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PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA  
 

Czas pracy 120 minut 
 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron  

(zadania 1 – 27). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu 

zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym 

zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

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

(wy cznie do rysunków) oraz linijki. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

MARZEC 

ROK 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 
 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 
           

PESEL ZDAJ CEGO 
 

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Zadanie 1. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono budow  komórki nerwowej (neuronu).  

 
Uzupe nij tabel , podaj c nazwy i funkcje elementów budowy neuronu, które oznaczono 

na schemacie jako X i Y. 

 

Element 

budowy 
Nazwa  Funkcja 

X   

Y   

 

Zadanie 2. (2 pkt)  
Oko jest narz dem zmys u zbudowanym z takich elementów, które w zmieniaj cych si  

warunkach otoczenia umo liwiaj  organizmowi prawid owe widzenie ró nych obiektów. 

 

Podaj nazw  elementu budowy oka, który jest zdolny do adaptacji oraz okre l, na czym 

ta adaptacja polega. 

Nazwa elementu budowy ............................................................................................................ 

Adaptacja ..................................................................................................................................... 

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

 

Zadanie 3. (2 pkt)  
W ród naczy  krwiono nych wyró nia si  t tnice, y y i naczynia w osowate. 

 

Wpisz do tabeli podane poni ej okre lenia (lub ich oznaczenia cyfrowe) tak, 

by poprawnie charakteryzowa y t tnic  i y . 
 

1. – ma zastawki, 2. – ma grub  warstw  mi niow , 3. – wytrzymuje wysokie ci nienie,  

4 –doprowadza krew do serca, 5. – odprowadza krew z serca, 6. – zapobiega cofaniu si  krwi. 
 

Struktura 
Kierunek przep ywu 

krwi 
Cecha budowy 

Znaczenie cechy  

w transporcie krwi 

T tnica    

y a    
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Zadanie 4. (2 pkt) 
W tabeli porównano cechy trzech rodzajów tkanek mi niowych, oznaczonych jako I, II i III. 

 

Cecha I II III 

Kszta t w ókna / komórki 

tkanki mi niowej 

cylindryczny, 

rozga ziony 
cylindryczny wrzecionowaty 

Liczba j der 

komórkowych 
kilka wiele jedno 

Skurcz niezale ny od woli zale ny od woli niezale ny od woli 

 

Podaj, w której z kolumn (I, II lub III) opisano tkank  mi niow : 

a) g adk : ....................., 

b) poprzecznie pr kowan  szkieletow : ...................... 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Za odczuwanie g odu lub syto ci odpowiadaj  o rodki nerwowe znajduj ce si  

w podwzgórzu, zaznaczone na schemacie jako A i B. 

 

 
Wypisz ze schematu: 

a) bodziec, który uaktywnia o rodek A, 

b) reakcj , jak  wyzwala dzia anie tego o rodka. 

 

a) Bodziec – .................................................................................. 

b) Reakcja – .................................................................................. 
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Informacja do zada  nr 6 i 7. 
Na schemacie przedstawiono budow  cia ka nerkowego, w którym zachodzi filtracja – 

pierwszy etap wytwarzania moczu. Filtracji sprzyja wzrost ci nienia krwi w k buszku 

naczyniowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdanie tak, by poprawnie opisywa o proces filtracji, wpisuj c trzy 

okre lenia spo ród nast puj cych: 
 

krew, limfa, bia ko, glukoza, pierwotny, ostateczny 

Filtracja polega na przenikaniu substancji drobnocz steczkowych, m.in. wody, 

........................................., mocznika z ..................................... do wn trza torebki k buszka 

naczyniowego (Bowmana), w wyniku czego powstaje mocz ............................................... 

sp ywaj cy do kanalika. 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Okre l, widoczn  na schemacie, cech  budowy cia ka nerkowego, która przyczynia si  

do wzrostu ci nienia krwi w k buszku. 
 

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

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

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Sk ad moczu i jego ilo  zale y m.in. od stanu fizjologicznego organizmu. Mocz zdrowego 

cz owieka ma zabarwienie ó te lub bursztynowe a jego rednia dobowa ilo  w normalnych 

warunkach wynosi oko o 1500 ml. Oko o po ow  rozpuszczonych w moczu substancji 

stanowi mocznik. Oprócz niego w moczu znajduj  si  okre lone ilo ci m.in.: kwasu 

moczowego, kreatyniny, soli mineralnych oraz barwników, np. urobilinogenu. 
 

Przeanalizuj tekst i uzasadnij, pos uguj c si  jednym argumentem, e wynik badania 

laboratoryjnego moczu mo e by  ród em informacji o stanie zdrowia cz owieka. 
 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (3 pkt)  
Na schemacie przedstawiono budow  uk adu oddechowego cz owieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wpisz (obok liter od A do D), nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy 

uk adu oddechowego. 

b) Podaj nazw  procesu zachodz cego w p ucach. 

