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   Fizjologia I 
 

ZADANIE 7. (2 pkt)  

Na rysunkach przedstawiono dwa zestawy doświadczalne, które przygotowali uczniowie w celu zbadania zjawiska osmozy. 

Dwa lejki napełnili 50% roztworem glukozy i szczelnie zamknęli celofanem. Dwie zlewki wypełnili zimną wodą. Do drugiej 

zlewki dodali dwie łyżki mąki ziemniaczanej (skrobi) i zawartość intensywne wymieszali. W zlewkach umieścili lejki z 

roztworem glukozy, zaznaczając poziom cieczy w rurkach. Po kilku minutach zaobserwowali, że w obydwu zestawach 

doświadczalnych poziom roztworu glukozy w rurkach lejków podnosił się w podobnym tempie. 

 

 
 

a) Sformułuj problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia. 

 

 

b) Na podstawie wyniku doświadczenia wyjaśnij, dlaczego rośliny magazynują skrobię a nie glukozę. 

 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt)  

Tlenek węgla(II) – czad – jest gazem śmiertelnie trującym dla człowieka, natomiast owady mogą prawidłowo funkcjonować 

także wówczas, gdy w otaczającym je powietrzu znajduje się aż 50% czadu, o ile zawiera ono odpowiednią ilość tlenu. 

Wyjaśnij, dlaczego czad nie jest gazem trującym dla owadów. 

 

 

 

ZADANIE 9. (2 pkt)  

Jedną z metod zapobiegania nawracającym infekcjom bakteryjnym jest stosowanie autoszczepionki, zwanej inaczej szczepionką 

własną. Zawiera ona martwe drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenie, które mają pobudzić do działania układ 

odpornościowy chorego, od którego wcześniej pobrano wymaz. Najczęściej podaje się ją w formie 

podskórnych zastrzyków. Zwolennicy tej metody twierdzą, iż autoszczepionka, w odróżnieniu od kuracji antybiotykowej, nie 

powoduje niekorzystnych następstw w organizmie człowieka. Z kolei przeciwnicy przestrzegają przed możliwymi reakcjami 

alergicznymi. Na podstawie: www. dooktor.pl [dostęp z dnia 10.12.2012] 

a) Określ, czy autoszczepionka stymuluje w organizmie odporność swoistą, czy nieswoistą. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, na czym polega specyficzność w działaniu autoszczepionki. 
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ZADANIE 10. (3 pkt)  

Głównym produktem azotowej przemiany materii w organizmie człowieka jest wytwarzany w wątrobie mocznik, który – 

transportowany przez krew – jest ostatecznie wydalany przez nerki. Badanie poziomu mocznika we krwi wykorzystuje się w 

diagnozowaniu niektórych schorzeń. 

a) Zaznacz schemat, który we właściwej kolejności przedstawia wybrane etapy drogi transportu mocznika przez układ 

krwionośny. 

A. wątroba  → żyła wrotna → żyła główna → prawy przedsionek serca → płucny obieg krwi → aorta → tętnica nerkowa 

 → nerki 

B. wątroba → żyła wątrobowa → żyła główna → lewy przedsionek serca → płucny obieg krwi → tętnica nerkowa 

 → nerki 

C. wątroba → żyła wątrobowa → żyła główna → prawy przedsionek serca → duży obieg krwi → aorta → żyła nerkowa 

 → nerki 

D. wątroba → żyła wątrobowa → żyła główna → prawy przedsionek serca → płucny obieg krwi → aorta → tętnica 

 nerkowa → nerki 

 

b) Określ, które z wymienionych przyczyn mogą podwyższyć, a które – obniżyć normalne stężenie mocznika we krwi. 

Wstaw w odpowiednie miejsca tabeli znak X. 

