
Zadanie 1. (0-2)

Poniżej w schematyczny sposób przedstawio-
no budowę fragmentów dwóch cząsteczek
kwasów nukleinowych – RNA i DNA. 

Na którym rysunku (I czy II) przedstawio-
ny został fragmen t cząsteczki RNA? Odpo-
wiedź uzasadnij jednym argumentem.

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

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

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

Czy przedstawiony tu fragment cząsteczki
kwasu nr II jest komplementarny w stosunku
do jednej z dwóch nici kwasu nr I?
.......................................................................................
.......................................................................................

Zadanie 2. (0-1)

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat
procesu biosyntezy białka. W procesie tym na
terenie cytoplazmy biorą udział trzy rodzaje jed-
nego z kwasów nukleinowych.

Podaj pełne nazwy rodzajów tego kwasu oz-
naczonych jako I i II oraz pełną nazwę rodzaju
tego kwasu budującego razem z białkami struk-
turę oznaczoną jako III.

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

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

III .......................................................................................

Zadanie 3. (0-3)

Podaj funkcje, jakie w procesie biosyntezy biał-
ka pełnią związki oznaczone w poprzednim za-
daniu jako I, II i III.

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

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

III .......................................................................................
.......................................................................................

Zadanie 4. (0-2)

Na kariotyp ludzkiej komórki diploidalnej skła-
da się 46 chromosomów (23 pary). Spośród
nich 22 pary to autosomy i jedna para do hete-
rosomy (chromosomy płci). W kariotypie kobie-
ty występują dwa chromosmy płci X (XX), a u
mężczyzny po jednym chromosomie X i Y (XY).

W czasie podziału mejotycznego powstają ha-
ploidalne (o zredukowanej o połowę liczbie chro-
mosomów) komórki płciowe.

Które z pokazanych na rysunku poniżej ko-
mórek płciowych zawierają prawidłowy zestaw
chromosomów?

Komórki płciowe męskie
..................................................................................

Komórki płciowe żeńskie
...................................................................................
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Matura
poziom podstawowy

Matura 2009
biologia i geografia

Sprawdź, 
czy zdasz!

Maturzysto! Trwa tydzień publikowania przykładowych testów na poziomie podstawowym w „Gazecie”. 
Dziś kolejne egzaminy. Jutro: język polski,w piątek: historia

BIOLOGIA
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Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpie-
nia fenyloketonurii u potomstwa (zapisz od-
powiednie krzyżówki) w przypadku: 

A. rodziców będących heterozygotami
B. matki będącej homozygotą dominują-

cą i ojca – heterozygoty pod względem tego
allelu? 

A —.......................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 

B —..........................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Zadanie 5. (0-2)

Fenyloketonuria jest chorobą genetyczną wywoływaną przez recesywny gen autosomalny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 9. (0-1)

Czy insulina stymuluje przemiany ukazane w poprzednim zadaniu na schemacie „po posiłku”, czy
ukazane na schemacie „na czczo”? Jak wpływa na poziom glukozy we krwi?

Zadanie 8. (0-2)

Na rysunku zaznacz kierunki przebiegu (dorysuj do linii groty strzałek) przemian glukozy w wą-
trobie w stanie po posiłku i na czczo.

Poniżej przedstawiono zapis sekwencji nu-
kleotydów we fragmencie prawidłowego i zmu-
towanego genu hemoglobiny.

fragment jednego łańcucha prawidłowego
genu hemoglobiny

GTGCACCTGACTCCTGAGGAG

GTGCACCTGACTCCTGTGGAG
fragment tego samego łańcucha zmutowa-

nego genu hemoglobiny

Mutację genową,która powoduje powstawanie
tej choroby, nazywamy:

A. delecją

B. duplikacją

C. substytucją

D. insercją

Zadanie 6. (0-1)

Anemia sierpowata jest chorobą spowodowaną przez mutację w genie kodującym łańcuch
hemoglobiny.

W pewnym mieście przeprowadzono ba-
dania 50-latków mające ustalić ryzyko wystę-
powania w tej grupie wiekowej zawału serca.
W badaniach tych stosowano m.in. kryteria
zespołu metabolicznego miażdżycy.

Przeanalizuj wykresy zamieszczone poniżej,
a następnie odpowiedz na pytania.

Rys. 1. Odsetek osób spełniających daną
liczbę kryteriów zespołu metabolicznego miaż-
dżycy wśród zbadanych 50-letnich mieszkań-
ców miasta.

