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Biologia Człowieka i Biologia Chorób 

 
ZADANIE 5 (6 pkt) 

Dioksyny są grupą bardzo toksycznych substancji, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne u ludzi. 

Powstają między innymi w wyniku spalania paliw kopalnych, drewna i innych substancji organicznych oraz podczas 

wielu procesów przemysłowych. Około 95% dioksyn dostaje się do organizmu wraz z pokarmem, pozostała część 

poprzez układ oddechowy i przez skórę. Wysoka jest również ich akumulacja w łańcuchu pokarmowym. Dioksyny 

osiadają na roślinach, a następnie są pobierane wraz z pokarmem przez organizmy roślinożerne i kolejne poziomy 

troficzne. Stwierdzono, że dioksyny charakteryzują się dużą lipofilowością. Dieta kur hodowanych na fermach 

organicznych składa się z paszy roślinnej (rośliny strączkowe, trawy, nasiona zbóż) oraz z bezkręgowców (dżdżownice, 

owady roślinożerne i drapieżne). Połykają one również pewną ilość gleby (piasek, żwir). Zwierzęta w chowie 

klatkowym otrzymują tylko paszę roślinną. Zbadano poziom dioksyn w jajach pochodzących od kur hodowanych w 

fermach: 

a) organicznych (wolny wybieg), 

b) takich, w których kurczaki trzymane są w pomieszczeniach / kurnikach na ziemi, 

c) z chowem klatkowym (klatki umieszczone w kurnikach, nad ziemią). 

Wyniki badań przedstawiono w tabeli. 

 Typ chowu 

 wolny wybieg chów naziemny chów klatkowy 

Zawartość dioksyn 

[pg ekwiwalentu toksycznego na g tłuszczu] 
4,6 1,6 1,4 

Na podstawie: M. De Vries, R. P. Kwakkel, A. Kijlstra, Dioxins in organic eggs: a review, „NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences”, NJAS 

54-2, 2006. 

a) Narysuj diagram słupkowy przedstawiający procentową zawartość dioksyn w jajach z różnych rodzajów ferm, 

przyjmując poziom w fermach z chowem klatkowym jako 100%. 

 

 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego w jajach kur z wolnego wybiegu znaleziono więcej dioksyn niż w przypadku kur z chowu 

klatkowego. W odpowiedzi uwzględnij dwa argumenty. 

 

 

 

 

 

c) Naukowcy podejmują starania mające na celu wyhodowanie ras kur, które mają obniżony poziom tłuszczu w 

znoszonych jajach. Wyjaśnij, dlaczego takie jaja mogą mieć obniżoną zawartość dioksyn. 

 

 

 

 

 

d) Zaproponuj kryterium, które należy uwzględnić podczas planowania lokalizacji fermy z wolnym wybiegiem, 

tak aby narażenie kur na działanie dioksyn było jak najmniejsze. 
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ZADANIE 6. (2 pkt) 

U pewnej pacjentki w czerwcu 2008 r. specjaliści z Barcelony zastąpili uszkodzony fragment tchawicy jego sprawnym 

odpowiednikiem. Wszczepiony odcinek zrekonstruowano w następujący sposób: 

• Z ciała martwego dawcy pobrano tchawicę. Następnie oczyszczono ją z komórek, pozostawiając jedynie 

kolagenowy szkielet. 

• Do ponownego obudowania szkieletu kolagenowego wykorzystano komórki macierzyste pobrane ze szpiku 

kostnego pacjentki, które umieszczono na szkielecie. 

• Tak przygotowany fragment na cztery dni umieszczono w bioreaktorze i po tym czasie przeszczepiono 

pacjentce. Komórki macierzyste zróżnicowały się na odpowiednie komórki tkanek budujących tchawicę. 

Po czterech dniach od operacji wszczepiony fragment z trudnością można było odróżnić od naturalnych tkanek, a po 

miesiącu rozwinął on własną sieć naczyń krwionośnych. Pacjentka po operacji nie brała leków immunosupresyjnych, 

które przeciwdziałają odrzuceniu przeszczepu. 

Podaj dwa powody, dla których pacjentka nie musiała brać leków immunosupresyjnych. 

 

 

 

 

ZADANIE 7. (1 pkt) 

Owoce i warzywa są zalecane w prawidłowym żywieniu człowieka, ponieważ stanowią między innymi bogate źródło 

witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i błonnika. Określ, na czym polega rola błonnika w 

funkcjonowaniu układu pokarmowego człowieka. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 8. (1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono skutki różnych dawek promieniowania jonizującego (w jednostkach umownych) dla 

człowieka i wybranych grup organizmów. 

 
Na podstawie schematu oceń, czy wrażliwość człowieka na promieniowanie jonizujące jest większa, czy mniejsza 

niż innych organizmów. Uzasadnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono budowę łożyska człowieka. 

 
Określ funkcję łożyska oraz podaj jedną cechę jego budowy umożliwiającą mu pełnienie tej funkcji. 
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ZADANIE 10. (4 pkt) 

W badaniach mózgu człowieka stosuje się różnorodne techniki pozwalające określić, które obszary kory mózgowej 

uaktywniają się w trakcie wykonywania określonych zadań. Metoda tomografii pozytonowej polega na tym, że do 

organizmu badanej osoby wprowadza się cząsteczki glukozy znakowane radioaktywnymi izotopami i obserwuje 

gromadzenie się izotopu w miejscach intensywnej pracy komórek kory mózgowej. Na rysunkach przedstawiono obrazy 

kory mózgowej zdrowego człowieka, zachowującego świadomość i wykonującego różne czynności związane z mową. 

Badana osoba: najpierw słuchała wypowiadanych przez kogoś słów (I), następnie czytała słowa bez ich wypowiadania 

(II), sama wypowiadała słowa (III) oraz opisywała znaczenie słów przy pomocy czasowników i przymiotników (IV). 

Ciemnymi punktami zaznaczono obszary wykazujące zwiększoną koncentrację radioaktywnego izotopu podczas danej 

czynności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: S. Greenfield, Mózg, Warszawa 1999 i Biologia, N.A. Campbell (red.) Poznań 2012, s. 1077. 

a) Wyjaśnij, dlaczego w miejscach intensywnej pracy komórek kory mózgowej obserwuje się gromadzenie 

radioaktywnego izotopu. 

 

 

 

 

b) Na podstawie wyników badania (I–IV) sformułuj dwa wnioski dotyczące aktywności kory mózgowej podczas 

wykonywania czynności związanych z mową. 

 

 

 

c) Przyporządkuj płatom kory mózgowej (1–4) odpowiednie obszary funkcjonalne (A–D), które są w nich 

zlokalizowane. 

1. płat czołowy  A. obszar słuchowy 

2. płat ciemieniowy   B. obszar czuciowy 

3. płat skroniowy   C. obszar wzrokowy 

4. płat potyliczny   D. obszar kojarzeniowy 

 

 

ZADANIE 11. (2 pkt) 

Receptory w jamie ustnej człowieka są przystosowane do wyczuwania między innymi czterech podstawowych rodzajów 

smaku: słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. W tabeli zamieszczono informacje o stopniu wrażliwości kubków 

smakowych człowieka na wybrane substancje chemiczne, które mogą znaleźć się w pożywieniu. 

Rodzaje substancji Próg wrażliwości kubków smakowych– ilość danej substancji w g/dm3 

 

gorzkie 0,0003 g/dm3 

kwaśne 0,02 g/dm3 

słone 0,5 g/dm3 

słodkie 4 g/dm3 
Na podstawie: M. Noske, Smak pełen tajemnic, „Wiedza i Życie” nr 12, 2011. 

a) Na podstawie danych z tabeli podaj, na który rodzaj substancji zmysł smaku człowieka jest najbardziej wyczulony. 

 

 

 

b) Wykaż znaczenie adaptacyjne zdolności wykrywania rodzaju substancji, na którą zmysł smaku człowieka jest 

najbardziej wyczulony. 
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ZADANIE 12. (2 pkt) 

Wirusy grypy należą do RNA wirusów. Wyróżnia się trzy typy wirusów grypy – typu A, typu B lub typu C. Duża zmienność 

tych wirusów i powstawanie nowych szczepów utrudniają ich klasyfikację. W wirusach grypy typu A łatwo dochodzi do 

wymiany genów, określanej jako skok antygenowy. Ponadto występujące wśród RNA wirusów częste mutacje są przyczyną 

występowania epidemii grypy. Profilaktyka zakażeń wirusem grypy polega na stosowaniu szczepionek, jednak każdego roku 

trzeba przyjmować nową szczepionkę. 

a) Uwzględniając mechanizm działania szczepionki, uzasadnij, dlaczego konieczne jest coroczne powtarzanie 

szczepienia przeciw grypie. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego duża zmienność genetyczna wirusów grypy przyczynia się do występowania epidemii tej 

choroby. 