Przyczyna Podwyższenie Obniżenie 

Niewydolność nerek   

Niedobór białek w diecie   

Zbyt wysoki katabolizm białek w organizmie   

Uszkodzenia wątroby   

Odwodnienie organizmu   

 

 

ZADANIE 11. (2 pkt)  

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała – immunoglobuliny klasy IgG. Ta cząsteczka składa się z 

połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych: • dwóch takich samych łańcuchów ciężkich 

• dwóch takich samych łańcuchów lekkich. Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką 

zmiennością struktury – każdy rodzaj przeciwciała ma w tym obszarze inną strukturę przestrzenną, natomiast fragment Fc jest 

stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie. 

 

 
 

a) Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy określ rolę fragmentu Fab i rolę fragmentu Fc tego 

przeciwciała. Wybierz odpowiedź spośród 1.–3. i wpisz w wyznaczone miejsce. 

Fragment Fab …………… 

Fragment Fc …………….. 

1. wiąże się specyficznie z określonymi antygenami. 

2. łączy się z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał. 

3. przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego. 

 

b) Podaj liczbę mostków disiarczkowych, które stabilizują 4-rzędową strukturę przedstawionej immunoglobuliny. 

c) Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–4. 

Przeciwciała są zawarte w 

A. szczepionce,  

której podanie wywołuje odporność 

1. czynną naturalną. 

2. czynną sztuczną. 

B. surowicy odpornościowej, 3. bierną naturalną. 

4. bierną sztuczną. 
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ZADANIE 12. (2 pkt)  

Transport substancji do i z komórki odbywa się przez jej błonę komórkową. Na rysunku przedstawiono przykład organizmu 

jednokomórkowego (pełzaka).  

 
 

Dla każdej z wymienionych na rysunku substancji ustal kierunek transportu (wydalanie i/lub wchłanianie), odpowiednio 

dorysowując strzałkom brakujące groty. 

 

 

 

ZADANIE 13. (3 pkt)  

Kwas abscysynowy (ABA) jest wytwarzany w liściach rośliny w warunkach niedoboru wody w glebie i stymuluje zamykanie 

się aparatów szparkowych, co wpływa na proces transpiracji. Przygotowano cztery zestawy doświadczalne A–D (po trzy próby 

w każdym), do których użyto pędów lilaka z liśćmi o jednakowej wielkości. Liście lilaka w dwóch zestawach opryskano 

syntetycznym kwasem abscysynowym (ABA), a w dwóch – pozostawiono bez oprysku. Następnie po dwa zestawy (z opryskiem 

i bez oprysku ABA) umieszczono w warunkach niskiej (20%) i wysokiej (90%) wilgotności powietrza, w temperaturze 25 ºC i 

w równomiernym oświetleniu. Podczas doświadczenia co 10 minut odczytywano z podziałki poziom wody w kapilarach. Na 

rysunku przedstawiono jeden z przygotowanych zestawów, a w tabeli – schemat przebiegu doświadczenia. 

 

 
 

a) Wybierz spośród A–D i zaznacz dwa poprawnie sformułowane problemy badawcze przedstawionego doświadczenia. 

A. Wpływ kwasu abscysynowego na transpirację w liściach lilaka w warunkach różnej wilgotności powietrza. 

B. Czy wilgotność powietrza i oprysk ABA mają wpływ na transpirację wody? 

C. Czy kwas abscysynowy stymuluje zamykanie się aparatów szparkowych lilaka niezależnie od wilgotności powietrza? 

D. Czy na skutek oprysku ABA zwiększy się transpiracja u lilaka? 

b) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe 

określenie. 

Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / 

badawczy) dla (zestawu A / zestawu B / zestawu C). 

c) Określ, w którym z zestawów doświadczalnych: A, B, C czy D, będzie można po dwóch godzinach zaobserwować 

największy ubytek wody w kapilarach. Wyjaśnij wynik uzyskany w tym zestawie, uwzględniając w odpowiedzi proces 

transpiracji. 

Zestaw doświadczalny: ………… . 

