
 

 

 

 

Regulacja funkcjonowania organizmu 
 

 

ZADANIE 5. (3 pkt) 

Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów – czopków i pręcików – w siatkówce oka człowieka. Badano ich 

zagęszczenie w różnych odległościach od dołka środkowego. Odległości określono w stopniach odchylenia od osi optycznej 

oka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie opisz dołek środkowy (plamkę żółtą), uwzględniając rodzaje 

i ilość receptorów. 

 

 

 

b) Podaj nazwę miejsca X na wykresie i wyjaśnij, dlaczego w tym miejscu nie ma żadnych receptorów. 

 

 

 

 

c) Podaj nazwę receptorów, których jest najwięcej w siatkówce oka, oraz określ ich rolę w procesie widzenia. 

 

 

ZADANIE 6. (2 pkt) 

Odruch to reakcja efektora zachodząca przy udziale ośrodkowego układu nerwowego w odpowiedzi na bodziec działający na 

receptor. Wyróżnia się wrodzone odruchy bezwarunkowe oraz nabyte – warunkowe. Odruch wydzielania śliny w odpowiedzi 

na bodziec pierwotny jest odruchem wrodzonym, natomiast odruch ten wytworzony pod wpływem bodźca obojętnego jest 

odruchem warunkowym. Porównaj na przykładzie odruchu wydzielania śliny u człowieka odruch bezwarunkowy i 

warunkowy, uzupełniając tabelę.  

 

Cecha Odruch bezwarunkowy Odruch warunkowy 

Bodziec   

Receptor   

Efektor Gruczoły ślinowe 
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ZADANIE 7. (4 pkt) 

U ośmiornicy zwyczajnej, w tylnej części szlaku wzrokowego mózgu, zlokalizowane są tak zwane gruczoły optyczne. 

Stwierdzono, że aktywacja gruczołów stymuluje syntezę białek w jajnikach, zachowania płciowe, prowadzi do osiągnięcia 

dojrzałości płciowej i umożliwia rozmnażanie, ale także negatywnie wpływa na intensywność odżywiania się i długość życia. 

Ośmiornice giną po zakończeniu procesu rozrodczego, ale usunięcie gruczołów optycznych przed osiągnięciem dojrzałości 

płciowej prowadzi do znacznego wydłużenia życia zwierząt. Badania ultrastrukturowe wykazały w komórkach 

wydzielniczych gruczołów optycznych młodych ośmiornic obecność licznych wypustek dendrytycznych. Dojrzałe osobniki 

posiadają komórki wydzielnicze o dużej zawartości szorstkiej siateczki wewnątrzplazmatycznej. Według opinii niektórych 

naukowców gruczoły optyczne należy uznać za narząd neuroendokrynowy, wydzielający hormony peptydowe. 

 

a) Uzasadnij opinię naukowców na temat neuroendokrynowego charakteru gruczołu optycznego, odnosząc się do obu 

członów określenia „neuroendokrynowy” i uwzględniając budowę komórek tego gruczołu. 

 

 

 

b) Wyjaśnij związek między aktywnością gruczołu optycznego a faktem, że w hodowli nie udaje się utrzymać przy 

życiu dorosłych ośmiornic po fazie ich rozrodu. 

 

 

 

c) Oceń prawdziwość podanych w tabeli stwierdzeń dotyczących rozrodu ośmiornic. Wpisz obok zdania literę F, jeżeli 

jest fałszywe, lub literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe. 

 P/F 

1. Ośmiornica zwyczajna rozmnaża się tylko raz w życiu.  

2. U ośmiornic występuje rozwój złożony.  

3. Ośmiornice są rozdzielnopłciowe.  

 

 

ZADANIE 8. (4 pkt) 

Regulacja temperatury ciała u ssaków obejmuje wiele mechanizmów, funkcjonujących zarówno na poziomie behawioralnym, 

jak i fizjologicznym, w tym formonalne, których przykładem może być zależność przedstawiona na schemacie. 

a) Uzupełnij poniższy schemat, wpisując w wykropkowane miejsca nazwy lub symbole literowe odpowiednich 

hormonów oraz wpisując w szare kółka plus (+) w przypadku działania stymulującego, a minus (-) w przypadku 

działania hamującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wymień inny niż wyżej zaprezentowany mechanizm fizjologiczny, który pozwala ssakom obniżyć temperaturę ciała 

i podaj, ma czym on polega 

 

 

 

c) W mroźne dni można, np. na przystanku autobusowym, zaobserwować osoby przytupujące i podskakujące. Wykaż, 

że takie zachowanie może zapobiega wychłodzeniu organizmu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZADANIE 9. (3 pkt) 

W 2011 roku, w wyniku trzęsienia ziemi w Japonii, wiele psów straciło swoich właścicieli lub swój dom. Umieszczono je w 

schroniskach, gdzie badano poziom kortyzolu w ich moczu. Porównano wyniki uzyskane u psów z terenów objętych 

katastrofą (Fukushima) i psów z terenów, których katastrofa nie dotknęła (Kanagawa). Zmiany poziomu kortyzolu w obu 

grupach, od dnia katastrofy, przedstawiono na wykresie. 

 
 

a) Wyjaśnij, dlaczego poziom kortyzolu był podwyższony u psów z terenów zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi w 

porównaniu z grupą kontrolną. W odpowiedzi uwzględnij rolę tego hormonu w organizmie. 

 

 

 

b) Określ tendencję zmian poziomu kortyzolu w pierwszych czterech tygodniach od katastrofy u badanych psów z 

Fukushimy. 

 

 

 

c) Zaznacz, który z wymienionych potencjalnych efektów fizjologicznych na pewno nie będzie skutkiem długotrwałego 

utrzymywania się kortyzolu we krwi. 

A. Zmniejszenie produkcji przeciwciał. 

B. Zwiększenie stężenia glukozy we krwi. 

C. Przyspieszenie glikogenogenezy. 

D. Przyspieszenie glukoneogenezy 

 

ZADANIE 10. (3 pkt) 

Feromony to chemiczne cząsteczki sygnałowe umożliwiające komunikację między osobnikami tego samego gatunku, 

uwalniane do środowiska zewnętrznego i działające w bardzo niewielkim stężeniu (nawet 0,000001 ppt, czyli jedna 

cząsteczka na 1018 cząsteczek powietrza). Poznanie chemicznej budowy feromonów pozwoliło na ich wykorzystanie 

w biologicznej walce z niektórymi owadami, np. do zwalczania korników stosuje się pułapki z feromonami agregacyjnymi, 

które przywabiają osobniki obu płci. Pułapki z feromonami płciowymi stosuje się między innymi do zwalczania moli 

ubraniowych oraz niektórych motyli będących szkodnikami lasów, np. brudnicy mniszki. Dymorfizm płciowy u wielu 

gatunków motyli nocnych przejawia się między innymi tym, że czułki samców są znacznie większe niż czułki samic. Na 

czułkach tych motyli występują liczne receptory chemiczne. Na rysunku przedstawiono różnice w budowie czułków samicy i 

samca pewnego gatunku ćmy. 

 
 

a) Uzasadnij, podając dwa argumenty, zaletę stosowania pułapek feromonowych jako środków walki biologicznej w 

porównaniu ze środkami owadobójczymi. 

 

 

 

b) Wyjaśnij znaczenie przystosowawcze dużych czułków u samców motyli nocnych. 



 

 

ZADANIE 11. (1 pkt) 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących wazopresyny (ADH). Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli 

zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

 P/F 

1. Intensywne pocenie się podczas wysiłku fizycznego skutkuje zwiększeniem ilości ADH uwalnianego do krwi z 

przysadki. 

 

2. ADH zwiększa przepuszczalność kanalików zbiorczych dla wody, dzięki czemu chroni organizm przed jej utratą.  

3. Wzrost wydzielania ADH następuje wtedy, gdy zwiększa się zawartość wody w organizmie.  

 

 

ZADANIE 12. (3 pkt) 

Zdolność odbioru sygnałów z otoczenia i odpowiedzi na te sygnały jest cechą organizmów. W organizmach 

wielokomórkowych istnieją złożone mechanizmy służące do tworzenia, przesyłania i odbioru sygnałów umożliwiających 

kontrolę nad powstawaniem i pracą wszystkich komórek. Na schematach A i B przedstawiono dwa mechanizmy 

przekazywania sygnałów w organizmie wielokomórkowym. 

 
Na podstawie schematów podaj jedną różnicę i jedno podobieństwo między nerwowym a hormonalnym mechanizmem 

pobudzania komórek docelowych. 

 

 

 

 

 

ZADANIE  13. (2pkt) 

Na rysunku przedstawiono budowę siatkówki oka człowieka. 

 
 

Dokończ poniższe zdania: 

a. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / 

pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości). 

 

b. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich 

łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami). 

