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MATERIA  DIAGNOSTYCZNY

Z BIOLOGII 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy arkusz zawiera 12 ponumerowanych stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego badanie. 

2. Rozwi zania i 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 podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z o ówka i gumki 

(wy cznie do rysunków) oraz linijki. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje ucze . Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

oceniaj cego. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

GRUDZIE  

 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia ucze  przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL UCZNIA  

Wype nia ucze  

przed rozpocz ciem 

pracy 

     

KOD UCZNIA  
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Zadanie 1. (2 pkt)  
Budowa okre lonych struktur w organizmie cz owieka ma zwi zek z pe nionymi przez nie 

funkcjami. 

Uzupe nij puste rubryki w poni szej tabeli, wpisuj c brakuj ce informacje. 

 
Lp. Nazwa elementów  

strukturalnych 

w organizmie cz owieka  

Pe niona funkcja Adaptacja w budowie  

do pe nionej funkcji 

1. Mi nie szkieletowe  Obecno  struktur 

kurczliwych (miofibryli) 

2. P uca  Du a liczba cienko ciennych 

p cherzyków p ucnych 

3. Uk ad pokarmowy Wch anianie sk adników 

pokarmowych 

 

 

4.  Czerwone krwinki 

(erytrocyty) 

 Obecno  hemoglobiny 

 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt)  
Wydzieliny gruczo ów trawiennych wprowadzane s  do ró nych cz ci przewodu 

pokarmowego. 

Podaj nazwy dwóch gruczo ów uchodz cych przewodami do dwunastnicy oraz okre l 

rol  wydzieliny ka dego z nich w procesie trawienia pokarmu. 

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

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

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

 

Zadanie 3. (2 pkt)  
Poni ej przedstawiono schematy przekrojów poprzecznych przez t tnic  (A) i y  (B). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na podstawie porównania schematów opisz jedno podobie stwo i jedn  ró nic  

w budowie cian t tnicy i y y. 

 

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

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

 

Ró nica: ....................................................................................................................................... 

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

b ona zewn trzna 

(tkanka czna) 

b ona rodkowa 

(tkanka mi niowa)

ródb onek 

A B

b ona rodkowa 

(tkanka mi niowa)
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Zadanie 4. (1 pkt)  
W usuwaniu zb dnych i szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu 

do otoczenia, poza uk adem wydalniczym, uczestnicz  te  inne struktury organizmu 

cz owieka. 

Wymie  tak  struktur  i przypisz jej rodzaj (rodzaje) wydalanych produktów 

przemiany materii. 

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

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

Zadanie 5. (2 pkt)  
Poni ej przedstawiono w sposób schematyczny elementy sk adowe szkieletu cz owieka. 

 
Uzupe nij opis rysunku o nazwy wskazanych czterech odcinków kr gos upa. 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 
Poni szymi rysunkami w sposób uproszczony przedstawiono budow  miofibryli z w ókna 

mi nia poprzecznie pr kowanego (I) i ich zmiany w czasie skurczu (II – rozkurcz,  

III – skurcz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdolno  w ókien mi niowych do skurczu wynika z ich szczególnej budowy. W obr bie 

w ókna mi niowego przebiegaj  miofibryle u o one do siebie równolegle. Podstawow  

jednostk  kurczliw , zwan  sarkomerem, tworzy odcinek miofibryli mi dzy dwiema 

wstawkami (jedn  z nich oznaczono liter  Z). Wn trze sarkomeru wype niaj  w ókienka 

bia kowe zbudowane g ównie z dwóch rodzajów bia ek – aktyny i miozyny. Podczas skurczu 

nici aktyny przemieszczaj  si  w kierunku rodka sarkomeru. 

Na rysunku I zaznacz klamr  cz  w ókna odpowiadaj c  sarkomerowi, 

a na rysunku III zaznacz po o enie miozyny i aktyny.  

I 

II 

III 

odcinek ............................

odcinek ............................

odcinek ............................

odcinek ............................
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Zadanie 7. (2 pkt)  
Ucho jest jednym z narz dów zmys ów zapewniaj cych kontakt organizmu z otoczeniem. 

Przedstaw przystosowanie w budowie ucha rodkowego do przenoszenia fal 

d wi kowych z ucha zewn trznego do wewn trznego. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
W momencie przypadkowego dotkni cia gor cej powierzchni zaobserwujemy cofni cie r ki, 

zarówno u rocznego dziecka, jak i u osoby doros ej. 

