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Zadanie 1. (2 pkt) 
Makrocz steczki wyst puj ce w komórce zbudowane s  w podobny sposób. Sk adaj  si  

z po czonych ze sob  ma ych cz steczek, jednego lub niewielu rodzajów, nazywanych 

monomerami. 
 

a) Zaznacz poni ej przyk ad makrocz steczki, która zbudowana jest z takich samych 

monomerów. 

 

A. DNA               B. Bia ka               C. Glikogen               D. RNA 

b) Podaj nazw  zwi zku chemicznego, który jest monomerem tej makrocz steczki. 

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

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Oce  prawdziwo  stwierdze  dotycz cych roli t uszczów w organizmie cz owieka. 

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest prawdziwe, lub 

liter  F, je li stwierdzenie jest fa szywe. 
 

 P/F 

1. T uszcze mog  wspomaga  funkcj  obronn  przeciwcia .  

2. T uszcze uczestnicz  w trawieniu bia ek w przewodzie pokarmowym.  

3. T uszcze s  wykorzystywane do syntezy fosfolipidów i hormonów steroidowych.  

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Poni sze zdania dotycz  tkanek nab onkowych. Zaznacz to, które jest nieprawdziwe.  

A. Nab onki s  zbudowane z komórek ci le do siebie przylegaj cych. 

B. Nab onki maj  dwie g ówne powierzchnie: wierzcho kow  i podstawn . 

C. Nab onki zapewniaj  rusztowanie i sztywno  ca ego organizmu, nadaj  spoisto  jego 

tkankom. 

D. Nab onki pokrywaj  powierzchni  cia a, wy cie aj  narz dy wewn trzne, pe ni  te  

funkcje wydzielnicze. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Poni ej przedstawiono niektóre skutki niedoboru witamin w organizmie cz owieka. 

Zaznacz liter , któr  oznaczono skutki niedoboru witaminy D. 
 

A. lepota zmierzchowa, zmiany skórne. 

B. Krzywica u dzieci, odwapnienie ko ci u doros ych. 

C. S aba krzepliwo  krwi, skazy krwotoczne. 

D. P kanie drobnych naczy  krwiono nych, podatno  na infekcje. 
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Zadanie 5. (1 pkt) 
W mi niach cz owieka wyró niamy w ókna mi niowe typu I i typu II. W ókna mi niowe 

typu I kurcz  si  wolno, ale mog  pracowa  nieprzerwanie przez d ugi czas i nie ulegaj  

zm czeniu. W ókna mi niowe typu II s  zdolne do szybkich i silnych skurczów, ale skurcze 

te s  krótkotrwa e i mi nie szybko ulegaj  zm czeniu. Zawarto  w ókien obu typów  

w mi niach cz owieka jest ró na i zale y od rodzaju jego aktywno ci fizycznej.  

W tabeli przedstawiono procentow  zawarto  w ókien mi niowych typu I oraz typu II  

w mi niu po ladkowym ludzi o ró nej aktywno ci fizycznej. 

 

Zawarto  w ókien 

mi niowych Ludzie o ró nej aktywno ci fizycznej 

A (%) B (%) 

Cz owiek przeci tnie wysportowany 53 47 

Sprinter 24 76 

redniodystansowiec 62 38 

D ugodystansowiec (marato czyk) 79 21 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008 

 

Podaj, któr  liter  (A czy B) oznaczono kolumn  tabeli ilustruj c  zawarto  w ókien 

typu I w mi niu po ladkowym. Uzasadnij wybór. 

 

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

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

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Uporz dkuj we w a ciwej kolejno ci wymienione poni ej etapy procesu krzepni cia 

krwi. Zapisz ich numery w odpowiednich miejscach tabeli. 

 

Etapy procesu krzepni cia krwi 
Numer 

etapu 

Naczynie krwiono ne ulega uszkodzeniu i wyp ywa z niego krew. 1 

Czynniki krzepni cia, zawarte w osoczu, powoduj  wytworzenie skrzepu.  