 

 



 

 

ZADANIE 14. (1 pkt) 

Inulina jest polisacharydem zbudowanym w większości z cząsteczek fruktozy, z jedną cząsteczką glukozy na 

końcu łańcucha. Ten związek jest łatwo rozpuszczalny w ciepłej wodzie i znajduje zastosowanie m.in. w 

badaniu pracy nerek. Cząsteczka inuliny nie jest hydrolizowana w organizmie człowieka, a z krwi jest w 

całości wydalana wraz z moczem. Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania – wybierz 

odpowiedź spośród A–C oraz odpowiedź spośród 1.–3. 

Wykorzystanie inuliny w badaniu pracy nerek jest możliwe, ponieważ w odróżnieniu od glukozy inulina nie 

ulega 

A. filtracji w 1. kłębuszku nerkowym nefronu. 

B. resorpcji 2. kanaliku krętym I-rzędu nefronu. 

C. sekrecji 3. pętli (Henlego) nefronu. 

 

 

ZADANIE 15. (3 pkt) 

Układ termoregulacji zapewnia człowiekowi utrzymanie względnie stałej temperatury ciała. Regulacja temperatury ciała 

polega na zwiększaniu wytwarzania ciepła w organizmie lub na czynnym rozpraszaniu ciepła, dzięki czemu stała temperatura 

ciała może być utrzymana niezależnie od temperatury otoczenia. Na poniższym schemacie zilustrowano współdziałanie 

głównych reakcji termoregulacyjnych u człowieka w przedziale temperatury otoczenia 0 °C–55 °C.  

 
 

a) Korzystając z wykresu, podaj po jednym przykładzie reakcji organizmu człowieka na wymienione poniżej zmiany 

temperatury otoczenia i określ wpływ tej reakcji na utrzymanie względnie stałej temperatury ciała: 

1. zmiana temperatury otoczenia z 20 °C do 10 °C 

 

 

 

 

2. zmiana temperatury otoczenia z 40 °C do 50 °C 

 

 

 

b)  Wyjaśnij, dlaczego podczas utraty dużych ilości ciepła przez organizm obserwuje się wzrost wydzielania zarówno 

hormonu tyreotropowego (TSH), jak i hormonów tarczycy. W odpowiedzi uwzględnij funkcje tych hormonów. 

 

 

ZADANIE 16. (2 pkt) 

Narysuj schemat procesu regulacji poziomu wapnia w organizmie człowieka, wiedząc, że:  

bodźcem jest zmiana poziomu tego pierwiastka we krwi; 

receptorem - wyspecjalizowane komórki tarczycy lub przytarczyc; 

efektorem - specyficzne enzymy komórek docelowych; 

sygnałem sterowania - kalcytonina lub parathormon; 

odpowiedzią organizmu - pobieranie lub uwalnianie wapnia z komórek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 17. (3 pkt) 

Schemat przedstawia działanie hormonów tkankowych: 

sekretyny i gastryny w przewodzie pokarmowym człowieka.  

 

Podaj miejsce powstawania każdego z tych 

hormonów i wyjaśnij, jakie znaczenie mają te 

hormony dla funkcjonowania układu pokarmowego 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 18. (1 pkt) 

Przedstaw sposób regulacji nerwowej wydzielania soku żołądkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (3 pkt) 

Na podstawie analizy schematu oceń prawdziwość stwierdzeń 

dotyczących regulacji ilości wytwarzanego moczu w zależności od 

ilości wydzielanego hormonu ADH (wazopresyna), wstawiając znak 

„+" w odpowiedniej rubryce tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prawda Fałsz 

a) Spożycie dużej ilości napojów powoduje nadmierne rozcieńczenie krwi, spada ilość 

wydzielanego ADH co powoduje wzrost wydalanej ilości moczu. 

  

b) Ciężka fizyczna praca powoduje obniżenie ilości wytwarzanego ADH.   

c) Wzrost stężenia wydzielanego przez nerki ADH stymuluje zwrotne wchłanianie wody i prowadzi 

do produkcji zagęszczonego moczu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 20. (3 pkt) 

Rytmiczne skurcze serca przebiegają pod wpływem bodźców powstających w samym sercu. Włókna mięśnia sercowego 

tworzące układ bodźcowo-przewodzący mają charakterystyczną budowę. Ich błona komórkowa odznacza się zdolnością do 

rytmicznej depolaryzacji, co jest przyczyną wytwarzania impulsów elektrycznych pobudzających skurcze serca. Na pracę 

serca wpływają również bodźce fizjologiczne oraz sygnały z autonomicznego układu nerwowego, które mogą hamować lub 

pobudzać jego własny rytm. Na schemacie przedstawiono elementy (A–C) układu bodźcowo-przewodzącego serca 

człowieka. 

 

 

a) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca 

odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę. 

 

 

 

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu bodźcowo-przewodzącego serca są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli 

informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Praca układu bodźcowo-przewodzącego podlega regulacji ze strony układu nerwowego. P F 

2. Układ bodźcowo-przewodzący decyduje o częstotliwości i synchronizacji skurczów całego mięśnia 

sercowego. 

P F 

3. Praca układu bodźcowo-przewodzącego powoduje, że serce wyjęte z organizmu człowieka i umieszczone 

w płynie fizjologicznym nadal bije. 

P F 

 

c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie opisywały regulujące działanie mechanizmów fizjologicznych 

wpływających na pracę serca. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. Adrenalina wydzielana przez 

nadnercza (zwalnia / przyśpiesza) pracę serca. Wzrost temperatury ciała (hamuje / pobudza) aktywność układu 

bodźcowo-przewodzącego, dlatego gdy mamy gorączkę, nasze tętno jest (niższe / wyższe). 

 

 

 

 

 

ZADANIE 21. (3 pkt) 

Na podstawie analizy schematu oceń 

prawdziwość zdań, zaznaczając to 

znakiem „+" w odpowiedniej rubryce 

tabeli. 

 

 Prawda Fałsz 

I. Podwzgórze i przysadka mózgowa są powiązane mechanizmem dodatniego sprzężenia zwrotnego.   

II. Jeżeli pod wpływem neurohormonów poziom hormonu tropowego wzrośnie, to na skutek 

sprzężenia zwrotnego oddziałuje on na podwzgórze. 

  

III. Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, które pobudzają inne gruczoły dokrewne do 

wydzielania hormonów własnych i oddziaływają bezpośrednio na komórki ciała. 

  

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 22. (5 pkt) 

Narządy wewnętrzne zaopatrzone są w włókna nerwowe układu współczulnego i przywspółczulnego. Oddziaływanie 

obu układów na narząd jest antagonistyczne. Odpowiedz dwoma zdaniami na pytanie: jak zareaguje źrenica oka 

ludzkiego w momencie drażnienia układu współczulnego, a jak przywspółczulnego jeżeli: 

 

Układ przywspółczulny Układ współczulny 

- zwalnia czynności serca,  

- zwęża oskrzela,  

- pobudza narządy układu trawiennego. 

- pobudza czynności serca,       

- rozszerza oskrzela,  

- zwiększa zawartość białka w ślinie. 

Który z wymienionych układów jest „układem reakcji alarmowej". Odpowiedź na pytanie i uzasadnij, 

posługując się informacjami zawartymi wyżej. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 23. (3 pkt) 

U absolwenta zdającego egzamin maturalny zaobserwowano zmiany czynnościowe w organizmie. Polegały one na: 

• bladości policzków, 

• nadmiernym poceniu się, 

• wzmożonej gadatliwości i aktywności ruchowej, 

• stanach wahnięć emocjonalnych od euforii do przygnębienia, 

• stanach bezsenności. 

Badania lekarskie wykazały podwyższone ciśnienie krwi (145/90 mm Hg), a laboratoryjne - znacznie podwyższony 

poziom adrenaliny i glukozy. Wyjaśnij w dwóch zdaniach, czy stan pacjenta jest niepokojący? Czy należy 

podjąć leczenie? Wskaż na załączonym rysunku znakiem X, która część mózgu maturzysty  znajdowała się w 

stanie najwyższej gotowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 24. (2 pkt) 

Hormony to związki chemiczne, które najczęściej za 

pośrednictwem krwi docierają do poszczególnych komórek 

organizmu. Oddziaływanie hormonu na komórkę zależy od tego, 

jakim związkiem chemicznym jest ten hormon. Wskaż różnicę 

w sposobie reakcji komórek na hormony sterydowe i 

peptydowe, posługując się załączonym schematem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 25. (2 pkt) 

Schemat wraz z trzema komentarzami dotyczy mechanizmu termoregulacji w organizmie człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz I:  przy  niskiej temperaturze zewnętrznej  powierzchniowe  naczynia skórne rozszerzają się i następuje 

duża utrata ciepła. W narządach wewnętrznych (pobudzonych przez  hormony tarczycy i nadnerczy) intensywniej  

zachodzą przemiany  metaboliczne dostarczające ciepła. 

Komentarz II: przy niskiej temperaturze zewnętrznej powierzchniowe naczynia skórne kurczą się, przez co zostaje 

ograniczona utrata ciepła z organizmu. Straty ciepła uzupełniane są poprzez zwiększenie jego produkcji w narządach 

wewnętrznych. 