Podaj nazw  rodzaju odruchu, którego przyk adem jest opisana reakcja. Odpowied  

uzasadnij jednym argumentem. 
 

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

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

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

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Przejawem homeostazy (warunku zdrowia organizmu) jest mi dzy innymi utrzymywanie 

waha  temperatury cia a cz owieka w w skich granicach. Jest to mo liwe dzi ki 

wspó dzia aniu ró nych struktur organizmu. 

Przedstaw mechanizm pozbywania si  nadmiaru ciep a z organizmu cz owieka 

przy udziale:  

a) uk adu krwiono nego. 

b) gruczo ów potowych. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Pierwszy etap rozwoju zarodkowego cz owieka (bruzdkowanie) charakteryzuje si  cz stymi 

podzia ami komórkowymi. Mi dzy kolejnymi podzia ami dochodzi do wzmo onej syntezy 

mi dzy innymi DNA i bia ek. 

Podaj, dzi ki jakiemu procesowi, mimo wzmo onej syntezy DNA, komórki zarodka 

cz owieka pozostaj  diploidalne. 
 

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 5 

Biologia – grudzie  2005 r. 

Zadanie 11. (2 pkt)  
Pewne bia ko A jest kodowane przez 243 triplety (kodony), a bia ko B – przez 243 

nukleotydy. 

Podaj, która cz steczka bia ka (A czy B) b dzie zbudowana z wi kszej liczby 

aminokwasów. Odpowied  uzasadnij jednym argumentem.  

 

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

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

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

 

Zadanie 12. (1 pkt)  
Zdrowy styl ycia, prawid owe od ywianie, dba o  o w asn  sylwetk  i kondycj  s  coraz 

powszechniejsze. 

Oto lista wybranych zalece  zdrowego od ywiania si  cz owieka: 

I - dbaj o ró norodno  spo ywanych produktów, 

II - wypijaj codziennie co najmniej dwie du e szklanki mleka, 

III - spo ywaj zarówno bia ko ro linne, jak i zwierz ce, 

IV - spo ywaj t uszcze (szczególnie zwierz ce) z umiarem, 

V - zjadaj codziennie warzywa i owoce, 

VI - nie objadaj si  s odyczami, 

VII - ograniczaj spo ycie soli. 

 

Zaznacz odpowied  (spo ród A, B, C, D) uwzgl dniaj c  dwa z powy szych zalece , 

których przestrzeganie bezpo rednio zapobiega oty o ci. 

A. I, II 

B. IV, VI 

C. III, V 

D. VI, VII 

 

 

Zadanie 13. (2 pkt)  
Nieprawid owe od ywianie si  mo e sprzyja  powstawaniu ró nych schorze . Poni ej 

literami oznaczono rodzaje schorze , a cyframi – niedobory okre lonych sk adników diety.  

A – anemia (niedokrwisto )     I – niedobór witaminy A 

B – krzywica u dzieci (odwapnienie ko ci)   II – niedobór witaminy C 

C – zaburzenie widzenia (szczególnie o zmroku)  III – niedobór witaminy D 

D – szkorbut (uszkodzenie dzi se , wypadanie z bów) IV – niedobór jodu 

V – niedobór elaza 

 

Ka demu z rodzajów schorzenia przyporz dkuj sk adnik, którego niedobór mo e 

sprzyja  powstawaniu tego schorzenia.  

 

A - ........  B - ........  C - ........  D - ........ 
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Zadanie 14. (2 pkt)  
Jednym ze wska ników zdrowego trybu ycia i racjonalnego od ywiania si  cz owieka jest 

zachowanie prawid owej masy cia a w stosunku do wysoko ci. 

 

 
Na podstawie powy szego nomogramu podaj zakresy warto ci masy cia a dla cz owieka 

o wysoko ci 158 cm w przypadkach niedowagi i oty o ci. 

 

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

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

 

Zadanie 15. (2 pkt)  
W yciu cz owieka nie da si  ca kowicie unikn  stresu. Miar  reakcji naszego organizmu 

na wzrastaj cy stres jest mi dzy innymi wzrost st enia we krwi hormonu nadnerczy 

zwanego kortyzolem. Przeci tn  dobow  zmian  st enia kortyzolu pokazano na poni szym 

wykresie.  