Uszkodzone naczynie krwiono ne i p ytki krwi uwalniaj  substancje aktywuj ce 

inne czynniki bior ce udzia  w procesie krzepni cia. 
 

Naczynie krwiono ne obkurcza si , przez co spowalnia si  krwawienie.  

P ytki krwi (trombocyty) czopuj  powsta e uszkodzenie – powstaje czop p ytkowy.  
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Badania przesiewowe to zorganizowane masowe badania diagnostyczne osób bez objawów 

okre lonej choroby. Celem badania jest wykrycie choroby w okresie bezobjawowym,  

co umo liwia skuteczne jej leczenie. Badania przesiewowe s  szeroko stosowane  

w programach zdrowia publicznego i prewencji nowotworów. 
 

Zaznacz poni ej opis, który dotyczy badania przesiewowego. 
 

A. Badanie poziomu cukru wykonywane trzy razy dziennie u pacjentów z cukrzyc . 

B. USG wykonywane u kobiet, u których lekarz stwierdzi  zmiany w piersiach. 

C. Kontrolne prze wietlenia klatki piersiowej u pacjentów po przebytym zapaleniu p uc. 

D. Badanie mammograficzne obejmuj ce wszystkie kobiety w okre lonym przedziale 

wiekowym. 

 

Zadanie 8. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono kolejne etapy (I, II, III) przewodzenia impulsu nerwowego przez 

b on  aksonu nagiego (bez os onki mielinowej). 

 

I 

II 

III 
 

 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008 

 

a) Podaj, która ze stref oznaczonych na schemacie literami A, B lub C jest stref  

repolaryzacji b ony komórkowej. 

 

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

 

b) Wyja nij, jakie znaczenie ma proces repolaryzacji w przewodzeniu impulsów 

nerwowych przez b on  aksonu. 

 

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

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

 

c) Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 

W porównaniu z aksonem posiadaj cym os onk  mielinow  przedstawiony na schemacie 

akson przewodzi impulsy nerwowe 
 

A. wolniej i w sposób ci g y. 

B. wolniej i w sposób skokowy. 

C. szybciej i w sposób skokowy. 

D. szybciej i w sposób ci g y. 
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Zadanie 9. (3 pkt) 
Siatkówka oka zawiera liczne komórki receptorowe czopkono ne i pr cikono ne, których 

wypustki cytoplazmatyczne – czopki i pr ciki s  w a ciwymi receptorami wzrokowymi. 

Czopki odpowiadaj  za widzenie barwne i ostre w pe nym wietle. Pr ciki umo liwiaj  

widzenie w s abym wietle lub w ciemno ci, ale widziane obrazy nie s  ani barwne, ani ostre. 

Miejsce na siatkówce na osi widzenia to punkt ostrego widzenia (tzw. plamka ó ta), 

a miejsce, z którego wychodz  w ókna nerwu wzrokowego to tarcza nerwu wzrokowego  

(tzw. plamka lepa). 
 

a) Zaznacz poni ej miejsce A lub B, w którym znajduj  si  komórki receptorowe, 

i podaj, który rodzaj komórek w nich przewa a. 
 

A. Punkt ostrego widzenia  B. Tarcza nerwu wzrokowego 

Rodzaj komórek ........................................................................................................................... 

b) „W nocy wszystkie koty s  szare” – na podstawie powy szego tekstu wyja nij 

przyczyn  tego zjawiska. 
 

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

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

c) Zwyrodnienie plamki ó tej, tzw. AMD, zwi zane z wiekiem, dotyczy zmian 

centralnej cz ci siatkówki. Zaznacz poni ej czynno , z któr  mo e mie  najwi kszy 

problem osoba dotkni ta t  chorob . 
 

A. Odczytywanie wiadomo ci SMS na ekranie telefonu komórkowego. 

B. Rozró nianie czerwonego i zielonego wiat a na przej ciu dla pieszych. 

C. Dobór koloru farby do pomalowania cian. 

D. Prowadzenie samochodu o zmroku. 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono rol  kalcytoniny i parathormonu w utrzymaniu odpowiedniego 

poziomu jonów wapnia w osoczu krwi. 
 