Rys. 2. Częstość poszczególnych kryteriów
zespołu metabolicznego wśród 50-letnich miesz-
kańców miasta.

I. Jaki jest odsetek osób, u których nie stwier-
dzono żadnego z kryteriów zespołu metabolicz-
nego miażdżycy? 

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

II. Podaj po dwa kryteria najczęściej stwier-
dzane u badanych kobiet ………………......................
…………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………. 
i u mężczyzn............................................................. 
………........................................................................................
…………………………………...…………………………………. 

III. Jaki jest odsetek osób, u których stwier-
dzono występowanie zespołu metabolicznego
miażdżycy? ………………………………………………………..
Czy częściej był stwierdzany u kobiet czy u męż-
czyzn? ……………………………………………….................
…………………………………...…………………………………. 

Parametr  Mężczyźni  Kobiety  

1. Otyłość typu 
brzusznego (obwód 
pasa) 

> 102 cm > 88 cm 

2. podwyższony 
poziom trójglicery-
dów (TG) 

 150mg/dL 

3. Obniżony po-
ziom cholesterolu 
HDL (HDL) 

< 40 mg/dL < 50 mg/dL 

4. Podwyższone 
ciśnienie tętnicze 
(RR) 

SYS  130 mm Hg i/lub DIA  
85 mm Hg 

5. podwyższony 
poziom glukozy (na 
czczo) (Glu) 

 110 mg/dL 

Zadanie 7. (0-3)

Zespół metaboliczny to termin stosowany w medycynie w przypadku miażdżycy określający
zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju tej choroby,
a także powikłań naczyniowych związanych z nią, np. zawału serca. Aktualne kryteria diagnozy
zespołu metabolicznego miażdżycy zostały przedstawione w tabeli poniżej. Zespół ten rozpoz-
nawany jest u osób spełniających przynajmniej trzy z przedstawionych niżej kryteriów.

Podaj dwa błędy dietetyczne najczęściej – two-
im zdaniem – popełniane przez mieszkańców
Polski.
.....................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

Podaj dwa przykłady zmian w diecie, które
uczyniłyby ją zdrowszą, ale niebędących prostym
„odwróceniem” wymienionych wyżej błędów.
.....................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

Zadanie 11. (0-2)

Dieta mieszkańców krajów rozwiniętych, także mieszkańców Polski, często odbiega od zaleceń
dietetyków,co sprzyja występowaniu w tych krajach chorób cywilizacyjnych, głównie chorób ukła-
du krążenia, otyłości i schorzeń przewodu pokarmowego.

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

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

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

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

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

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

Zadanie 12. (0-2)

Czaszka noworodka w czasie porodu i przez kilka miesięcy po porodzie nie jest w pełni skost-
niała. Spojenia łączące kości czaszki u noworodków (ciemiączka) wypełnione są elastyczną
tkanką łączną. 
Jaką rolę pełnią ciemiączka w czasie porodu, a jaką – w pierwszych miesiącach życia dziecka?

Witamina  Naturalne źródła  Skutki niedoboru  

A 
warzywa (szpinak, 
marchew), wątroba, 
masło, jaja 

 

 tran, jaja, ryby 
krzywica (u dzieci), rozmię kczanie 
kości (dorośli) 

C  
szkorbut, obniżenie odporności  
(częste infekcje) 

 

warzywa (kapusta, 
kalafior), kasze, wy-
twarzana przez natu-
ralną florę bakteryjną 
jelita 

obniżenie krzepliwości krwi, skazy 
krwotoczne 

Zadanie 13. (0-2)

Niedobór witamin w diecie może przyczynić się do powstania różnych schorzeń. Aby do nich nie
dopuścić, należy komponować urozmaicone posiłki, bogate w warzywa i owoce. Gdy już wystą-
pią – konieczne jest uzupełnienie niedoboru farmakologicznymi preparatami witaminowymi.
Uzupełnij tabelkę, wpisując brakujące nazwy witamin, ich naturalne źródła i skutki niedoboru.

Zadanie 10. (0-3)

Poniższy rysunek przedstawia piramidę żywienia, która pokazuje, jakie powinny być proporcje ilo-
ściowe poszczególnych grup pokarmów w zbilansowanej diecie.