Wyjaśnienie:
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ZADANIE 14. (3 pkt)  

Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie – krzywe wysycenia tych dwóch 

białek tlenem w zależności od ciśnienia parcjalnego tego gazu. 

 

 
a) Określ, które z wymienionych w tabeli cech dotyczą budowy przedstawionych białek, wstawiając znak X w 

odpowiedniej kolumnie. Uwaga: niektóre cechy mogą być wspólne dla obu cząsteczek 

 

  Hemoglobina Mioglobina 

1. Jest białkiem złożonym   

2. Ma strukturę czwartorzędową   

3. Może przyłączyć 4 cząsteczki tlenu   

 

b) Podaj, w której tkance w organizmie człowieka występuje mioglobina i jaką funkcję pełni. 

 

 

c) Określ, która krzywa na wykresie (1. czy 2.) przestawia właściwości mioglobiny. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

ZADANIE 15. (2 pkt)  

Stała Michaelisa-Menten (KM) to takie stężenie substratu (dla określonego stężenia enzymu), przy którym reakcja 

enzymatyczna osiąga połowę prędkości maksymalnej. Stałą tę uznaje się za orientacyjną miarę powinowactwa enzymu do 

substratu, ponieważ w przypadku większego powinowactwa następuje wysycenie enzymu substratem przy jego niższym tężeniu. 

W doświadczeniu badano zależność szybkości reakcji enzymatycznej od stężenia substratu – dla enzymu bez obecności związku 

X oraz dla enzymu w obecności związku X. Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie.  

 
 

a) Wybierz prawidłową interpretację wyników doświadczenia i jej uzasadnienie. 

A. Związek X jest inhibitorem tego enzymu, ponieważ w jego obecności powinowactwo enzymu do substratu zwiększyło 

się. 

B. Związek X jest inhibitorem tego enzymu, ponieważ w jego obecności powinowactwo enzymu do substratu zmniejszyło 

się. 

C. Związek X jest aktywatorem tego enzymu, ponieważ w jego obecności powinowactwo enzymu do substratu zwiększyło 

się. 

D. Związek X jest aktywatorem tego enzymu, ponieważ w jego obecności powinowactwo enzymu do substratu    

zmniejszyło się. 

b) Korzystając z informacji przedstawionych na wykresie, wyjaśnij, dlaczego wartość Vmax tej reakcji nie zmienia się w 

obecności związku X. 
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ZADANIE 16. (4 pkt)  

Złocień ogrodowy jest rośliną krótkiego dnia, a koniczyna łąkowa to roślina długiego dnia. Przeprowadzono doświadczenie 

dotyczące warunków oświetlenia wpływających na kwitnienie tych roślin przy podaniu lub bez podania gibereliny. Schemat 

doświadczenia przedstawia tabela. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że podanie gibereliny przyspiesza 

kwitnienie rośliny długiego dnia w optymalnych dla niej warunkach fotoperiodu. 

 

 
 

a) Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia. 

 

b) Podaj numery grup roślin doświadczalnych odpowiadające poniższym opisom. 

Rośliny dnia krótkiego w warunkach fotoperiodu dnia długiego w obecności gibereliny – ........ . 

Rośliny dnia długiego w warunkach optymalnego dla nich fotoperiodu pod nieobecność gibereliny – ............. . 

c) Podaj numer grupy roślin doświadczalnych, w której uzyskano wynik świadczący o tym, że podanie gibereliny 

przyśpiesza kwitnienie rośliny długiego dnia w optymalnych dla niej warunkach fotoperiodu.  

Numer grupy roślin – ............. . 

 

d) Podaj, z którymi dwiema grupami roślin doświadczalnych należy porównać wynik uzyskany w wymienionej w 

poleceniu c) grupie, by uznać, że wynik ten jest efektem wpływu obu badanych czynników. 

Należy ten wynik porównać z wynikami roślin z grup o numerach – …….. . 