 

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

 

Informacja do zada  nr 10 i 11. 
G ówn  przyczyn  zgonów w Polsce s  choroby uk adu kr enia, takie jak zawa  serca 

(martwica fragmentu mi nia sercowego) i udar mózgu. Wi kszo  z nich jest konsekwencj  

mia d ycy. Z ogi t uszczu, g ównie cholesterolu, osadzaj ce si  na cianach naczy  

krwiono nych, powoduj  ich twardnienie i utrudniaj , a czasem uniemo liwiaj  przep yw 

krwi. Przez w a ciwe post powanie mo emy w znacznym stopniu zmniejszy  ryzyko 

zachorowania na choroby serca i naczy . Lekarze zalecaj  mi dzy innymi stosowanie 

odpowiedniej diety – ograniczenie spo ycia t uszczów zwierz cych, aktywny tryb ycia – 

regularne wiczenia fizyczne.  

 

Zadanie 10. (1 pkt) 

Wyja nij zwi zek mi dzy mia d yc  naczy  wie cowych a zawa em serca. 

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

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

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

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

 

Zadanie 11. (1 pkt) 
Wypisz z tekstu jedno z zalece  lekarzy i uzasadnij, w jaki sposób jego przestrzeganie 

zapobiega mia d ycy. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 12. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono procentowy udzia  g ównych grup krwi z okre lonym 

czynnikiem Rh w pewnej populacji. 

 

Narysuj diagram s upkowy (w uk adzie wspó rz dnych), przedstawiaj cy sumaryczny 

udzia  ka dej z g ównych grup krwi (A, 0, B i AB) w tej populacji. 

 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 13. (1 pkt) 
Choroby przenoszone drog  p ciow  s  powa nym problemem wspó czesnej medycyny. 

 

Podaj po jednym przyk adzie chorób, wirusowej i bakteryjnej, przenoszonych drog  

p ciow .  

Choroba wirusowa: .................................................................................. 

Choroba bakteryjna: ................................................................................. 
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Zadanie 14. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu wspó dzia anie uk adów umo liwiaj ce 

komórkow  przemian  materii:  

X oznacza proces zachodz cy w uk adzie pokarmowym,  

Y oznacza proces zachodz cy w uk adzie oddechowym. 
 

 
 

a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie jako X i Y. 

X .......................................................................... 

Y .......................................................................... 

b) Opisz na podstawie schematu rol , jak  spe nia uk ad krwiono ny dla komórkowej 

przemiany materii. 

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

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

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

 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Stres jest czynnikiem zaburzaj cym homeostaz  i uruchamiaj cym szereg reakcji organizmu. 

Objawami stresu mog  by : 

 

napi cie mi ni, przyspieszony oddech, pocenie si , rozszerzenie renic, rozk ad glikogenu 

w w trobie, zw enie naczy  skórnych – zbledni cie. 

 

Spo ród wymienionych powy ej objawów stresu wypisz te dwa, które umo liwiaj  

komórkom wytworzenie wi kszej ilo ci energii niezb dnej organizmowi w pokonaniu 

stresu. 

1. .................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono zmiany zachodz ce podczas cyklu owulacyjno-menstruacyjnego 

kobiety nieko cz cego si  ci . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisz, na podstawie schematu, zmiany zachodz ce w jajniku i macicy od momentu 

jajeczkowania do krwawienia miesi czkowego w cznie.  

Zmiany w jajniku – ...................................................................................................................... 

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

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

Zmiany w macicy – ...................................................................................................................... 

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

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

Zadanie 17. (2 pkt) 
W przewodzie pokarmowym cz owieka dzia aj  enzymy trawienne, na przyk ad: 

 

pepsyna, trypsyna, lipaza trzustkowa, amylaza linowa, amylaza trzustkowa. 
 

Wypisz spo ród wymienionych enzymów ten, który trawi t uszcze, i podaj nazw  

odcinka przewodu pokarmowego, w którym dzia a ten enzym. 
 

Nazwa enzymu ............................................. 

Nazwa odcinka przewodu pokarmowego ................................................. 
 

Zadanie 18. (1 pkt) 
Bulimia jest jedn  z form zaburze  wp ywaj cych na sposób od ywiania si  cz owieka.  
 

Podaj, na czym polega zaburzenie w od ywianiu si  u osób z bulimi . 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. (2 pkt)  
Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego cz owieka maj  cechy wspólne, ale posiadaj  

równie  swoiste cechy zwi zane z przystosowaniem do pe nionych funkcji. 
 

Porównaj wybrane cechy prze yku i o dka, wstawiaj c w odpowiednie komórki tabeli 

znak „+”, je eli dana cecha wyst puje, lub "-", je eli nie wyst puje.  
 

Swoista cecha adaptacyjna Prze yk o dek

rodowisko wewn trzne o pH silnie kwa nym   

Cylindryczny kszta t   

Obecno  mi ni okr nych i pod u nych, umo liwiaj cych 

wykonywanie ruchów robaczkowych 
  

Obecno  komórek gruczo owych, wytwarzaj cych enzymy 

trawienne 
  

 

Zadanie 20. (3 pkt) 
W tabeli przedstawiono procent osób z niedowag  w poszczególnych przedzia ach 

wiekowych w Polsce w roku 1996. Dane zaokr glono do liczb ca kowitych. 