Uzupełnij rysunek, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy składników pokarmowych (trzech
grup związków chemicznych), których głównym źródłem są zaznaczone grupy produktów żyw-
nościowych.
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.....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 14. (0-2)

Polska należy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie. Zasoby wodne wynikają 
z tak zwanego bilansu wodnego, na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód
wpływają opady atmosferyczne i dopływ wód z zagranicy. Na rozchód wody składa się parowanie,
zużycie wody na potrzeby przemysłowe,komunalne oraz odpływ powierzchniowy i podziemny. Do
strategicznych zadań Polski w związku z niedoborem wody należy podjęcie działań spowalniają-
cych odpływ wody z terenu kraju.

Zaproponuj dwa działania, które mogą temu służyć.

Jakie jest pochodzenie energii zgromadzo-
nej w węglu, a zużywanej dziś przez człowieka?

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

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

Czy węgiel kopalny i ropa naftowa są odnawial-
nymi źródłami energii? Odpowiedź uzasadnij.

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

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

Zadanie 22. (0-2)

Krótko odpowiedz na poniższe pytania.

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

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

Wyjaśnij, dlaczego wykorzystanie energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych jest korzyst-
ne zarówno dla środowiska, jak i z przyczyn eko-

nomicznych (podaj po jednym przykładzie ko-
rzyści dla środowiska i jednym przykładzie ko-
rzyści ekonomicznych).
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

Zadanie 23. (0-2)

Podaj trzy przykłady odnawialnych źródeł energii.

Organizmy, które asymilują dwutlenek wę-
gla i włączają go do szkieletu związków orga-
nicznych, to (1)................................... ........................

Organizmy, które dokonują rozkładu związ-
ków organicznych pochodzących z martwej ma-
terii organicznej i uwalniają dwutlenek węgla
do atmosfery, to (2).................................................. 

Martwi producenci i konsumenci są dla de-
struentów (3) ....................................................................

Zadanie 21. (0-1)

Przeprowadź analizę rysunku przedstawiającego
obieg węgla w przyrodzie, a następnie uzupełnij
zdania terminami znajdującymi się na rysunku.

Poziom  
troficzny  

Przykłady  Źródło energii  

Producenci dąb szypułkowy, sosna zwyczajna 3. 

Roślinożercy 
1. 
 

rośliny 

Mięsożercy I rzędu sikora, dzięcioł 
4. 
 

Mięsożercy II rzędu 
2. 
 

zwierzęta  
mięsożerne 

Detrytożercy grzyby, bakterie 
5. 
 

Zadanie 20. (0-2)

Uzupełnij tabelkę, wpisując po dwa przykłady organizmów należących w ekosystemie leśnym
do określonych poziomów troficznych oraz źródła energii, z jakich czerpie dany poziom.

Z jakich dwóch elementów
składa się ucho zewnętrzne?

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 19. (0-2) 

Rysunek przedstawia budowę
wewnętrzną ucha człowieka.
Zanalizuj rysunek i odpowiedz
na pytania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 15. (0-2)

Reakcje chemiczne przebiegające w żywych organizmach są głównie reakcjami enzymatyczny-
mi. Większość enzymów (biokatalizatorów) to białka, które łączą się z substratami i powodują
obniżenie energii aktywacji reakcji chemicznej, dzięki czemu reakcja ta przebiega z dużą wydaj-
nością już w stosunkowo niskich temperaturach.

Wyjaśnij, dlaczego reakcje przeprowadzane przez enzymy w żywych komórkach mogą zacho-
dzić jedynie w wąskim zakresie temperatur określanym jako temperatury fizjologiczne.

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

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

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

Zadanie 18. (0-2) 

Jak nazywa się struktura przedstawiona na rysunku i jakiego organu część stanowi?

I. Amylaza ślinowa – rozkłada skrobię i gli-
kogen do maltozy

II. Amylaza trzustkowa – rozkłada skrobię
i glikogen do maltozy

III. Sacharaza, maltaza i laktaza – które roz-
kładają dwucukry do cukrów prostych – glu-
kozy, fruktozy i galaktozy.

Na przedstawionym obok schemacie ukła-
du pokarmowego człowieka zaznacz cyframi
I, II i III nazwy narządów, do których są wy-
dzielane i w których rozpoczynają swoją czyn-
ność wymienione enzymy.