 

 

ZADANIE 17. (4 pkt)  

Podczas przechowywania bulw ziemniaka dochodzi do ubytku ich masy m.in. z powodu odwodnienia, kiełkowania i chorób 

wywoływanych rozmaitymi patogenami. W tabeli przedstawiono procentowy udział różnych przyczyn strat masy ziemniaków 

przechowywanych w temperaturach: 3 °C, 5 °C i 8 °C. 

 Udział w stratach masy ziemniaków [%] 

ubytków spowodowanych 

Temperatura przechowywania odwodnieniem kiełkowaniem chorobami 

5 °C 66 0 34 

3 °C 70 1 29 

8 °C 62 6 32 
Na podstawie: Z. Czerko, Straty ilościowe ziemniaków podczas przechowywania w różnych warunkach termiczno-wilgotnościowych, 

„Ziemniak Polski” 2010, nr 3, s. 44. 

 

a) Na podstawie danych z tabeli narysuj diagram jednosłupkowy, ilustrujący procentowy udział poszczególnych 

przyczyn strat masy ziemniaków w temperaturze 8 °C. 

 

 

 

 

 

 

b) Na podstawie analizy danych z tabeli sformułuj dwa wnioski dotyczące zależności pomiędzy udziałem różnych 

przyczyn strat masy ziemniaków a temperaturą ich przechowywania. 

 

 

c) Wiedząc, że bulwy ziemniaków ważone są wraz z ewentualnymi patogenami czy kiełkami, wyjaśnij, dlaczego 

kiełkowanie powoduje straty ich masy. 
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ZADANIE 18. (2 pkt)  

Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny przygotowany w celu zilustrowania właściwości błony komórkowej. 

 
 

a) Uzupełnij poniższe informacje – określ, jak po kilkunastu minutach zmieni się poziom cieczy w rurce w stosunku do 

zaznaczonego poziomu początkowego (podniesie się, obniży się), oraz podaj nazwę procesu, który jest przyczyną 

obserwowanej zmiany. 

Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce ......................................................................... . 

Nazwa procesu: .............................................................................................................. .............. 

 

b) Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3. 

Jeżeli w zlewce będzie znajdował się 15% wodny roztwór glukozy, a w kolbie z dnem wykonanym z błony 

półprzepuszczalnej – 10% wodny roztwór glukozy, to po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce 

A. obniży się, 

ponieważ 

1. ruch cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną jest możliwy tylko w jednym 

kierunku. 

B. podniesie się,  

2. cząsteczki glukozy będą przemieszczać się z roztworu o większym stężeniu do 

roztworu o mniejszym stężeniu. 

 

C. nie zmieni się, 
3. cząsteczki wody będą przemieszczać się z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu 

o większym stężeniu. 

 

 

ZADANIE 19. (2 pkt)  

Przykładem substancji magazynowanej w organizmie człowieka jest glikogen. Największe ilości tego polisacharydu znajdują się 

w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Jednak glikogen mięśniowy, mimo znacznej przewagi ilościowej nad glikogenem 

wątrobowym, nie stanowi głównej rezerwy węglowodanowej dla pozostałych narządów w organizmie człowieka. W tabeli 

przedstawiono przeciętną zawartość glikogenu wątrobowego i mięśniowego u osoby dorosłej. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wyjaśnij, z czego wynika niska, w porównaniu z wątrobą, zawartość procentowa glikogenu w mięśniach 

szkieletowych, chociaż gromadzą one dużo więcej tego cukru. 

 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego glikogen zmagazynowany w mięśniach szkieletowych nie stanowi głównej rezerwy 

węglowodanowej dla pozostałych narządów w organizmie człowieka. 

 

 

 

 

 

 

Glikogen Masa glikogenu [g] Udział masy glikogenu w masie 

gromadzących go narządów [%] 

 

wątrobowy 75 13 

mięśniowy 450 1,5 
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ZADANIE 20. (2 pkt)  

Większość płazów ginie w krótkim czasie po umieszczeniu w wodzie morskiej. Istnieje jednak wyjątek – żaba morska 

Fejervarya cancrivora, która we krwi zatrzymuje dużą ilość mocznika. Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, M. 

