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  Próbny Egzamin Maturalny 

 
 

ZADANIE 1. (3 pkt) 

Coraz częściej do określania charakteru chemicznego białek stosuje się immunoelektroforezę*. Metoda ta 

polega na rozdzielaniu białek, które „wędrują" w żelu wysyconym przeciwciałami otrzymanymi z 

surowicy zwierzęcia laboratoryjnego, po uprzednim wstrzyknięciu mu badanego białka.  

(*immunoelektroforeza białek to metoda rozdzielania i oczyszczania tych związków w polu elektrycznym wytworzonym przez prąd 

stały; wykorzystuje się w niej posiadanie przez cząsteczki białka określonego ładunku elektrycznego.) 

a) Określ charakter reakcji odpornościowej  (nabyta, wrodzona, naturalna, sztuczna, swoista 

nieswoista), która zaszła po wstrzyknięciu badanemu zwierzęciu białka  

 

 

 

b) Jakie komórki układu odpornościowego były zaangażowane w tę reakcję?  

 

 

 

c) Określ swoje stanowisko (za lub przeciw) wobec opisanej metody w zwi ązku z 

wykorzystaniem w niej zwierząt laboratoryjnych. Podaj jeden argument uzasadniający Twoją 

opinię. 

 

 

 

ZADANIE 2. (3pkt)  

Schemat przedstawia budowę chloroplastu. 

 

 
a) Nazwij elementy budowy chloroplastu oznaczone na schemacie literami od Ado I  

b) Napisz, które biorą udział w fazie jasnej i ciemnej fotosyntezy . 

 

 

 

 

c) Napisz, które spośród oznaczonych na schemacie elementów świadczą o niezależności tego 

organellum komórkowego. 
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ZADANIE 3. (5pkt)  

Schemat przedstawia cykl Calvina. 

 

 
 

a) Zapisz nazwy substancji oznaczonych na schemacie cyframi od 1 do 4. 

b) Opisz jakie mogą być dalsze losy aldehydu 3-fosfoglicerynowego, który jest produktem tego cyklu 

reakcji (podaj przynajmniej jeden przykład wykorzystania tego produktu przez komórkę)  

 

 

 

 

 

c) Opisz jaką rolę odgrywa cykl Calvina w dynamice ekosystemów   

 

 

 

 

 

ZADANIE 4. (2pkt) 

Uczeń sprawdzał siłę kiełkowania 2-, 4- i 6-letnich nasion traw. Obliczał według wzoru: 

 

 liczba nasion, które wykiełkowały  

siła kiełkowania =------------------------------------------------ *100% 

ogólna liczba nasion 

 

Wyniki przedstawił na wykresie: 

 
a) Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia. 

 

 

 

 

b) Napisz jeden wniosek wynikający z przedstawionych wyników obserwacji. 
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c) Korzystając z przedstawionych wyników, określ wiek nasion użytych do badań, wiedząc, że tylko 

50% z nich wykiełkowało. 

 

 

 

 

d) Napisz w jakich warunkach powinny być przechowywane nasiona by nie minimalizować utratę siły 

kiełkowania 

 

 

 

 

e) Określ jakiego rodzaju owoc produkują trawy  

 

 

 

 

ZADANIA 5. (5pkt) 

Podstawą funkcjonowania ekosystemu jest obieg materii i przepływ energii. 

a) Wyjaśnij, dlaczego energia nie krąży w ekosystemie, tylko przepływa przez ekosystem. 

 

 

 

 

b) Zilustruj obieg materii w przyrodzie uzupełniając poniższy schemat wpisując odpowiednie określenia:  

związki organiczne, związki nieorganiczne, producenci, destruenci, konsumenci 

 

 

 

 

energia  

słoneczna 

 

 

 

 

c) Wyjaśnij dlaczego funkcjonowanie ekosystemu samowystarczającego i zrównoważonego wymaga stałego 

dopływu energii a nie wymaga dopływu materii. 