Komentarz   III: przy wysokiej temperaturze zewnętrznej następuje skurcz naczyń krwionośnych skóry, co prowadzi do 

utraty ciepła. Dochodzi też do ograniczenia tempa procesów wytwarzających ciepło. 

Wskaż komentarz, który prawidłowo interpretuje mechanizm termoregulacji. Uzasadnij swój wybór. 

 

 

 

ZADANIE 26. (3 pkt) 

Narysuj schemat ilustrujący funkcje podwzgórza w regulacji nerwowo-hormonalnej, opisane poniższym tekstem. 

Podwzgórze jest elementem układu nerwowego, współpracującym z układem hormonalnym, przez co pełni w organizmie 

człowieka szczególną rolę. Reguluje ono wydzielanie hormonów tropowych przysadki mózgowej, pobudzających 

czynność wydzielniczą innych gruczołów dokrewnych. Ponadto podwzgórze sprawuje kontrolę nad cyklami życiowymi 

organizmów oraz wywołuje określone zmiany adaptacyjne w organizmie, w odpowiedzi na zmieniające się warunki 

środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 27. (4 pkt) 

Na układ rozrodczy żeński składają się narządy wewnętrzne i zewnętrzne. W  narządach rozrodczych 

wewnętrznych dochodzi do procesu zapłodnienia i rozwoju jaja płodowego. 

Wskaż na rysunku, używając oznaczeń cyfrowych: 

1) miejsce produkcji komórek rozrodczych żeńskich,  

2) miejsce zapłodnienia komórki jajowej, 

3) miejsce implantacji jaja płodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ w dniach przybliżony czas cyklu, w których dochodzi do dojrzewania pęcherzyka Graffa i uwolnienia 

oocytu 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 28. (6 pkt) 

Wykres przedstawia zmiany poziomu hormonów w czasie cyklu menstruacyjnego. 

 
a) Napisz, które z wymienionych powyżej hormonów są wytwarzane przez  przysadkę mózgową, a 

które przez jajnik: 

 hormony przysadkowe .............................  

 hormony produkowane przez jajnik ............................  

b) Zaznacz w tabeli znakiem „+" odpowiednio zdania prawdziwe lub fałszywe:  

Zdanie Prawda Fałsz 

1. Pod koniec fazy folikulotropowej wysokie stężenie estrogenów stymuluje przedni 

płat przysadki do wydzielania LH. 

  

2. Uwalnianie komórki jajowej odbywa się między 1 a 4 dniem cyklu.   

3. W fazie lutealnej wzrasta stężenie progesteronu produkowanego przez ciałko żółte.   

4. Niskie stężenie progesteronu w trakcie ciąży chroni przed poronieniem.   

 

 

ZADANIE 29. (1 pkt) 

Auksyny to hormony roślinne, które m.in.: 

1. powodują wzrost łodygi na długość, 

2. przyspieszają tworzenie zawiązków korzeni, 

3. hamują rozwój pąków bocznych, czym warunkują dominację wierzchołkową, 

4. powstrzymują opadanie liści i owoców. 

Wyjaśnij, dlaczego okresowe opylanie bulw ziemniaków syntetyczną auksyną zmniejsza straty związane z 

ich przechowywaniem. W wyjaśnieniu uwzględnij jedną z wymienionych powyżej funkcji auksyn. 

 

 

 

 

ZADANIE 30. (1 pkt) 

Poniższe zdania, dotyczące działania neuronu, uporządkuj w taki sposób, by oddawały przebieg zachodzących w 

nim procesów. Zacznij od zdania B. 

A. Całkowita repolaryzacja błony neuronu po przejściu fali depolaryzacji. 

B.  Spolaryzowana błona neuronu. 

C.  Powstanie potencjału czynnościowego błony neuronu w miejscu zadziałania bodźca. 

D.  Falowa depolaryzacja błony neuronu. 

E.  Zadziałanie bodźca na błonę neuronu. 

F.  Wydzielanie mediatora chemicznego przez zakończenie neurytu. 

 

ZADANIE 31. (2 pkt) 

Ze względu na rodzaj odbieranego bodźca receptory dzielimy na następujące grupy: 

a) fotoreceptory,  c) mechanoreceptory, 

b) chemoreceptory, d) elektroreceptory. 

Określ, do których z wymienionych grup należą receptory umożliwiające funkcjonowanie: 

I - narządów smaku i węchu, 

II - narządu słuchu i równowagi.  

 



 

 

ZADANIE 32. (2 pkt). 

Schemat przedstawia fragment mechanizmu regulacji hormonalnej poziomu glukozy w krwi człowieka. Mechanizm ten 

opiera się głównie na antagonistycznym działaniu dwóch hormonów: glukagonu i insuliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i 

ograniczenie wydzielania. 

 

 

ZADANIE 33. (3 pkt) 

Na podstawie informacji  zawartych w poniższym tekście z ilustruj schematem mechanizm regulacji 

hormonalnej u człowieka. 

Podwzgórze jest elementem układu nerwowego, współpracującym z układem hormonalnym. Wzrost stężenia 

hormonów podwzgórzowych (liberyn) w krwi płynącej z podwzgórza do przedniego płata przysadki 

mózgowej powoduje zwiększone wydzielanie przez przysadkę hormonów tropowych. Hormony te docierając do 

docelowych gruczołów dokrewnych, stymulują syntezę i uwalnianie ich wydzielin (hormonu X) do krwi.  

Podwyższony we krwi poziom hormonu X wpływa hamująco na uwalnianie hormonów podwzgórzowych i 

przysadkowych. Obniżony poziom hormonu X uruchamia mechanizm pobudzenia podwzgórza do produkcji 

hormonów. 

 

ZADANIE 34. (1 pkt) 

Schemat przedstawia działanie kalcytoniny, hormonu 

wydzielanego przez przyrarczyce w organizmie człowieka. 

Uzupełnij schemat wpisując w miejscach przy literach A i B 

wyrazy wzrost lub spadek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 35. (1 pkt) 

Schemat obrazuje współzależność wydzielania przysadki mózgowej i tarczycy. Wybierz wersję zawierającą wniosek 

nie wynikający z analizy rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. przysadka jest gruczołem nadrzędnym w stosunku do tarczycy. 

B. współzależność funkcjonalna przysadki i tarczycy oparta jest na sprzężeniu zwrotnym ujemnym. 

C. stężenie hormonu tropowego musi być wyższe niż stężenie hormonów tarczycy. 

D. obecność hormonu tropowego jest niezbędna dla stymulacji funkcji wydzielniczych tarczycy. 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 36. (3 pkt)  

Przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą komórkę nerwową odbywa się przez synapsy. Ze względu na 

mechanizm działania można wyróżnić dwa typy synaps: chemiczne i elektryczne. W synapsie chemicznej pobudzenie 

przekazywane jest  za pośrednictwem neuroprzekaźnika, natomiast w synapsie elektrycznej błony sąsiadujących neuronów 

leżą bardzo blisko siebie i są połączone kanałami (koneksonami), zbudowanymi  ze specyficznego białka, umożliwiającymi 

przepływ jonów pomiędzy komórkami.  Na rysunkach przedstawiono budowę i sposób działania synapsy chemicznej (A) i 

elektrycznej (B).  

 

 
 

a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące działania synaps są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest 

prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.   

1. W synapsie chemicznej pobudzenie przekazywane jest między neuronami tylko w jednym kierunku, a w 

elektrycznej – w obu kierunkach. 

P F 

2. W synapsach elektrycznych przekazanie pobudzenia następuje znacznie szybciej niż w synapsach 

chemicznych.   

P F 

3. W obu rodzajach synaps wiązanie neuroprzekaźnika przez receptory błony postsynaptycznej wywołuje jej 

depolaryzację. 

P F 

 

b) Określ, jaki wpływ na przekazywanie pobudzenia będzie miał niedobór jonów wapnia w płynie 

międzykomórkowym otaczającym neuron. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając funkcję, jaką te jony pełnią w 

przekazywaniu sygnału.  

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego w synapsach chemicznych cząsteczki neuroprzekaźnika  po spełnieniu swojej funkcji są bardzo 

szybko usuwane ze szczeliny synaptycznej.  W odpowiedzi uwzględnij mechanizm depolaryzacji błony 

postsynaptycznej. 

 

 

 

 

ZADANIE 37. (1 pkt) 

Wybierz odpowiedź, w której prawidłowo przedstawiono mechanizm zewnętrznego sprzężenia zwrotnego w działaniu 

hormonów: 

 

 

A 

 

B 

hormon miejsce 

wytwarzania 

narząd 

docelowy 

efekt działania 

A. 

 

kortykoliberyna podwzgórze przysadka 

mózgowa 

hamuje uwalnianie 

kortykotropiny. 

B. 

 

adrenokortykotropina przysadka 

mózgowa 

kora nadnerczy stymuluje uwalnianie 

kortyzolu. 

C.  

 

 

mineralokortykoidy przysadka 

mózgowa 

kora nadnerczy hamuje uwalnianie 

adrenokortykotropiny. 