 

 

 

 

ZADANIE 13 (2 pkt) 

Wapń jest ważnym składnikiem organizmu człowieka. W osoczu krwi powinno znajdować się około 2,2–2,6 mmol/l jonów 

tego pierwiastka, niezbędnego do wielu procesów wewnątrzkomórkowych. Obniżenie poziomu jonów wapnia we krwi 

skutkuje uruchomieniem jego zasobów zgromadzonych w kościach. 

a) Wśród przykładów procesów zachodzących w komórkach organizmu człowieka zaznacz ten proces, w którym 

istotny udział biorą jony wapnia. 

A. Polaryzacja błony komórkowej. 

B. Skurcz komórek mięśniowych. 

C. Przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym. 

D. Łączenie podjednostek rybosomów podczas biosyntezy białka. 

b) Podaj nazwę hormonu, którego wydzielanie się zwiększa, gdy poziom jonów wapnia we krwi jest zbyt niski. 

 

 

 

ZADANIE 14. (2 pkt) 

Tabela przedstawia skład dwóch płynów ustrojowych (osocza krwi i moczu ostatecznego) w ciele zdrowego człowieka. 

Ustal i uzasadnij, który z nich (A czy B) jest osoczem krwi. 

Substancja A B 

Glukoza g/100 cm3 płynu 0 0,10 

Mocznik g/100 cm3 płynu 2,0 0,03 

Białko g/100 cm3 płynu 0 8,0 

Sole nieorganiczne g/100 cm płynu 1,5 0,72 

 

ZADANIE 15. (3 pkt) 

Poniżej przedstawiamy kilka danych z karty informacyjnej pewnego pacjenta: Wiek: 45 lat, mężczyzna, waga: 102 kg, 

wzrost: 180 cm. Pacjent jest biznesmenem kierującym dużą firmą, prowadzi siedzący tryb życia. Jedynymi uprawianymi 

przez niego dyscyplinami sportu są brydż sportowy i szachy. Osoba ta spożywa najczęściej jedzenie typu fast food, pije duże 

ilości kawy, nie stroni też od alkoholu, poza tym pali średnio 20 papierosów dziennie. Mężczyzna ten został przywieziony na 

oddział kardiologii z objawami zawału serca. (...)  Podaj trzy zalecenia, których w trosce o swoje zdrowie powinien 

bezwzględnie przestrzegać wyżej opisany mężczyzna po wyjściu ze szpitala. 

 

 

 

ZADANIE 16. (2 pkt)  

U pewnego pacjenta stwierdzono: niedokrwistość, zaburzoną odporność, rozchwianie uwagi. 

Badania wykazały niedobór żelaza w organizmie pacjenta. Lekarz chciał ustalić przyczynę tego stanu. Założył, że 

mógł on być wynikiem: 

1. złego wchłaniania wynikającego ze spożycia głównie żywności roślinnej przy małej ilości produktów 

zwierzęcych, 

2. niskiego spożycia witaminy C, która ułatwia wchłanianie żelaza, 

3. zbyt wysokiej sprawności fizycznej pacjenta, 

4. nieracjonalnego odchudzania się. 

Wybierz, które z przyczyn mogły być słuszne. 
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ZADANIE 17.  (1 pkt) 

Połącz nazwę szkodliwego czynnika z jego oddziaływaniem na zdrowie człowieka. 

I. ołów   a) zaburzenia funkcji serca i układu krwionośnego z powodu 

II. tlenek węgla            tworzenia połączeń z hemoglobina 

III. węglowodory aromatyczne     b) podwyższone ryzyko wystąpienia raka (głównie płuc) 

    c) choroby dróg oddechowych - chroniczny nieżyt oskrzeli 

d) zmniejszanie odporności pęcherzyków płucnych, hamowanie procesu 

tworzenia się krwi (głównie u dzieci) 

 

| ............................................       II    ...............................       III ................................  

 

ZADANIE 18. (1 pkt) 

Studenci Akademii Medycznej za pomocą spirometrów regularnie (co kwartał, przez okres 3 lat) mierzyli pojemność 

życiową płuc młodzieży licealnej. Badania prowadzono w czterech 20-osobowych grupach: 

• grupa dziewcząt regularnie trenujących pływanie; 

• grupa dziewcząt nieuprawiających żadnej dyscypliny sportowej; 

• grupa chłopców z sekcji pływackiej; 

• grupa chłopców nieuprawiających żadnej dyscypliny sportowej. 

Sformułuj problem badawczy, do którego rozwiązania można wykorzystać przedstawione powyżej badania. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 19. (6 pkt) 

Schemat klatki piersiowej człowieka (widok z boku) w czasie wdechu i wydechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wybierz opis (spośród A, B, C, D), który prawidłowo określa rolę mięśni międzyżebrowych i przepony 

w czasie wdechu i wydechu. 

 

 Wdech Wydech 

A Skurcz mięśni międzyżebrowych i przepony. Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i 

przepony. 

B Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i 

przepony. 

Skurcz mięśni międzyżebrowych i przepony. 

C Skurcz mięśni międzyżebrowych i rozluźnienie 

przepony. 

Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i skurcz 

przepony. 

D Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i skurcz 

przepony. 

Skurcz mięśni międzyżebrowych i przepony. 

 

b) oraz określ, z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest przepona. 

 

 

c) Wskaż podobieństwa i różnice w mechanizmie oddychania (wdech, wydech) u kobiety i mężczyzny. Wykaż 

skąd biorą się te różnice 
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ZADANIE 20. (3 pkt) 

Allel anemii sierpowatej (s) warunkuje powstanie w erytrocytach człowieka zmienionej hemoglobiny. Osoby 

homozygotyczne (ss) pod względem allelu sierpowatości krwinek zwykle umierają w młodym wieku. Osoby 

heterozygotyczne (Ss) są nosicielami alleli zarówno hemoglobiny prawidłowej, jak i nieprawidłowej. Ten stan 

heterozygotyczności wyraźnie zmniejsza sprawność fizyczną, ale za to bardzo utrudnia rozwój w krwinkach takiej 

osoby zarodźca malarii. 

a) wyjaśnij, dlaczego osoby heterozygotyczne (Ss) są odporne na malarię. 

b) czynniki ewolucji to: mutacje, rekombinacje, dobór naturalny, izolacja. 

- który z wymienionych czynników spowodował pojawienie się allelu anemii sierpowatej (s) w populacji  

 

ludzkiej  ……………………………………………………………. 

który z wymienionych czynników warunkuje większą przeżywalność heterozygot w tych rejonach świata, w  

 

których panuje malaria - ...........................................................................  

 

 

 

ZADANIE 21. (2 pkt) 

Zespół polskich naukowców bada gen kodujący czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF. Białko to bierze udział 

między innymi w tworzeniu naczyń krwionośnych (angiogenezie) poprzez stymulację podziałów komórek śródbłonka 

naczyniowego i ich migracji. Czynnikiem wzmagającym działanie VEGF jest niedotlenienie tkanek. VEGF reguluje zarówno 

angiogenezę: a) fizjologiczną (gojenie się ran, możliwość leczenia miażdżycy naczyń krwionośnych), b) jak i patologiczną 

(zwiększenie liczby naczyń w okolicy guza nowotworowego, ułatwianie przerzutów nowotworów). Podaj, w którym 

przypadku podanym wyżej (a czy b) można by wykorzystać miejscową terapię genową wspomagającą działanie 

VEGF, a w którym (a czy b) wprowadzić odpowiednie przeciwciała, które zapobiegną angiogenezie. Każdy z 

przypadków uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

ZADANIE 22. (2pkt).  

Choroby wirusowe rozwijają się w różnym tempie. Można wyróżnić dwie strategie: szybką lub powolną, np. wirusy 

tropikalnej gorączki krwotocznej działają błyskawicznie, zamieniając w ciągu kilku dni tkanki chorego w krwawą masę 

pełną nowych wirusów. Chory umiera wciągu 2 - 9 dni. Inaczej jest w przypadku wirusa HIV: powiela się on 

powoli i skrycie, długo nie wywołując żadnych objawów. Opisz dwie zalety strategii działania wirusa HIV. 

 

 

 

ZADANIE 23. (2pkt).  

