona na dzia anie wielu czynników rodowiska zewn trznego, mi dzy innymi 

promieniowania s onecznego. S  ró ne pogl dy dotycz ce wp ywu promieni s onecznych 

na organizm cz owieka. Jedni uwa aj , e maj  one wp yw pozytywny, inni – e negatywny.  

 

Przedstaw po jednym argumencie uzasadniaj cym: 
a) pozytywny wp yw promieni s onecznych na zdrowie cz owieka: .................................... 

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

b) negatywny wp yw promieni s onecznych na zdrowie cz owieka: .................................... 

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

 

Zadanie 2. (2 pkt)  
Na rysunkach w sposób schematyczny przedstawiono budow  w ókien mi nia szkieletowego 

(A) i mi nia sercowego (B). 

 

Rys. A      W ókna mi nia szkieletowego  Rys. B      W ókna mi nia sercowego 

 

Porównuj c informacje z przedstawionych rysunków, podaj jedn  wspóln  cech  
budowy dla obu rodzajów w ókien mi niowych i jedn  cech  ró ni c  budow  tych 
w ókien. 
 

Cecha wspólna: ............................................................................................................................ 

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

Cecha ró ni ca: ............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 3. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono szkielet ko czyny dolnej (wraz z cz ci  ko ci miednicznej) i ko  

krzy ow  cz owieka. 

 

 
 

 

a) Uzupe nij opis rysunku o nazwy wskazanych ko ci.  
b) Wybierz z opisu rysunku i zapisz nazw  stawu, który umo liwia najwi kszy zakres 

ruchomo ci ko czyny dolnej.  
 

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

 

Zadanie 4. (2 pkt)  
Gruczo y trawienne wyst puj ce w uk adzie pokarmowym cz owieka mo na pogrupowa  

na le ce w cianie i poza cian  przewodu pokarmowego. Do pierwszych nale  gruczo y 

o dkowe i jelitowe, do drugich – linianki, trzustka i w troba. Wydzieliny gruczo ów 

wprowadzane s  do okre lonych odcinków przewodu pokarmowego, gdzie spe niaj  

okre lon  rol  biologiczn .  

 

Doko cz schemat, tak aby poprawnie ilustrowa  pogrupowanie gruczo ów trawiennych 
przedstawionych w powy szym tek cie. 
 

 

 

 

 

gruczo y 

trawienne 
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Zadanie 5. (2 pkt)  
Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego swoj  budow  przystosowane s  do pe nienia 

okre lonych funkcji. 

 

W ród poni szych zda  od A do E zaznacz dwa, które s  prawdziwe. 

A. Obecny w jamie ustnej j zyk u atwia mieszanie i po ykanie prze utego pokarmu. 

B. W prze yku wyst puj  gruczo y, które produkuj  enzymy trawi ce skrobi . 

C. Komórki gruczo owe o dka wytwarzaj  kwas solny, który trawi t uszcze. 

D. Gruczo y o dkowe wytwarzaj  enzym trawi cy bia ka. 

E. Liczne kosmki jelitowe u atwiaj  przesuwanie pokarmu przez ca y przewód pokarmowy. 

 

Zadanie 6. (2 pkt)  
W troba w organizmie cz owieka pe ni wiele funkcji. 

 

Uzupe nij poni sze sformu owania (A i B) dotycz ce funkcji w troby. 
 

A. W troba u atwia trawienie t uszczów, produkuj c ........................................................... 

B. W w trobie jest magazynowany nadmiar ....................................... w postaci glikogenu. 

 

Zadanie 7. (1 pkt)  
Witaminy s  niezb dne do prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka. Niedobór 

nawet jednej z nich mo e prowadzi  do powa nych zaburze  fizjologicznych. Mo na tego 

unikn , stosuj c odpowiednie zasady racjonalnego od ywiania.  