Zadanie 17. (0-1)

Proces trawienia cukrów w przewodzie pokarmowym człowieka odbywa się przy udziale enzymów
amylolitycznych. Są to:

Zadanie 16. (0-2)

Na rysunku przedstawiono budowę dwóch tkanek łącznych: kostnej i chrzęstnej. 

Wymień dwie widoczne na rysunku różnice w budowie tych dwóch tkanek.

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

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

Jakie struktury pośredniczą w przekazywaniu fal dźwięko-
wych w uchu środkowym?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

Spadek poziomu hematokrytu może świad-
czyć o przewodnieniu (zbyt dużej ilości wody
w organizmie) lub niedokrwistości (anemii), na-
tomiast zwiększenie następuje w przypadku
nadkrwistości (nadprodukcji erytrocytów) lub
odwodnienia.

Rysunki obok przedstawiają wyniki pomia-
ru hematokrytu u 3 osób. 

U której z tych osób poziom hematokrytu
jest prawidłowy, a u której – zbyt niski?

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

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

......................................................................................
Płeć/Wiek  Hematokryt [%]  

Kobiety  37-47  

Mężczyźni  42-52  

Niemowlęta i dzieci  30-40  

Zadanie 24. (0-1)

Hematokryt (liczba hematokrytowa) to jeden ze wskaźników oznaczanych przy badaniu krwi
określający procentowy udział objętości elementów morfotycznych w całkowitej objętości krwi.
Prawidłowe wskaźniki hematokrytu u ludzi przedstawia tabela:

Dokończenie – s. 4 uuu

Jaka substancja jest wytwarzana w struktu-
rze przedstawionej na rysunku?

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

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

osteon

osteocyty

kanał Haversa

naczynie
krwionośne
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Nr  
zadania  

Model odpowiedzi  Punktacja  

1 

Za podanie poprawnej odpowiedzi i uzasadnienia po 1 punkcie, razem 
2 punkty. 
Poprawna odpowiedź: RNA jest przedstawiony na rysunku II  
-  zawiera jako jedną z zasad azotowych uracyl; tak  

2 
 

2 

Za prawidłowe podanie nazw trzech rodzajów  
kwasu rybonukleinowego – 1 punkt 
I – matrycowy (informacyjny) RNA, II – transportujący RNA,  
rybosomalny (rybosomowy) RNA  

1 

3 

Za podanie funkcji każdego rodzaju kwasu rybonukleinowego  
po jednym punkcie – razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: I – przenosi informację genetyczną zapisaną  
w DNA do rybosomów w cytozolu (cytoplazmie), gdzie jest ona  
wykorzystywana do budowy łańcuchów polipeptydowych (białek);  
II – transportuje cząsteczki aminokwasów do rybosomów,  
gdzie odbywa się biosynteza białka; III – wchodzi w skład rybosomów  
– organelli na których odbywa się biosynteza białka  

3 

4 
Za wskazanie prawidłowych komórek płciowych męskich – 1 punkt, za 
wskazanie prawidłowych komórek żeńskich – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: Komórki męskie: A, D; komórki żeńskie: H  

2 

5 

Za podanie prawidłowej odpowiedzi w A i B po 1 punkcie  
– razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: 
A. prawdopodobieństwo urodzenia dzieci chorych na fenyloketonurić 
wynosi  (25%) 
P: Aa x Aa 
F1 
                   A                       a  
 
    A           AA                 Aa 
 
    a           Aa                     aa  
 
B. prawdopodobieństwo urodzenia dzieci chorych na fenyloketonurię 
wynosi 0 
 
P: AA x Aa 
F1:                
                   A                        A 
      A        AA                    AA 
 
       a        Aa                      Aa 

2 

14 

Za dwa przykłady działań – po 1 punkcie, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. objęcie ochroną terenów bagiennych  
i torfowisk, budowa zbiorników retencyjnych, melioracje  
nawadniające (zwiększające naturalną retencję glebową – podniesienie 
poziomu wód gruntowych), zalesianie obszarów odlesionych  
i ochrona lasów istniejących 

2 

15 

Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: np. w temperaturach wyższych od  
fizjologicznych może dochodzić do denaturacji białek,  
czyli do zniszczenia budowy i zatrzymania metabolizmu żywych  
komórek  (1 punkt), a w temperaturach ujemnych dochodzi  
do zamarzania cytoplazmy i zatrzymania metabolizmu  (1 punkt) 

