
Biologia

Zadania na kwiecień

Układ krążenia. Obrona organizmu.

Wymagania podstawy programowej:

Powtórzenie z gimnazjum:
1. Układ krążenia. Uczeń:
1. opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego i układu limfatycznego;
2. przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym;
3) przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze) oraz wymienia grupy układu 
krwi AB0 oraz Rh;
4) przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia;
5) przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa.
2. Układ odpornościowy. Uczeń:
1) opisuje funkcje elementów układu odpornościowego (narządy: śledziona, grasica, węzły chłonne; komórki: makrofagi, 
limfocyty T, limfocyty B; cząsteczki: przeciwciała);
2) rozróżnia odporność swoistą i nieswoistą, naturalną i sztuczną, bierną i czynną;
3) porównuje działanie surowicy i szczepionki; podaje przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz ocenia 
ich znaczenie;
4) opisuje konflikt serologiczny Rh;
5) wyjaśnia, na czym polega transplantacja narządów, i podaje przykłady narządów, które można przeszczepiać;
6) przedstawia znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz zgody na transplantację narządów po śmierci.

Zakres rozszerzony
1. Układ krwionośny. Uczeń:
1) charakteryzuje budowę serca i naczyń krwionośnych, wskazuje ich cechy adaptacyjne do 
pełnionych funkcji;
2) wykazuje współdziałanie układu krwionośnego z innymi układami (limfatycznym, 
pokarmowym, wydalniczym, dokrewnym);
3) przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym (z uwzględnieniem 
przystosowania w budowie naczyń krwionośnych i występowania różnych rodzajów sieci 
naczyń włosowatych);
4) charakteryzuje funkcje poszczególnych składników krwi (krwinki, płytki, przeciwciała);
5) przedstawia główne grupy krwi w układzie AB0 oraz czynnik Rh;
6) analizuje związek pomiędzy dietą i trybem życia a stanem i funkcjonowaniem układu 
krwionośnego (miażdżyca, zawał serca, żylaki).
7. Układ odpornościowy. Uczeń:
1) opisuje elementy układu odpornościowego człowieka;
2) przedstawia reakcję odpornościową humoralną i komórkową, swoistą i nieswoistą;
3) wyjaśnia, coś to jest konflikt serologiczny i zgodność tkankowa;
4) przedstawia immunologiczne podłoże alergii, wymienia najczęstsze alergeny (roztocza, 
pyłki, arachidy itd.);
5) opisuje sytuacje, w których występuje niedobór odporności (immunosupresja po 
przeszczepach, AIDS itd.), i przedstawia związane z tym zagrożenia;
6) wyjaśnia, co to są choroby autoimmunizacyjne, podaje przykłady takich chorób.



Zadanie 1 (matura 2018)

Rytmiczne skurcze serca przebiegają pod wpływem bodźców powstających w samym sercu. 
Włókna mięśnia sercowego, tworzące układ bodźcowo-przewodzący, mają charakterystyczną 
budowę. Ich błona komórkowa odznacza się zdolnością do rytmicznej depolaryzacji, co jest 
przyczyną wytwarzania impulsów elektrycznych pobudzających skurcze serca. Na pracę serca 
wpływają również bodźce fizjologiczne oraz sygnały z autonomicznego układu nerwowego, 
które mogą hamować lub pobudzać jego własny rytm.

Na schemacie przedstawiono elementy (A–C) układu bodźcowo-przewodzącego serca 
człowieka.

a) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-
przewodzącego serca odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę.

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

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu bodźcowo-przewodzącego serca są 
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Praca układu bodźcowo-przewodzącego podlega regulacji ze strony układu 
nerwowego.

P F

2. Układ bodźcowo-przewodzący decyduje o częstotliwości i synchronizacji 
skurczów całego mięśnia sercowego.

P F

3. Praca układu bodźcowo-przewodzącego powoduje, że serce wyjęte z 
organizmu człowieka i umieszczone w płynie fizjologicznym nadal bije. 

P F



c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie opisywały regulujące działanie 
mechanizmów fizjologicznych wpływających na pracę serca. Podkreśl w każdym nawiasie 
właściwe określenie.

Adrenalina wydzielana przez nadnercza (zwalnia/przyśpiesza) pracę serca. Wzrost 
temperatury ciała (hamuje/pobudza) aktywność układu bodźcowo-przewodzącego, dlatego 
gdy mamy gorączkę, nasze tętno jest (niższe/wyższe).