 

W ród zamieszczonych ni ej sformu owa  od A do D zaznacz to, które okre la sposób 
komponowania sk adu posi ków sprzyjaj cy dostarczeniu organizmowi ró nych 
witamin. 

A. Codzienne przyrz dzanie surówki z marchwi. 

B. Podawanie do ka dego posi ku warzyw lub/i owoców. 

C. Zast powanie t uszczów ro linnych t uszczami zwierz cymi. 

D. U ywanie produktów wysokobia kowych. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Rytmiczn  zmian  obj to ci klatki piersiowej podczas wdechów i wydechów umo liwiaj  

dwa rodzaje mi ni oddechowych: przepona i mi nie mi dzy ebrowe. 

 

Podaj nazw  mi nia, który b dzie g ównie umo liwia  oddech cz owiekowi 
z ograniczon  ruchomo ci  klatki piersiowej (np. przez za o ony na niej opatrunek 
gipsowy). 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono warto ci obj to ci powietrza sk adaj ce si  na ca kowit  

pojemno  p uc.  

 
 

Na podstawie informacji ze schematu:  
a) podaj warto  obj to ci powietrza, która mo e by  dodatkowo pobrana, ponad 

obj to  oddechow , w czasie maksymalnego wdechu ....................... , 

 

b) podaj warto  obj to ci powietrza, która mo e by  usuni ta z p uc w czasie 

maksymalnego wydechu (po wcze niejszym maksymalnym wdechu) ....................... . 

 

Zadanie 10. (2 pkt)  
Szacuje si , e w Polsce pali papierosy co drugi m czyzna i co trzecia kobieta. Szkodliwy 

wp yw dymu tytoniowego na organizm cz owieka nie podlega dyskusji. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazw  sk adnika dymu tytoniowego, który ogranicza przenoszenie tlenu  
przez hemoglobin .  

 

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

b) Wyja nij, dlaczego ten sk adnik dymu tytoniowego ogranicza przenoszenie tlenu 
przez hemoglobin . 

 

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

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

PALENIE 

TYTONIU 

Wybrane sk adniki dymu tytoniowego: 
nikotyna, tlenek w gla, substancje dra ni ce, 

substancje smo owate 
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Zadanie 11. (2 pkt)  
W tabeli przedstawiono przybli one dane z 2004 roku dotycz ce liczby zachorowa   

(w Polsce) na gru lic  p uc kobiet i m czyzn w wybranych trzech grupach wiekowych. 

 

 Liczba zachorowa  na gru lic  p uc w wybranych 
grupach wiekowych 

Grupy wiekowe 
I 

30-39 lat 

II 

40-49 lat 

III 

50-59 lat 

kobiety 400 500 400 

m czy ni 700 1500 1500 

 

Przedstaw, w jednym uk adzie wspó rz dnych, powy sze dane w formie diagramu 
s upkowego, porównuj c zachorowalno  na gru lic  p uc kobiet i m czyzn w ka dej 
z podanych grup wiekowych. 
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Zadanie 12. (2 pkt)  
Na rysunkach A, B, C przedstawiono rozmieszczenie naczy  krwiono nych i limfatycznych 

w wybranych strukturach organizmu cz owieka.  

    A. Kosmek jelitowy                      B. P cherzyki p ucne                   C. Nefron  
 

Uzupe nij tabel  okre leniami wybranymi spo ród podanych ni ej (od 1 do 6) tak, eby 
poprawnie okre li  ró nice mi dzy uk adem krwiono nym i limfatycznym na 
przyk adzie struktur przedstawionych na rysunkach. 

1. – jeden rodzaj naczy , 2. – dwa rodzaje naczy , 3. – trzy rodzaje naczy , 4. sk adniki 

pokarmowe, 5. – gazy oddechowe, 6. – zb dne produkty przemiany materii. 