2 

16 

Za wskazanie jednej różnicy w budowie - 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. tkanka kostna – układ komórek regularny 
(występują osteony – podjednostki budulcowe, w postaci blaszek  
kostnych skupionych wokół kanału Haversa), w tkance chrzęstnej 
brak tej regularności; w tkance kostnej występują naczynia  
krwionośne, tkanka chrzęstna nie jest ukrwiona; w tkance kostnej  
elementy komórkowe - osteocyty leżą pojedynczo w jamkach,  
w tkance chrzęstnej leżą w jamkach pojedynczo lub po kilka 

2 

17 
Za poprawne umieszczenie wszystkich cyfr - 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: I – jama ustna, II – dwunastnica,  
III –dwunastnica 

1 

18 

Za poprawne nazwanie elementu przedstawionego na rysunku oraz 
organu, w którym występuje – 1 punkt, za podanie jego funkcji w org a-
nizmie – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: element przedstawiony na rysunku  
– nefron – jest częścią nerki, w nefronie powstaje mocz ostateczny  

2 

19 

Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: ucho zewnętrzne – małżowina uszna i przewód 
słuchowy; w przekazywaniu fal dźwiękowych uczestn iczą kosteczki 
słuchowe – młoteczek, kowadełko i strzemiączko  

2 

20 

Za prawidłowe uzupełnienie lewej kolumny tabeli – 1 punkt,  
za prawidłowe uzupełnienie prawej kolumny tabeli – 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: 1 – np. zając, osnuja gwiaździsta, 2 – np. zaskro-
niec, jastrząb, 3 – energia słoneczna (światło), 4 – zwierzęta roślinożer-
ne, 5 – martwe ciała innych organizmów 

2 

8 

Za prawidłowe dorysowanie wszystkich 5 grotów na schemacie  
„po posiłku” – 1 punkt, za prawidłowe dorysowanie  wszystkich  
4 grotów na schemacie „na czczo” –1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: PO POSIŁKU: glukoza we krwi           glukoza  
w wątrobie            glikogen 
glukoza w wątrobie              energia; glukoza w wątrobie              kwasy 
tłuszczowe              tkanka tłuszczowa 
NA CZCZO: tkanka tłuszczowa              kwasy tłuszczowe            energia;  
glikogen                glukoza w wątrobie              glukoza we krwi                                

2 

9 
Za podanie poprawnej odpowiedzi na oba pytania – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: insulina działa po posiłku powoduje obniżenie 
poziomu glukozy we krwi 

1 

10 
Za poprawne wpisanie białek przy numerach 1 i 3 – 1 punkt, węglowo-
danów przy numerach 2 i 4 – 1 punkt, witamin przy numerze 4  
– 1 punkt, razem 3 punkty  

3 

11 

Za podanie dwóch przykładów błędów dietetycznych – 1 punkt,  
za podanie dwóch prozdrowotnych zmian w dieci e – 1 punkt,  
razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: błędy dietetyczne, np. zbyt duża ilość  
spożywanych pokarmów, zbyt mała ilość spożywanych warzyw  
i owoców, zbyt duże spożycie soli, cukru itp.; zmiany prozdrowotne, 
np. zmniejszenie spożycia tłuszczów zwier zęcych, zmniejszenie  
spożycia słodyczy, zmniejszenie spożycia używek  

2 

12 

Za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi – po 1 punkcie 
Poprawna odpowiedź: ciemiączka ułatwiają poród (przeciskanie się  
dużej główki noworodka przez kanał rodny) i rozrastanie się mózgu 
(oraz czaszki) w pierwszych miesiącach życia.  

2 

13 

Za prawidłowe uzupełnienie nazw witamin (D i K) – 1 punkt, za wypeł-
nienie pozostałych dwóch pól tabeli – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: A – np. ślepota zmierzchowa (kurza ślepota), 
zmiany skórne; D; C – np. owoce (cytrusy), warzywa (cebula, kapusta 
kiszona); K 

2 

Jeśli lekarz chce sprawdzić, czy niski po-
ziom hematokrytu stwierdzony u jednej z osób
wymienionych w poprzednim zadaniu jest
efektem niedoboru żelaza, to wyniki których
spośród poniższych wskaźników mogą pomóc
mu we właściwej diagnozie?