 

 

 

 

 

d) Określ, który z ekosystemów autotroficzny, czy heterotroficzny jest ekosystemem samowystarczającym.  

Odpowiedź uzasadnij.  
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ZADANIE 6. (6pkt) 

Schemat przedstawia przemiany aminokwasów aromatycznych w organizmie i towarzyszące im genetycznie 

uwarunkowane blokady szlaków metabolicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Z poniżej podanych wybierz te choroby genetyczne, które są wywołane blokadami szlaków 

metabolicznych w miejscach, oznaczonych na schemacie cyframi 1 i 4: 

alkaptonuria, fenyloketonuria, kretynizm tarczycowy, albinizm, tyrozynoza. 

 

b) Wyjaśnij, na czym polega zablokowanie (blokada) szlaku metabolicznego. 

 

 

 

ZADANIE 7. (3pkt)  

Mięśnie szkieletowe człowieka to mięśnie poprzecznie prążkowane.  

a) Opisz jak odróżnić te mięśnie w obrazie mikroskopowym od innych typów mięśni.  

 

 

 

 

c) Z którego listka zarodkowego rozwijają się te mięśnie?  

 

 

b) Napisz dlaczego w komórkach tych mięśni występują duże ilości glikogenu.  

 

 

 

ZADANIE 8. (3pkt) 

W skórze występują liczne gruczoły pochodzenia naskórkowego. Należą do nich m.in. gruczoły potowe. Pot 

- ich wydzielina podobna w składzie do moczu uwalniana jest zależnie od warunków. 

a) Wymień cztery sytuacje, w których może nastąpić wzmożone wydzielanie potu.  

 

 

 

 

b) Wskaż, jaką funkcję pełni wydzielany przez gruczoły pot.  

 

 

 

c) Czy w sytuacji, w której się właśnie znajdujesz, proces sekrecji potu wzrósł, czy zmniejszył się — 

odpowiedź uzasadnij. 
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ZADANIE 9. (4pkt) 

Rozgwiazdy są nieproszonymi gośćmi w hodowlach ostryg, stąd niektórzy hodowcy ostryg pozbywają się 

rozgwiazd tnąc je na kawałki i wyrzucając do morza.  

a) Mając na uwadze, że rozgwiazdy potrafią rozmnażać się bezpłciowo. wyjaśnij, czy działanie 

hodowców ostryg jest rozsądne. 

 

 

 

 

 

b) Przyporządkuj wymienione w tekście powyżej zwierzęta do odpowiednich grup systematycznych. 

 

c) Z poniższego zestawu cech rozgwiazd i ostryg wybierz te, które są charakterystyczne wyłącznie dla 

ostryg: 

A. oddychają skrzelami 

B. są zdolne do regeneracji 

C. prowadzą osiadły tryb życia 

D. są wolnożyjącymi drapieżnikami 

E. mają szkielet zewnętrzny 

F. w odżywianiu wykorzystują filtrację 

 

 

 

 

ZADANIA 10. (3pkt) 

Stałocieplność (homoiotermia) organizmu to zdolność do zachowania równowagi między ciepłem 

traconym a wytwarzanym przez organizm. Człowiek posiada zdolność do termoregulacji. 

Wymień po trzy mechanizmy pozwalające utrzymać stałą ciepłotę ciała, gdy: 

 

temperatura środowiska zewnętrznego przekracza +40°C, 

a organizm narażony jest na   przegrzanie.                                                                  

temperatura środowiska zewnętrznego przekracza -

20°C, a organizm narażony jest na wyziębienie. 

 

 

 

ZADANIE 11. (2pkt)  

Na rysunku przedstawiony jest układ trawienny człowieka. 