 

Przedzia y 

wiekowe 
Procent osób z niedowag

Procent osób z niedowag   

w ca ej populacji  

(warto  rednia) 

15-24 28 

25-29 13 

30-34 10  

35-39 7 

40-44 5 

45-49 4 

50-54 4 

55-59 4 

60-64 3 

65-69 4 

70-74 6 

75-79 9 

80 i wi cej 11 

 11 

 

a) Podaj przedzia  wiekowy, w którym niedowaga wyst puje najrzadziej: ...................... 

b) Podaj najbardziej prawdopodobn  przyczyn  niedowagi u osób w przedzia ach 

wiekowych: 

 

25-29 lat ....................................................................................................................................... 

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

80 i wi cej lat .............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 21. (2 pkt) 
Jedn  z metod wykrywania chorób genetycznych u rozwijaj cego si  p odu jest analiza 

kariotypu (zestawu chromosomów w komórce somatycznej o charakterystycznej liczbie 

i morfologii) w komórkach pobranych z wód p odowych.  
 

Podaj nazw  jednej choroby, któr  mo na zdiagnozowa  podan  metod , oraz okre l, 

na czym polegaj  zmiany w kariotypie dziecka chorego na t  chorob , umo liwiaj ce jej 

rozpoznanie. 
 

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

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

 

Zadanie 22. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono dwa etapy ekspresji informacji genetycznej w komórce 

eukariotycznej.  
 

 

Uzupe nij tabel , wypisuj c ze schematu procesu 

ekspresji informacji genetycznej nazwy:  

I etapu procesu i jego produktu,  

II etapu procesu i jego produktu. 

 

Etap Produkt 

I ....................................... .....................................

II ...................................... .....................................

 

 

Zadanie 23. (3 pkt) 
Grupy krwi u cz owieka uwarunkowane s  wyst powaniem alleli wielokrotnych: I

A
, I

B
, i. 

Matka z grup  krwi 0 wskaza a jako ojca swojego dziecka o grupie 0 – m czyzn , który ma 

grup  krwi AB.  
 

a) Zapisz genotyp matki i wskazanego przez ni  m czyzny. 

Genotyp matki: ......................................       Genotyp m czyzny: ............................................. 

b) Okre l, czy wskazany m czyzna mo e by  ojcem tego dziecka. Uzasadnij odpowied  

zapisem odpowiedniej krzy ówki. 
 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 24. (2 pkt) 
W ostatnich latach cz sto pojawiaj  si  informacje o zmniejszaniu si  ró norodno ci 

biologicznej w tempie gro cym zachwianiem równowagi czy wr cz wyst pieniem katastrofy 

ekologicznej. G ówn  przyczyn  tego zagro enia jest dzia alno  cz owieka, 

który jednocze nie od lat stara si  chroni  przyrod . 

 

Wybierz dwa dzia ania cz owieka (spo ród podanych poni ej) i przedstaw ich wp yw 

na ró norodno  biologiczn . 

 

wypalanie traw, chemizacja rolnictwa, tworzenie parków narodowych, wycinanie lasów 

 

1. Dzia anie cz owieka ...........................................................................; wp yw tego dzia ania:  

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

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

2. Dzia anie cz owieka ...........................................................................; wp yw tego dzia ania:  

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

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

 

Zadanie 25. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono sie  zale no ci pokarmowych w morzu. 

 

 
Podaj nazw  zwierz cia, które w przedstawionej na schemacie sieci zale no ci 

pokarmowych: 

 

a) jest konsumentem IV rz du: ........................................................... 

 

b) nale y do wi cej ni  jednego poziomu troficznego: .......................................................... 

 

plankton 

ro linny 

plankton 

zwierz cy 

ódkonóg dobijak 

wid onóg 

krewetka 

led  rekin 

dorsz tu czyk 

m twa 
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Zadanie 26. (1 pkt) 
Dla populacji gawronów, wyst puj cych w oddaleniu od miast i wysypisk mieci g ówne 

ród o pokarmu stanowi fauna bezkr gowców glebowych, których obfito  i ró norodno  

maleje wraz ze wzrostem zanieczyszczenia gleby. 

 

Wyja nij, dlaczego korzystniejsze dla zdrowia jest spo ywanie warzyw pochodz cych 

z pól, na których eruj  gawrony. 

 

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

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

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

 

Zadanie 27. (2 pkt)  
Na wykresie przedstawiono emisj  SO2 przy produkcji cynku (Zn) w pewnej hucie  

w latach 1989-2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy wykresu: 

a) okre l tendencj  zmian w wielko ci emisji SO2 oraz produkcji cynku w latach 1989-

1991.  

 

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

 

b) podaj prawdopodobn  przyczyn  zmian w emisji SO2 w latach 1992-2002 

w porównaniu z okresem 1989-1991. 

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

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 
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