
Biologia

Zadania na marzec

Układ pokarmowy i oddechowy

Wymagania podstawy programowej:

Powtórzenie z gimnazjum:
1. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń:
1) podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, modelu, rysunku, według 
opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją;
2. przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, woda) 
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu;
3) przedstawia rolę i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D), składników mineralnych (Mg, 
Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie;
4) przedstawia miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wchłaniania głównych grup związków organicznych;
5) przedstawia rolę błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia konieczność 
systematycznego spożywania owoców i warzyw;
6) wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb 
życia i aktywność fizyczna, pora roku itp.), oraz podaje korzyści z prawidłowego odżywiania się;
7) oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość lub 
niedowaga oraz ich następstwa).
2. Układ oddechowy. Uczeń:
1) podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz 
przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją;
2) opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;
3) przedstawia czynniki wpływające na prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego (aktywność fizyczna 
poprawiająca wydolność oddechową, niepalenie papierosów czynnie i biernie).

Zakres rozszerzony:
1. Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych. Uczeń:
1) omawia budowę poszczególnych elementów układu pokarmowego oraz przedstawia 
związek pomiędzy budową a pełnioną funkcją;
2) podaje źródła, funkcje i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych dla prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania organizmu ze szczególnym uwzględnieniem roli witamin, soli 
mineralnych, aminokwasów egzogennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika;
3) przedstawia i porównuje proces trawienia, wchłaniania i transportu białek, cukrów i 
tłuszczów;
4) analizuje potrzeby energetyczne organizmu oraz porównuje (porządkuje) wybrane formy 
aktywności fizycznej pod względem zapotrzebowania na energię;
5) analizuje związek pomiędzy dietą i trybem życia a stanem zdrowia (otyłość i jej następstwa 
zdrowotne, cukrzyca, anoreksja, bulimia).
2. Układ oddechowy. Uczeń:
1) opisuje budowę i funkcje narządów wchodzących w skład układu oddechowego;
2) wyjaśnia znaczenie oddychania tlenowego dla organizmu;
3) przedstawia mechanizm wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz określa rolę klatki 
piersiowej i przepony w tym procesie;
4) określa rolę krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;
5) analizuje wpływ czynników zewnętrznych na stan i funkcjonowanie układu oddechowego 
(alergie, bierne i czynne palenie tytoniu, pyłowe zanieczyszczenia powietrza).



Zadanie 1 (matura 2018)

Na rysunku A przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na rysunku B – 
struktury związane z wchłanianiem substancji pokarmowych.

a) Określ, w jaki sposób na proces trawienia w układzie pokarmowym człowieka wpływa 
wątroba.

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

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

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

b) Podaj nazwę struktur przedstawionych na rysunku B oraz ich lokalizację w przewodzie 
pokarmowym człowieka i określ znaczenie tych struktur dla funkcjonowania tego odcinka 
przewodu pokarmowego.

Nazwa: ....................................................   Lokalizacja: .............................................................. 

Znaczenie: ............................................................................................................................................................................

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

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

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



Zadanie 2 (matura 2018)

Trawienie określonych składników zawartych w pobranym pokarmie odbywa się w różnych 
odcinkach przewodu pokarmowego, zależnie od warunków i enzymów występujących w tych 
odcinkach, umożliwiających przebieg tego procesu.

a) Uzupełnij poniższy schemat tak, aby prawidłowo ilustrował etapy trawienia skrobi. Wpisz 
w wyznaczone miejsca właściwe nazwy, wybrane spośród wymienionych.

b) Uzupełnij poniższe zdania, opisujące trawienie białek w przewodzie pokarmowym 
człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe nazwy, wybrane spośród wymienionych.

jama ustna       wątroba        dwunastnica         żołądek       jelito grube     trzustka

Trawienie białek zostaje zapoczątkowane w ..........................................................., gdzie wydzielany 
jest nieaktywny proenzym przekształcany następnie pod wpływem kwasu solnego w postać 
aktywną enzymu trawiącego białka – pepsynę. Dalszy proces trawienia białek zachodzi 
w ........................................................... pod wpływem enzymów wydzielanych do tego odcinka 
przewodu  pokarmowego przez ........................................................... .

Zadanie 3 (matura 2017)

Wzór zębowy przedstawia liczbę zębów w pełnym uzębieniu danego ssaka oraz opisuje liczbę 
poszczególnych rodzajów zębów (kolejno: siekaczy, kłów, przedtrzonowych i trzonowych) w 
połowie łuku zębowego szczęki i żuchwy.
W pełnym uzębieniu stałym człowieka występują 32 zęby, natomiast w uzębieniu mlecznym 
nie występują zęby przedtrzonowe oraz tzw. zęby mądrości, czyli ostatnie zęby trzonowe. Na 
rysunku przedstawiono rozmieszczenie zębów stałych w łuku zębowym żuchwy człowieka, a 
obok – wzór zębowy jego stałego uzębienia. 



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

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

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

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

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

Zadanie 4

Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na który składa się 
przewód pokarmowy, zróżnicowany na funkcjonalne odcinki i gruczoły trawienne.

Uwaga: W opisie rysunku nie uwzględniono wszystkich elementów budowy układu 
pokarmowego.

a) Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, do którego uchodzą przewody trzustki, oraz
wymień nazwy trzech głównych składników pokarmowych, które są trawione w tym odcinku 
dzięki enzymom zawartym w soku trzustkowym.

Odcinek przewodu pokarmowego: …………………………………………………………...... 



