
BIOLOGIA

Czas pracy: 150 minut
Maksymalna liczba punktów: 50

Zadanie 1. (3 pkt)

Zapoznaj się z rysunkami zamieszczonymi poniżej. 

Wymień jedną cechę wspólną i jedną różnicę między procesami przedstawionymi na rysun-
kach.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Wyjaśnij, dlaczego proces utleniania glukozy w komórkach organizmów żywych zachodzi

inaczej niż poza komórką.
………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 2. (1 pkt)

Schemat przedstawia oddziaływanie witaminy D na organizm człowieka. Po analizie schema-
tu wyjaśnij krótko, w jaki sposób witamina D wpływa na proces akumulacji wapnia w tkance
kostnej.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 3. (1 pkt)

Wymień czynnik, który warunkuje proces syntezy witaminy D w skórze.
…………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4. (1 pkt) 

Spośród podanych poniżej wybierz dwa czynniki, które wpływają na zwiększenie ilości wap-
nia w tkance kostnej.

A. dieta bogata w tłuszcze
B. wzrost wydzielania kalcytoniny do krwi
C. wzrost stężenia parathormonu we krwi
D. dieta bogata w produkty nabiałowe
E. wzrost poziomu insuliny we krwi

Zadanie 5. (3 pkt)

Rysunek przedstawia układ zębów w jamie ustnej człowieka dorosłego i czteroletniego dziecka. 

Podaj trzy różnice w uzębieniu człowieka doro-
słego i dziecka.

…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…
…………………………………………………………..........…

Zadanie 6. (2 pkt)

Wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) jest to iloraz masy ciała (w kilogramach) i kwadratu
wartości wzrostu wyrażonego w metrach obliczany ze wzoru: BMI = masa ciała [kg] / wzrost2
[m2]. Dzięki niemu można w szybki sposób określić ewentualną nadwagę organizmu. Liczne ba-
dania epidemiologiczne wykazały, że określenie wartości wskaźnika BMI i obwodu talii umoż-
liwia ocenę ryzyka wystąpienia chorób towarzyszących otyłości (patrz tabela poniżej, K – kobie-
ty, M – mężczyźni).

Oblicz BMI trzech studentów, których wzrost i masa ciała są podane w tabeli, a następnie
określ, który z nich i w jakim stopniu jest narażony na choroby związane z otyłością.

Zadanie 7. (2 pkt)

Wymień dwa przykłady chorób, na jakie jest narażony student o najwyższym wskaźniku BMI
(patrz: zadanie 6.).

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Zaproponuj dwie zmiany stylu życia tego studenta, które pomogłyby mu zwalczyć to ryzyko.
………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 8. (2 pkt)

Infekcje bakteryjne mogą szerzyć się różnymi drogami:
I. przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą ………………………………
II. drogą pokarmową ………………………………
III. drogą kropelkową ………………………………

Dopisz litery odpowiadające wskazanym poniżej gatunkom bakterii chorobotwórczych do wy-
mienionych wyżej dróg szerzenia się zakażeń bakteryjnych

A. dwoinka zapalenia płuc D. pałeczka duru brzusznego
B. pałeczka czerwonki E. przecinkowiec cholery
C. krętek blady F. maczugowiec błonicy

Zadanie 9. (2 pkt) 

W czterech szalkach, na jednakowych pożywkach, umieszczono kultury bakterii wywołują-
cych stany zapalne górnych dróg oddechowych. W każdej szalce było po ok. 100 komórek bakte-
rii. Następnie do pierwszej hodowli dodano antybiotyk, drugą poddano działaniu wysokiej tem-
peratury, do trzeciej dodano popularny domowy środek na zaziębienia – syrop z cebuli – a czwar-
ta stanowiła próbę kontrolną.

W tabeli podano liczbę komórek bakterii w każdej z hodowli po zakończeniu doświadczenia.

Narysuj wykres słupkowy ilustrujący zmiany liczby komórek bakterii na szalkach w zależności
od zastosowanego środka. Uwzględnij stan początkowy liczby bakterii na każdej z szalek, ozna-
czając odpowiedni słupek jako „0”.

Które z zastosowanych środków można określić jako bakteriobójcze, a które jako bakteriosta-
tyczne?