Gronkowiec złocisty, a szczególnie szczep MRSA, jest zmorą szpitali, ponieważ może powodować u chorych trudne 

do leczenia infekcje. Bakteria ta jest oporna na większość stosowanych antybiotyków, co bardzo utrudnia jej 

zwalczanie. Gronkowiec, aby przetrwać i rozwijać się, musi pobierać od swojego gospodarza żelazo. Najbogatszym 

źródłem żelaza w organizmie człowieka jest hemoglobina. Genom gronkowca zawiera całą rodzinę genów kodujących 

białka odpowiedzialne za uwalnianie hemoglobiny z erytrocytów, jej transport przez ścianę komórkową gronkowca i 

odzyskiwanie żelazu - czyli za regulację cyklu życiowego. Wyjaśnij, jak wykorzystać ważną cechę gronkowca, 

jaką jest duże zapotrzebowanie na żelazo, w pracach nad działaniem leku, który skutecznie utrudniłby 

gronkowcowi rozwój w organizmie człowieka i ostatecznie doprowadziłby do unieszkodliwienia tej bakterii. 
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ZADANIE 24. (2pkt).  

Schemat przedstawia zwykłą sieć naczyń włosowatych występujących w tkankach organizmu człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się 

nazwami tych naczyń) oraz ustal, w którym naczyniu - tętnicy wątrobowej czy żyle wątrobowej - płynie 

krew zawierająca większą ilość CO2. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 25. (1pkt).  

Schemat budowy serca człowieka. Wyjaśnij, jaką rolę w 

funkcjonowaniu serca pełnią zaznaczone na 

schemacie struktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (1pkt).  

W układzie oddechowym człowieka jama nosowa łączy się z gardłem. W gardle spotykają się drogi oddechowa z 

pokarmową. Z gardła powietrze dostaje się do krtani - narządu zbudowanego z chrząstek, połączonych ze sobą za 

pomocą więzadeł i mięśni. Wejście do krtani ograniczone jest jedną z jej chrząstek, zwaną nagłośnią. Określ, jaką rolę 

w układzie oddechowym pełni nagłośnia. 

 

 

 

 

ZADANIE 27. (2pkt).  

Podczas intensywnej pracy mięśni szkieletowych, np. podczas szybkiego biegu przez dłuższy czas, w komórkach 

mięśniowych zachodzi oddychanie beztlenowe. Produktem tego procesu, oprócz energii, jest także kwas mlekowy, 

który jest przyczyną ból u mięśni. 

a) Wyjaśnij, dlaczego w komórkach mięśniowych podczas intensywnego wysiłku występuje 

oddychanie beztlenowe i powstaje kwas mlekowy. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego masaże, ciepła kąpiel, lekkie ćwiczenia zaraz po dużym wysiłku fizycznym pozwalają 

na szybkie pozbycie się bólu mięśni. 
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ZADANIE 28. (2pkt).  

Rysunek przedstawia mięśnie ramienia człowieka.  Wyjaśnij, jakie 

znaczenie w ruchu kończyny górnej ma skurcz 

a) mięśnia dwugłowego ramienia  

b) mięśnia trójgłowego ramienia  

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (2pkt).  

Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny, która jest jednocześnie magazynem żelaza dla naszego organizmu. Dzienne 

zapotrzebowanie na żelazo dla dorosłego mężczyzny wynosi 15 mg, a u dorosłej kobiety 18 mg. Podaj jeden skutek 

zdrowotny niedoboru żelaza dla organizmu człowieka oraz wyjaśnij, dlaczego dzienne zapotrzebowanie na 

żelazo dorosłych kobiet jest większe niż zapotrzebowanie dorosłych mężczyzn. 

 

 

 

 

ZADANIE 30. (2pkt).  

Znamy około 6000 chorób spowodowanych uszkodzeniem pojedynczych genów. Współczesna terapia genowa polega na 

zastąpieniu wadliwego genu jego prawidłową kopią lub wprowadzeniu do genomu nowej, niezmutowanej kopii. 

Najpoważniejszym problemem terapii genowej jest sposób dostarczenia genów do komórek pacjentów. Do tego celu 

wykorzystywane są między innymi wirusy, z wbudowanymi prawidłowymi ludzkimi genami. Niektóre próby terapii 

genowej zakończyły się pomyślnie, inne tragicznie, ponieważ trudno jest przewidzieć reakcję organizmu na wirusa. Terapia 

genowa może dotyczyć wybranych somatycznych komórek chorego, jak również gamet i zygot. W wielu krajach terapia 

genowa komórek rozrodczych jest prawnie zabroniona. Czy terapia genowa komórek rozrodczych (komórek jajowych 

lub plemników) powinna być stosowana? Określ swoje stanowisko, posługując się dwoma argumentami. 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (1pkt). 

Witamina Objawy awitaminozy 

A. Tokoferol 1. niedokrwistość 

B. Tiamina 2. zakłócenie procesów rozmnażania 

C. Pirydoksyna 3. krzywica 

D. Cyjanokobalamina 4. szkorbut 

E. Biotyna 5. beri-beri 

F. Kwas askorbinowy 6. pelagra 

G. Kalcyferol 7. stan zapainy skóry 

Prawidłowe skojarzenia między witaminami i objawami ich braku to: 

1. A-l, D-3.       3. F-6, A-5.      2.C-3.D-4.      4.D-1.B-5. 

 

ZADANIE 32. (1pkt).  

Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka. 

 

Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha budowy 

umożliwiła Ci jego identyfikację. 
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ZADANIE 33. (3 pkt). 

Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu. 

 
 

a) Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A–D zaznacz nazwę zastawki 

oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.–4. zaznacz poprawny opis jej zamykania się.   Literą X na rysunku 

zaznaczono  

A. zastawkę dwudzielną,  

 

zamykającą się, 

gdy ciśnienie krwi 

1. w lewej komorze stanie się wyższe od ciśnienia w 

lewym przedsionku. 

B.  zastawkę trójdzielną, 2. w lewej komorze stanie się niższe niż w aorcie. 

C.  zastawkę półksiężycowatą pnia płucnego, 3. w prawej komorze stanie się wyższe od ciśnienia w 

prawym przedsionku. 

D.  zastawkę półksiężycowatą aorty, 4. w prawej komorze stanie się niższe niż w pniu 

płucnym. 

  

b)  Uporządkuj elementy układu krwionośnego człowieka w kolejności, w jakiej przepływa przez nie krew w obiegu  

płucnym, zaczynając od prawej komory. Wpisz w tabeli numery 2–5.  

Element układu krwionośnego Numer 

tętnice płucne    

lewy przedsionek serca  

 prawa komora serca 1 

żyły płucne  

naczynia włosowate płuc   

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego ściany lewej komory serca człowieka są znacznie grubsze od ścian prawej komory. W 

odpowiedzi uwzględnij różnicę między dużym a małym obiegiem krwi. 

 

 

 

ZADANIE 34. (1pkt). 

U dziewcząt około 13. roku życia stosuje się obowiązkowe szczepienie ochronne przeciw różyczce. Wyjaśnij dlaczego 

szczepienia przeciw różyczce są obowiązkowe tylko dla dziewcząt. 

 

 

 

ZADANIE 35. (2 pkt). 

Wzór zębowy przedstawia liczbę zębów w pełnym uzębieniu danego ssaka oraz opisuje liczbę poszczególnych rodzajów 

zębów (kolejno: siekaczy, kłów, przedtrzonowych i trzonowych) w połowie łuku zębowego szczęki i żuchwy.  W pełnym 

uzębieniu stałym człowieka występują 32 zęby, natomiast w uzębieniu mlecznym nie występują zęby przedtrzonowe oraz 

tzw. zęby mądrości, czyli ostatnie zęby trzonowe.  Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie zębów stałych w łuku 

zębowym żuchwy człowieka, a obok – wzór zębowy jego stałego uzębienia.   

 
a) Na podstawie przedstawionych informacji zapisz poniżej wzór zębowy uzębienia mlecznego człowieka.  

  
b) Wykaż związek budowy zębów trzonowych człowieka z ich funkcją. W odpowiedzi uwzględnij widoczne na 

rysunku dwie cechy budowy tych zębów. 
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ZADANIE 36. (1pkt). 

Bilans energetyczny organizmu oznacza różnicę pomiędzy ilością energii dostarczanej do organizmu w pokarmie, a 

ilością energii wydatkowanej przez organizm w określonym czasie (np. w ciągu doby). Otyłość jest zawsze wynikiem 

utrzymującego się przez dłuższy czas dodatniego bilansu energetycznego. Na podstawie tekstu określ dwie przyczyny 

powstawania dodatniego bilansu energetycznego organizmu. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 37 (4pkt). 