D. 

 

glikokorlykoidy rdzeń nadnerczy podwzgórze hamuje uwalnianie 

kortykotropiny. 

 



 

 

ZADANIE 38. (1 pkt) 

Wskaż odpowiedź, w której prawidłowo wykazano antagonistyczne działanie układu nerwowego 

przywspółczulnego i współczulnego. 

 współczulny przywspółczulny 

A. przyspiesza czynność serca zwalnia czynności serca 

B. zmniejsza wydzielanie potu zwiększa wydzielanie potu 

C. zwęża źrenice rozszerza źrenice 

D. rozszerza naczynia krwionośne zwęża naczynia krwionośne 

 

 

ZADANIE 39. (2 pkt) 

W organizmie człowieka wzajemne oddziaływanie układów: nerwowego, hormonalnego i odpornościowego 

odbywa się między innymi za pośrednictwem substancji zwanych mediatorami. Przykładem mediatora (z grupy 

hormonów) jest adrenalina, która również ma związek z wytwarzaniem kortyzolu, wpływającego na reakcje 

odpornościowe. Nawiązując do powyższego tekstu, wyjaśnij, dlaczego jedną z reakcji człowieka na 

długotrwały stres może być większa podatność na choroby. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 40. (2 pkt) 

W życiu człowieka nie da się całkowicie uniknąć stresu. Miarą reakcji naszego organizmu na wzrastający stres jest 

między innymi wzrost stężenia we krwi hormonu nadnerczy zwanego kortyzolem. Przeciętną dobową zmianę 

stężenia kortyzolu pokazano na poniższym wykresie. 

 

Odczytaj z wykresu i zapisz godzinę, o której organizm człowieka wykazuje najwyższą gotowość do reakcji na 

stres oraz czas (od - do) braku takiej gotowości. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 41. (2 pkt) 

Sprawny system komunikacji między komórkami organizmów wielokomórkowych może być osiągnięty poprzez sygnalizację 

chemiczną i elektryczną. W organizmie człowieka sygnały chemiczne wykorzystywane są w pracy układu hormonalnego, 

wydzielającego do krwi substancje przekaźnikowe – hormony. Natomiast zmiany potencjału elektrycznego komórek leżą u 

podstaw pracy układu nerwowego. Tu do przekazywania sygnałów elektrycznych służą wyspecjalizowane komórki – 

neurony. Komunikacja przy pomocy neuronów jest szybka, ale pobudzenie komórek ma nietrwały charakter. W przypadku 

układu hormonalnego wpływ na docelowe komórki jest znacznie dłuższy, chociaż prędkość przekazu jest niewielka.(...)  

Na podstawie informacji zawartych w powyższym tekście skonstruuj i wypełnij tabelę porównującą funkcjonowanie 

układów: nerwowego i hormonalnego. Uwzględnij w niej takie cechy jak: rodzaj przekazywanych sygnałów, ich drogę 

przemieszczania się po organizmie oraz szybkość, z jaką są one przekazywane. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 42. (2 pkt) 

Działanie hormonów tarczycy (tyroksyny i trójjodotyroniny) polega na pobudzaniu aktywności metabolicznej tkanek 

ustroju, co wyraża się zwiększonym zużyciem tlenu, glukozy i tłuszczów na poziomie komórkowym. Pobudzają one 

również wchłanianie węglowodanów oraz regulują metabolizm cholesterolu. Pobudzają też kurczliwość włókien 

mięśniowych. Do lekarza zgłosiła się bardzo szczupła kobieta skarżąca się na utrzymującą się od dłuższego 

czasu podwyższoną temperaturę ciała, nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca. Podczas badania stwierdzono tętno ponad 

100 uderzeń/min., podwyższone ciśnienie tętnicze, obniżony poziom cholesterolu we krwi, niskie stężenie TSH 

(tyreotropiny) oraz wysoki poziom hormonów tarczycy. 

a) Podaj, czy opisane objawy wskazują na niedoczynność tarczycy czy na nadczynność tarczycy. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego, w opisanym przypadku, we krwi występuje niskie stężenie tyreotropiny. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 43. (3 pkt) 

Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy. 

 
 

Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 44. (1  pkt) 

Pod wpływem hormonów podwzgórza, u chłopców wzrasta wydzielanie testosteronu od 10. roku życia do 20. roku życia. 

Wysoki poziom testosteronu utrzymuje się do 25. roku życia, po czym następuje powolny spadek. Testosteron (i inne 

steroidy anaboliczne) to również najczęściej używany środek dopingujący w kulturystyce i sportach siłowych. Lekarze 

przestrzegają przed stosowaniem tego środka oraz wszelkich steroidów anabolicznych, twierdząc że szczególnie u 

młodych mężczyzn mogą one prowadzić nawet do całkowitej bezpłodności. Na schemacie przestawiono regulację 

nerwowo-hormonalną czynności jąder z uwzględnieniem działania steroidów anabolicznych (znak „ + ” oznacza 

pobudzenie, znak „ – ” oznacza hamowanie). 

 
 

Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów anabolicznych przez 

młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem spermatogenezy. 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 45. (4  pkt) 

Efektem oddziaływania hormonu tyreotropowego (TSH) na receptory komórek tarczycy jest pobudzenie ich 

aktywności wydzielniczej. Hormon ten nie przenika do wnętrza komórki, ale łączy się z receptorem na powierzchni 

komórki. U osób cierpiących na chorobę Gravesa-Basedowa limfocyty wytwarzają specyficzne przeciwciała 

skierowane przeciwko receptorom hormonu TSH (przeciwciała anty-TSHR). Na poniższym schemacie przedstawiono 

oddziaływanie TSH i przeciwciał anty-TSHR z receptorem TSH. U osób predysponowanych genetycznie, do rozwoju 

choroby Gravesa-Basedowa przyczynia się współwystępowanie różnych czynników środowiskowych, takich jak 

infekcje bakteryjne i wirusowe stymulujące układ odpornościowy. 

 
 

a) Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy uzasadnij, że choroba Gravesa-Basedowa jest 

chorobą autoimmunizacyjną. 

 

 

b) Na podstawie przedstawionych informacji określ, czy TSH jest hormonem steroidowym, czy jest hormonem 

białkowym. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

c) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego wydzielającego do krwi TSH oraz nazwę hormonu uwalnianego z 

tarczycy po pobudzeniu przez TSH, i określ wpływ hormonu tarczycy na oddychanie wewnątrzkomórkowe 

organizmu. 

Nazwa gruczołu dokrewnego: ......................................................................................................  

Nazwa hormonu: ..........................................................................................................................  

Wpływ hormonu tarczycy na oddychanie wewnątrzkomórkowe: ............................................... 

 

d) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis dotyczący mechanizmu regulacji wydzielania 

TSH. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. (Pobudzenie / Hamowanie) aktywności wydzielniczej 

komórek tarczycy przez przeciwciała anty-TSHR jest przyczyną (spadku / wzrostu) poziomu tyreotropiny we 

krwi, ponieważ jej wydzielanie przez (podwzgórze / przysadkę mózgową) jest regulowane na zasadzie 

(dodatniego/ ujemnego) sprzężenia zwrotnego przez hormony tarczycy. 

 

 

 

ZADANIE 46.  (1  pkt) 

Podczas spoczynku przez naczynia krwionośne skóry przepływa około 250–500 cm3 krwi na minutę. Podczas wysiłku 

fizycznego ta wartość wzrasta nawet do ponad 5000 cm3 na minutę. Wykaż związek między zwiększonym 

przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry podczas wysiłku fizycznego a utrzymywaniem temperatury 

ciała właściwej dla organizmu. 

 

 

 

 

 

ZADANIE  47.  (1 pkt) 

Do poradni rodzinnej zgłosił się pacjent, u którego stwierdzono następujące objawy: nadmierną masę ciała, osłabienie, 

ospałość oraz trudności z termoregulacją. Lekarz, podejrzewając niedoczynność tarczycy, zlecił zbadanie poziomu 

tyreotropiny (TSH) we krwi pacjenta. Określ, jaki poziom TSH, zbyt wysoki czy zbyt niski w stosunku do normy, 

może świadczyć o niedoczynności tarczycy. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając sprzężenie zwrotne ujemne.  

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE  48.  (2 pkt) 

Autonomiczny układ nerwowy człowieka składa się z dwóch działających antagonistycznie części: współczulnej i 

przywspółczulnej. W tabeli przedstawiono przykłady efektów oddziaływania autonomicznego układu nerwowego na 

wybrane narządy trzech układów narządów w organizmie człowieka. 

 Efekt działania układu 

 przywspółczulnego współczulnego 

Serce zmniejszenie częstości skurczów serca zwiększenie częstości skurczów serca 

gruczoły jelitowe wzrost wydzielania 

enzymów trawiennych 

zmniejszenie wydzielania 

enzymów trawiennych 

oskrzela (mięśnie oskrzelowe) zwężenie oskrzeli rozszerzenie oskrzeli 

 

a) Podaj, do której części autonomicznego układu nerwowego – współczulnej czy przywspółczulnej – odnosi się 

określenie używane w sytuacji zagrożenia: „walcz lub uciekaj”. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając 

wybrany z tabeli przykład działania tego układu w powiązaniu z pracą mięśni szkieletowych. 