Zadanie 2
Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu. 

a) Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A–D zaznacz
nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.–4. zaznacz poprawny opis jej 
zamykania się.

Literą X na rysunku zaznaczono

A. zastawkę dwudzielną,

zamykającą się, 
gdy ciśnienie 
krwi 

1. w lewej komorze stanie się wyższe od 
ciśnienia w lewym przedsionku. 

B. zastawkę trójdzielną, 2. w lewej komorze stanie się niższe niż w
aorcie.

C.
zastawkę 
półksiężycowatą pnia 
płucnego,

3.
w prawej komorze stanie się wyższe od
ciśnienia w prawym przedsionku.

D. zastawkę 
półksiężycowatą aorty,

4. w prawej komorze stanie się niższe niż 
w pniu płucnym.



b) Uporządkuj elementy układu krwionośnego człowieka w kolejności, w jakiej przepływa 
przez nie krew w obiegu płucnym, zaczynając od prawej komory. Wpisz w tabeli numery 2–5.

Element układu krwionośnego Numer

tętnice płucne

lewy przedsionek serca

prawa komora serca 1

żyły płucne

naczynia włosowate płuc

c) Wyjaśnij, dlaczego ściany lewej komory serca człowieka są znacznie grubsze od ścian 
prawej komory. W odpowiedzi uwzględnij różnicę między dużym a małym obiegiem krwi.

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

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

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

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

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

Zadanie 3. (matura 2014)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących cyklu pracy serca. Wpisz w prawej kolumnie tabeli 
literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Podczas skurczu przedsionków krew jest wtłaczana do komór, a zastawki 
półksiężycowate pozostają w tym czasie zamknięte.

2. Kurczące się ściany komór podnoszą ciśnienie krwi w ich wnętrzu, co skutkuje 
zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych w sercu.

3. Skurcz prawej komory powoduje tłoczenie krwi do aorty, a skurcz lewej komory 
wypycha krew do tętnic płucnych.



Zadanie 4. Matura 2018

W układzie krwionośnym człowieka występują trzy rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, 
żyły i naczynia włosowate. Poniżej przedstawiono zdjęcie preparatu przekroju poprzecznego 
żyły i tętnicy.

a) Porównaj cechy głównych żył i tętnic – wpisz w odpowiednie komórki tabeli właściwe 
określenia, wybrane spośród podanych w nawiasach.

Cechy naczyń Żyły Tętnice

ściany naczyń (grube i 
elastyczne/cienkie i wiotkie)

obecność zastawek 
(obecne/brak)

kierunek transportu krwi (z 
tkanek do serca/z serca do 
tkanek)

ciśnienie krwi 
(niskie/wysokie) 

b) Podaj przykład funkcji, jaką pełnią włosowate naczynia krwionośne.

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

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



Zadanie 5 (matura 2018)

a) Uzupełnij schemat – w prostokątach oznaczonych numerami 1.–3. wpisz odpowiednio: 
elementy morfotyczne krwi człowieka oraz składnik chemiczny osocza.

b) Określ funkcję, jaką pełnią w organizmie krwinki czerwone i płytki krwi.

Krwinki czerwone: ...........................................................................................................................................................

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

Płytki krwi: ..........................................................................................................................................................................

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

Zadanie 6 (matura 2015)

Na schemacie przedstawiono trzy obrazy mikroskopowe próbki krwi pacjenta po dodaniu do 
niej określonych przeciwciał. Badanie wykonano w celu oznaczenia grupy krwi pacjenta.



Podaj grupę krwi, którą ma badany pacjent. W odpowiedzi uwzględnij układ grupowy krwi 
AB0 oraz czynnik Rh.
Grupa krwi pacjenta: ……………………………………………… 

Zadanie 7 (matura 2017)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące limfocytów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja 
jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Limfocyty B i T w organizmie człowieka dojrzewają w szpiku kostnym. P F

2. Limfocyty B i T biorą udział w odpowiedzi odpornościowej – komórkowej. P F

3. Limfocyty B i T w organizmie człowieka biorą udział w tworzeniu odporności 
nabytej.

P F

Zadanie 8 (matura 2017)

Uporządkuj etapy odpowiedzi humoralnej w kolejności ich zachodzenia – wpisz w tabelę 
numery 2–5.

Etapy Kolejność

Komórki plazmatyczne produkują przeciwciała, tworzące kompleksy z 
antygenami na powierzchni patogenu. 

Limfocyty T rozpoznają kompleksy antygenów patogenu prezentowane na 
powierzchni makrofagów i wydzielają cytokiny. 