 

a) Wskaż te oznaczenia cyfrowe, które przedstawiają gruczoły 

trawienne przewodu pokarmowego. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Który z wymienionych gruczołów pełni podwójną rolą — określ jaką? 
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ZADANIE 12. (3pkt) 

Do lekarza zgłosiło się trzech pacjentów. Każdy z nich uskarżał się na odmienne objawy: 

Pacjent I - wskazał pękające boleśnie kąciki ust i obrzęki błon śluzowych jamy ustnej;  

Pacjent II - narzekał na krwawe zasinienia na ciele i krwawienia dziąseł podczas codziennego mycia zębów; 

Pacjent III - uskarżał się na wypadanie włosów i nadmierne łuszczenie naskórka. Diagnoza lekarz brzmiała: 

awitaminozy. 

Wskaż, jakimi pokarmami powinni odżywiać się wymienieni pacjenci i jakich brakuje im witamin? 

a) czarna porzeczka, kiszona kapusta, papryka, ziemniaki; 

b) drożdże, mięso, wątroba zwierzęca; 

c) mleko, jajka, kiełki zbóż, nasiona roślin strączkowych. 

Odpowiadając używaj oznaczeń literowych. 

 

 

ZADANIE 13. (4pkt) 

Na schemacie przedstawiono transport substancji przez błonę plazmatyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazwy sposobów transportu substancji przez błony plazmatyczne przedstawione na schemacie 

A, B, C. Wyjaśnij ich istotę. 

 

 

 

 

b) Określ, którym sposobem transportu pobierane są sole mineralne. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 14. (4pkt) 

Ilość, skład i właściwości moczu mają działanie diagnostyczne. Poniżej w kolumnie A podano kilka przykładów 

danych dotyczących składu moczu, świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a w 

kolumnie B nazwy chorób. 

Kolumna A Kolumna B 

I obecność białek i hemoglobiny   A)   anuria 

 ...................................    B)   stany zapalne nerek, uszkodzenia kłębuszków nerkowych 

II zbyt duża ilość wydalanego moczu   C)   moczówka prosta 

III obecność cukru i ciał ketonowych       D)  cukrzyca 

 

a) Połącz w pary nazwy chorób, z odpowiednimi dla nich danymi dotyczącymi 

ilości i składu moczu: 

I…………………………..II ................ ………………..III ……………………….  

b) Podaj dwa zalecenia, które należy stosować w trosce o właściwe funkcjonowanie układu 

wydalniczego. 
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ZADANIE 15. (2pkt) 

Schemat przedstawia zależność pomiędzy oddychaniem komórkowym zachodzącym w mitochondriach a 

fotosyntezą zachodzącą w chloroplastach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wskaż dwa przykłady powiązania fotosyntezy z oddychaniem tlenowym. 

 

 

 

b) Jakie cechy procesów przedstawionych na rysunkach pozwalają określić te procesy jako anaboliczne i 

kataboliczne   

 

 

c) Podaj przykład komórki roślinnej, w której nie zachodzą procesy fotosyntezy  

 

 

d) Według teorii endosymbiotycznej mitochondria i chloroplasty to struktury półautonomiczne, które są 

potomkami dawnych bakterii. Podaj przynajmniej 2 cechy świadczące o ich endosymbiotycznym 

pochodzeniu. 

 

 

 

 

 

 

e) Czy przy braku tlenu komórki roślinne potrafią oddychać beztlenowo? W jakich warunkach może mieć 

problemy z dostępem do tlenu?   

 

 

 

ZADANIE 16. (2pkt) 

W każdej komórce organizmu, która ulega procesowi apoptozy (zaprogramowanej śmierci) zachodzi szereg zmian 

biochemicznych i morfologicznych Proces ten wymaga aktywacji wielu genów i syntezy rozlicznych białek. Komórka kurczy 

się, powstają ciałka apoptyczne, w których tkwią nieuszkodzone organelle komórkowe. Ciałka apoptyczne są następnie 

fagocytowane przez komórki żerne (makrofagi). Po komórce nie pozostaje najmniejszy ślad. Ta higieniczna śmierć komórki 

nie daje  żadnych przykrych konsekwencji dla otoczenia.  