 

 

 

 

b) Przedstaw, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ma antagonistyczne działanie obu 

części autonomicznego układu nerwowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia i po jego ustąpieniu. 

 

 

 

 

ZADANIE  49.  (1 pkt) 

U niektórych osób dochodzi do zaburzeń w wydzielaniu kortyzolu, który jest wytwarzany z cholesterolu w korze 

nadnerczy. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta ważne jest ustalenie, czy niedobór kortyzolu spowodowany jest 

niedoczynnością przysadki w zakresie produkcji ACTH (kortykotropiny), czy też przyczyną jest uszkodzenie komórek 

kory nadnerczy. W tym celu przeprowadza się specjalny test z metyraponem – inhibitorem enzymu, odpowiedzialnego 

za ostatni etap produkcji kortyzolu z cholesterolu. Oznacza się u pacjenta poziom ACTH i 11-deoksykortyzolu, 

następnie podaje się metyrapon, i po określonym czasie znów oznacza się poziom obu substancji. Na schemacie 

przedstawiono regulację wydzielania kortyzolu oraz miejsce działania metyraponu. 

 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Po podaniu metyraponu u pacjentów z niedoczynnością kortykotropową przysadki 

A. poziom ACTH i poziom 11-deoksykortyzolu znacznie wzrastają. 

B. poziom ACTH i poziom 11-deoksykortyzolu pozostają bez zmian. 

C. poziom ACTH pozostaje bez zmian, a poziom 11-deoksykortyzolu spada. 

D. poziom ACTH wzrasta, a poziom 11-deoksykortyzolu pozostaje bez zmian. 

 



 

 

ZADANIE  50. (3pkt) 

Na rysunku przedstawiono doświadczenie, do którego wykorzystano epikotyle siewek grochu.  Z siewek wycięto 

fragmenty epikotyli długości 5 mm i umieszczono je po pięć w czterech szalkach z roztworami auksyny – kwasu 

indolilo-3-octowego (IAA) o różnych stężeniach – oraz w jednej szalce: z wodą bez dodatku auksyny. Po 12 

godzinach zmierzono długość wszystkich fragmentów epikotyli. Eksperyment przeprowadzono w trzech 

powtórzeniach, uzyskano bardzo podobne wyniki. Średnie wartości wyników doświadczenia przedstawiono na 

wykresie. 

 
 

 

a) Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia. 

 

 

 

b) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wyników doświadczenia są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli 

stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

1. IAA pobudza wzrost wydłużeniowy epikotyli siewek grochu. P F 

2. Największy przyrost długości epikotyli siewek grochu nastąpił pod wpływem działania roztworu IAA o 

stężeniu 1 mM. 

P F 

3. Wpływ IAA na wzrost wydłużeniowy epikotyli jest tym większy, im większe jest jego stężenie. P F 

c) Podaj przyczynę wydłużenia się fragmentów epikotyli w próbie kontrolnej. 

 

 

 

ZADANIE  51. (2pkt) 

Rozkład lipidów w tkance tłuszczowej katalizowany jest przez lipazę triacyloglicerolową, której aktywność jest 

regulowana hormonalnie. Na schemacie przedstawiono mechanizm aktywacji i dezaktywacji lipazy triacyloglicerolowej. 

 
Na podstawie analizy schematu opisz dwa przedstawione tam sposoby hamującego wpływu insuliny na rozkład 

lipidów. 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE  52. (1pkt) 

Na schemacie ilustrującym mechanizm antagonistycznego działania insuliny i glukagonu podkreśl właściwe nazwy 

narządów (trzustka albo wątroba) oraz właściwe określenia poziomu glukozy we krwi (niski albo wysoki), tak aby 

powstał poprawny schemat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZADANIE 1. Stwierdzenie nr 1. 

 

ZADANIE 2. a) Łukiem odruchowym nazywamy drogę, jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora. b) 

A — dośrodkowa droga doprowadzająca neuronu czuciowego, B — receptor, C — efektor, D — odśrodkowa droga 

wyprowadzająca neuronu ruchowego. 

 

ZADANIE 3. Przykład odpowiedzi: dostosowanie się soczewki do ostrego widzenia polega na zmianie jej krzywizny 

(kształtu) w zależności od odległości oglądanego przedmiotu, w czasie oglądania przedmiotów odległych soczewka 

jest bardziej spłaszczona, przy patrzeniu na bliskie przedmioty uwypukla się. 

 

ZADANIE 4. Przykładowe rozwiązania:  

1. zwiększenie pojemności minutowej serca: 

• zwiększony przepływ krwi przez płuca powoduje, że dostarcza ona więcej ciepła do płuc. 

• krew jest nośnikiem ciepła z tkanek organizmu do płuc. Intensywniejsze krążenie przyśpiesza ten transport. 

2. pogłębienie i przyspieszenie oddechów: 

• z powietrzem wydychanym z płuc jest oddawane więcej ciepła (głównie dzięki parowaniu). 

• zwiększona wymiana powietrza w płucach zwiększa odbieranie przez powietrze ciepła z krwi. 

• im intensywniejsza wentylacja, tym więcej ciepła jest oddawane przez układ oddechowy. 

Uwagi: Nie uznaje się odpowiedzi nieodnoszących się do utraty ciepła, np. uwzględniających pobieranie większej ilości 

zimnego powietrza: „Dzieje się tak, ponieważ wdychamy chłodne powietrze, które pozwala nam chłodzić organizm od 

środka”. 

Nie uznaje się odpowiedzi nieodnoszących się do układu oddechowego, np. mówiących o utracie ciepła przez skórę. 

 

ZADANIE 5.  

a) Dołek środkowy (plamka żółta) zawiera bardzo dużo (ok. 160 tys.) czopków i niewielką liczbę pręcików. 

b) Tarcza nerwu wzrokowego (plamka ślepa) – to miejsce wyjścia nerwu wzrokowego z oka. 

c) Pręciki (komórki pręcikonośne) są odpowiedzialne za widzenie przy słabym oświetleniu / widzenie czarno-białe / 

postrzeganie kształtu i ruchu. 

 

ZADANIE 6.  

Odruch bezwarunkowy: Bodziec- pokarm; Receptor- kubki smakowe 

Odruch warunkowy: Bodziec – światło/dźwiekl Reeptor - siatkówka/komórki słuchowe 

 

ZADANIE 7.  

a) Gruczoł optyczny jest narządem neuroendokrynowym, ponieważ komórki tego gruczołu posiadają wypustki dendrytyczne, 

co wskazuje na ich pochodzenie od komórek układu nerwowego. Duża zawartość szorstkiej siateczki wewnątrzplazmatycznej 

świadczy o nasilonych procesach biosyntezy peptydów / białek, którymi mogą być hormony. 

b) Aktywność gruczołu optycznego jest niezbędna do osiągnięcia dojrzałości płciowej / rozmnażania, ale równocześnie 

powoduje zahamowanie odżywiania się i skraca życie / powoduje śmierć mięczaków / ośmiornic / głowonogów, co 

uniemożliwia utrzymanie przy życiu ośmiornic w hodowli po okresie rozrodu. 

c) 1. – P 2. – F 3. – P 

 

ZADANIE 8.  

a) po koleji: tyreoliberyna/TRH/hormon stymulujący wydzielanie tereotropiny; tyreotropina/TSH; 

trijdotyronina/tyroksyna/T3/T4 

b) Przykładowe rozwiązania: - Intensyfikacja krążenia skórnego / rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry – zwiększenie 

strat ciepła przez skórę / zwiększenie wychładzania krwi. - Intensywne pocenie się – zwiększenie strat ciepła przez parowanie. 

- Zianie (u psów) – utrata ciepła przez parowanie. - Nienastroszone pióra / włosy – zwiększenie strat ciepła poprzez 

zmniejszenie izolacyjnej warstwy powietrza.- Niska aktywność mięśniowa – uwalnianie tylko niewielkich ilości ciepła. 

c) Przykładowe rozwiązania: 

- Ruch wiąże się z pracą mięśni, a ta generuje duże ilości / wydzielanie ciepła, więc przytupywanie i podskakiwanie na mrozie 

ogrzewa organizm. - Osoby te pobudzają przepływ krwi i cieplejsza krew z narządów dociera do wychłodzonych miejsc, 

ogrzewając je (na krótki czas). 