Cechy  Uk ad krwiono ny Uk ad limfatyczny 
Liczba rodzajów naczy   
(ze wzgl du na kierunek przep ywu 

p ynów) 

 

 

 

Rodzaj transportowanych 
substancji 

 

 

 

 

Zadanie 13. (2 pkt)  
Poni ej w sposób uproszczony przedstawiono przekrój przez t tnic  cz owieka zdrowego (A) 

i przez t tnic  cz owieka, u którego stwierdzono mia d yc  ciany t tnicy (B). 

 

Interpretuj c informacje z rysunków, 
a) opisz zmian  w budowie t tnicy wywo an  odk adaniem si  w niej cholesterolu. 
b) przedstaw mo liwy wp yw tej zmiany na kr enie krwi w naczyniach. 
 

a) ................................................................................................................................................. 

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

b) ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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   Krwotoki lub  przebywanie  
na du ych wysoko ciach   

Tworzenie okre lonego 

typu krwinek 

Niskie ci nienie  
(parcjalne) tlenu 

  

Wytworzenie 
  

w nerce 
  

erytropoetyny  
  

Wzrost dop ywu tlenu  
do   tkanek   

Zmniejszona ilo  

tlenu dostarczanego 

do tkanek 

Zadanie 14. (1 pkt)  
W ró nych sytuacjach zdrowotnych i zmieniaj cych si  warunkach rodowiskowych 

w zale no ci od rodzaju pracy i aktywno ci ruchowej organizm cz owieka mo e by  nara ony 

na nadmierne uwodnienie lub odwodnienie. 

W poni szej tabeli przedstawiono dobowe zestawienie róde  pobieranej wody i jej 

fizjologicznych strat w organizmie cz owieka. 
 

ród a wody (przeci tnie) Straty wody (przeci tnie) 

1200 cm
3
 – napoje  

1000 cm
3
 – woda z pokarmu 

  300 cm
3
 – woda b d ca produktem  

                    metabolizmu 

1500 cm
3
 – z moczem 

  900 cm
3
 – na skutek parowania przez skór   

                  i z dróg oddechowych 

  100 cm
3
 – z ka em 

 

Podaj, czy organizm cz owieka, którego dotyczy powy sze zestawienie jest w stanie 
odwodnienia? Odpowied  uzasadnij jednym argumentem. 
 

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

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

 

Zadanie 15. (1 pkt)  
Prawid owy sk ad krwi jest jednym z warunków dobrego funkcjonowania organizmu 

cz owieka. Na schemacie przedstawiono regulacj  ilo ci jednego ze sk adników krwi u osób 

po krwotokach lub przebywaj cych na du ych wysoko ciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazw  krwinek, których wytwarzanie pobudza erytropoetyna. 
 

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

 

Zadanie 16. (2 pkt) 
Podstawow  jednostk  strukturaln  uk adu nerwowego jest neuron. Na rysunkach 

przedstawiono kilka przyk adów tych komórek. 
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Porównaj przedstawione neurony i podaj po dwie ich cechy, wybrane spo ród 
od 1. do 5., które odzwierciedlaj  zró nicowanie lub podobie stwo budowy tych 
komórek.  
1. – kszta t neuronu, 2. – cz ci sk adowe neuronu (cia o komórki, dwa rodzaje wypustek), 

3. – obecno  j dra komórkowego, 4. – d ugo  wypustek, 5. – liczba dendrytów. 
 

Zró nicowanie budowy: ............................................................................................................... 

Podobie stwo budowy: ................................................................................................................ 

 

Zadanie 17. (2 pkt)  
Uk ad nerwowy cz owieka jest zbudowany z cz ci o rodkowej (mózg i rdze  kr gowy) 

i obwodowej (nerwy obwodowe). W obr bie ka dej z cz ci wyró nia si  elementy 

odpowiedzialne za pe nienie okre lonych funkcji. 

 

Przyporz dkuj okre lonym elementom budowy uk adu nerwowego (od A do D) 
po jednej pe nionej przez nie funkcji, wybranej spo ród oznaczonych od I do V. 
 