 
 

Poni ej podano przyk ady procesów, które regulowane s  przez hormony przedstawione 

na schemacie. Zaznacz ten, który jest przyk adem dzia ania kalcytoniny. 
 

A. Uwalnianie wapnia z ko ci.  

B. Zmniejszenie wch aniania wapnia w jelicie. 

C. Wzrost absorpcji wapnia w nerkach. 

D. Zwi kszenie wch aniania wapnia w jelicie. 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono ró ne sposoby nabywania odporno ci przez organizm cz owieka. 

A. Przebyte zaka enia lub choroby. 

B. Uzyskanie przez p ód przeciwcia  od matki. 

C. Podanie odpowiedniej surowicy. 

D. Szczepienia ochronne. 
 

Wska  sposób (A–D), który umo liwia uzyskanie:  

1. odporno ci czynnej naturalnej .............................................................. 

2. odporno ci czynnej sztucznej ................................................................ 

 

Zadanie 12. (1 pkt) 
Oce  podane stwierdzenia dotycz ce budowy oraz dzia ania nerki cz owieka i wpisz  
w odpowiednie miejsca tabeli liter  P, je li stwierdzenie jest prawdziwe, lub liter  F, je li 
stwierdzenie jest fa szywe. 
 

  P/F 

1. Pierwszym etapem powstawania moczu jest proces filtracji k buszkowej.  

2. 
Produktem filtracji k buszkowej jest mocz pierwotny nieró ni cy si  sk adem 

od osocza krwi. 
 

3. 
Mocz pierwotny zostaje przekszta cony w mocz ostateczny po procesach 

resorpcji i sekrecji kanalikowej. 
 

 

Zadanie 13. (2 pkt) 

W tabeli przedstawiono zrównowa ony bilans wodny w organizmie cz owieka 

przebywaj cego w optymalnej temperaturze otoczenia i pobieraj cego w ci gu doby 

przeci tne ilo ci pokarmów i p ynów. 
 

ród a wody ml/24 h Wydalanie wody ml/24 h 

P yny                                 1200 

Pokarm sta y                       900 

Woda metaboliczna            300 

Parowanie: 

– przez skór                                                      300 

– przez uk ad oddechowy                                 600 

Z moczem                                                       1400 

Z ka em                                                             100 

Razem                               2400 Razem                                                             2400 

ród o: Fizjologia cz owieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, pod. red. W. Traczyka,  

A. Trzebskiego, PZWL, Warszawa 2007 
 

a) Podkre l nazw  uk adu, który ma najwi kszy udzia  w wydalaniu wody z organizmu. 
 

uk ad oddechowy       uk ad wydalniczy       uk ad pokarmowy 
 

b) Oce , czy przedstawione sytuacje mog  doprowadzi  do wyst pienia ujemnego bilansu 

wodnego organizmu, i wpisz w odpowiednie miejsca tabeli stwierdzenia tak lub nie. 
 

 tak/nie 

1. Intensywny trening sportowy w upalny dzie .  

2. Biegunka spowodowana zatruciem pokarmowym.  

3. Przyjmowanie zgodnie z zaleceniem leków zwi kszaj cych wydalanie 

moczu. 
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Informacja do zada  14. i 15. 
U cz owieka wyst puj  z by mleczne i z by sta e. W obu ukach z bowych znajduj  si   

te same rodzaje z bów. Z by zró nicowane s  na przednie (siekacze i k y) oraz tylne 

(przedtrzonowe i trzonowe). Poni ej przedstawiono zapis wzorów z bowych uz bienia 

mlecznego (A) i uz bienia sta ego (B) cz owieka. 

 

A.   2.1.0.2                          B.   2.1.2.3 

 

Zadanie 14. (2 pkt) 

a) Na podstawie wzorów z bowych podaj liczb  z bów w pe nym uz bieniu mlecznym 

i liczb  z bów w pe nym uz bieniu sta ym. 
 