 

ZADANIE 9.  

a) Przykłady odpowiedzi: - Kortyzol jest wydzielany (przez nadnercza / korę nadnerczy) w warunkach (długotrwałego) stresu, 

a takim była utrata domów i zniknięcie właścicieli. - Kortyzol wydzielał się podczas poczucia strachu i niebezpieczeństwa, 

dlatego był podwyższony u psów z terenów zniszczonych katastrofą. 

b) tendencja spadkowa/malejąca 

c) C 

ZADANIE 10.  

a) Przykładowe odpowiedzi: - Feromony działają wybiórczo – przywabiają tylko osobniki danego gatunku, nie mając 
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wpływu na inne gatunki np. pożyteczne, w odróżnieniu od środków owadobójczych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na 

inne gatunki (nieobjęte zwalczaniem). - Feromony nie mają szkodliwego wpływu na zwierzęta owadożerne (np. ptaki i ssaki) / 

są stosowane w bardzo małym stężeniu i nie dostają się do łańcuchów pokarmowych. - Feromony przywabiają owady, więc 

ich stosowanie jest bardziej efektywne niż środków owadobójczych. - Rośliny nie są pokrywane związkami chemicznymi, 

przez co człowiek zjadający tę roślinę nie truje się środkami owadobójczymi. 

b) Przykładowe odpowiedzi: - Duża powierzchnia, na której znajdują się receptory węchowe, mogące wychwycić substancje 

zapachowe / feromony wydzielane przez samicę, co ułatwia samcowi odszukanie samicy (i jej zapłodnienie). - Występuje na 

nich więcej receptorów chemicznych umożliwiających łatwiejsze znalezienie samicy w nocy. 

 

ZADANIE 11.  

1. – P, 2. – P, 3. – F. 

 

ZADANIE 12. 

Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

Różnica: - W sygnalizacji nerwowej cząsteczki sygnałowe przekazywane są bezpośrednio do komórki docelowej za pomocą 

synapsy, a w sygnalizacji hormonalnej przekazywane są przez krew. - Oba mechanizmy pobudzania komórek różnią się 

sposobem docierania cząsteczek sygnałowych do komórek docelowych. 

Podobieństwo:  - W obu mechanizmach pobudzania komórek sygnał jest odbierany dzięki obecności określonych receptorów 

w błonie komórek docelowych. - W obu mechanizmach pobudzania komórek 

 

ZADANIE 13. 

a. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / 

pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości). 

b. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich 

łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami). 

 

ZADANIE 14. a) B2 

b) Przykładowe rozwiązania: 

• Liczne mitochondria – dostarczają ATP niezbędnego do produkcji surfaktantu. • Silnie rozbudowana 

rER – w skład surfaktantu wchodzą białka, których synteza odbywa się w tym organellum. 

• Rozbudowana rER – modyfikacja białek wchodzących w skład surfaktantu. • Rozbudowana rER – 

transport białek występujących w surfaktancie do aparatu Golgiego. • Liczne aparaty Golgiego – w nich 

zachodzi modyfikacja i składanie substancji zawartych w surfaktancie. • Ciałka blaszkowate – zawierają 

fosfolipidy będące podstawowym elementem surfaktantu. 

 

ZADANIE 15. a) Przykładowe rozwiązania:  

1. Zmiana temperatury otoczenia z 20 °C do 10 °C 

• W wyniku większej intensywności reakcji metabolicznych większa część energii chemicznej ulega 

zamianie w ciepło. • Intensywniejsze procesy kataboliczne prowadzą do uwalniania ciepła, dzięki czemu 

pomimo obniżania się temperatury otoczenia temperatura ciała utrzymana jest na stałym poziomie. 

Zasady oceniania rozwiązań zadań • Wzrost intensywności wewnątrzkomórkowego oddychania 

tlenowego prowadzi do uwalniania większych ilości ciepła. • Podczas zintensyfikowanych przemian 

metabolicznych uwalniane jest ciepło. 

2. Zmiana temperatury otoczenia z 40 °C do 50 °C 

• Silniejsze pocenie się umożliwia odbieranie z organizmu większej ilości ciepła. • Wzrost wydzielania 

się potu umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu. • Intensywniejsze pocenie się – w 

trakcie parowania woda zawarta w pocie odbiera z organizmu ciepło, co zapobiega przegrzaniu ciała. 

• Zwiększenie ukrwienia skóry umożliwia pozbywanie się ciepła z organizmu. • Zwiększenie przepływu 

krwi przez naczynia skórne umożliwia pozbywanie się ciepła z organizmu. • Zwiększony przepływ krwi 

przez naczynia skórne sprawia, że nadmiar ciepła jest wypromieniowywany z organizmu. 

b) Przykładowe rozwiązania 

• Utrata dużej ilości ciepła powoduje obniżanie się temperatury organizmu, co powoduje wzrost 

wydzielania TSH, który z kolei pobudza tarczycę do wydzielania hormonów tarczycy, a te pobudzają w 

komórkach organizmu metabolizm, zwiększając wytwarzanie ciepła w organizmie. 

• Obniżenie się temperatury organizmu zwiększa wydzielanie TSH, który pobudza tarczycę do 

wydzielania tyroksyny wpływającej na zwiększenie oddychania tlenowego i wytwarzanie ciepła. 

• Hormon tyreotropowy pobudza tarczycę do wydzielania hormonów tarczycy: T4 i T3 zwiększających 

tempo metabolizmu i produkcję większej ilości ciepła chroniącego organizm przed wychłodzeniem. 

• Odebranie przez ośrodek termoregulacji w podwzgórzu informacji o obniżeniu temperatury organizmu 

powoduje uwalnianie liberyn, które pobudzają przysadkę do wydzielania TSH, pod wpływem którego 

tarczyca wydziela tyroksynę, zwiększającą tempo metabolizmu i w konsekwencji uwalnianie większej 

ilości ciepła. 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 16.  Przykład odpowiedzi: Bodziec → receptor → sygnał sterowania → efektor → odpowiedź organizmu 

 

ZADANIE 17. Gastryna powstaje w żołądku, a sekretyna w dwunastnicy. Gastryna pobudza wydzielanie soku 

żołądkowego. Sekretyna pobudza trzustkę do wydzielania soku trzustkowego. 

 

ZADANIE 18. Przykład odpowiedzi: Widok, smak lub zapach pokarmu powoduje pobudzenie nerwowe, 

którego wynikiem jest wydzielanie soku żołądkowego. 

 

ZADANIE 19. a - prawda, b - fałsz, c - fałsz. 

  

ZADANIE 20.  

a) A – węzeł zatokowo-przedsionkowy / węzeł Keitha-Flacka / węzeł SA (ang. sinoatrial node)    

b) 1. – P,   2. – P,    3. – P 

c) Adrenalina wydzielana przez nadnercza (zwalnia / przyśpiesza) pracę serca. Wzrost temperatury ciała 

(hamuje / pobudza) aktywność układu bodźcowo-przewodzącego, dlatego gdy mamy gorączkę, nasze 

tętno jest (niższe / wyższe). 

 

ZADANIE 21. I - fałsz; II - prawda; III - fałsz. 

 

ZADANIE 22. 

• układ współczulny - rozszerzenie źrenicy oka, układ przywspółczulny- zwężenie źrenicy oka, 

• układ współczulny, jego pobudzenie powoduje bardzo podobne skutki jak wydzielenie adrenaliny do krwi w stresie, 

przygotowuje organizm do działania, reakcji (walki lub ucieczki). 

 

ZADANIE 23.  

• Stan pacjenta jest charakterystyczny dla sytuacji stresowej. Pod wpływem stresu wydziela się większa ilość adrenaliny 

(hormon rdzenia nadnerczy). Pobudzony jest też układ nerwowy współczulny. Nie należy stosować leczenia, jest to 

prawidłowa reakcja fizjologiczna na stres. 

• kresomózgowie (wyższe czynności nerwowe), międzymózgowie (ucieczka, stres) 

ZADANIE 24.  

• Hormon sterydowy łączy się z receptorem cytoplazmatycznym, a powstały kompleks przenika do jądra komórkowego, 

gdzie wpływa na rozpoczęcie syntezy RNA w oparciu o właściwą sekwencję nukleotydów w DNA. 

• Hormon białkowy łączy się z receptorem w błonie komórkowej i poprzez wtórne przekaźniki uruchamia ciągi 

metaboliczne w komórce. 

 

 

 

ZADANIE 25.   

komentarz II.  Przykład odpowiedzi: utrzymanie stałej ciepłoty ciała przy niskiej temperaturze jest możliwe nie tylko 

poprzez zwiększenie produkcji ciepła przez organizm, ale przede wszystkim przez ograniczenie strat ciepła 

spowodowane np. skurczem naczyń skórnych.  

 

ZADANIE 26. Przykład odpowiedzi: 

- podwzgórze - przysadka mózgowa - hormony tropowe – pobudzenie innych gruczołów dokrewnych, - podwzgórze - 

cykle życiowe organizmów - podwzgórze - zmiany adaptacyjne organizmów. 

Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 27.  