 
Odczytaj z wykresu i zapisz godzin , o której organizm cz owieka wykazuje najwy sz  

gotowo  do reakcji na stres oraz czas (od – do) braku takiej gotowo ci. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (2 pkt)  
W organizmie cz owieka wzajemne oddzia ywanie uk adów: nerwowego, hormonalnego 

i odporno ciowego odbywa si  mi dzy innymi za po rednictwem substancji zwanych 

mediatorami. Przyk adem mediatora (z grupy hormonów) jest adrenalina, która równie  

ma zwi zek z wytwarzaniem kortyzolu, wp ywaj cego na reakcje odporno ciowe. 

Nawi zuj c do powy szego tekstu, wyja nij, dlaczego jedn  z reakcji cz owieka 

na d ugotrwa y stres mo e by  wi ksza podatno  na choroby. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 17. (2 pkt)  
Rozwój zarodka i p odu uzale niony jest od jego DNA (genomu) i czynników zewn trznych. 

Do oceny rozwoju p odu wykorzystuje si  badania prenatalne. Badania te mog  polega  

na przyk ad na wykonaniu USG p odu (w celu okre lenia stanu ko ca i stawów, a tak e 

serca, w troby itp.), pobraniu próbek p ynu owodniowego lub krwi p odu z p powiny 

(ich analiza pozwala na przyk ad wykry  nieprawid owo ci genetyczne, metaboliczne itp.). 

Badania prenatalne mog  wywo ywa  wiele emocji. 

Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie przeprowadzania bada  prenatalnych? 

Przedstaw je, pos uguj c si  dwoma argumentami. 

 

Argument 1.: ................................................................................................................................ 

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

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

Argument 2.: ................................................................................................................................ 

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

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

 

 

Zadanie 18. (1 pkt)  
Organizm cz owieka nara ony jest na oddzia ywanie ró nych czynników chorobotwórczych. 

Mog  stanowi  je na przyk ad: I – promieniowanie UV, II – wirusy, III – bakterie,  

IV – zanieczyszczenia gazowe powietrza. 

Zaznacz odpowied , która zawiera wy cznie czynniki wywo uj ce choroby zaka ne. 
 

A. I, III  B. I, II   C. II, III  D. II, IV 
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Zadanie 19. (2 pkt)  
Z drobnoustrojami chorobotwórczymi stykamy si  nieustannie. W wi kszo ci przypadków 

nie prowadzi to do choroby.  

Przedstaw po jednym przyk adzie swoistej i nieswoistej reakcji obronnej organizmu 

na drobnoustroje chorobotwórcze. 

 

Reakcja swoista: ........................................................................................................................... 

Reakcja nieswoista: ...................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 20. (1 pkt)  
Informacje zebrane w czasie dobrze zaplanowanej obserwacji dostarczaj  materia u 

przydatnego w rozwi zywaniu ró nych problemów. 

Postanowiono przeprowadzi  obserwacj  w celu potwierdzenia szkodliwego wp ywu palenia 

tytoniu na wydolno  oddechow  cz owieka. 

Zaproponuj, jakie grupy ludzi nale y uwzgl dni  w obserwacji, eby osi gn  jej cel. 

 

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

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

 

 

Zadanie 21. (2 pkt)  
Uwzgl dniaj c informacje zawarte w poni szym tek cie, doko cz schemat w taki sposób, 

aby ilustrowa  zró nicowanie sk adu komórkowego i chemicznego krwi. 

Krew jest tkank  sk adaj c  si  z elementów morfotycznych (komórek lub ich fragmentów) 

oraz p ynnego osocza. Najliczniejsz  grup  komórek krwi stanowi  krwinki czerwone, 

transportuj ce tlen. Bardzo zró nicowan  grup  komórek krwi, pe ni cych funkcje obronne, 

s  krwinki bia e. W ród nich wyró niamy mi dzy innymi granulocyty i agranulocyty. 

W krzepni ciu krwi bior  udzia  p ytki krwi, które s  fragmentami komórek. 

G ównym sk adnikiem osocza jest woda oraz inne substancje nieorganiczne i substancje 

organiczne. Do tych ostatnich substancji nale  bia ka, w ród których dominuj  albuminy. 