Liczba z bów w uz bieniu mlecznym .............................................. 

Liczba z bów w uz bieniu sta ym .................................................... 
 

b) Podaj nazw  rodzaju z bów wyst puj cych w uz bieniu sta ym, których brakuje  

w pe nym uz bieniu mlecznym. 

 

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

 

Zadanie 15. (2 pkt) 

Podaj funkcje z bów przednich oraz z bów tylnych w procesie pobierania i obróbki 

pokarmu w jamie ustnej. 

 

Z by przednie ............................................................................................................................... 

Z by tylne ..................................................................................................................................... 

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Na schemacie I i II przedstawiono sk ad dwóch diet doros ych osób prowadz cych 

umiarkowanie aktywny tryb ycia. 
 

 
 

Na podstawie: Materia y Servier Polska Sp. z o.o. zawierajace fragmenty publikacji The Medicine Group 

(Education) Ltd, Dieta w cukrzycy. Co to oznacza dla Ciebie? 
 

Podaj numer schematu przedstawiaj cego w a ciwy sk ad diety dla tych osób i uzasadnij 

wybór. 

 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 17. (3 pkt) 
W racjonalnym od ywianiu zaleca si  stosowanie zasady 4 x 4 x 4, czyli cztery posi ki 

dziennie, spo ywane co cztery godziny i zawieraj ce cztery rodzaje sk adników 

pokarmowych. 

a) Podaj nazwy czterech rodzajów sk adników pokarmowych, które powinna zawiera  

prawid owa dieta cz owieka. 

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

3. .........................................................                      4. ............................................................... 

 

b) Okre l miejsce/miejsca trawienia jednego wybranego sk adnika pokarmowego. 

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

 

Zadanie 18. (2 pkt) 
Bezpo redni  przyczyn  oty o ci jest dodatni bilans energetyczny, tzn. nadmiar energii 

pobranej w pokarmie w stosunku do potrzeb energetycznych organizmu. Aby schudn , 

nale y przez odpowiednio d ugi czas utrzymywa  deficyt energetyczny. 

Podaj dwa przyk ady dzia a , które mog  przyczyni  si  do utrzymania deficytu 

energetycznego organizmu i w konsekwencji do schudni cia. 

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

2. ................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 19. (1 pkt) 
Na schematach przedstawiono dwa rodzaje ruchów jelita. 

 

 

Ruch wahad owy                            Ruch perystaltyczny 

 

Podaj, który z przedstawionych rodzajów ruchów jelita (I czy II) jest ruchem 

mieszaj cym miazg  pokarmow , oraz wyja nij, jakie znaczenie ma mieszanie miazgi 

pokarmowej dla dalszych procesów w przewodzie pokarmowym. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
Celiakia jest chorob  spowodowan  nadwra liwo ci  organizmu na gluten – g ówne bia ko 

ziaren pszenicy lub jego analogi zawarte w innych zbo ach, np. w ycie i j czmieniu. Pewn  

rol  w wyst pieniu choroby odgrywaj  predyspozycje genetyczne oraz zaburzenia 

prawid owej budowy jelita cienkiego. U osób ze sk onno ci  do celiakii gluten obecny 

w diecie aktywuje komórki uk adu odporno ciowego, czego przejawem jest stan zapalny 

i niszczenie nab onka jelita. Utrudnia to wch anianie substancji od ywczych. 

Na podstawie: A. Fasano, Zaskakuj ca celiakia, wiat Nauki 2009, nr 9 

 

a) Na podstawie tekstu wyka , e celiakia mo e by  chorob  autoimmunizacyjn . 
 

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

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

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

 

b) Sformu uj zalecenie dietetyczne dla osób chorych na t  chorob . 

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

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

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono dzia anie polirybosomu (polisomu) w procesie biosyntezy bia ka. 
 

 
Na podstawie: Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej, przek ad pod red. 

J. Michejdy i J. Augustyniaka, PWN, Warszawa 1999 
 

a) Zaznacz poni ej nazw  cz steczki kwasu nukleinowego oznaczonego na schemacie 

liter  X.  