• miejsce produkcji komórek rozrodczych żeńskich – 2, miejsce zapłodnienia komórki jajowej – 6, miejsce implantacji 

jaja płodowego – 3,  dla cyklu 28-dniowego: 

• dojrzewanie pęcherzyka Graffa - faza folikularna - do połowy cyklu płciowego, do owulacji — ok. 2 tygodnie 

• owulacja - uwolnienie oocytu - ok. 14 dnia cyklu 

 

ZADANIE 28.  

a) Hormony przysadkowe - FSH, LH., Hormony produkowane przez jajnik - progesteron, estradiol. 

b) 1. fałsz, 2. fałsz, 3. prawda, 4. fałsz. 

  

ZADANIE 29. Ponieważ auksyna hamuje rozwój pąków bocznych – powstrzymuje kiełkowanie ziemniaków.  

 

ZADANIE 30. B, E, C, D, F, A. 



 

 

  

ZADANIE 31. l-b II-c  

 

 

ZADANIE 32.  

Poprawna odpowiedź: - wydzielanie - miejsca 1 i 4, - ograniczenie wydzielania — miejsca 2 i 3.  

 

ZADANIE 33. 

- we właściwej kolejności wymienione w tekście elementy, uczestniczące w regulacji: podwzgórze, przysadka mózgowa 

(przedni płat), hormony tropowe, gruczoł docelowy, hormon X, jego podwyższony i obniżony poziom (we krwi), -  drogi 

hamowania funkcji wydzielniczej podwzgórza i przysadki, -  drogę pobudzania funkcji wydzielniczych podwzgórza. 

 

ZADANIE 34. 

 A- wzrost, B- spadek;  

 

ZADANIE 35. C 

 

ZADANIE 36.  

a) 1. – P,   2. – P,   3. – F 

b) Przykładowe odpowiedzi:  

• Zahamuje impuls, ponieważ nie wydzieli się neuroprzekaźnik.   

• Niedobór jonów wapnia będzie hamował przekazywanie pobudzenia, ponieważ spowoduje hamowanie wydzielania 

neuroprzekaźnika, więc będzie słabiej pobudzana błona postsynaptyczna.   

• W tej sytuacji będzie słabsze pobudzanie pęcherzyków synaptycznych do migracji w kierunku błony presynaptycznej, 

co ograniczy wydzielanie neuromediatora i będzie hamować przekazanie pobudzenia. 

c) Przykładowe odpowiedzi:  

• Są usuwane, aby zamknęły się kanały jonowe, co umożliwi powrót potencjału spoczynkowego błony.   

• Neuroprzekaźniki muszą być usunięte, aby ustał przepływ jonów przez błonę,  co umożliwia pompie sodowo-potasowej 

ponowne zgromadzenie jonów sodu  na zewnątrz błony.  

• Potencjał spoczynkowy jest wynikiem różnicy stężeń jonów po obu stronach błony,  a zatem nie może powstać, jeżeli 

kanały jonowe pozostają otwarte przez neuroprzekaźnik.  

• Usunięcie neuroprzekaźnika jest konieczne do zamknięcia kanałów jonowych,  co warunkuje ustalenie różnicy stężeń 

jonów po obu stronach błony i przywrócenie jej pobudliwości.    

 

ZADANIE 37. B 

ZADANIE 38. A 

 

ZADANIE 39 

Wyjaśnienie musi zawierać cztery elementy: stres – wzrost poziomu hormonów – obniżona odporność – wzrost 

zachorowalności. Przykład wyjaśnienia: w sytuacji stresowej podnosi się poziom adrenaliny (kortyzolu), co może 

prowadzić do obniżenia odporności organizmu, a przez to zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania. 

 

ZADANIE 40.  

Poprawna odpowiedź: - najwyższa gotowość – około godz. 900, - brak gotowości – między godz. 2330 (2400, 000) i 200. 

 

ZADANIE 41.  

cecha  układ  Układ nerwowy  Układ hormonalny  

Rodzaj sygnałów   sygnały / impulsy elektryczne  sygnały chemiczne / hormony  

Droga przemieszczania się sygnałów  za pomocą neuronów  za pomocą krwi  

Szybkość przekazywania sygnałów  szybko  Prędkość niewielka / wolno  

 
ZADANIE 42.   

a) Nadczynność tarczycy. b) We krwi chorej utrzymuje się wysokie stężenie hormonów tarczycy,co prowadzi do 

hamowania wydzielania TSH (przez przysadkę mózgową). 

 

ZADANIE 43.  

1. Blokada kanałów wapniowych i uniemożliwienie przedostawania się jonów wapnia do wnętrza neuronu. 2. 

Hamowanie uwalniania się neuroprzekaźnika do synapsy. 3. Blokada generowania impulsu nerwowego.  

 
 

 

 

 



 

 

ZADANIE 44.   

Przykład poprawnej odpowiedzi: U młodych mężczyzn, którzy wytwarzają dużo testosteronu, jego działanie sumuje się z 

działaniem steroidów anabolicznych, dlatego może działać hamująco na podwzgórze, przez co nie jest pobudzana 

przysadka mózgowa, ograniczając tym samym rozwój kanalików nasiennych i spermatogenezę. 

 

 

 

ZADANIE 45.   

a) Przykładowe rozwiązania: • Jest to choroba autoimmunizacyjna, ponieważ przeciwciała łączące się z receptorem 

hormonu TSH i wywołujące patologiczne pobudzenie są produkowane przez organizm chorego. • Jest to choroba 

autoimmunizacyjna, ponieważ przeciwciała anty-TSHR, łączące się z receptorem hormonu TSH, to autoprzeciwciała. • 

Jest to choroba autoimmunizacyjna, ponieważ limfocyty uznały receptory TSH za obce białka i wytworzyły przeciwciała 

wiążące się z tymi receptorami. 

b) Przykładowe rozwiązania: • TSH jest hormonem białkowym, ponieważ łączy się z receptorem na powierzchni 

komórki. • TSH jest hormonem białkowym, ponieważ nie wnika do wnętrza komórki. 

c) Przykładowe rozwiązania: Nazwa gruczołu dokrewnego: przysadka / przysadka mózgowa / przedni płat przysadki.  

Nazwa hormonu: tyroksyna / trijodotyronina / trójjodotyronina / tetrajodotyronina. Wpływ hormonu tarczycy na 

oddychanie wewnątrzkomórkowe: wzrost intensywności oddychania komórkowego. / wzrost poziomu metabolizmu. / 

wzmożone zużycie tlenu. / wzrost wytwarzania ciepła. / wzrost produkcji ATP w komórkach.   

d) (Pobudzenie / Hamowanie) aktywności wydzielniczej komórek tarczycy przez przeciwciała anty-TSHR jest przyczyną 

(spadku / wzrostu) poziomu tyreotropiny we krwi, ponieważ jej wydzielanie przez (podwzgórze / przysadkę mózgową) 

jest regulowane na zasadzie (dodatniego / ujemnego) sprzężenia zwrotnego przez hormony tarczycy. 

 

ZADANIE 46.  

Przykłady poprawnej odpowiedzi: - Wzrost ilości krwi przepływającej przez rozszerzone naczynia krwionośne w skórze 

ułatwia oddawanie nadmiaru ciepła wytworzonego podczas wysiłku fizycznego przez mięśnie. - Wzrost przepływu krwi 

przez skórę zwiększa wydzielanie potu przez gruczoły potowe, co z kolei zwiększa oddawanie ciepła wytworzonego 

podczas pracy mięśni i umożliwia obniżenie temperatury ciała. 

 

ZADANIE 47.  

O niedoczynności tarczycy będzie świadczył zbyt wysoki poziom TSH we krwi pacjenta, ponieważ wydzielanie tego 

hormonu przez przysadkę zwiększa się pod wpływem sygnału, jakim jest zbyt niski poziom hormonów tarczycy we krwi. 

 

ZADANIE 48.  

a) • Określenie „walcz lub uciekaj” odnosi się do części współczulnej układu autonomicznego, która powoduje 

zwiększenie częstości skurczów serca, dzięki czemu szybciej krąży krew i do mięśni szkieletowych dociera (w jednostce 

czasu) więcej substratów oddechowych/glukozy/tlenu, co dostarcza energii/ATP (do pracy mięśni). 

• Określenie „walcz lub uciekaj” odnosi się do części współczulnej układu autonomicznego, która powoduje rozszerzenie 

oskrzeli, co intensyfikuje wymianę gazową w płucach i do mięśni szkieletowych dociera (w jednostce czasu) więcej 

tlenu, co zwiększa intensywność oddychania komórkowego/dostarcza energii/ATP (do pracy mięśni). 

b) Układ współczulny mobilizuje organizm do działania w sytuacji zagrożenia/przygotowuje organizm do walki, 

natomiast układ przywspółczulny umożliwia powrót organizmu do spoczynku/do normy. 

 

ZADANIE 49. B  

 

ZADANIE 50.  

a. Przykładowe rozwiązania 

• Wpływ różnych stężeń IAA na wzrost wydłużeniowy komórek epikotyla siewek grochu.; • Wpływ różnych stężeń 

auksyny na przyrost długości epikotyla.; • Jak stężenie auksyny wpływa na wzrost wydłużeniowy epikotyla? 