Składniki pokarmowe trawione w tym odcinku:

1. …………………………        2. …………………………       3. …………………………… 

b) Podaj nazwę dwóch odcinków przewodu pokarmowego, do których światła nie są 
wydzielane enzymy trawienne.

1. …………………………………….……           2. ………………………………………..… 

Zadanie 5 (matura 2016)

Proces trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej. Występująca w niej ślina, której 
podstawowym składnikiem jest woda, zawiera nie tylko enzym trawiący polisacharydy – 
amylazę ślinową (ptialinę), lecz także substancje białkowe – mucyny zwiększające gęstość i 
lepkość śliny, jak również lizozym – enzym uszkadzający ściany komórek bakterii.
Na podstawie tekstu oceń, czy informacje dotyczące funkcji śliny są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli
informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W jamie ustnej rozpoczyna się proces trawienia skrobi. P F

2. Mucyny zawarte w ślinie utrudniają formowanie kęsów pokarmowych. P F

3. Dzięki zawartości lizozymu ślina ma działanie bakteriobójcze. P F

Zadanie 6 (matura 2016)

Błonnikiem (włóknikiem) pokarmowym nazywamy zespół substancji ścian komórkowych 
roślin nietrawionych i niewchłanianych w przewodzie pokarmowym człowieka. Jest to 
mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym (celuloza, hemicelulozy, pektyny, 
gumy, śluz) i niepolisacharydowym (ligniny). Według ekspertów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dzienne spożycie przez człowieka błonnika pokarmowego powinno wynosić 
ok. 30 g. 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy oceń, czy informacje opisujące funkcję błonnika 
pokarmowego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest 
fałszywa.

1. Błonnik występuje w dużych ilościach w mięsie ryb oraz w mleku, dlatego ich 
spożywanie korzystnie wpływa na perystaltykę jelit.

P F

2. Błonnik spowalnia rozkład cukrów złożonych w jelicie, pomaga w utrzymaniu 
stabilnego poziomu glukozy we krwi.

P F

3. Błonnik przyśpiesza trawienie białka i tłuszczu, dlatego korzystnie wpływa na 
metabolizm.

P F



Zadanie 7 Matura 2018

W wentylacji płuc wyróżnia się fazę czynną (wdech) i fazę bierną (wydech). Na rysunkach 
przedstawiono widok klatki piersiowej z boku podczas wdechu i podczas wydechu.

a) Podaj nazwę mięśnia oznaczonego na rysunkach literą X.

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

b) Oceń, czy poniższe informacje opisujące zjawiska zachodzące podczas wdechu i wydechu są
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Wzrost objętości klatki piersiowej podczas wdechu skutkuje zmniejszeniem 
ciśnienia w płucach, czego skutkiem jest zasysanie powietrza do płuc.

P F

2. Skurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i rozluźnienie mięśnia X 
skutkuje zwiększeniem objętości klatki piersiowej.

P F 

3. W czasie wdechu i wydechu zmiany objętości płuc zależą od zmian objętości 
klatki piersiowej.

P  F

Zadanie 8 (matura 2016)

Na schemacie cyframi 1–5 oznaczono kolejne etapy przemieszczania się pobranego tlenu do 
komórek ciała człowieka.



Uzupełnij zdania I–IV: w wyznaczone miejsca wpisz określenia wybrane z poniższych. 
Niektóre określenia mogą być użyte więcej niż jeden raz.

dyfuzja          wdech           transport 
 
I. W pierwszym etapie (1) odbywa się …………………….. i do płuc dociera powietrze zawierające 
więcej tlenu niż powietrze pęcherzykowe w płucach.

II. Następnie (2) zachodzi …………..……….. tlenu z pęcherzyków płucnych do naczyń 
włosowatych.

III. W dalszych etapach (3, 4) odbywa się ………………… tlenu w kierunku komórek ciała.

IV. Ostatnim etapem (5) jest ………………... tlenu z naczyń włosowatych do komórek ciała.

Zadanie 9 (matura 2013)

Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w 
różnych narządach organizmu człowieka.

Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż 
związek budowy tego nabłonka z jego funkcją w tych pęcherzykach.

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

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

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

Zadanie 10 (matura 2012)

Z powietrza wciągniętego do wnętrza pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń 
włosowatych. Jest on dalej transportowany przez krew i za pośrednictwem płynu tkankowego
dociera do komórek. Z komórek ciała pobierany jest dwutlenek węgla, który wraz z krwią 
transportowany jest do płuc. Tam z naczyń włosowatych przechodzi do wnętrza pęcherzyków 
płucnych, skąd usuwany jest na zewnątrz.
Korzystając z powyższego opisu, uzupełnij schemat przemieszczania się gazów oddechowych 
między pęcherzykami płucnymi a komórkami organizmu. Oznacz kierunki (dorysuj groty 
wszystkim strzałkom) oraz wpisz nad strzałkami odpowiednie nazwy gazów.



Zadanie 11 (matura 2012)

Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie. Podaj 
znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.
…................................................................................................................................................................................................

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

Zadanie 12 (matura 2011)
Na schemacie przedstawiono kształt klatki piersiowej oraz położenie przepony podczas 
wydechu i wdechu.

Na podstawie schematu określ, co dzieje się z klatką piersiową i przeponą podczas wdechu.

Klatka piersiowa .......................................................................................................................... 

Przepona .......................................................................................................................................... 

b) Wyjaśnij, dlaczego wdech jest określany fazą czynną wentylacji płuc, a wydech fazą 
bierną. 

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

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