A. poziom cholesterolu we krwi
B. zawartość hemoglobiny w erytrocytach
C. liczba płytek krwi
D. zawartość glukozy we krwi
E. zawartość żelaza we krwi

Który ze składników morfotycznych krwi
jest szczególnie wrażliwy na niedobory żelaza
w diecie i dlaczego?

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 25. (0-2)

Anemie, których jednym z objawów jest niski poziom hematokrytu, są zespołami objawów cho-
robowych, których przyczyny mogą być bardzo różne. Tymczasem powszechnie uważa się, że je-
dyną przyczyną anemii jest niedobór żelaza.

Na podstawie analizy rysunku wyjaśnij,
z czego wynika obraz poprzecznego prążko-
wania widoczny na mikroskopowym prepa-
racie mięśnia szkieletowego. 
......................................................................................
......................................................................................

Na którym/których z przedstawionych prze-
krojów (A, B czy C) znajduje się fragment, któ-
ry pod mikroskopem obserwujemy jako prą-
żek ciemny?

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

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

Jak nazywa się element budowy włókna mięś-
nia szkieletowego zawarty między dwiema li-
niami Z?

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

......................................................................................
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Zadanie 26. (0-3)

Schemat przedstawia budowę fragmentu mięśnia szkieletowego. Obserwując preparat takiego
mięśnia pod mikroskopem, widzimy charakterystyczny obraz poprzecznego prążkowania, czyli
układania się naprzemiennie prążków jasnych i ciemnych.

MODEL ODPOWIEDZI

21 
Za podanie trzech prawidłowych terminów – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: 1 – producenci (autotrofy), 2 – destruenci,  
3 – pokarmem 

1 

22 

Za podanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań  po jednym  
punkcie – razem 2 punkty 
Przykład poprawnej odpowiedzi:  
Energia zawarta w węglu jest energią słoneczną zgromadzoną  
w ciałach producentów w odległych epokach geologicznych.  
Węgiel kopalny i ropa naftowa to nieodnawialne źródła energii  
czyli takie, które nie odnawiają się w krótkim okresie.  

2 

23 

Za wymienienie trzech przykładów – 1 punkt, za wyjaśnienie korzyści 
płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 1 punkt,  
razem 2 punkty. 
Odnawialne źródła energii: np. energia wiatru, energia słonec zna, 
energia spadku wody, energia pływów morza, biogaz  
Korzyści dla środowiska – np. energia odnawialna jest energią  
„czystą”, jej przetworzenie nie pociąga za sobą powstawania  
niebezpiecznych dla środowiska odpadów.  
Korzyści ekonomiczne – np. staje się konkurencyjna ekonomicznie 
przy rosnących cenach nieodnawialnych źródeł energii  

2 

24 
Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: u kobiety stwierdzono prawidłowy poziom 
hematokrytu, a u dziecka zbyt niski.  

1 

25 

Za poprawne zaznaczenie wskaźników krwi, które mogą świa dczyć  
o niedoborze żelaza – 1 punkt, za poprawne opisanie związków między 
niedoborem żelaza a wynikami badania krwi – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: B, E; szczególnie wrażliwe na niedobory żelaza 
są erytrocyty, gdyż zawierają hemoglobinę – białko, w którego skład 
wchodzi żelazo. Niedobór żelaza w diecie jest czynnikiem  
ograniczającym wytwarzanie hemoglobiny 

2 

26 

Za poprawną odpowiedź na każde z pytań – 1 punkt, razem 3  punkty . 
Poprawna odpowiedź: Obraz poprzecznego prążkowania wyn ika  
z naprzemiennego ułożenia filamentów aktyny i miozyny (wzdłuż osi 
włókna mięśniowego). Obraz prążka ciemnego jest przedstawiony  
na przekrojach A i B. Element mięśnia znajduj ący się między liniami Z 
to sarkomer. 

3 

6 
Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: C 

1 

7 

Za poprawną odpowiedź na każde pytanie po 1 punkcie  
– razem 3 punkty 
I. Średnio u 22% badanych osób  (u 17% kobiet i u 27% mę żczyzn)  
nie stwierdzono żadnego kryterium zespołu. U kobie t – nadciśnienie 
tętnicze  (RR)  i otyłość brzuszna,  u mężczyzn – nadciśnienie tętnicze  
(RR)  i wysoki poziom trójglicerydów  (TG)  
III. Zespół metaboliczny miażdżycy stwierdzono średnio  
u 24% badanych osób (u mężczyzn 26%, u kobiet 22%)  

3 