Z pozosta ych bia ek, ze wzgl du na pe nione funkcje, na uwag  zas uguj  immunoglobuliny 

i fibrynogen. 

 

 

 

 osocze 

 

 

krew 

 

 

 sk adniki komórkowe 

 (morfotyczne) 
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Zadanie 22. (1 pkt)  
Poni sza tabela zawiera dane dotycz ce wysoko ci ludzi z ró nych grup etnicznych. 
 

Grupa etniczna rednia wysoko ci ludzi obu p ci

(w cm) 

Ró nica wysoko ci mi dzy 

m czyznami i kobietami (w cm)

Europejczycy 164,9 11,9 

Negroidzi 161,4 10,4 

Indianie 155,2 12,3 

Azjaci 156,8 11,5 

Nowogwinejczycy 152,8 9,1 
 

Czy uwa asz, e na podstawie powy szych informacji mo na sformu owa  wniosek: im 

wy sza rednia wysoko ci ludzi obu p ci, tym wi ksza ró nica wysoko ci mi dzy 

m czyznami i kobietami? Uzasadnij odpowied . 

 

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

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

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

 

Zadanie 23. (2 pkt)  
Na poni szych schematach przedstawiono: A – prawid owy kariotyp cz owieka (obraz 

zespo u chromosomów, obejmuj cy ich liczb  i charakterystyczny wygl d), B, C i D – 

kariotypy z pewnymi nieprawid owo ciami. 

Mutacje chromosomowe u ludzi mog  by  przyczyn  ró nych chorób. Zespó  Downa 

wywo uje obecno  dodatkowego chromosomu w 21 parze, a zespó  Turnera wyst powanie 

tylko jednego chromosomu p ci (X). 

 
Podaj, który schemat przedstawia kariotyp z zespo em Downa, a który z zespo em 

Turnera. 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 24. (2 pkt)  
W 2000 roku og oszono, e genom cz owieka zosta  poznany.  

Wyja nij, u ywaj c dwóch argumentów, dlaczego poznanie genomu cz owieka 

jest wa nym dla ludzko ci osi gni ciem nauki. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 25. (2 pkt)  
Ka da populacja ma swoje miejsce w strukturze troficznej ekosystemu. Przedstawione ni ej 

schematy w sposób uproszczony ilustruj  przyk adowe a cuchy pokarmowe. 
 

  zaj ce     cz owiek 

  g sienice motyli       ptaki owado erne       cz owiek 

kapusta limaki       aby      cz owiek  

  cz owiek 

 

  ryby   cz owiek 

glony  cz owiek 

  limaki        ryby      cz owiek 

 

Wykorzystuj c powy sze schematy, podaj dwie cechy okre laj ce umiejscowienie 

populacji cz owieka w a cuchach pokarmowych. 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 26. (2 pkt)  
Struktura i funkcjonowanie ka dego ekosystemu, bez wzgl du na jego rodzaj i wielko , 

s  podobne. W wi kszo ci ekosystemów pierwszy poziom troficzny stanowi  producenci. 

Przedstaw rol  producentów: 

a) w przep ywie energii przez ekosystem. 

b) w kr eniu materii w ekosystemie. 
 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 27. (2 pkt)  
Kwa ne deszcze powstaj  nad obszarami, gdzie atmosfera jest bardzo zanieczyszczona 

dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu, pochodz cymi na przyk ad ze spalin samochodowych, 

z du ych elektrowni i elektrociep owni spalaj cych w giel. Ograniczenie tego zjawiska 

jest mo liwe przez wyra ne zmniejszenie, a najlepiej ca kowite zlikwidowanie emisji 

zanieczyszcze . 

Zaproponuj dwa prawdopodobne sposoby post powania, które mog  doprowadzi  

do wyra nej redukcji emisji zanieczyszcze  atmosfery, wywo uj cych kwa ne deszcze. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 28. (2 pkt)  
Nowoczesne rolnictwo, oprócz korzy ci dla ludzi, przynios o tak e negatywne nast pstwa 

dla rodowiska przyrodniczego. 

Sformu uj po jednym argumencie, potwierdzaj cym powy sze stwierdzenie zarówno 

w odniesieniu do korzy ci, jak i skutków negatywnych. 

 

Korzy ci: ...................................................................................................................................... 

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

 

Skutki negatywne: ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
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Brudnopis 
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