 

a) Na podstawie tekstu określ, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. 

 P/F 

1. Apoptoza jest naturalnym procesem unicestwienia komórki  

2. Proces apoptozy wymaga nakładu energii  

3. Apoptoza powoduje powstanie stanu zapalnego w organizmie  

b) Określ przynależność makrofagów do odpowiedniego rodzaju elementów morfotycznych krwi 

 

 

 

 

c) Które z poniższych rodzajów komórek mają zdolność do fagocytozy 

A. limfocyty B 

B. granulocyty zasadochłonne (bazofile) 

C. limfocyty T 

D.  granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) 
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d) Uzupełnij zdanie dotyczące makrofagów: Makrofagi wytwarzane są głownie w ………………………jako monocyty,  

 

które po przekształceniu opuszczają krew i dzięki zdolności do ………………………….. docierają do miejsc w tkankach, 

gdzie mogą fagocytować i niszczyć drobnoustroje. 

 

e) Makrofagi produkują wysoce reaktywne formy tlenu z niesparowanym elektronem (tzw. wolne rodniki). W jakim 

celu to robią? 

 

 

 

 

f) Wyjaśnij, na czym polega związek funkcjonalny makrofagów z układem odpornościowym. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 17. (4pkt) 

Organizmy są w różnym stopniu wrażliwe na wahania zawartości wody. Najbardziej odporne na niedobór wody są 

kserofity, które dobrze znoszą odwodnienie do 25%, a giną dopiero po utracie ponad 90% wody. Poniższe 

wykresy przedstawiają tolerancję trzech rodzajów organizmów na wahania wody w środowisku. 

 

 

 

a) Napisz, który z tych wykresów mógłby obrazować zakres tolerancji kserofita na wahania wody w 

środowisku. Odpowiedź swą krótko uzasadnij. 

 

 

 

 

 

b) Podaj dwa przykłady kserofitów. 

 

 

 

ZADANIE 18. (3pkt) 

Przyporządkuj poszczególnym lukom (oznaczonym od A do F) w przytoczonym tekście wyrazy wybrane z 

poniższej listy tak, żeby tekst był poprawny pod wzglądem biologicznym. 

Lista wyrazów: hormony, zużywają się, przestrzenne, substrat, nie zużywają się, produkt, centrum aktywne, 

aktywatory, obniżają, chemiczne, centrum reaktywne, katalizatory, podwyższają.  

Czynnikami umożliwiającymi szybkie zachodzenie reakcji chemicznych w organizmach są enzymy. Spełniają 

one rolę  ………..A  które w wyniku reakcji nie zmieniają się i ………..B…………. ale  

………………….C ……..… energię aktywacji reagujących substancji. Warunkiem zajścia procesu 

enzymatycznego jest połączenie się składnika białkowego enzymu z ..………….D..……….. za pomocą tzw. 

centrum…………….E…………….Wytworzenie kompleksu może nastąpić wtedy, kiedy dojdzie do 

……………..F dopasowania obu substancji. Enzymy nie działają pojedynczo - produkt działania jednego z 

nich wchodzi do reakcji katalizowanej przez inny enzym. 
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ZADANIE 19. (3pkt) 

Schematy przedstawiają typy połączeń naczyń włosowatych w układzie krwionośnym. 

 
Na podstawie analizy schematu uzupełnij tabelę. 

 

 Typ połączenia Przykład narządu, w którym występuje to połączenie 

A   

B   

C   

 

 

ZADANIE 20. (3pkt) 

Schemat przedstawia regulację poziomu glukozy we krwi człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Uzupełnij schemat, wpisując w miejscach b i c nazwy hormonów, zaś w a i d działanie hormonów 

uczestniczących w regulacji poziomu glukozy we krwi człowieka. 