Maćkowiak, A. Michalak (red.), Warszawa 2008, s. 349. 

a) Wyjaśnij, dlaczego płazy innych gatunków giną w wodzie morskiej. W odpowiedzi uwzględnij budowę skóry płazów. 

 

 

 

 

 

b) Wykaż związek między wysokim stężeniem mocznika we krwi a przystosowaniem żaby Fejervarya cancrivora do 

życia w wodzie morskiej. 

 

 

 

ZADANIE 21. (2 pkt)  

Podczas gdy większość ludzi nie może zatrzymać oddechu na więcej niż dwie lub trzy minuty ani pływać bez aparatu do 

nurkowania na głębokości przekraczającej 20 m, foka Weddella z Antarktydy nurkuje na głębokość do 500 m i pozostaje tam 

nawet przez około 20 min. W tabeli przedstawiono rozmieszczenie tlenu w organizmie człowieka i foki Weddella. 

 

Struktura 

Organizmu 

Zawartość tlenu [% całkowitej ilości tlenu w organizmie] 

ssak A ssak B 

Płuca 5 36 

Krew 70 51 

Mięśnie 25 13 
Na podstawie: Biologia, N. A. Campbell (red.), Poznań 2012, s. 926. 

 

Podaj, którą z liter (A czy B) oznaczono fokę Weddella. Uzasadnij wybór dwoma argumentami odnoszącymi się do 

przystosowania foki do głębokiego nurkowania i długiego przebywania pod wodą. 

Foka Weddella to ssak oznaczony literą .............. . Argumenty: 

 

 

 

 

ZADANIE 22. (3 pkt)  

U drzew odległość między liśćmi asymilującymi CO2 i eksportującymi produkty fotosyntezy a korzeniami pobierającymi wodę 

i składniki mineralne z podłoża dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Koniecznością jest więc sprawne funkcjonowanie 

transportu tych substancji w całej roślinie. Za transport wody i składników mineralnych odpowiadają naczynia drewna, a przez 

łyko jest przemieszczana główna masa związków organicznych, w tym – produkty fotosyntezy. Wyjątek stanowi transport 

wiosenny u drzew okrytonasiennych, gdy nie ma jeszcze liści. Wówczas cukry są przemieszczane przez drewno. 

Na podstawie: Podstawy fizjologii roślin, pod red. J. Kopcewicza i S. Lewaka, Warszawa 1998. 

 

a) Uporządkuj poszczególne elementy uczestniczące w transporcie cukrów u roślin okrytonasiennych w okresie letnim – 

zgodnie z kierunkiem transportu. Wpisz numery 2.–6. we właściwe miejsca tabeli. 

 

Elementy uczestniczące w transporcie cukrów w roślinie Kolejność 

komórka miękiszu spichrzowego  

komórka przyrurkowa w liściu  

stroma chloroplastu 1 

cytoplazma komórki miękiszu asymilacyjnego  

człony rurki sitowej  

komórka przyrurkowa w korzeniu  

 

b) Wyjaśnij, dlaczego ograniczony dostęp wody w podłożu skutkuje ograniczeniem pobierania CO2 przez roślinę. W 

odpowiedzi uwzględnij funkcjonowanie aparatów szparkowych. 

 

 

 

 

c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący wiosennego transportu cukrów przez elementy 

drewna rośliny. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. 