Środki bakteriobójcze: ………………………………..............................................................................………
Środki bakteriostatyczne: ……………………………………..........................................................................…

Zadanie 10. (1 pkt)

Po analizie poniższego schematu wpisz w wyznaczone miejsca nazwy typów procesów meta-
bolicznych. W zależności od kierunku przemian litery A, B i C oznaczają produkty lub substraty
reakcji chemicznej.

Zadanie 11. (1 pkt)

Wymień po jednym przykładzie procesu anabolicznego i katabolicznego zachodzącego w or-
ganizmie człowieka.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 12. (2 pkt)

Krwinki czerwone (erytrocyty) są komórkami o kształcie dwuwklęsłej soczewki, pozbawiony-
mi jądra komórkowego i innych organelli, w tym także mitochondriów. Ich wnętrze wypełnione
jest hemoglobiną – białkiem wiążącym i transportującym tlen. Brak organelli komórkowych spra-
wia, że erytrocyty charakteryzują się niskim poziomem metabolizmu, a energię potrzebną do
przeprowadzania własnych procesów życiowych czerpią z oddychania beztlenowego.

Wyjaśnij,w jaki sposób niski poziom metabolizmu i oddychanie beztlenowe przystosowują czer-
wone krwinki do pełnionej przez nie funkcji.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 13. (2 pkt)

Gdzie na terenie komórki przebiega proces, który dostarcza erytrocytom energii niezbędnej
do przeprowadzania procesów przemiany materii?

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

W jakich innych komórkach organizmu człowieka i w jakich okolicznościach może zachodzić
taki sam proces?

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Metoda  
zwalczania bakterii  

Liczba komórek bakterii w hodowli  
po zakończeniu doświadczenia  

Antybiotyk 60 
Wysoka temperatura  15 
Syrop z cebuli  105 
Próba kontrolna  225 

 Student 1  Student 2  Student 3  
Wzrost [m]  1,70 1,75 1,58 
Masa ciała [kg]  70 94 47 
Obwód talii [cm]  80 103 65 
BMI     
Ryzyko wystąpienia 
chorób układu krążenia  

   

Talia [cm] 
 BMI kg/m2 

K M 
Ryzyko chorób towarzyszących 
otyłości 

Niedowaga <18,5  
Niskie (ale zwiększone ryzyko 
innych problemów zdrowotnych)  

Norma 18,5-24,9 < 80 < 90 Średnie 
Nadwaga 25,0-29,9 80-88 94-102 Umiarkowanie podwyższone 
I stopień otyłości 30,0-34,9  Podwyższone 
II stopień otyłości 35,0-39,9 >88 >102 Wysokie 
III stopień otyłości >= 40,0  Bardzo wysokie 
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Zadanie 14. (1 pkt)
Spośród podanych niżej zdań wskaż te, które prawidłowo charakteryzują kod genetyczny.
A. Kod określamy jako zdegenerowany, gdyż jedna trójka nukleotydów jest odpowiedzialna

za kodowanie więcej niż jednego aminokwasu.
B. Kod jest niezachodzący, gdyż mutacja jednego nukleotydu powoduje zamianę na inny co

najwyżej jednego aminokwasu w kodowanym białku.
C. Kod jest bezprzecinkowy, gdyż poza kodonami nonsensownymi wszystkie nukleotydy da-

nego genu uczestniczą w kodowaniu jakichś aminokwasów.
D. Kod genetyczny jest niejednoznaczny, gdyż jedna trójka nukleotydów koduje więcej niż

jeden aminokwas (nie dotyczy to tryptofanu).
E. Kod jest uniwersalny, gdyż wszystkie organizmy jednego gatunku posiadają ten sam zapis

genetyczny.

Zadanie 15. (1 pkt)

Krew zaliczana jest do tkanek łącznych.
Opisz budowę krwi, wskazując te jej cechy, które powodują zaliczanie krwi do grupy tkanek

łącznych.
………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 16. (3 pkt)

Budowa tkanki nabłonkowej pozostaje w ścisłym związku z pełnioną funkcją. Na rysunku
schematycznie przedstawiono różne rodzaje tkanek nabłonkowych.

Uzupełnij tabelę porównującą rodzaje, miejsca występowania i funkcje różnych tkanek na-
błonkowych.

Zadanie 17. (1 pkt)

Wybierz prawidłową odpowiedź.
Genom to:
A. Wszystkie cząsteczki kwasów nukleinowych (DNA i RNA) danego organizmu.
B. Kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu.
C. Wszystkie białka danego organizmu.
D. Wyłącznie cząsteczki pozajądrowego kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) danego or-

ganizmu.