Promieniowanie UV odznacza się dużą aktywnością biologiczną: zabija bakterie i inne drobnoustroje, wpływa na 

przemianę pro-witaminy D w witaminę D, dzięki czemu jest stosowane w leczeniu krzywicy, wyzwala produkcję 

pigmentu w skórze. W lecznictwie stosuje się naświetlanie UV ogólne i miejscowe. Wskazania oprócz krzywicy 

obejmują chorobę zwyrodnieniową stawów, gościec, nerwobóle, trądzik itp. W skutek zmniejszania się warstwy ozonu 

coraz więcej promieni UV dociera do Ziemi. Szereg schorzeń, takich jak katarakta, rak skóry i obniżenie odporności, 

wywoływanych jest prawdopodobnie nadmierną ekspozycją ludzkiego ciała na to promieniowanie. Zebrana 

dokumentacja naukowa wskazuje, że wysoki poziom promieniowania UV wpływa szkodliwie na rośliny uprawne. 

a) W oparciu o powyższy tekst wybierz argumenty za i przeciw długotrwałemu opalaniu się: 

 

 

 

 

b) Podaj 2 możliwości złagodzenia skutków negatywnego oddziaływania słońca na organizm człowieka 

 

 

 

 

 

ZADANIE 38. (2pkt). 

Częstość występowania grup krwi jest różna w różnych populacjach. Kilka przykładów zawarto w poniższej tabeli.  

Populacja Grupa krwi (%) 

0 A B AB 

Anglicy 46,7 41,7 8,6 3,0 

Finowie 34,1 41,0 18,0 6,9 

Polacy 33,4 38,5 19,5 8,6 

Arabowie 33,8 36,8 18,4 10,8 

Eskimosi 54,2 38,5 4,8 2,0 

Na jednym układzie współrzędnych w formie diagramu słupkowego zobrazuj porównanie częstości występowania 

poszczególnych grup krwi u Finów i Eskimosów. 

 

ZADANIE 39. (1pkt). 

Osteoporoza to choroba objawiająca się demineralizacją kości powodującą ich łamliwość. W procesach przebudowy kości 

uczestniczą dwa rodzaje komórek: osteoblasty (komórki kościotwórcze) i osteoklasty (komórki kościogubne). Do 

osteoporozy dochodzi wtedy, gdy jedne z tych komórek są bardziej aktywne niż drugie. Na podstawie tekstu, podaj nazwę 

rodzaju komórek, których zwiększona aktywność w organizmie może doprowadzić do osteoporozy.  
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ZADANIE 40. (3pkt). 

Na diagramach przedstawiono zawartość limfocytów T we krwi dwóch osób: osoby zdrowej i chorej na AIDS.  

 

 
Na podstawie analizy diagramów określ dwie zmiany, które zachodzą we krwi osoby chorej w porównaniu z osobą 

zdrową. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 41. (2pkt). 

Przy produkcji masła, margaryny lub oleju zwykle dodawane są witaminy A i E. 

a) Uzasadnij, że jest to korzystna dla organizmu człowieka forma podawania obu tych witamin. 

 

 

 

b) Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę witaminy A w organizmie człowieka. 

A) Pełni rolę ważnego przeciwutleniacza podwyższając odporność organizmu.  

B) Warunkuje prawidłowe widzenie o zmierzchu lub przy słabym świetle.  

C) Odpowiada za prawidłowy stan kości i zębów.  

D) Warunkuje prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi. 

 

 

ZADANIE 42. (2 pkt) 

Około 40. roku życia człowieka rozpoczyna się wyraźny spadek masy kości, ponieważ procesy usuwania obumierającej, 

starszej tkanki kostnej (resorpcja) przeważają nad procesami tworzenia nowej tkanki. Prowadzi to do zmniejszenia gęstości i 

wytrzymałości kości (tracimy w ten sposób około 0,5%–1,0% minerałów rocznie). Dodatkowym czynnikiem 

zmniejszającym wytrzymałość kości jest osteoporoza. W przebiegu osteoporozy ubytek minerałów może wynosić 2,0%–

5,0% rocznie i więcej. Zmniejszenie masy kostnej przejawia się większą łamliwością kości. Podaj przykłady dwóch 

działań, które powinien podjąć człowiek, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami w tkance kostnej oraz 

uzasadnij znaczenie każdego z nich. 

 

 

 

 

ZADANIE 43. (3 pkt) 

Zaburzenia gospodarki wodnej w organizmie można postrzegać jako problemy związane z niedoborem lub z nadmiarem 

wody (odwodnienie lub przewodnienie). Zarówno niedobór, jak i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie 

człowieka, może stanowić zagrożeniedla życia. 

a) Podaj przykłady dwóch grup wiekowych, dla których zaburzenia gospodarki wodnej są najbardziej groźne. 

 

 

b) Podaj dwie przyczyny prowadzące do niedoboru płynów ustrojowych (których głównym składnikiem jest woda) w 

organizmie człowieka. 
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ZADANIE 44. (2 pkt) 

Na schemacie przedstawiono nową piramidę żywieniową opracowaną przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) 

w 2005 r.  

 

Nowym elementem piramidy są schody, przypominające o 

codziennej aktywności fizycznej. 

 

 

 

a) Określ, co obrazują szerokości poszczególnych 

„promieni” piramidy.. 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina 

się o codziennej aktywności fizycznej jako nieodłącznym 

elemencie zdrowego trybu życia. 

 

  

 

 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Poniżej wymieniono różne działania ludzi mające na celu ograniczenie występowania zakażeń bakteryjnych. 

A. Poprawa jakości wody pitnej. 

B. Wprowadzenie przepisów kontroli sanitarnej żywności. 

C. Dezynsekcja i deratyzacja, czyli regularne zwalczanie niektórych rodzajów zwierząt np. wśród owadów – wszy i pcheł; 

wśród gryzoni – szczurów i myszy. 

D. Wprowadzenie regularnych szczepień ochronnych od wczesnego dzieciństwa. 

Każdemu z wyżej wymienionych działań człowieka przyporządkuj po jednej nazwie choroby wybranej z niżej 

podanych, której występowanie lub przenoszenie może być skutecznie ograniczone przez dane działanie. 

1. kiła 2. dżuma 3. gruźlica 4. salmonelloza 5. cholera 

A. ..............  B. .............  C. .............  D. ............. 

 

ZADANIE 46. (1pkt) 

Człowiek jako gatunek ze względu na cechy budowy morfologicznej i anatomicznej może być zaklasyfikowany do 

większych jednostek systematycznych. Przyporządkuj każdej jednostce systematycznej taki zestaw cech człowieka, 

który umożliwia określenie jego przynależność do tej jednostki. Jednostka systematyczna Cechy człowieka 

I. Podtyp: Kręgowce 

II. Gromada: Ssaki 

III. Rząd: Naczelne 

A. Skóra pokryta włosami, obecność przepony, w odcinku szyjnym kręgosłupa 7 kręgów. 

B. Obecność pięciu chwytnych palców, z których wielki jest ustawiony przeciwstawnie do pozostałych. 

C. W rozwoju zarodkowym występowanie zawiązków struny grzbietowej. 

D. Obecność kręgosłupa jako szkieletu wewnętrznego. 

 

I ...................., II ...................., III ...................., 

 

ZADANIE 47. (2pkt) 

Cholesterol wiąże się we krwi z białkami, tworząc kompleksy lipoproteinowe o dużej gęstości (HDL) lub małej gęstości 

(LDL). Kompleksy te różnią się funkcjami pełnionymi w organizmie. Nadmiar znajdującego się we krwi cholesterolu 

transportowany jest przez LDL, przy czym cholesterol często przenika do ścian tętnic lub osadza się na ich wewnętrznej 

ścianie. Lipoproteiny HDL mogą chronić tętnice przed rozwojem miażdżycy, transportują bowiem cholesterol z ich ścian do 

wątroby, gdzie ulega on przemianie na kwasy żółciowe. Stwierdzono, że wysokiemu poziomowi LDL sprzyja dieta bogata w 

tłuszcze zwierzęce (oprócz ryb), natomiast spożywanie tłuszczów roślinnych powoduje wzrost poziomu HDL. 

Korzystając z powyższego tekstu wyjaśnij, uwzględniając obecność HDL lub LDL, w jaki sposób spożywanie każdego 

z wymienionych rodzajów tłuszczów (roślinne, zwierzęce) może wpływać na rozwój miażdżycy w organizmie 

człowieka. 