Transport wiosenny cukrów u drzew okrytozalążkowych, gdy nie ma jeszcze liści, zachodzi z udziałem drewna. Te cukry 

pochodzą z rozkładu (glikogenu / skrobi) – wielocukru, który został zmagazynowany w okresie jesiennym w komórkach 

miękiszowych pnia lub korzeni drzewa. Siłą napędową tego transportu jest (siła ssąca / parcie korzeniowe). 
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ZADANIE 23. (3 pkt) 

Wybierz zestaw doświadczalny, podkreślając wszystkie potrzebne materiały, przyrządy i odczynniki z niżej 

wymienionych, tak aby móc udowodnić hipotezę: W produktach zbożowych znajduje się skrobia. 

Przedstaw prawdopodobny wynik obserwacji po wykonaniu tego doświadczenia.  

Materiał: ziemniaki, biały ser, banany, mąka pszenna, płatki owsiane, jajo kurze.  

Przyrządy: pinceta, naczynie szklane, waga, pipeta, termometr, łyżeczka, zakraplacz. Odczynniki: płyn 

Fehlinga, woda utleniona, Sudan III, kwas solny, jodyna. 

 

 

 

ZADANIE 24. (10 pkt) 

Schemat przedstawia procesy życiowe u roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Określ procesy zaznaczone na schemacie literami A, B, C. 

b) Opisz mechanizm biernego i aktywnego transportu wody w roślinie. 

c) Na przykładzie łodygi lub liścia wykaż korelację budowy z funkcją, jaką pełnią te organy w 

analizowanym procesie. 

d) Wyjaśnij, dlaczego tzw. sok brzozowy (płyn wyciekający po nacięciu brzozy) wypływa wiosną, przed 

rozwojem liści. 

 

 

ZADANIE 25. (3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny ilustrujący siłę imbibicyjną, czyli siłę wytwarzaną przez pęczniejące 

nasiona. Uczniowie umieścili suche nasiona grochu jadalnego w kolbie, którą następnie napełnili wodą, szczelnie 

zamknęli korkiem i pozostawili na kilka godzin. 

 

 
 

Uczniowie postawili dwie alternatywne hipotezy, wyjaśniające wynik tego doświadczenia: 

1. proces pęcznienia jest zjawiskiem czysto fizycznym; 

2. proces pęcznienia wymaga aktywności metabolicznej nasion. 

Aby sprawdzić te hipotezy, postanowili przygotować kolejny zestaw badawczy 

 

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–C oraz odpowiedź spośród 1.–3. 

Zestaw badawczy umożliwiający rozstrzygnięcie, która z hipotez postawionych przez uczniów jest trafna, powinien 

zawierać 

 

A. suche nasiona grochu   

umieszczone 

w kolbie 

1. wypełnionej wodą i otwartej. 

B. namoczone i ugotowane nasiona grochu 2. bez wody i zamkniętej korkiem. 

C. suche nasiona grochu wyprażone w piekarniku 3. wypełnionej wodą i zamkniętej korkiem. 

 

b) Wybierz spośród A–E i zaznacz poprawne dokończenie zdania. Proces pęcznienia nasion jest warunkowany 

obecnością zmagazynowanych w nich związków organicznych, a przede wszystkim obecnością 

A. sacharozy. B. glicerolu. C. glikogenu. D. białek. E. triglicerydów. 
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ZADANIE 26 (3 pkt) 

Schemat ilustruje produkcję w komórkach żołądka niektórych substancji i ich przemieszczanie się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustal, w jaki sposób (bierny czy aktywny) transportowane są: 

a) jony H+ z komórek gruczołowych do światła żołądka, 

b) jony Cl- z naczyń krwionośnych do komórek gruczołowych, 

c) jony Cl- z komórek gruczołowych do światła żołądka. 

 

 

ZADANIE 27. (8 pkt) 

Schemat przedstawia sposób powstawania i zagęszczania moczu w nefronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazwy podstawowych odcinków nefronu oznaczonych na schemacieod A-D. 

b) Wymień procesy, jakie zachodzą w kolejnych odcinkach nefronu. 

c) Opisz, w jaki sposób mocz jest zagęszczany. 