 

b) Wyjaśnij dlaczego zbyt wysoki poziom glukozy we krwi może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka 

 

 

ZADANIE 21. (8pkt) 

WHO ocenia, że na gruźlicę co roku zapada około 10 mln ludzi, a około 2 mln z nich umiera. Jest ona, obok AIDS i malarii, 

jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób zakaźnych. W skali świata chorych przybywa w tempie 1-2% rocznie. W tabeli 

przedstawiono dane o zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 1960-2000 w trzech wybranych grupach wiekowych. 

 

Rok Wiek chorych (w latach) 

0-14 20-44 45-64 

1960 16580 37244 22746 

1970 1273 18440 13001 

1980 573 11358 8434 

1990 225 6682 5818 

2000 103 241 4221 

 

a) Określ tendencję zmian w zapadalności na gruźlicę w latach 1960-2000 oraz wymień grupę wiekową, w której 

tendencja ta jest najmniej widoczna. 

 

 

 

 

 

b) Podaj nazwę układu i nazwę narządu w organizmie człowieka, który w największym stopniu jest atakowany przez 

prądki gruźlicy. 
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c) Wymień 2 czynniki, które sprzyjają szerzeniu się gruźlicy 

 

 

 

 

d) Przyporządkuj rodzaj patogenu do wywoływanej przez niego choroby: 

I. wirus     A. malaria 

II. bakteria    B. AIDS 

III. zarodziec (pierwotniak)   C. gruźlica 

     D.  choroba Creutzfelda-Jacoba 

 

e) Podaj 2 metody zapobiegania gruźlicy 

 

 

 

 

f) Wyjaśnij przyczynę braku skuteczności antybiotyków i szczepień przeciwko gruźlicy 

 

 

 

 

 

ZADANIE 22. (3pkt) 

a) Wskaż terminy, które powinny być umieszczone w wolnych miejscach w tekście 1, 2,  3 oraz 

4, korzystając z zamieszczonych niżej propozycji. 

Gigantyzm jest efektem ........ …1….………. przysadki mózgowej………………2……………..Akromegalia 

jest spowodowana .......... ……3 ..................................... przysadki mózgowej………….4……………….  

Propozycje: 

Nadczynność, niedoczynność, w okresie wzrostu organizmu, w rozwoju zarodkowym, po okresie wzrostu. 

b) Opisz rolę przysadki mózgowej w regulacji hormonalnej    

 

 

 

 

ZADANIE 23. (4pkt) 

Pierwszy etap rozwoju zarodkowego (bruzdkowanie) charakteryzuje się częstymi podziałami komórkowymi. 

Między kolejnymi podziałami dochodzi do wzmożonej syntezy między innymi DNA i białek. 

a) Podaj, dzięki jakiemu procesowi, mimo wzmożonej syntezy DNA, komórki zarodka pozostają 

dipoidalne. 

 

 

b) Określ miejsce w drogach rodnych ssaka łożyskowego (w tym człowieka), w którym zachodzi 

wymieniony etap rozwoju zarodkowego oraz nazwę stadium rozwojowego zarodka które powstaje w 

wyniku bruzdkowania 

 

 

 

c) Dokończ zdanie zaznaczając odpowiednią odpowiedź i jej wyjaśnienie. Jeżeli na bardzo wczesnym, 

dwukomórkowym etapie bruzdkowania, nastąpi całkowite oddzielenie się od siebie komórek zarodka to 

rozwiną się z nich: 

A. jednakowe osobniki 

ponieważ pochodzą z 

1. jednej zapłodnionej komórki jajowej 

B. niejednakowe osobniki 
2. dwóch zapłodnionych komórek jajowych 

3. różnych komórek tego samego zarodka 

 

d) Zaznacz nazwę choroby, na którą może zachorować matka i wyjaśnij, dlaczego we wczesnych etapach 

rozwojowych zarodka jest ona dla niego najbardziej niebezpieczna. Podaj przykład jej profilaktyki. 