Tłuszcze roślinne: ............................................................................... ......................................... 

 

 

Tłuszcze zwierzęce: .............................................................................................. ....................... 

 

 



 13 

 
ZADANIE 48 (2pkt) 

Droga szerzenia się zakażenia to sposób i mechanizm przenoszenia danego zakażenia od chorego lub nosiciela do 

zakażonego. Na schemacie przedstawiono ważniejsze drogi szerzenia się niektórych chorób. 

 
a) Na podstawie powyższego schematu opisz dwie drogi zakażenia się człowieka gruźlicą. 

 

 

 
b) 

Na schemacie wymieniono choroby wywoływane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki. 

Wypisz ze schematu nazwy dwóch chorób wywoływanych przez wirusy. 

 

1. .............................................................. 2. .............................................................. 

 

 

 

ZADANIE 49. (1pkt) 

Poniżej wymieniono różne choroby człowieka. 

1. malaria 2. fenyloketonuria 3. gruźlica 4. owsica 5. hemofilia 6. mukowiscydoza 

Podkreśl zestaw zawierający cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wyłącznie o podłożu genetycznym. 

A. 1, 2, 6          B. 1, 3, 5              C. 2, 5, 6           D. 2, 4, 5 

 

ZADANIE 50. (2pkt) 

Na schemacie przedstawiono krążenie krwi w organizmie człowieka. 

Literami A–D oznaczono części serca. 

 

a) Do niżej podanych nazw części serca przyporządkuj litery, którymi 

oznaczono je na schemacie. 

 

Prawy przedsionek ........ Prawa komora ........ Lewy przedsionek ........ 

Lewa komora ....... 

 

b) Wpisz w wykropkowane miejsca określenia krążącej krwi 

utlenowana lub odtlenowana. 
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ZADANIE 51. (3pkt) 

W tabeli przedstawiono objętość krwi przepływającej w ciągu minuty przez niektóre narządy człowieka w czasie 

odpoczynku oraz w czasie wysiłku fizycznego. 

 

Narząd  
Objętośćkrwi przepływającej w czasie minuty [cm /min]  

w czasie odpoczynku  w czasie wysiłku fizycznego  

Mózg  700  750  

Serce  200  750  

Płuca  100  200  

Mięśnie szkieletowe  750  12 500  

Wątroba  1 350  600  

Skóra  300  1 900  

 
a) Wymień nazwy dwóch narządów, w których podczas wysiłku najsilniej wzrasta przepływ krwi, i wskaż po jednej 

przyczynie tego zjawiska. 

 

 

 

 

 

b) Uwzględniając informacje zawarte w tabeli, wyjaśnij, dlaczego nie zaleca się spożywania obfitych posiłków przed 

intensywnym wysiłkiem fizycznym. 
 
 
 
 

ZADANIE 52. (3pkt) 

Wapń przez cały okres życia człowieka należy do niezbędnych składników mineralnych pożywienia. Ponad 99% tego 

pierwiastka w organizmie człowieka jest zmagazynowane w kościach, a pozostałe 1% odgrywa ważną rolę w licznych 

procesach fizjologicznych. W tabeli przedstawiono normy zalecanego spożycia wapnia w różnych przedziałach wiekowych. 

 
Przedział 

wiekowy  

Zalecane spożycie 

wapnia (mg/dzień)  

1–3 lat  500  

4–10 lat  800  

11–18 lat  1200  

19–30 lat  1300  

31–60 lat  800  

Powyżej 60 lat  1500  

 

a) Narysuj diagram słupkowy ilustrujący zalecane spożycie wapnia przez człowieka w przedziałach wiekowych 

podanych w tabeli. 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego zapotrzebowanie na wapń osób z przedziału wiekowego 19–30 lat jest większe niż osób z  

przedziału 31–60 lat. 
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ZADANIE 53. (2pkt) 

Określ genetyczne podłoże każdej z wymienionych chorób, wstawiając literę X we właściwej komórce tabeli. 

 

Nazwa choroby  
Sprzężenie z płcią  Autosomia 

dominująca  

Autosomia 

recesywna  

Aberracja 

chromosomowa  

Zespół Turnera      

Zespół Downa      

Hemofilia      

Fenyloketonuria      

 
ZADANIE 54. (3pkt) 

Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a 

także białka i produkty przemiany materii.  

a) Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi 

zdrowego człowieka.   

A. ok. 80% i 20%  B. ok. 55% i 45%  C. ok. 30% i 70%  D. ok. 35% i 65% 

b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz 

określ rolę każdego z nich: fibrynogen, keratyna, albuminy, histony, immunoglobuliny 

 

 

ZADANIE 55. (2pkt) 

W ciągu ostatnich 50 lat spożycie napojów gazowanych w USA wzrosło pięciokrotnie. W tym samym czasie nastąpił 

sześciokrotny wzrost zachorowalności na raka przełyku u mężczyzn. W Chinach i Japonii, gdzie spożycie napojów 

gazowanych jest dużo niższe, nie dostrzeżono wzrostu zachorowań na ten typ nowotworu. Dwutlenek węgla, zbierający się 

w żołądku po wypiciu napojów gazowanych, powoduje jego nadmierne rozciągnięcie i cofanie się kwaśnej zawartości do 

przełyku. Kwas solny i enzymy zawarte w soku żołądkowym powodują podrażnienie i uszkodzenie śluzówki przełyku (tzw. 

chorobę refluksową), co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju nowotworu. Na podstawie tekstu można 

wnioskować, że bezpośrednią przyczyną choroby refluksowej jest: 

 

 

pośrednią przyczyną choroby refluksowej jest: 

 

 

ZADANIE 56. (2pkt) 

Badano wpływ rosnącego obciążenia wysiłkowego (wykonanej pracy) na ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi tętniczej 

osób wykonujących ćwiczenia fizyczne. Wyniki przedstawiono na wykresie. 

 
 

a) Na podstawie wyników badania przedstawionych na wykresie sformułuj wniosek odnoszący się do problemu 

badanego w tym eksperymencie. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego wzrostowi obciążenia wysiłkowego towarzyszą przedstawione na wykresie zmiany ciśnienia 

skurczowego krwi. 
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ZADANIE 57. (3pkt) 

Rak wątroby jest chorobą, która może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest wirusowe zapalenie wątroby typu B, wywołane 

przez wirus HBV. Wirus ten przenosi się podczas kontaktu z zakażoną krwią lub płynami ustrojowymi i namnaża się w 

komórkach wątroby. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znacząca część ludzkości jest zainfekowana 

wirusem, ale u wielu ludzi zakażenie jest bezobjawowe i dochodzi do pełnego wyleczenia połączonego z nabyciem 

odporności. Ze względu na zmienność sekwencji DNA wirusa wyróżnia się kilka jego typów. WHO zaleca szczepienia 

przeciw HBV. W diagnostyce zakażeń wirusem HBV stosuje się kilka metod: 

I. metodę serologiczną, w której wykrywa się we krwi antygeny powierzchniowe wirusa; 

II. metodę serologiczną, w której wykrywa się we krwi przeciwciała przeciwko antygenom wirusa; 

III. metodę, w której wykorzystuje się jedną z technik inżynierii genetycznej – technikę PCR.  

 

a) Oceń, czy sformułowane przez uczniów hasła propagujące szczepienia przeciw HBV zawierają informacje 

prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Należy zaszczepić się przeciw HBV, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby 

typu B. 

P F 

2. Należy zaszczepić się przeciw HBV w celu zabezpieczenia się przed wniknięciem wirusa HBV do organizmu. P F 

3. Należy zaszczepić się przeciw HBV, ponieważ dzięki temu uniknie się zachorowania na raka wątroby. P F 

 

b) Określ, za pomocą której metody diagnostycznej (I–III) można stwierdzić, że osoba zdrowa, która nie była 

szczepiona przeciw HBV, w przeszłości przeszła wirusowe zapalenie wątroby typu B. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

c) Podaj, którą metodę (I–III) należy zastosować, aby można było z największą dokładnością określić typ wirusa 

HBV, który w badanej próbce krwi znajduje się w bardzo małej ilości. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

ZADANIE 58. (1pkt) 

Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka zachodzą takie procesy fizjologiczne, jak: zwiększone zaopatrywanie 

pracujących mięśni w glukozę, kwasy tłuszczowe i tlen, eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu, usuwanie z mięśni 

produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i CO2. Procesy te możliwe są dzięki zmianom w pracy komórek, 

narządów i układów. Przykłady takich zmian (I–III) przedstawiono poniżej.  

I. rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze 

II. większa częstotliwość i pogłębienie oddechów 

III. nasilone wychwytywanie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych z krwi przez włókna mięśniowe 

 

Oceń, czy w tabeli trafnie przyporządkowano zmiany w pracy komórek, narządów i układów (I–III) do procesów 

fizjologicznych człowieka wykonującego pracę fizyczną w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Zaznacz T (tak), 

jeśli przyporządkowanie jest prawidłowe, albo N (nie) – jeśli jest nieprawidłowe. 

1. Eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu jest ułatwione dzięki I i II. T N 

2. Usuwanie produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i CO2, z włókien mięśniowych do krwi jest 

możliwe dzięki I i III. 

T N 

3. Zaopatrzenie pracujących włókien mięśniowych w odpowiednią ilość substratów oddychania tlenowego jest 

możliwe dzięki II i III. 

T N 

 

 

ZADANIE 59. 

Zatrucie metanolem jest dla organizmu człowieka bardzo groźne, ponieważ produkty jego utleniania (aldehyd mrówkowy i 

kwas mrówkowy) są silnie toksyczne. Utlenianie metanolu katalizuje dehydrogenaza alkoholowa. Enzym ten katalizuje 

również proces utleniania etanolu, ale produktem tej reakcji jest aldehyd octowy, który jest znacznie mniej toksyczny 

dla organizmu człowieka. Pierwsza pomoc osobom, u których podejrzewa się zatrucie metanolem, polega na jak 

najszybszym podaniu około 100 ml alkoholu etylowego. 

a) Zaznacz rodzaj hamowania aktywności (inhibicji) dehydrogenazy alkoholowej, który występuje po podaniu etanolu 

osobom zatrutym metanolem. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do mechanizmu tego procesu. 

A. inhibicja kompetycyjna B. inhibicja niekompetycyjna 

Uzasadnienie:  

 

 

 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób wprowadzenie etanolu do organizmu osoby, która wypiła metanol, zmniejsza groźne 

skutki działania metanolu. 
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ZADANIE 60. (1pkt) 

Kręgosłup człowieka zbudowany jest z kręgów różniących się budową w zależności od odcinka, w którym występują. 

Pomiędzy trzonami kręgów występują krążki międzykręgowe, zwane dyskami, zbudowane z tkanki łącznej. W centrum 

każdego krążka znajduje się jądro miażdżyste otoczone pierścieniem włóknistym, który łączy każdy krążek międzykręgowy 

z trzonami kręgów znajdujących się powyżej i poniżej niego. Krążki międzykręgowe nie występują pomiędzy kręgiem 

szczytowym a obrotowym (pierwszym a drugim kręgiem szyjnym) oraz pomiędzy kręgami krzyżowymi i pomiędzy kręgami 

ogonowymi. Na rysunkach przedstawiono budowę kręgu lędźwiowego oraz położenie krążka międzykręgowego między 

dwoma kręgami lędźwiowymi.  

 
a) Wykaż związek między bardziej masywną budową kręgów lędźwiowych, w porównaniu do kręgów z innych 

odcinków kręgosłupa, a funkcją pełnioną przez te kręgi. 

 

 

 

 

b) Określ przyczynę braku krążka międzykręgowego pomiędzy kręgiem szczytowym a obrotowym. W odpowiedzi 

uwzględnij wspólną funkcję tych kręgów. 
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ZADANIE 1.  To witaminy  a - wit. C, b - wit. A, c - wit. K 

ZADANIE 2.  Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski • Zapotrzebowanie energetyczne rośnie wraz z wiekiem organizmu. • Zapotrzebowanie energetyczne zmienia się 

w okresie dojrzewania i w tym samym przedziale wiekowym u chłopców jest wyższe niż u dziewcząt.  

• Zapotrzebowanie energetyczne dziewcząt i chłopców w analogicznych grupach wie kowych jest różne. 

 

ZADANIE 3. Przykłady: 

• Mięso ryb jest zdrowsze, gdyż zawiera mniej tłuszczu niż wieprzowina. • Mięso ryb jest zdrowsze, gdyż jest mniej 

kaloryczne niż wieprzowina. 

 

ZADANIE 4. jogurtu 3.  Przykłady uzasadnienia: 

- dieta przeciw miażdżycowa powinna zawierać mało tłuszczów (mało węglowodanów), a jogurt nr 3 w porównaniu z 

pozostałymi ma najniższą zawartość tłuszczu (węglowodanów), -jogurt ten jest najmniej kaloryczny w porównaniu z 

pozostałymi, jego spożywanie nie powinno prowadzić do gromadzenia tłuszczów w organizmie (co zapobiega miażdżycy). 

 

ZADANIE 5. 

a) 

 
b) Kury z wolnego wybiegu żywią się bezkręgowcami, które w swoich organizmach zawierają dioksyny. - Kury z wolnego wybiegu 

połykają glebę, w której mogą znajdować się dioksyny (z zanieczyszczonego powietrza). – Kury z chowu klatkowego znajdują 

się pod dachem, a więc mniej są narażone na (wdychane) dioksyn pochodzących z zanieczyszczonego powietrza / spalania paliw 

/ procesów technologicznych. 

c) Dioksyny są lipofilne, a więc obniżony poziom tłuszczu zmniejszy ich kumulację w jajach. 

d) Ferma powinna znajdować się w dużej odległości od zakładów przemysłowych / spalarni paliw kopalnych / miejsc o dużym 

natężeniu transportu / dużych skupisk ludności. 

 

ZADANIE 6. 

1. Żywe elementy narządu zróżnicowały się z komórek macierzystych pacjentki, co znacznie zmniejsza możliwość 

odrzucenia przeszczepu.  2. Kolagenowy szkielet dawcy nie ma właściwości antygenowych / nie ma cech osobniczo 

swoistych, co zmniejsza możliwość odrzucenia przeszczepu. 

 

ZADANIE 7. 

Błonnik wzmaga perystaltykę jelita, ułatwiając opróżnianie jelita grubego. 

 

ZADANIE 8. 

Wrażliwość człowieka jest większa niż pozostałych organizmów, ponieważ najmniejsza dawka promieniowania wywołuje widoczne 

zmiany w organizmie. 

 

ZADANIE 9. 

Przez łożysko odbywa się wymiana substancji między matką i płodem. 

— wypustki (kosmki) kosmówki zwiększają powierzchnię wymiany substancji, 

— łożysko jest mocno unaczynione, co ułatwia wymianę substancji. 

 

 

 
 

Biologia 12 
Odpowiedzi do zadań 
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ZADANIE 10. 

a) Intensywnie pracujące komórki kory mózgowej / neurony mają duże zapotrzebowanie na glukozę jako źródło energii – jest przez 

nie pobierana i dlatego w danych obszarach gromadzą się jej znakowane cząsteczki (i produkty ich przemian). 

b) - Różne rodzaje aktywności związanych z mową pobudzają różne obszary kory mózgowej. - Podczas wykonywania różnych 

czynności związanych z mową współpracują zawsze (co najmniej) dwa ośrodki w korze mózgowej. - Największą aktywność kory 

mózgowej obserwuje się przy czytaniu słów, a najmniejszą przy nadawaniu znaczeń słowom. 

c) 1. – D, 2. – B, 3. – A, 4. – C. 

 

ZADANIE 11. a) substancje gorzkie 

b) Substancje gorzkie w smaku są w większości trujące/szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka i zdolność szybkiego wykrywania 

tego rodzaju substancji chroni organizm przed zatruciem/utratą zdrowia/śmiercią. 

 

ZADANIE 12. 

a) Przykłady poprawnej odpowiedzi: - Szczepionka jest specyficzna dla antygenów określonego wirusa, dlatego w kolejnych latach 

trzeba powtarzać szczepienie, aby uodpornić organizm na nowy szczep wirusa. - W wyniku działania szczepionki z danego roku 

powstają w organizmie przeciwciała zwalczające dany szczep wirusa, które już nie rozpoznają wirusów ze zmutowanych, nowych 

szczepów. 

b)  Przykłady poprawnej odpowiedzi: - Duża zmienność genetyczna wirusów powoduje, że powstają wirusy o nowych 

antygenach, na które układ odpornościowy człowieka nie wytworzył przeciwciał, dlatego choroba łatwo się rozprzestrzenia się wśród 

ludzi. - Duża zmienność genetyczna wirusów grypy powoduje, że większość ludzi jest na nie nieodporna, dlatego wirusy te łatwo się 

rozprzestrzeniają w populacji ludzkiej. 