 

 

 

 

ZADANIE 28. (1 pkt) 

Na rysunku przedstawiono przekrój przez ścianę jelita cienkiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj nazwę wskazanych strzałkami elementów budowy jelita cienkiego i określ ich rolę biologiczną. 
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ZADANIE 29. (2 pkt) 

Spożywanie pokarmu ubogiego w składniki niezbędne człowiekowi może być przyczyną różnych schorzeń. Niektóre z 

nich objawiają się bardzo specyficznie, na przykład: 

a)  zapaleniem i krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i wypadaniem zębów, 

b)  kłopotami z widzeniem przy słabym oświetleniu, o zmierzchu, 

c)  znacznie dłuższym od normalnego czasem krzepnięcia krwi. 

Dla dwóch wybranych przykładów schorzeń (spośród a, b, c) podaj nazwy witamin, których niedobór 

wywołuje opisane objawy. 

 

 

 

ZADANIE 30. (3 pkt) 

W tabeli zestawiono wyniki pewnego badania. 

 

Czas po spożyciu 

pokarmu (w godz.) 

Ilość soku trzustkowego (w ml) po spożyciu 

 

 

mięsa chleba 

1 5,0 7,8 

2 5,2 5,2 

3 4,2 3,2 

4 2,1 3,4 

Razem 16,5 19,6 

 

Narysuj wykres ilustrujący zmiany w wydzielaniu soku trzustkowego w odstępach godzinnych po spożyciu 

mięsa i po spożyciu chleba. 

 

 

ZADANIE 31. (4 pkt) 

Kwas solny jest istotnym składnikiem soku żołądkowego. W jego obecności enzymy żołądkowe trawią pokarm 

białkowy. Ze względu na działanie kwasu i enzymów ściana żołądka wytwarza bariery, które chronią żołądek 

przed podrażnieniem i samostrawieniem. Jednak są sytuacje, w których one zawodzą. Powstają owrzodzenia ścian. 

Należy zatem unikać pokarmów, które wzmogą wydzielanie kwasu solnego - tak jak na załączonym wykresie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakich pokarmów powinien unikać pacjent z chorobą wrzodową? 

Zaproponuj  całodzienną  dietę,   która  pozwoli  unikać wzmożonego wydzielania 

kwasu solnego. 
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ZADANIE 32. (3 pkt) 

Uzupełnij nazwy enzymów, wpisując je w odpowiednie miejsca w przedstawionym fragmencie schematu 

trawienia białek w przewodzie pokarmowym człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 33. (2 pkt) 

Poniższe zapisy dotyczą przebiegu i wyników pewnego doświadczenia. 

białko + pepsyna         ------------------------- ►   polipeptydy + peptydy + pepsyna 

białko + amylaza ślinowa         -------------- ►    białko + amylaza ślinowa 

białko + lipaza         --------------------------- ►   białko + lipaza 

Spośród    niżej    przedstawionych    hipotez    wybierz    dwie,    których   słuszność potwierdzono 

doświadczalnie. 

 

Hipotezy: 

a) Różne enzymy katalizują rozkład tego samego substratu. 

b) Pepsyna jest enzymem trawiącym białka. 

c) Enzymy katalizują przekształcanie tylko określonego substratu. 

d) Lipaza jest enzymem rozkładającym tłuszcze. 

e) Amylaza ślinowa jest enzymem trawiącym cukry i białka. 

 

ZADANIE 34. (4 pkt) 

Poniższa tabela zawiera wyniki doświadczenia, przeprowadzonego w pracowni szkolnej sprawdzającego 

wpływ różnych czynników na aktywność pepsyny. 