A. polio 

B. różyczka 

C. AIDS 

D. grypa 
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ZADANIE 24. (2pkt) 

W płucach zachodzi wymiana gazów między powietrzem wypełniającym pęcherzyki płucne a krwią, która 

przepływa w oplatających je naczyniach włosowatych. Ciśnienie parcjalne (cząsteczkowe) składników 

powietrza oblicza się wg wzoru: 

 
gdzie: 760 mm Hg - ciśnienie atmosferyczne 

?% - procentowa zawartość gazu w mieszaninie gazów 

Wykorzystując poniżej załączoną tabelę, oblicz ciśnienie parcjalne tlenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz Powietrze 

atmosferyczne 

(wdychane) 

Powietrze 

pęcherzykowe 

Tlen 

Dwutlenek węgla  

Azot i gazy szlachetne 

Para wodna 

20,93% 

0,03% 

79,04%  

1% 

13,6%  

5,3%  

74,9%  

6,2% 
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ZADANIE 1.  

a) odporność nabyta, sztuczna, swoista 

b) limfocyty B i Th   

c) Przykłady argumentów: 

• Za - metoda ważna w badaniu białek odpornościowych. 

• Przeciw — metoda niewskazana ze względu na cierpienia zwierząt, wykorzystywanych w badaniach. 

 

ZADANIE 2.   

a) A – zewnętrzna błona biologiczna, B – wewnętrzna bona, C – ziarno skrobi, D – krople tłuszczu, E – rybosom, 

F- grana, G – tylakoid, H – nuklosom (DNA) 

b) F — grana — faza jasna. I - stroma - faza ciemna. 

c) DNA i rybosomy 

 

ZADANIE 3. 

a)  1 - ATP (3 ATP); 2 ADP (3 ADP) + Pi (3 Pi). 3 - NADPH2 (6 NADPH2): 4 - NADP (6 NADP). 

b) służy do produkcji glukozy, ale także kwasów tłuszczowych 

c) w cyklu Calvina ze związków nieorganicznych (CO2 i H2O) przy udziale energii tworzą się związki 

organiczne wykorzystywane później na różnych poziomach troficznych. 

 

ZADANIE 4. 

a)  Przykłady: 

• Czy siła kiełkowania nasion zależy od ich wieku? 

• Czy siła kiełkowania nasion maleje wraz z ich wiekiem? 

• Badanie zależności siły kiełkowania nasion od ich wieku. 

• Wpływ wieku nasion na ich siłę kiełkowania. 

• Jaki wpływ na siłę kiełkowania nasion ma ich wiek? 

b) Przykłady: 

• Wraz z wiekiem nasion maleje ich siła kiełkowania. 

• Im starsze nasiona, tym ich siła kiełkowania jest mniejsza. 

c) Przykłady: - Do badań użyto nasion 5-letnich, -  Nasiona 5-letnie. 

d) Powinny być przechowywane w chodnym i suchym pomieszczeniu 

e) ziarniak 

    

ZADANIE 5.  

a) Przykład odpowiedzi: 

• Do ekosystemu energia dopływa w postaci światła, przy przechodzeniu przez poziomy troficzne (jako energia 

chemiczna) część ulega rozproszeniu w postaci ciepła. 

• Wytworzone ciepło nie jest energią użyteczną biologicznie (nie może być ponownie wykorzystane przez 

organizmy, również producentów). 

b) po lewej producenci, po prawej destruenci, na górze konsumenci, na dole związki nieorganiczne 

c) Ekosystem wymaga stałego dopływu energii, gdyż część energii jest tracona z ekosystemu w postaci ciepła. Materii 

nie ubywa, gdyż krąży ona w systemie zamkniętym 

d) W ekosystemie autotroficznym występują producenci którzy produkują przy udziale światła materię organiczną, 

dlatego jest samowystarczalny. Ekosystem heterotroficzny wymaga stałego dopływu z zewnątrz energii w postaci 

materii organicznej. 