• Czy wzrost wydłużeniowy epikotyla siewek grochu zależy od stężenia IAA? 

b. 1. – P, 2. – P, 3. – F 

c. Przykładowe rozwiązania: • W tkankach epikotyla występowały auksyny (wytworzone w stożku wzrostu siewki). 

• Komórki epikotyla wydłużyły się pod wpływem osmotycznego napływu do nich wody z hipotonicznego środowiska. 

 

 

ZADANIE 51. Insulina: 

1. hamuje aktywację kinazy białkowej (powodowaną przez cAMP) niezbędnej do aktywacji lipazy poprzez jej 

fosforylację. 

2. pobudza odłączanie grupy fosforanowej od lipazy, co powoduje jej dezaktywację. 

 

ZADANIE 52. 

 



 

 

Receptory        

 

Eksteroreptory      Interoreceptory 

telereceptory (wzrok, słuch, węch)    prioprioreceptory (równowaga) 

kontaktoreceptory (język, skóra)    wisceroreceptory (narządy wewnętrzne) 

 

Receptory skórne 

- mechanoreceptory (dotyku, ucisku) 

- termoreceptory (wrażliwe na temperaturę) 

- receptory bólu 

 

Ośrodki nerwowe: 

płat czołowy (ośrodki bólu, kojarzenia, węchu) 

płat ciemieniowy (ośrodki czuciowe), część skroniowa (ośrodek czuciowy mowy) 

płat skroniowy (ośrodek słuchu), część boczna (ośrodek ruchowy mowy) 

płat potyliczny (ośrodek wzroku) 

 

Nerwy czaszkowe (12 par) 

czuciowe (I, II, VIII) 

ruchowe (IV, VI) 

mieszane (III, V, VII, IX, X, XI, XII) 

 

Rdzeń kręgowy – ruchy przepony, kończyn górnych i dolnych, ośrodki oddawania moczu, ejakulacji 

Rdzeń przedłużony – ośrodek połykania, zimna, ssania, wymiotów, kaszlu i kichania, ruchów 

oddechowych, kontroli pracy serca, wydzielania potu, naczynio-ruchowy, regulacji przemiany 

materii 

Móżdżek – koordynacja wyprostowanej postawy ciała i płynnych ruchów 

Śródmózgowie – ośrodki regulacji postawy ciała, napięcia mięśni, niektórych odruchów 

Międzymózgowie – ośrodek pokarmowy, pragnienia, agresji, ucieczki, termoregulacji, rozrodczy, 

przemiany cukrów i tłuszczów, snu, regulacji gospodarki wodno-mineralnej 

Twór siatkowy – bezsenności, agresji, aktywności 

 

 

Hormony białkowe 

pochodne aminokwasów (adrenalina, histamina, tyroksyna, trójodotyronina, melatonina) 

peptydy (oksytocyna, wazopresyna, kalcytonina, parathormon, glukagon) 

białka proste (insulina, hormon lipotropowy, prolaktyna, hormon wzrostu) 

białka złożone (glikoproteiny; gonadotropina, tyreotropina, erytropoetyna) 

 

Hormony steroidowe 

estrogeny 

androgeny 

progesteron 

kortykosteron 

 



 

 

 



 

 

 

Biologia środowiskowa - zakres materiału 

 
1)  Poziomy organizacji ekologicznej 

- ekologia populacji (definicje, zagęszczenie, rozmieszczenie organizmów, regulacja 

liczebności, procesy rozrodu i śmiertelność) 

- biocenozy (definicja, struktury troficzne, współzależności między organizmami, typy 

interakcji, wpływ czynników abiotycznych) 

- ekosystemy (definicja, struktura ekosystemu i funkcjonowanie - krążenie materii i 

przepływ energii, produktywność ekosystemów) 

 

2) Sukcesja ekologiczna  

- mechanizmy samoregulujące i znaczenie sukcesji w dynamice rozmieszczenia organizów 

na ziemi 

- sukcesja ekologiczna a poziomy organizacji ekologicznej 

 

3) Cykle biogeochemiczne (obieg pierwiastków w przyrodzie), krążenie wody, składniki powietrza 

atmosferycznego. Rola organizmów żywych w obiegu pierwiastków i krążeniu wody. 

Potrzeby środowiskowe organizmów. 

 

4)  Ochrona przyrody 

 - zanieczyszczenia i degradacja środowisk, utylizacja zanieczyszczeń 

 - zanieczyszczenia powietrza ( pyły i gazy przemysłowe) 

 - zanieczyszczenia wody (ścieki przemysłowe i gospodarcze) 

- zanieczyszczenia i degradacja gleb (erozja, chemizacja rolnictwa, restytucja terenów 

zdegradowanych) 

 - ochrona gatunkowa roślin i zwierząt (cele i środki) 

 - ochrona krajobrazów i terenów unikatowych (rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe) 

 

 

Literatura 

1) podręczniki szkolne 

2) Salomon, Berg, Martin i Villee. Biologia Villeego. Multico. 

 

Zastanów się: 

 

Dlaczego jednych organizów jest mało a innych dużo? Jakie są przyczyny powstawania efektu 

cieplarnianego? Jak zagęszczenie wpływa na tempo wzrostu populacji? Co to znaczy, ze biocenoza 

jest samowystarczalna?  

 

 



 

 

Rozwiąż przykładowe testy:  

 
ZADANIE 1. (2pkt). 

Schemat A przedstawia losy materii w zrównoważonym ekosystemie, schemat B - proces techniczny prowadzący 

do nagromadzania się odpadów. Przedstaw podstawową różnicę dotyczącą losów materii w ekosystemie i procesie 

technicznym oraz ustal, jak należałoby zaplanować proces techniczny, żeby nie prowadził do zanieczyszczania 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2. (1pkt). 

Nazwij typ oddziaływania (interakcji), którego przykłady przedstawiono w poniższym tekście. 

W gniazdach ptaków czy w norach ssaków występują często owady, które korzystają ze schronienia i resztek 

pokarmu gospodarza. Także otwory i zagłębienia w ciele organizmów morskich, np. gąbek, koralowców, służą za 

schronienie olbrzymiej liczbie morskich skorupiaków czy pierścienic. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 3. (2pkt).  

Schemat przedstawia zmiany liczebności populacji A i B. 

 
Ustal, który z wykresów przedstawia zmiany liczebności populacji drapieżnika, a który ofiary. Odpowiedź krótko 

uzasadnij. 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE 4. (1 pkt). 

U zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej w biocenozach strefy pływów występuje rozgwiazda Pisaster 

ochraceus, żywiąca się małżami, głównie – omułkami z dominującego tam gatunku Mytilus californianus. Pisaster 

ochraceus nie występuje licznie w biocenozie, ale wywiera na nią duży wpływ. Przez 10 lat badano wpływ 

występowania tego drapieżnika na różnorodność gatunkową biocenozy. Eksperyment prowadzono równolegle na 

poletkach, gdzie występowała naturalnie rozgwiazda Pisaster ochraceus, oraz na takich, z których usuwano osobniki 

tego gatunku. Na poletkach bez udziału rozgwiazdy omułki opanowały skały i wyeliminowały inne bezkręgowce 

oraz glony.  Na wykresie zilustrowano wyniki eksperymentu.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

Na podstawie analizy wyników eksperymentu, sformułuj wniosek dotyczący wpływu rozgwiazdy Pisaster 

ochraceus na bogactwo gatunkowe opisanej biocenozy.  W odpowiedzi uwzględnij zależności 

międzygatunkowe pomiędzy organizmami tej biocenozy. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 5. (2pkt). 

Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o zasoby środowiska – światło, wodę i związki mineralne. Niektóre gatunki 

chwastów mogą również oddziaływać na określone gatunki roślin uprawnych przez wydzielanie specyficznych związków 

czynnych biologicznie, zwanych allelopatinami. Efekt działania tych substancji może być szkodliwy lub korzystny – 

występuje wówczas allelopatia ujemna lub dodatnia. Uczniowie przygotowali dwa zestawy doświadczalne – każdy 

składał się z 10 doniczek z ziemią ogrodową, a w każdej z nich wysiano po 10 nasion grochu jadalnego. Zestawy 

umieścili w tych samych warunkach oświetlenia i temperatury, a ziemię w doniczkach podlewali: • w zestawie nr 1 – 

wodą wodociągową, w której przez trzy dni moczone były świeże kłącza perzu,  • w zestawie nr 2 – wodą wodociągową.  

Począwszy od trzeciego dnia co drugi dzień uczniowie sprawdzali, ile nasion grochu wykiełkowało w każdej doniczce w 

danym zestawie. Wyniki doświadczenia przedstawili  w tabeli. 

 

 
a) Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia 

 

 

b) Sformułuj wniosek na podstawie wyników doświadczenia.   

 

 

 

 

ZADANIE 6. (2pkt). 

Zachowanie bioróżnorodności jest możliwe między innymi dzięki przeciwdziałaniu chemicznej degradacji gleb. 
Podaj dwa według ciebie najważniejsze sposoby przeciwdziałania chemicznej degradacji gleb. 