 

ZADANIE 13. a) odp. B, b) parathormon/kalcytriol 

 

ZADANIE 14. płyn B. uzasadnienie: 

• Ponieważ zawiera dużo mniej mocznika i soli mineralnych. • Ponieważ zawiera glukozę, której nie ma w moczu 

ostatecznym. • Ponieważ zawiera białka, które występują w osoczu, a których brak w moczu zdrowego człowieka. 

 

ZADANIE 15. Przykłady: 

• Mężczyzna ten powinien prowadzić bardziej aktywny tryb życia. • Powinien zwiększyć swoją aktywność fizyczną 

poprzez uprawianie sportów, np. pływanie, jazda na rowerze. • Powinien zmienić swoje nawyki żywieniowe, np. usunąć z 

diety pokarmy o dużej za wartości tłuszczów zwierzęcych (tłuste sery, jaja), a mięso wieprzowe zastąpić mięsem 

drobiowym, rybami, dużą ilością jarzyn i owoców. • Koniecznością jest także rezygnacja z używek / alkoholu / 

papierosów. 

 

ZADANIE 16. 1, 2, 4   

 

ZADANIE 17. I - d; II - a; III – b. 

 

ZADANIE 18. Przykłady sformułowań: 

• Czy pojemność życiowa płuc zależy od aktywności ruchowej organizmu? • Badanie zależności pojemności życiowej płuc 

od aktywności fizycznej młodzieży. • Czy pojemność życiowa płuc zależy od płci człowieka? 

 

ZADANIE 19. – a) Odpowiedź A. b) że przepona jest mięśniem; c) Kobieta oddycha zmieniając objętość klatki piersiowej 

(przy udziale mięśni międzyżebrowych), a mężczyzna  oddycha przeponą. Kobieta nie używa przepony ze względu na ciążę  

 

ZADANIE 20. a) Krwinki czerwone zawierające hemoglobinę nieprawidłową są bardziej odporne na zarazki malarii niż 

erytrocyty zawierające jedynie hemoglobinę prawidłową. (Zmieniony kształt krwinek u heterozygot uniemożliwia rozwój 

zarodźca malarii); b) - mutacja; - dobór naturalny. 

 

 

ZADANIE 21. Przypadek a: Terapia genowa; dzięki wprowadzeniu genów w miejsce leczenia zwiększy się produkcję VEGF 

i zwiększy się ukrwienie leczonego miejsca, co ułatwi leczenie. Przypadek b: Stosowanie przeciwciał; pozwoli to 

unieczynnić powstający VEGF, naczynia krwionośne nie będą się tworzyły, co spowolni wzrost i przerzuty komórek 

nowotworu. 

 

ZADANIE 22. Przykładowe zalety strategii: 

- Wirusy działające wolno mają większe szansę na zaatakowanie nowego (i kolejnych) gospodarza i wykorzystanie go. 

- Stykając się z organizmami różnych gospodarzy wirusy mają większe szansę zdobycie przystosowań na drodze mutacji 

(doboru naturalnego, selekcji). " Włączanie materiału genetycznego wirusa do materiału genetycznego gospodarza pozwala 

na jego powielanie i stanowi ochronę przed zniszczeniem. " Powolne działanie wirusa wydłuża czas choroby, dając szansę 

na wynalezienie leków, które je zwalczą. " Powolne działanie wirusa wydłuża życie chorego człowieka, a jest ono przecież 

nadrzędną wartością. " Na początku człowiek nie ma żadnych objawów i nie cierpi. 
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ZADANIE 23.  Przykład odpowiedzi: 

- Lek powinien blokować działanie białek gronkowca służących do uwalniania żelaza z erytrocytów. 

- Lek może blokować ekspresję genów białek gronkowca. 

Efektów działania leku - przykład odpowiedzi: 

- które to działanie przerwie dostarczanie żelaza do komórki gronkowca / zaburzenie metabolizmu /, co spowoduje 

unieszkodliwienie. 

  

ZADANIE 24. Przykład odpowiedzi:  

krew w naczyniach płynie od tętnicy wątrobowej, poprzez naczynia włosowate, do żyły wątrobowej. Żyłą wątrobową płynie 

krew z większą ilością CO2. 

 

ZADANIE 25. Przykład wyjaśnienia: 

Zaznaczone struktury tworzą układ pobudzający serce do pracy, odpowiadający za automatyzm pracy serca, dzięki któremu 

serce bije niezależnie od jakichkolwiek bodźców wewnętrznych. 

 

ZADANIE 26.  Przykład odpowiedzi: 

Nagłośnia zamyka wejście do krtani podczas połykania pokarmu, zapobiegając dostaniu się treści pokarmowej do dalszych 

odcinków dróg oddechowych.    

 

ZADANIE 27. Przykłady odpowiedzi: 

a) Podczas intensywnego wysiłku jest wysokie zapotrzebowanie na energię, a układ krwionośny nie nadąża 

z dostarczaniem tlenu do komórek mięśniowych, które produkują w tej sytuacji część energii bez udziału tlenu. 

Glukoza przekształca się wówczas w kwas mlekowy. 

b) Wszystkie te działania przyspieszają krążenie krwi i transport kwasu mlekowego z mięśni do wątroby (a to kwas 

mlekowy daje odczucie bólu.). 

 

ZADANIE 28. a) zginanie ramienia, b) prostowanie ramienia 

 

ZADANIE 29. Niedobór Fe jest przyczyną anemii. Zapotrzebowanie na żelazo u kobiet jest wyższe, ponieważ miesiączkują, a 

więc wydalają co miesiąc pewną ilość krwi (a więc Fe razem z nią). 

 

ZADANIE 30.  Przykłady odpowiedzi: 

- terapia genowa powinna być stosowana, bo daje szanse na leczenie. – nie powinny być stosowana, gdyż niesie duże zagrożenia 

związane z faktem wprowadzania do organizmu człowieka żywego wirusa, którego działanie nie jest w pełni kontrolowane 

 

ZADANIE 31. odp. 4 

 

ZADANIE 32. A – odcinek lędźwiowy - masywny trzon kręgu; B – odcinek piersiowy - występują dołki żebrowe (w miejscu 

połączenia żeber z kręgosłupem); C – odcinek szyjny, występują otwory dla tętnic w wyrostkach. 

 

ZADANIE 33.  

a) C-4 

b) 2, 5, 1, 4, 3 

c) Przykładowe rozwiązania: 

• Ściany lewej komory muszą wytwarzać wyższe ciśnienie krwi, bo jest ona z tej komory tłoczona do wszystkich narządów ciała, a 

nie tylko do płuc.  

• Ma grubsze ściany, ponieważ musi tłoczyć krew z większą siłą, gdyż w dużym obiegu krew jest transportowana na większą 

odległość niż w obiegu płucnym.   

• Lewa komora serca ma grubsze ściany, ponieważ musi generować wyższe ciśnienie krwi. Wynika to z tego, że w dużym obiegu 

krwi znajduje się dłuższa sieć naczyń krwionośnych, stawiająca większy opór niż krążenie w małym obiegu. 

 

 

ZADANIE 34. Wirus różyczki jest groźny dla płodu – może powodować jego poważne uszkodzenia, dlatego szczepienie 

dziewcząt zapobiegnie infekcji w przyszłości podczas ciąży. 

 

ZADANIE 35.  

a) 20=2101/2101 lub 20=212/212 

b) Przykładowe rozwiązania:  

• Zęby trzonowe służą do rozcierania pokarmu, dlatego ich powierzchnia jest duża i ma wgłębienia, które to umożliwiają.  

• Zęby trzonowe służą do rozgniatania pokarmu, dlatego są masywne, a na powierzchni mają guzki. 

 

ZADANIE 36. 1. nadmiar pokarmu, 2. niska aktywność fizyczna. 
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ZADANIE 37. 

a) Za: UV może wspomagać walkę z infekcjami bakteryjnymi, jest dobroczynne dla chorych na krzywice, stawy, gościec, 

nerwobóle, trądzik. Przeciw: UV w zwiększonych dawkach może być prawdopodobnie źródłem chorób, np. katarakta, 

rak skóry, obniżenie odporności.  

b) Unikanie bezpośredniego słońca w godzinach południowych, szczególnie w górach i w pobliżu biegunów, 2) stosowanie 

kremów ochronnych. 

 

ZADANIE 38. osi Y – częstość grup krwi (%) oraz opisanie grup krwi na osi X. 

 

ZADANIE 39.Osteoklasty. 

 

ZADANIE 40. 

1. U osoby chorej następuje zmniejszenie ogólnej liczby limfocytów. 

2. U osoby chorej następuje zmiana proporcji limfocytów T supresorowych do pomocniczych – zmniejszenie liczby T 

pomocniczych na korzyść supresorowych. 