 

ZADANIE 6.  

a) I - fenyloketonuria.; 4 — kretynizm tarczycowy. b) Blokada szlaku metabolicznego polega  na przerwaniu ciągu 

reakcji w komórkach jako wynik braku enzymu katalizującego to przekształcenie. 

 

ZADANIE 7.  

a) silnie wydłużone, walcowate, wielojądrzaste komórki. Jądra rozmieszczone obwodowo. Inne komórki 

mięśniowe posiadają tylko jedno jądro lub 2 jądra umieszczone centralnie. 

b) mezoderma 

c) Przykład: Podczas skurczów mięśnia znaczne zapotrzebowanie na ATP jest pokrywane ze wzmożonego 

oddychania przebiegającego w tym narządzie. Substratem energetycznym jest zgromadzony w mięśniach 

glikogen. Glikogen zostaje rozłożony do glukozy, która utlenia się do kwasu pirogronowego, a przy dostępie 
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tlenu - do CO2 i H2O, uwalniając energię do pracy mięśnia. 

 

ZADANIE 8.  

•  wysiłek fizyczny, podwyższona temperatura ciała (np. choroba), stany emocjonalne, czynniki klimatyczne 

(np.  otoczenie, wilgotność, ruchy powietrza itp.) 

• wydalanie, wydzielanie, termoregulacja, znaczenie ochronne (uniemożliwia rozwój mikroorganizmów) 

• wzrósł, ze względu na stan emocjonalny (stres pobudza układ autonomiczny zawiadujący pracą gruczołów 

potowych) 

 

ZADANIE 9.  

a) rozgwiazdy rozmnażają się poprzez regenerację, stąd cięcie ich na kawałki może zwiększać ich 

liczebność 

b) Rozgwiazda Gromada: Rozgwiazdy Typ: szkarłupnie; Ostryga Gromada: Małże Typ: Mięczaki 

c) E i F 

 

ZADANIE 10.  

•  ochrona przed przegrzaniem wydzielanie potu, szybka wentylacja płuc, parowanie przez skórę, wydalanie 

moczu, wypróżnianie, promieniowanie, przewodzenie itp. 

• ochrona przed oziębieniem termogeneza (dreszcze), pobudzenie brunatnej tkanki tłuszczowej pod wpływem 

zimna, zwiększenie grubości warstwy izolacyjnej powietrza (np. jeżenie włosów), skurcz naczyń 

krwionośnych 

 

ZADANIE 11.  

10,8,5, trzustka (5), ponieważ jest gruczołem trawiennym (produkuje enzymy trawienne) oraz wydzielania 

wewnętrznego (produkuje hormony) 

 

ZADANIE 12. Pacjent I – b; brak witaminy B2 , Pacjent II – a; brak witaminy C, Pacjent III – c; brak witaminy H 

(biotyny) 

ZADANIE 13.  

a) A — dyfuzja prosta zachodzi zgodnie z gradientem stężeń. B - dyfuzja wspomagana - odbywa się zgodnie z 

gradientem stężeń, lecz transport wspomagany jest przez nośniki. C - transport aktywny - odbywa się 

wbrew gradientowi stężeń, wymaga jednak nakładu energii. 

b) na zasadzie transportu aktywnego. 

  

 

ZADANIE 14.   

   a)  I-B II-C, Ill-D. 

b)  Przykłady: 

• Unikanie przeziębień okolicy lędźwiowej. 

• Utrzymywanie w czystości zewnętrznych narządów wydalniczych. 

• Nie nadużywanie alkoholu. 