 

A. rRNA                 B. tRNA                C. mRNA              D. DNA 

b) Okre l funkcj , jak  pe ni ten kwas w przedstawionym procesie. 

 

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

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



Egzamin maturalny z biologii 

Poziom podstawowy 
10

Zadanie 22. (3 pkt) 
Osoby dotkni te pewn  chorob  genetyczn  wykazuj  ogromn  wra liwo  na oparzenia 
s oneczne. Cechuje je równie  wysokie ryzyko wyst pienia raka skóry. W ród trojga dzieci 
pewnego ma e stwa znajduje si  dziewczynka dotkni ta t  chorob . Rodzice i pozosta e 
rodze stwo nie wykazuj  objawów choroby. 
 

a) Zaznacz w a ciwe doko czenie zdania (A lub B). 

Choroba ta jest warunkowana przez allel autosomalny 
 

A. recesywny.                        B. dominuj cy. 
 

b) Zapisz genotyp dziewczynki dotkni tej t  chorob  i genotypy jej rodziców. 

Genotyp dziewczynki ...............      Genotyp matki ...............      Genotyp ojca ............... 
 

c) Zaznacz, jakie jest prawdopodobie stwo urodzenia w tej rodzinie nast pnego 

dziecka dotkni tego opisan  chorob . 
 

A. 25%               B. 50%              C. 75%               D. 100% 

 

Zadanie 23. (2 pkt) 
Hemofilia jest chorob  genetyczn , na któr  najcz ciej choruj  m czy ni, natomiast kobiety 
s  g ównie nosicielkami allelu warunkuj cego wyst pienie tej choroby. Hemofilia jest 
chorob  dziedziczn , sprz on  z p ci . 
 

a) Wyja nij, co oznacza stwierdzenie, e hemofilia jest sprz ona z p ci . 
 

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

b) Na podstawie podanego opisu i w asnej wiedzy podaj, czy allel warunkuj cy 

hemofili   jest recesywny, czy dominuj cy. Odpowied  uzasadnij. 
 

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

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

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
W kariotypie osób chorych na przewlek  bia aczk  szpikow  cz sto obserwuje si  tak zwany 
chromosom Filadelfia. Jest to zmieniony chromosom 22, który zawiera fragment pochodz cy 
z chromosomu 9, natomiast na chromosomie 9 jest fragment pochodz cy z chromosomu 22. 
 

a) Okre l typ opisanej mutacji, zaznaczaj c poni ej w a ciw  odpowied . 

Jest to mutacja  

A. genowa. 

B. chromosomowa dotycz ca liczby chromosomów. 

C. chromosomowa dotycz ca struktury chromosomów. 
 

b) Podaj nazw  tej mutacji. ..................................................................................................... 

 

Zadanie 25. (1 pkt) 
Czynniki powoduj ce wzrost cz sto ci mutacji nazywamy czynnikami mutagennymi. Nale  
do nich czynniki fizyczne oraz bardzo du o zwi zków chemicznych, które ogólnie nazywamy 
mutagennymi czynnikami chemicznymi. 

Spo ród wymienionych zwi zków chemicznych zaznacz ten, który mo e mie  dla 

cz owieka dzia anie mutagenne. 
 

A. Kwas azotowy(III)         B. Metanol        C. Kwas octowy         D. Tryptofan 
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Zadanie 26. (1 pkt) 
Wyhodowano transgeniczne winie z ludzkim genem koduj cym enzym, który modyfikuje 

a cuchy cukrowe glikoprotein znajduj cych si  w b onach komórkowych. Tym samym 

enzym ten upodobnia glikoproteiny komórek wini do glikoprotein znajduj cych si   

na powierzchni komórek ludzkich narz dów – antygenów uk adu zgodno ci tkankowej 

cz owieka. Naukowcy potrafi  te  usun  z genomu wini geny, które warunkuj  

powstawanie glikoprotein charakterystycznych dla b on komórkowych komórek wini. 