     Element budowy     Funkcja  
 

A. Kora mózgowa I. Przewodzi impulsy z o rodkowego uk adu nerwowego 

do mi ni i gruczo ów. 

B. Mó d ek II. Odpowiada mi dzy innymi za wiadomo , pami ,  

mow . 

C. Nerw czuciowy III. Odpowiada za przewodzenie impulsów z mózgu  

i do mózgu. 

D. Nerw ruchowy IV. Koordynuje z o one ruchy, odpowiada za postaw   

i równowag  cia a. 

V.  Przewodzi impulsy z narz dów zmys u do o rodkowego 

uk adu nerwowego. 

 

Zadanie 18. (2 pkt) 
ciana ga ki ocznej jest trójwarstwowa. W jednej z warstw wyst puje obszar zwany plamk  

ó t . 
 

a) Podaj nazw  warstwy ga ki ocznej, której cz ci  jest plamka ó ta: ............................. 
b) Przedstaw rol  plamki ó tej w procesie widzenia. 
 

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

Zadanie 19. (1 pkt) 
Odruchy (bezwarunkowe i warunkowe) s  odpowiedzi  uk adu nerwowego na bod ce. 
 

W ród wymienionych ni ej cech odruchów podkre l dwie, które charakteryzuj  
odruchy warunkowe. 
 

niepowtarzane zanikaj , wrodzone, uwarunkowane genetycznie, nabyte w ci gu ycia, 

w ich powstawaniu nie uczestniczy mózg 
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Zadanie 20. (2 pkt)  
Oddzia ywuj ce na organizm czynniki stresogenne mog  wywo ywa  ró ne reakcje. 

Na grupie uczniów zaplanowano przeprowadzenie obserwacji, której celem by o sprawdzenie 

s uszno ci stwierdzenia, e reakcj  na niezapowiedziany sprawdzian jest przyspieszenie akcji 

serca. 

 

Uzupe nij plan obserwacji, podaj c 
a) nazw  parametru, który nale y mierzy : ........................................................................., 

b) kiedy w trakcie obserwacji nale y dokona  pomiarów: ................................................... 

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

 

Zadanie 21. (1 pkt)  
Stan organizmu noworodka tu  po urodzeniu mo na oceni  na przyk ad wg skali Apgar. 

Kryteria tej oceny zamieszczono w tabeli. 
 

Punktacja Punktacja 
opisanego 

noworodka  
Kryteria oceny 

0 1 2 

          ........ pkt Czynno  serca brak 
poni ej 100 

uderze /min. 

ponad 100 

uderze /min. 

          ........ pkt Oddychanie brak 
nieregularne,  

s aby krzyk 

prawid owe,  

g o ny krzyk 

          ........ pkt Napi cie mi ni brak, wiotkie s abe  
prawid owe, 

ko czyny zgi te 

          ........ pkt 

Reakcja na bod ce 

– wprowadzenie 

cewnika do nosa 

brak grymas  krzyk, kichanie 

          ........ pkt Barwa skóry sina, blada 
sina barwa 

ko czyn 
ró owa 

Razem: ...... pkt 
 

 

 

Oblicz, ile punktów wg skali Apgar przyznano by opisanemu ni ej noworodkowi. Zapisz 
wszystkie punktacje w pierwszej kolumnie tabeli. 
 

Noworodek po urodzeniu zap aka  g o no, jego oddech by  regularny, a serce bi o 95 razy 

na minut . Grymasem twarzy zareagowa  na wprowadzenie cewnika do nosa. Na zgi tych 

r kach i nogach skóra by a koloru ró owego. 

 

Zadanie 22. (1 pkt) 
Niektóre uk ady narz dów w organizmie cz owieka (ze wzgl du na struktur  i sposób 

funkcjonowania) poza rol  zwi zan  z okre lonym procesem yciowym oddzia ywuj  te  na 

inne uk ady, pe ni c przez to w organizmie funkcj  koordynuj c , reguluj c  lub integruj c  

(scalaj c ). 