 

ZADANIE 15.  

a) Przykład: Do syntezy związków organicznych w procesie fotosyntezy wykorzystywany jest dwutlenek węgla, 

który jest produktem oddychania. Oddychanie wykorzystuje jako substraty produkty fotosyntezy - tlen i 

zredukowane związki organiczne, z których uwalnia energię. 

b) chloroplasty produkują energię i związki organiczne więc są to procesy anaboliczne, w mitochondriach 

następuje rozkład substancji organicznych w celu uzyskania energii, zatem jest to proces kataboliczny 

c) komórki, które nie mają chloroplastów, np. komórki tkanki spichrzowej 

d) zawierają własny materiał genetyczny DNA i RNA, w odpowiednim medium (pożywce) potrafią żyć przez 

pewien czas poza komórką eukarionta. 

e) tak oddychają beztlenowo. Gdy zamknięte są aparaty szparkowe, co ma chronić przed nadmierną transpiracją 

(w warunkach suszy i wysokiej temperatury). 

 

ZADANIE 16. Przykłady: 

a) 1-P, 2- P, 3-F 

b) leukocyty 

c) B, D 

d) szpiku kostnym, poruszania się – pełzania 
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e) „bombardują” błony komórkowe bakterii w celu ich peforacji 

f) makrofagi mają zdolność do prezentowania antygenów na swojej powierzchni, produkują interleukiny i 

interferon oraz fagocytują patogenty na różnych etapach reakcji odpornościowej 

 

ZADANIE 17.  

a) wykres I. Przykład: Ponieważ ten wykres dotyczy organizmu, który żyje w środowisku o najmniejszej 

zawartości wody.  

b) Przykłady: żarnowiec miotlasty, macierzanka piaskowa, agawa, aloes, rozchodnik, kaktus, wilczomlecz. 

 

ZADANIE 18.  

Poprawne odpowiedzi: A - katalizatorów,  B -  nie zużywają się, C - obniżają, D - substratem, E - aktywnego, F - 

przestrzennego. 

 

ZADANIE 19  

 - zwykła sieć kapilarna, np. pęcherzyki płucne., B - układ wrotny, np. wątroba, C - sieć dziwna, np. nefron w 

nerce. 

 

ZADANIE 20.  

a) Przykład: b - glukagon, c - insulina. a - uwalnianie glukozy z wątroby, d - wiązanie glukozy w glikogen w 

wątrobie. 

b) glukoza doskonale rozpuszcza się w wodzie. Jej duże stężenie we krwi powoduje problemy z utrzymaniem 

równowagi osmotycznej 

 

ZADANIE 21. 

a) W latach 1960-2000 nastąpił wyraźny spadek zachorowań na gruźlicę, ale najsłabiej widać tą tendencję 

wśród 45-65 latków 

b) układ oddechowy- płuca  

c) niedożywienie, inne choroby sprzyjające osłabieniu organizmu, nabycie odporności przez prądki na 

antybiotyki 

d) I-B, II-C, III-A 

e) szczepienia, badania profilaktyczne, szczególnie wśród osób o zwiększonym ryzyku 

f) szybkie tempo mutacji prątków i nabywanie oporności na antybiotyki 

 

 

ZADANIE 22.  

a) 1 - nadczynności, 2 - w okresie wzrostu organizmu. 3 - nadczynnością, 4 - po okresie wzrostu.  

b) przysadka mózgowa kontroluje funkcje wielu innych gruczołów dokrewnych (nadnercza, tarczyca, 

gonady). Reguluje procesy przemiany materii i kontroluje gospodarkę wodną. 

 

ZADANIE 23.  

a) ponieważ dzielą się mitotycznie,  

b) morula/blastula, jajowód,  

c) A.1,  

d) różyczka, ponieważ może zaburzać podziały komórkowe, szczepienia dziewcząt zanim wejdą w 

okres rozrodczy lub przejście choroby. 

 

ZADANIE 24.  

Ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu wdychanym:  

760 mmHg x 20,93%/100%=159,068 mmHg 

 

Ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu pęcherzykowym:  

760 mmHg x 13,6%/100%=103,36 mmHg 

 