Na podstawie: Biologia. Jedno  i ró norodno , pod red. M. Ma kowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008 
 

Podaj, jakie znaczenie w transplantacji narz dów cz owieka mog  mie  opisane badania. 

 

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

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

 

Zadanie 27. (1 pkt) 
Poni ej podano informacje na temat wp ywu cz owieka na ekosystem. 
 

Zaznacz informacj  odnosz c  si  do ekosystemu naturalnego. 
 

A. Ekosystem ten jest eksploatowany przez cz owieka, jest wi c zmieniony w stosunku 

do ekosystemu pierwotnego, ale wci  przypomina go wygl dem i sk adem gatunkowym. 
 

B. Ekosystem zosta  wyra nie zmieniony przez cz owieka lub powsta  w wyniku jego 

dzia alno ci – zosta  ukszta towany pod wp ywem nowych warunków ekologicznych. 
 

C. Ekosystem ten zosta  utworzony przez cz owieka, którego dzia alno  bezpo rednio 

wp ywa zarówno na warunki rodowiska, jak i na sk ad gatunkowy organizmów. 

 

Zadanie 28. (1 pkt) 
Organizmy tworz ce biocenoz  powi zane s  ze sob  ró nymi zale no ciami. Mog  to by  

zale no ci po rednie, polegaj ce na oddzia ywaniu organizmów na siebie poprzez 

modyfikacj  biotopu, np. zmian  mikroklimatu. Inny rodzaj zale no ci to zale no ci 

bezpo rednie, np. kiedy organizmy konkuruj  lub wspó pracuj  ze sob . 

Allelopatia jest form  konkurencji mi dzygatunkowej i polega na wydzielaniu przez ro liny 

i mikroorganizmy substancji ograniczaj cych wzrost oraz rozwój innych gatunków, 

np. korzenie owsa wytwarzaj  substancj , która hamuje kie kowanie nasion pszenicy. 
 

Na podstawie powy szych informacji zaznacz w a ciwe doko czenie zdania opisuj cego 

allelopati .  

Allelopatia jest zale no ci  

A. nieantagonistyczn  po redni . 

B. antagonistyczn  po redni . 

C. nieantagonistyczn  bezpo redni . 

D. antagonistyczn  bezpo redni . 
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Zadanie 29. (2 pkt) 

Warzucha polska (Cochlearia polonica) to ro lina endemiczna, która w Polsce wyst powa a 

wy cznie na obrze ach Pustyni B dowskiej w pobli u róde  z zimn  wod . Warzucha 

wygin a na tym obszarze, kiedy zanik y ród a wskutek obni enia poziomu wód gruntowych 

spowodowanego dzia alno ci  górnicz  cz owieka. Botanicy, dostrzegaj c zagro enie, 

przenie li okazy warzuchy na obszar Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, dzi ki czemu 

zachowa a si  do dzi . 

Na podstawie: G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych – 

Natura 2000, www.gios.gov.pl 

 

a) Zaznacz rodzaj opisanej w tek cie dzia alno ci cz owieka, która spowodowa a 

wygini cie warzuchy polskiej. 
 

A. T pienie gatunków  

B. Niszczenie naturalnych rodowisk 

C. Tworzenie nowych rodowisk 

 

b) Podaj, jakie warunki powinny spe nia  siedliska, na które nale y przenie  okazy 

warzuchy polskiej, aby zachowa  ten gatunek. 

 

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

 

Zadanie 30. (2 pkt) 
Zaobserwowano, e w ostatnich latach znacznie zwi kszy  si  udzia  gospodarstw domowych 

w zanieczyszczaniu rodowiska. 
 

Podaj po jednym przyk adzie sposobu zmniejszenia poni szych zanieczyszcze  

rodowiska naturalnego spowodowanych przez gospodarstwa domowe. 

 

1. Zanieczyszczanie rzek ciekami komunalnymi ..................................................................... 

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

 

2. Zanieczyszczenie powietrza przez dymy z ma ych kot owni i pieców domowych  

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

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