 

Uwzgl dniaj c powy sze informacje, zaznacz w ród zestawów uk adów od A do D ten, 
który zawiera wy cznie nazwy uk adów, z których ka dy pe ni przynajmniej jedn  
spo ród wymienionych funkcji (koordynuj c , reguluj c , integruj c ). 
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A. Uk ady: pokarmowy, krwiono ny, nerwowy. 

B. Uk ady: oddechowy, nerwowy, hormonalny. 

C. Uk ady: wydalniczy, nerwowy, krwiono ny. 

D. Uk ady: nerwowy, hormonalny, krwiono ny. 

 

Zadanie 23. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono dwa etapy ekspresji informacji genetycznej. 

 

 
 

 

Podaj nazwy etapów oznaczonych cyframi 1 i 2. 

1. .............................................................................,  

2. .............................................................................. 
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Zadanie 24. (2 pkt)  
Poni ej przedstawiono zespo y chromosomów (kariotypy) trzech osób. Liter  A oznaczono 

kariotyp prawid owy, B – kariotyp osoby z zespo em Turnera, C – kariotyp osoby z zespo em 

Downa. 
 

 
 

 

Porównaj przedstawione na rysunkach zespo y chromosomów i podaj po jednej ró nicy 
mi dzy kariotypem prawid owym a kariotypami osób: 
 

a) z zespo em Turnera: ............................................................................................................ 

b) z zespo em Downa: ............................................................................................................... 
 

Zadanie 25. (2 pkt)  
Za ó my, e wrodzone bielactwo, inaczej albinizm, (objawiaj cy si  brakiem barwnika 

g ównie w skórze, w osach i t czówce oka) jest warunkowane recesywnym allelem genu 

niesprz onego z p ci  i dziedziczy si  wed ug praw Mendla. Heterozygoty nie wykazuj  

albinizmu. Cecha ta wyst puje tylko u homozygot recesywnych. 

 

Zapisz genotypy rodziców i dziecka, je eli wiadomo, e u dziecka wyst pi y objawy 
albinizmu, chocia  jego rodzice nie byli albinotyczni. 
 

Genotypy rodziców: ........................................., genotyp dziecka: .............................................. 
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Zadanie 26. (1 pkt) 
U ludzi, metody in ynierii genetycznej w ramach terapii genowej, ze wzgl dów etycznych s  

wykorzystywane tylko do modyfikowania genomów komórek somatycznych (buduj cych 

cia o). Z terapi  genow  du e nadzieje wi  lekarze, poniewa  dzi ki niej b dzie mo na na 

przyk ad naprawi  defekty komórkowe. Zwolennicy tej metody leczenia uwa aj , e w 

przysz o ci b dzie ona coraz cz ciej stosowana w medycynie. S  ju  na wiecie o rodki 

naukowe, w których podj to badania z udzia em ch tnych osób. 

 

Sformu uj argument uzasadniaj cy celowo  prowadzenia bada  nad stosowaniem 
w medycynie terapii genowej. 
 

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

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

 

Zadanie 27. (1 pkt) 
Na rysunku w uproszczony sposób zobrazowano pogo  okoni za p ociami. 
 

 

 

 

 

 

p ocie              okonie 

Podaj nazw  mi dzypopulacyjnej zale no ci antagonistycznej zilustrowanej rysunkiem. 
 

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

 

Zadanie 28. (1 pkt) 
Skutki oddzia ywa  mi dzypopulacyjnych mog  by  ró ne. Na przyk ad w Ameryce 

Pó nocnej jedn  z granic wyst powania osia kanadyjskiego wyznacza granica wyst powania 

jelenia wirginijskiego, mimo e nie ma adnego bezpo redniego oddzia ywania mi dzy 

osiem i jeleniem. Ca a populacja jelenia jest zara ona drobnym, paso ytniczym nicieniem. 

Jaja nicieni s  usuwane na zewn trz i po zjedzeniu przez ro lino erc  rozwijaj  si  w jego 

organizmie. Paso yt ten dla jeleni jest nieszkodliwy, a dla osi miertelny. 