 

ZADANIE 41. 

a) Witaminy te są rozpuszczalne w tłuszczach, więc w tej postaci są łatwiej przyswajalne przez organizm. 

b) odp. B 

 

ZADANIE 42. 

1. Prawidłowe odżywianie – dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wapnia, fosforu, białka i witaminy D. 

2. Rozsądne opalanie się sprzyja zwiększeniu się w organizmie poziomu witaminy D, dzięki której proces wbudowywania 

wapnia w tkankę kostną przebiega sprawniej. 

 

ZADANIE 43. 

a) 1. niemowlęta i małe dzieci, 2. osoby starsze. 

b) 1. spożywanie zbyt małych ilości płynów (zwłaszcza przez osoby chore) 2. biegunki i wymioty (zwłaszcza u niemowląt i 

małych dzieci) 

 

ZADANIE 44. 

a) Szerokości promieni w piramidzie obrazują proporcje, jakie powinny być zachowane w spożyciu produktów z 

poszczególnych grup.. 

b) Codzienna aktywność fizyczna (razem z prawidłową dietą) pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zmniejsza 

możliwości wystąpienia niektórych chorób np. miażdżycy. 

 

ZADANIE 45.  A – 5, B – 4, C – 2, D – 3 

 

ZADANIE 46. I-D, II-A, III-B (1pkt) 

 

ZADANIE 47.  

1. Tłuszcze roślinne zapobiegają powstawaniu miażdżycy, ponieważ powodują wzrost poziomu HDL, który usuwa z tętnic 

złogi cholesterolu i transportuje go do wątroby.  

2. Tłuszcze zwierzęce przyczyniają się do wzrostu poziomu LDL transportującego cholesterol, który osadza się na ścianach 

tętnic sprzyjając powstawanie miażdżycy. 

 

ZADANIE 48. a) 1. Drogą kropelkową od chorego człowieka lub przez powietrze od chorego człowieka. 2. Przez pokarm 

lub mleko lub mięso od chorych krów. B)  grypa i poliomyelitis lub odra 

 

ZADANIE 49. C 

 

ZADANIE 50.  a) Poprawna odpowiedź: Prawy przedsionek – A, Prawa komora – D, Lewy przedsionek – B, Lewa komora – 

C, b) D ->płuc - krew odtlenowana, C->komórki ciała – krew utlenowana. 

 

ZADANIE 51.  a) Przykłady poprawnych odpowiedzi 

1. Mięśnie szkieletowe, ponieważ podczas wysiłku intensywnie się kurczą i wzrasta zapotrzebowanie na tlen oraz substancje 

odżywcze. 

2. Skóra, ponieważ podczas wysiłku przez rozszerzone naczynia krwionośne następuje utrata nadmiaru ciepła. 

b) Przykłady poprawnej odpowiedzi:  

• Spożycie posiłku przed intensywnym wysiłkiem fizycznym zmniejsza wydolność organizmu, ponieważ duża objętość krwi 

odpływa do wątroby. 

• Ponieważ krew potrzebna narządom układu pokarmowego zostaje podczas wysiłku fizycznego skierowana do narządów 

intensywnie pracujących i trawienie zachodzi wolniej. 

 

ZADANIE 52.  a) narysowanie wykresu słupkowego; b) Przykłady poprawnej odpowiedzi 
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• U osób w przedziale wiekowym 19–30 lat następują jeszcze procesy kostnienia i wapń jest niezbędny do rozwoju układu 

kostnego. 

• Osoby w przedziale wiekowym 19–30 lat wykazują dużą aktywność fizyczną, dlatego konieczne jest dostarczenie wapnia 

do pracy układu mięśniowego lub nerwowego. 

 

ZADANIE 53. hemofilia – sprzężenie  z płcią, Fenyloketonuria – autosomia resesywna, Zespół Downa i Turnera – aberracja 

chromosomowa. 

 

ZADANIE 54. a) B. / ok. 55% i 45%. b) fibrynogen – pod wpływem trombiny przechodzi w fibrynę biorącą udział w 

procesie krzepnięcia krwi, albuminy – uczestniczą głównie w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego we krwi, 

immunoglobuliny – jako przeciwciała rozpoznają antygeny, przez co warunkują odporność organizmu 

 

ZADANIE 55. Poprawne odpowiedzi: 

- bezpośrednia przyczyna – cofanie się / zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku, co powoduje podrażnienie (i 

uszkodzenie) śluzówki przełyku 

- pośrednia przyczyna – (nadmierne) spożywanie napojów gazowanych, które, rozciągając nadmiernie żołądek, powodują 

zarzucanie kwaśnej zawartości do przełyku 

 

ZADANIE 56.  

a) - Podczas wzrostu obciążenia wysiłkowego zwiększa się ciśnienie skurczowe (proporcjonalnie do wielkości obciążenia), 

natomiast ciśnienie rozkurczowe (nieznacznie) się obniża/w zasadzie (niemal) się nie zmienia. 

- Zwiększenie wysiłku skutkuje silnym wzrostem ciśnienia skurczowego krwi, natomiastciśnienie rozkurczowe nie ulega 

większym zmianom. 

b) Podczas wysiłku wrasta ciśnienie skurczowe krwi, ponieważ ułatwia to dostarczanie odpowiedniej ilości tlenu/glukozy do 

mięśni, aby lepiej zaopatrzyć pracujące mięśnie w tlen/glukozę. 

 

ZADANIE 57.  

a) 1. – P, 2. – F, 3. – F 

b) - Metoda II – ponieważ za jej pomocą można stwierdzić, czy we krwi są obecne przeciwciała skierowane przeciw 

(antygenom powierzchniowym wirusa) HBV, które zostały wytworzone w odpowiedzi na dostanie się wirusa/antygenów 

wirusa do organizmu. - Metoda III – ponieważ po wyleczeniu niewielkie ilości DNA wirusa HBV pozostają we krwi/w 

wątrobie i mogą być namnożone za pomocą techniki PCR. 

c) Należy zastosować metodę z wykorzystaniem techniki PCR, ponieważ: 

• za pomocą tej metody można namnożyć/amplifikować/powielić wirusowy materiał genetyczny i uzyskać jego odpowiednią 

ilość do sekwencjonowania.  

• za pomocą tej metody można wykryć nawet pojedyncze fragmenty DNA wirusa i na podstawie analizy wykrytego 

materiału genetycznego określić typ wirusa. 

• z użyciem specyficznych starterów można selektywnie namnożyć DNA konkretnego typu wirusa (pozytywny wynik reakcji 

PCR jest dowodem na obecność konkretnego typu wirusa). 

 

ZADANIE 58.  

1. – T, 2. – N, 3. – T 

 

ZADANIE 59. 

a)  A; Przykładowe uzasadnienie: 

• Ponieważ metanol i etanol konkurują o centrum aktywne tego enzymu. 

• Oba alkohole mają podobną budowę i przyłączają się do centrum aktywnego dehydrogenazy alkoholowej, która katalizuje 

ich utlenianie. 

b)  Przykładowe rozwiązania:  

• Cząsteczki etanolu łączące się z dehydrogenazą alkoholową zmniejszają możliwość przyłączenia do niego metanolu, 

ograniczając w ten sposób ilość powstających szkodliwych produktów utleniania metanolu. 

• Po spożyciu etanolu zmniejsza się tempo wytwarzania silnie toksycznego aldehydu i kwasu mrówkowego, gdyż cząsteczki 

etanolu łączą się z dehydrogenazą alkoholową, ograniczając przyłączanie się metanolu. 

 

ZADANIE 60. 

a) Przykładowe rozwiązania 

Kręgi z odcinka lędźwiowego mają najbardziej masywną budowę, ponieważ na tym odcinku kręgosłupa występuje 

największe obciążenie związane z utrzymaniem: • wyprostowanej postawy ciała.; • masy / ciężaru górnej części ciała. 

b) Przykładowe rozwiązania: Brak krążka międzykręgowego pomiędzy kręgiem szczytowym (atlasem) i obrotowym 

(obrotnikiem) wynika z tego, że: 

• atlas i obrotnik tworzą połączenie ruchome umożliwiające przeczące ruchy głowy. 

• kręg szczytowy i obrotowy połączone są stawem (szczytowo-) obrotowym o dużej ruchomości. 

• atlas musi ślizgać się po obrotniku podczas poruszania głową na boki. 

• gdyby był tam krążek międzykręgowy, to ograniczałby ruchy głowy, za które odpowiadają te kręgi. 
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