Zadanie 18. (3 pkt)

Kobieta o grupie krwi A i mężczyzna o grupie krwi B mają dwójkę dzieci. Zbadano, czy syn
tej pary może być dawcą krwi dla ich córki, a swej siostry. Okazało się, że nie. Ustalono też, że
każdy z członków tej rodziny ma inną grupę krwi.

Określ genotypy rodziców i dzieci.
………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Czy syn może być dawcą krwi dla obojga swoich rodziców?
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Komu z rodziny może oddać swoją krew córka?
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 19. (1 pkt)

Wyjaśnij, opisując reakcję, jaka by zaszła, gdyby ich krew się zetknęła, dlaczego syn 
(patrz: zadanie 18.) nie może być dawcą krwi dla córki (swej siostry).

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 20. (3 pkt)

Schemat ilustruje proces trawienia tłuszczów w układzie pokarmowym człowieka.

W której części przewodu pokarmowego odbywa
się trawienie tłuszczów?
………………………………………….......……………………

Wyjaśnij, na czym polega rola żółci w trawieniu
tłuszczów.
………………………………………….......……………………
………………………………………….......……………………

Wymień wszystkie rodzaje produktów procesu
trawienia tłuszczów.
………………………………………….......……………………
………………………………………….......……………………

Zadanie 21. (1 pkt)

Jaka właściwość tłuszczów powoduje, że wymagają działania żółci, by mogły na nie efektyw-
nie oddziaływać lipazy?

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 22. (1 pkt)

Tchawica jest rurą o długości około 10-15 cm i szerokości około 15 mm. Jej zewnętrzną war-
stwę stanowi błona włóknista, w której leżą połączone więzadłami chrząstki tchawicze. Chrząst-
ki te mają kształt niepełnych pierścieni, otwartych w tylnej części, gdzie ściana błoniasta tcha-

wicy styka się ze ścianą przełyku. Ściana błoniasta zawiera włókna mięśni gładkich, których skur-
cze regulują szerokość światła tchawicy. Wewnętrzną warstwę tchawicy stanowi błona śluzowa
pokryta nabłonkiem migawkowym. 

Na podstawie powyższego opisu wyjaśnij związek jednego, wybranego elementu budowy tcha-
wicy z pełnioną przez ten narząd funkcją.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 23. (3 pkt)

W prawidłowym żywieniu człowieka istotne jest, aby poszczególne składniki pokarmowe by-
ły przyjmowane w odpowiednich dobowych ilościach. Przy czym zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe zależy od wielu czynników, między innymi od wieku. Na przykład dobowe zapotrze-
bowanie na białko u dorosłego człowieka wynosi 1 g na 1 kg masy ciała. U dzieci i młodzieży zapo-
trzebowanie jest wyższe i wynosi 1,5 g – 3,5 g na 1 kg masy ciała na dobę.

Dlaczego zapotrzebowanie na białko jest u dzieci i młodzieży wyższe niż u dorosłych?
………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Wymień inny czynnik, od którego zależy zapotrzebowanie organizmu na wybrany składnik po-
karmowy, oraz wyjaśnij wpływ tego czynnika.

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 24. (3 pkt)

Na rysunku przedstawiono trzy wzorce rozmieszczenia osobników w populacji.

Nazwij przedstawione typy rozmieszczenia osobników.
A. ……………………………… B. ……………………………… C. ………………………………

Który z przedstawionych na rysunkach typów rozmieszczenia charakteryzuje zwykle popula-
cje sztuczne, utworzone przez człowieka?

………………………………………………………………….........................……………………………………………………
Podaj po jednym przykładzie populacji naturalnych, charakteryzujących się rozmieszczeniem

przedstawionym na pozostałych dwóch rysunkach. 
………………………………………………………………….........................……………………………………………………

Poniższych informacji użyj do rozwiązania zadań 25. i 26. 
Choroby nowotworowe są coraz częstszą przyczyną zgonów na całym świecie. W wielu kra-

jach prowadzone są programy mające na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności spo-
wodowanych chorobami nowotworowymi. W Polsce od kilku lat dużo słyszy się o profilaktyce ra-
ka szyjki macicy. Poniższe dane pokazują stan zachorowalności na choroby nowotworowe, szcze-
gólnie na raka szyjki macicy u kobiet w Polsce i na świecie. 