 

Na podstawie informacji z powy szego tekstu, w ród zda  od A do D zaznacz to, które 
w sposób prawid owy przedstawia ci g zdarze , prowadz cy do ograniczenia 
wyst powania populacji osia kanadyjskiego na terenie zasi gu populacji jelenia 
wirginijskiego. 

A. Zara one nicieniem jelenie wydalaj  na zewn trz jaja paso yta, które s  zjadane przez 

osie.  

B. osie zjadaj  jaja nicieni wraz z pokarmem, którym si  od ywiaj  i dlatego teren ich 

wyst powania w Ameryce Pó nocnej jest ograniczony. 

C. Zjedzenie przez osie, z traw , jaj nicieni wydalonych przez jelenie prowadzi do mierci 

osi spowodowanej rozwojem w ich organizmie tych paso ytów. 

D. Usuwanie jaj paso ytniczych nicieni na zewn trz i ich zjedzenie przez ro lino erc  

wp ywa na zasi g osi. 
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Zadanie 29. (2 pkt) 
Poni szy schemat ilustruje przyk adowe zale no ci pokarmowe w biocenozie wodnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ó my, e wskutek nieprzemy lanej dzia alno ci cz owieka w krótkim czasie wygin y 

w tej biocenozie ryby planktono erne. Przyk ady nast pstw wygini cia tych ryb dla populacji 

wi kszych zwierz t bezkr gowych (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono w poni szej tabeli. 
 

Oce  prawdziwo  sformu owa  (w odniesieniu do podanych wy ej informacji), 
wpisuj c w woln  kratk  tabeli liter  P, je eli obie cz ci sformu owania s  prawdziwe, 
liter  F – je eli nawet jedna z cz ci jest fa szywa. 
 

Lp. 
Mo liwe nast pstwa dla populacji wi kszych 

zwierz t bezkr gowych wkrótce 
po wygini ciu ryb planktono ernych 

Uzasadnienie P lub F

1. 
Mo e wzrosn  liczebno  wi kszych 

zwierz t bezkr gowych, 

poniewa  b d  mia y dost p 

do wi kszych zasobów 

pokarmu. 

 

2. 
Mo e wzrosn  liczebno  wi kszych 

zwierz t bezkr gowych, 

poniewa  ryby drapie ne nie 

maj  wp ywu na liczebno  tych 

bezkr gowców. 

 

3. 

Wygini cie ryb planktono ernych 

nie b dzie mia o adnego wp ywu 

na liczebno  wi kszych zwierz t 

bezkr gowych, 

poniewa  nie uleg a zmianie ich 

baza pokarmowa. 

 

4. 
Mo e zmniejszy  si  liczebno  wi kszych 

zwierz t bezkr gowych, 

poniewa  b d  jedynym 

pokarmem dla ryb drapie nych. 

 

 

Zadanie 30. (2 pkt) 
Makulatura jest g ównym sk adnikiem mieci na wiecie. W Stanach Zjednoczonych ju  

w 1990 roku stanowi a 50% ogó u mieci. Nale y s dzi , e i u nas sk adowanie makulatury 

zacznie urasta  do rangi problemu. Tymczasem sposób jej wykorzystania do produkcji 

papieru jest dobrze znany od dawna i nie trzeba opracowywa  adnych nowych technologii. 

U ycie makulatury do produkcji papieru zmniejsza zapotrzebowanie na drewno. 
 

Na podstawie informacji zawartych w tek cie, podaj dwa powody zwi zane z ochron  
rodowiska przyrodniczego, dla których warto rozwija  sprawn  organizacj  skupu 

i przetwarzania makulatury.  
 

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

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

ryby drapie ne

ryby planktono erne 

plankton zwierz cy 

plankton ro linny 

wi ksze 
zwierz ta bezkr gowe
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BRUDNOPIS 