Zawartość probówki * Temperatura w°C Odczyn 

środowiska 

Zaobserwowane zmiany po 30 

min doświadczenia 

woda destylowana + ścięte białko jaja 

kurzego + pepsyna 

5-6 kwaśny brak zmian w ilości białka 

woda destylowana + ścięte białko jaja 

kurzego + pepsyna 

18-20 kwaśny niewielka część białka uległa 

strawieniu 

woda destylowana + ścięte białko jaja 

kurzego + pepsyna 

36-37 kwaśny znaczna część białka uległa 

strawieniu 

woda destylowana + ścięte białko jaja 

kurzego + pepsyna 

36-37 obojętny brak zmian w ilości białka 

woda destylowana + ścięte białko jaja 

kurzego + pepsyna 

36-37 zasadowy brak zmian w ilości białka 

* ilość określonego składnika w poszczególnych probówkach jest jednakowa 

Sformułuj dwie hipotezy, których potwierdzeniem są przedstawione wynik doświadczenia. 
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ZADANIE 35. (3 pkt) 

Ściany żył i tętnic różnią się grubością, co ma istotne znaczenie dla krążenia krwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    A B          C           D 

 

Określ, które naczynie, x czy y, jest tętnicą. Odpowiedź uzasadnij, wskazując cechę budowy wybranego rodzaju 

naczynia w powiązaniu z pełnioną przez nie rolą w transporcie krwi. 

 

 

 

 

ZADANIE 36. (2 pkt) 

W tabeli zestawiono porównawczo dane dotyczące: ciśnienia i prędkości krwi w trzech różnych 

rodzajach naczyń krwionośnych. 

 

Rodzaj naczynia krwionośnego Naczynie A Naczynie B Naczynie C 

Ciśnienie [mm Hg] 100-40 30-12 10-5 

Prędkość [cm/s] 40-10 mniej niż 0,1 0,3-5 

Ustal, które z tych naczyń (A, B, C) jest żyłą. Swoją odpowiedź uzasadnij.  

 

 

 

 

ZADANIE 37. (2 pkt) 

W czasie treningu dwóch sportowców poddano próbie wysiłkowej na ruchomej bieżni. Przed rozpoczęciem próby, 

przez cały czas jej trwania, a także chwilę po jej zakończeniu, mierzono częstość skurczów serca badanych. Wyniki 

badania przedstawiono na wykresie: krzywa I (dla I sportowca), krzywa II (dla II sportowca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnij, podając dwa argumenty, że organizm sportowca I jest bardziej wydolny fizycznie. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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ZADANIE 38. (2 pkt) 

Rysunek przedstawia budowę pęcherzyków płucnych. 

 

 

 

 

 

 

Podpisz wskazany strzałkami element struktury pęcherzyka płucnego i wykaż, że stanowi on przystosowanie do 

pełnionych funkcji. 

 

 

 

 

ZADANIE 39. (1 pkt) 

Uszereguj we właściwej kolejności etapy wentylacji płuc podczas wydechu, wpisując w puste 

kratki liczby od 1 do 5. 

 

zmniejszenie objętości klatki piersiowej (powrót do objętości pierwotnej)  

wzrost ciśnienia w klatce piersiowej  

opadanie żeber w dół  

rozkurcz mięśni międzyżebrowych (zewnętrznych) i przepony  

wypychanie powietrza z płuc na zewnątrz  

 

  

ZADANIE 40. (2 pkt) 

Poniższy tekst przedstawia opis pewnego badania dziewiętnastolatków. Badaniom poddano trzy grupy trzydziestoosobowe. W 

każdej było 15 chłopców i 15 dziewcząt. Przed przystąpieniem do wykonania zadań wszystkich uczestników zważono. 

Zadanie 1. - dla wszystkich uczestników - spokojne leżakowanie przez 0,5 godz.  

Zadanie 2. – dla poszczególnych grup (czas wykonania 0,5 godz.): 

Grupa 1.- powolny spacer. Grupa 2. - szybki marsz. Grupa 3. - intensywny aerobik. 

 

Po wykonaniu każdego zadania wszystkim uczestnikom badano (i zapisywano) częstość oddechów na minutę. 

Sformułuj dwa problemy, do rozwiązania, których mogłyby być wykorzystane powyższe badania. 

 