Po analizie tabeli i wykresów odpowiedz na pytania.

Tabela 1. Zachorowalność oraz umieralność kobiet na wybrane nowotwory na świecie.

Wykres 1. 
Pięcioletnie względne przeżywanie kobiet cho-
rych na raka szyjki macicy. Europa 1990-1994.

Wykres 2. 
Standaryzowane współczynniki zachorowal-
ności i umieralności na raka szyjki macicy/100
tys. w latach 1999-2005 w Polsce.

Zadanie 25. (3 pkt)

Jakie rodzaje nowotworów (wymień dwa) są najczęściej notowane wśród kobiet? 
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Zaproponuj parametr pozwalający ustalić (na podstawie danych z Tabeli 1.), który z nowotwo-

rów jest najbardziej niebezpieczny dla kobiet (najczęściej kończy się śmiercią).
………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Jakie rodzaje nowotworów są najbardziej niebezpieczne (wymień dwa)?
………………………………………………………………………………………………………….........................……………

Zadanie 26. (3 pkt)

Po analizie Wykresu 1. podaj prawdopodobną przyczynę różnych szans przeżycia pięciu lat po
zachorowaniu na raka szyjki macicy wśród Europejek z różnych krajów.

………………………………………………………………………………………………………….........................……………
Określ tendencję zmian w zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce od

roku 1999. 
………………………………………………………………………………………………………….........................……………....
Jaka jest prawdopodobna przyczyna takiego kierunku zmian?
………………………………………………………………………………………………………….........................……………...

Lokalizacja  Zachorowalność  
– liczba przypadków  

Umieralność – liczba zgonów  

Płuca 472,687 250,532 
Żołądek 330,518 254,297 
Szyjka 
macicy 

493,243 273,505 

Pierś 1151,298 410,712 

Rodzaj nabłonka  Rysunek  Funkcja  Występowanie  
 A   
Wielowarstwowy płaski    naskórek 
Sześcienny   wydzielnicza  
 C  jelito cienkie 
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Za wymienienie nazw dwóch chorób związanych z otyłością – 1 punkt, 
za podanie dwóch przykładów zmian stylu życia studenta – 1 punkt, 
razem 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Przykłady chorób: nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca, choroba zwyrodnieniowa stawów; prz ykłady zmian stylu 
życia: większa aktywność fizyczna, zdrowa, niskokaloryczna dieta.        

2 

8 
Za przyporządkowanie trzech nazw bakterii – 1 punkt,  
za przyporządkowanie sześciu nazw bakterii – 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: I. – C; II. – B, D, E; III. – A, F. 

2 

9 

Za poprawne narysowanie diagramu słupkowego – 1 punkt,  
za zaliczenie środków  do grupy bakteriobójczych  
i bakteriostatycznych – 1 punkt, razem 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: 
 

 
 
Środki bakteriobójcze: I, II; środki bakteriostatyczne: III.  

2 

10  
Za wpisanie obu poprawnych nazw – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: 1 – kataboliczne  (katabolizm),  2 – anaboliczne  
(anabolizm). 

1 

11  

Za podanie przykładu reakcji katabolicznej i przykładu reakcji 
anabolicznej – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: Proces anaboliczny: np. biosynteza białka, 
synteza kwasów nukleinowych. Proces kataboliczny: np. oddychanie 
wewnątrzkomórkowe, trawienie makrocząsteczek do ich 
monomerów. 

1 

12  

Za podanie poprawnej odpowiedzi – 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Dzięki niskiemu poziomowi metab olizmu 
erytrocyty wymagają do swoich procesów życiowych niewielkiej ilości 
energii, którą zyskują w procesie oddychania beztlenowego  (1 pkt),   
sa więc nie zużywają tlenu, który transportują do innych komórek 
organizmu  (1 pkt). 

2 

13  

Za poprawną odpowiedź na każde z pytań po 1 punkcie,  
razem 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Proces, który dostarcza erytrocytom energii do 
przeprowadzania procesów przemiany materii,  
przebiega w cytoplazmie (cytozolu) komórki.  
Poza komórkami erytrocytów proces oddychania beztlenowego może 
zachodzić we włóknach mięśni poprzecznie prążkowanych 
(komórkach mięśniowych), w warunkach niedoboru tlenu.  

2 

14  
Za poprawne wskazanie dwóch odpowiedzi – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: B, D. 

1 

15  

Za podanie poprawnego opisu krwi jako tkanki łącznej – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: Podobnie jak w innych rodzajach tkanek 
łącznych w jej skład wchodzi substancja podstawowa (osocze),  
w której zanurzone są elementy komórkowe (krwinki).  

1 

16  

Za poprawne uzupełnienie trzech pól tabeli – 1 punkt,  
sześciu – 2 punkty, dziewięciu – 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: np. 
 

Rodzaj nabłonka  Rysunek  Funkcja  Występowanie  
Jednowarstwowy 
płaski 

A transport 
substancji 

np. pęcherzyki 
płucne 

Wielowarstwowy 
płaski 

D ochronna naskórek 

Sześcienny  B wydzielnicza np. gruczoły 
trzustki 

Walcowaty C wchłanianie 
substancji 

jelito cienkie 

 

3 

17  
Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: B. 

1 

18  

Za poprawne określenie czterech genotypów – 1 punkt.  
Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań – po 1 punkcie, 
razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Matka – IAi0, ojciec – IBi0, córka i0i0, syn - IAIB.  
Syn nie może być dawcą krwi ani dla matki, ani dla ojca. Córka może 
oddać krew wszystkim członkom swojej rodziny (jest uniwersalnym 
dawcą). 

3 

19  

Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: W przypadku, gdyby córce o grupie krwi 0 
przetoczono  krew jej brata (AB), doszłoby do aglutynacji (zlepienia) 
erytrocytów dawcy (syna) (zawierających w błonie aglutynogeny  
A i B) przez aglutyniny (anty-A i anty-B) znajdujące się w osoczu krwi 
biorcy (córki). 

1 

20  

Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań po 1 punkcie, 
razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Trawienie tłuszczów odbywa się w jelicie 
cienkim (dwunastnicy). Żółć emulguje tłuszcze, czyli rozbija tłuszcz na 
drobne kuleczki tłuszczowe, i w ten sposó b ułatwia dostęp do 
cząsteczek tłuszczu enzymom trawiennym. Produkty procesu 
trawienia tłuszczów to: glicerol, kwasy tłuszczowe, 
monoacyloglicerole, diacyloglicerole.  

3 

21  
Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: Tłuszcze nie są rozp uszczalne w wodzie. 

1 

22  

Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: np. chrząstki tchawicze wzmacniają ściany 
tchawicy, nadają im sztywność i zapobiegają ich zapadaniu się, co 
zapewnia możliwość ciągłej wentylacji płuc. Błona śluzowa t chawicy 
produkuje śluz, na którym osadzają się zanieczyszczenia, które 
następnie są wraz ze śluzem usuwane poprzez ruchy rzęsek nabłonka 
migawkowego –  zapewnia to oczyszczanie powietrza płynącego  
do płuc. 

1 

23  

Za podanie poprawnego wyjaśnienia wyższego zapotrzebowania  
na białko u dzieci – 1 punkt, za podanie jednego czynnika, od którego 
zależy zróżnicowane zapotrzebowanie na wybrany składnik 
pokarmowy – 1 punkt, za wyjaśnienie, w jaki sposób czynnik ten 
warunkuje zróżnicowane zapotrzebowanie na wybrany składnik 
pokarmowy – 1 punkt, razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: W młodych, rozwijających się organizmach 
zachodzi intensywna synteza białek, stąd większe zapotrzebowanie  
na białko w pokarmie. Np. zapotrzebowanie na białko zależy od płci,  
u kobiet jest mniejsze niż u mężczyzn. Większe zapotrzebowanie  
na białko u mężczyzn wynika z większego udziału tkanki mięśniowej  
w masie ciała. 

3 

24  

Za poprawne nazwanie typów rozmieszczenia osobników – 1 punkt,  
za odpowiedź na pytanie – 1 punkt, za podanie dwóch przykładów 
populacji – 1 punkt, razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: A – skupiskowy, B – losowy, C – równomierny. 
Populacje sztuczne charakteryzuje zwykle równomierny typ 
rozmieszczenia (C). Przykłady populacji o rozmieszczeniu: A – kolonie 
nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym, zebry na afrykańskiej 
sawannie, B – mniszki lekarskie na łące, okrzemki w toni jeziora.  

3 

25  

Za poprawną odpowiedź na każde z pytań – po 1 punkcie,  
razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Najczęściej notowane wśród kobiet są rak piersi 
i rak szyjki macicy. Proponowany parametr – np. procent zgonów 
wśród osób, które zachorowały na dany typ nowotworu. Najbardziej 
niebezpieczny jest rak wątroby i rak żołądka (odpowiednio 98 i 76%).  

3 

26  

Za podanie przyczyn różnic w przeżywalności Europejek z różnych 
krajów – 1 punkt, za poprawne określenie tendencji zmian – 1 punkt  
i podanie prawdopodobnej przyczyny – 1 punkt, razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Przyczyny różnic w przeżywalności w róż nych 
krajach – np. wykrywanie raka w zbyt późnym stadium, by możliwe 
było jego wyleczenie w krajach, w których nie są popularne coroczne 
badania cytologiczne. Zachorowalność i umieralność na raka szyjki 
macicy od 1999 roku wykazuje bardzo powolną tendencję  spadkową, 
(przy czym wyraźniej spada zachorowalność niż umieralność). 
Przyczyną takiej tendencji może być np. wzrost popularności badań 
cytologicznych i podejmowanie leczenia zmian, zanim doprowadzą do 
rozwinięcia się procesu nowotworowego. Przyczyną bard zo 
powolnego spadku śmiertelności może być np. zbyt późne zgłaszanie 
się kobiet podejrzewających u siebie chorobę do lekarza,  
co uniemożliwia wyleczenie.  

3 

Nr 
zadania  

Model odpowiedzi  Punktacja  

1 

Za podanie jednej różnicy i jednej cechy wspólnej między procesami  
- 1 punkt, za wyjaśnienie różnic między procesem utlenienia glukozy  
w komórce i spalania jej poza nią – 2 punkty, razem 3 punkty. 
Poprawna odpowiedź: Cecha wspólna: np. w obu procesach 
wydzielana jest energia; produktami obu procesów są woda  
i dwutlenek węgla. Różnica: np. spalanie glukozy poza komórką 
zachodzi w wyższej temperaturze niż jej utlenianie w żywych 
komórkach; w czasie utleniania glukoz y w żywych komórkach energia 
uwalniana jest niewielkimi porcjami, a w czasie spalania glukozy poza 
komórką cała ilość energii uwalniana jest gwałtownie  (1 pkt).  Proces 
utleniania glukozy w żywych komórkach zachodzi stopniowo, gdyż 
tylko tak uwalniana energia nie niszczy komórek i może być przez nie 
wychwytywana i wiązana w cząsteczkach ATP; utlenianie glukozy  
w żywych komórkach jest procesem enzymatycznym i dlatego reakcja 
nie wymaga wysokiej energii aktywacji  (1 pkt).  

3 

2 

Za poprawne wyjaśnienie wpływu witaminy D na gospodarkę 
wapniem – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: np. witamina D powoduje wzrost wchłaniania 
wapnia z przewodu pokarmowego do krwi i wtórne wchłanianie 
wapnia w nerkach, dzięki czemu większa ilość wapnia może być 
gromadzona w tkance kostnej. 

1 

3 
Za podanie czynnika wpływającego na syntezę witaminy D w skórze  
– 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: Promieniowanie (światło) słoneczne.  

1 

4 
Za poprawne wskazanie dwóch czynników – 1 punkt. 
Poprawna odpowiedź: B, D. 

1 

5 

Za podanie jednej różnicy w uzębieniu człowieka dorosłego i dziecka  
– po 1 punkcie, razem 3 punkty.  
Poprawna odpowiedź: Człowiek dorosły i dziecko różnią się liczbą 
zębów (dorosły ma 32 zęby, a dziecko 20). U dzieci nie występują  
zęby przedtrzonowe (zęby dziecka są mniej zróżnicowane).   
Człowiek dorosły ma w każdej szczęce 3 pary zębów trzonowych,  
a dziecko 2 pary. 

3 

6 

Za poprawne obliczenie wskaźnika BMI u trzech studentów – 1 punkt, 
za określenie stopnia zagrożenia chorobami związanymi z otyłością  
– 1 punkt, razem 2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: 
 
 Student 1  Student 2  Student 3  
BMI  24,22 30,69 19,29 
Ryzyko 
wystąpieni a 
chorób układu 
krążenia  

Średnie Podwyższone Niskie 

 

2 