Makrofagi fagocytują patogen, a następnie prezentują na swej powierzchni jego 
antygeny.

1

Cytokiny i antygeny aktywują kompetentne limfocyty B, które powiększają się i 
dzielą mitotycznie, w wyniku czego tworzą komórki plazmatyczne i komórki 
pamięci.

Komórki pamięci utrzymują się w organizmie po pierwotnym kontakcie z 
antygenem i sprawiają, że wtórna odpowiedź immunologiczna na ten sam 
antygen jest szybsza i silniejsza.

Zadanie 9 (matura 2015)

Na schemacie przedstawiono klasyfikację rodzajów odporności swoistej. Poniżej wymieniono 
różne przyczyny (1–4) nabywania odporności swoistej przez organizm człowieka.

1. Zakażenie bakteriami chorobotwórczymi.
2. Przekazanie przeciwciał wytworzonych w ciele matki przez łożysko do płodu.
3. Podanie choremu gotowych przeciwciał w surowicy odpornościowej.
4. Podanie szczepionki ochronnej.



Uzupełnij schemat, wpisując w wyznaczone kropkami miejsca numery (1–4), odpowiadające 
sposobom nabywania odporności danego typu.

Zadanie 10 (matura 2015)

Na schemacie przedstawiono poziom przeciwciał w surowicy krwi w pierwotnej odpowiedzi 
immunologicznej (po podaniu w szczepionce antygenu) i we wtórnej odpowiedzi 
immunologicznej (po ponownym podaniu tego samego antygenu).

a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia są właściwą interpretacją informacji przedstawionych na 
wykresie. Zaznacz T (tak), jeśli są, albo N (nie) – jeśli nie są.

1. Przeciwciała w surowicy krwi pojawiają się po upływie kilku dni od pierwszego
podania antygenu w szczepionce.

T N

2. Ponowne podanie antygenu skutkuje spadkiem poziomu przeciwciał w 
surowicy krwi.

T N

3. Po ponownym podaniu antygenu szczytowy poziom przeciwciał w surowicy 
krwi jest osiągany szybciej niż po pierwszym podaniu antygenu. 

T N



b) Wyjaśnij przyczynę różnicy w czasie upływającym od podania antygenu do rozpoczęcia 
produkcji przeciwciał – w obu typach odpowiedzi immunologicznej.

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

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

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

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

c) Wśród rodzajów odporności wymienionych poniżej podkreśl trzy, które opisują 
przedstawioną odpowiedź immunologiczną.

swoista           nieswoista           wrodzona             nabyta           czynna           bierna 

Zadanie 11 (matura 2015)
W tabeli przedstawiono wybrane cząsteczki i komórki uczestniczące w zwalczaniu zakażeń.
Uzupełnij  tabelę  –  wpisz  w  miejsca  oznaczone  literami  A,  B,  C  i  D  odpowiednie  rodzaje
odporności  warunkowanej  przez  wymienione  w tabeli  cząsteczki  i  komórki.  Wybierz  je  z
poniższych:

nieswoista,         swoista,         komórkowa,         humoralna. 

Rodzaje odporności   A. …………….   B. ………………

C. ………………… interferony
lizozym

fagocyty 
komórki NK 

D. ……………….... przeciwciała limfocyty Tc

Zadanie 12 (matura 2012)

Jednym  z  rodzajów  leukocytów  we  krwi  człowieka  są  granulocyty  obojętnochłonne  –
neutrofile.  Pełnią  one  funkcje  obronne,  głównie  przeciwbakteryjne.  Substancje  chemiczne
wydzielane  przez  drobnoustroje  chorobotwórcze  wyzwalają  u  granulocytów  zdolność  do
przechodzenia  przez  nieuszkodzone  ściany  naczyń  włosowatych,  co  umożliwia  tym
komórkom  przemieszczanie  się  do  ognisk  zapalnych  (skupisk  bakterii).  Tam  fagocytują
drobnoustroje chorobotwórcze i następnie trawią je dzięki enzymom zawartym w lizosomach.

Na podstawie: G. Góralski, W. Hałdaś, J. Kasza, A. Kłyś, R. Konieczny, M. Osiołek, M. Popielarska, 
A. Wojtusiak, Encyklopedia szkolna. Biologia, Kraków 2006. 

a) Na podstawie powyższych informacji podaj dwie cechy granulocytów obojętnochłonnych,
które umożliwiają im skuteczną walkę z bakteriami.
 
1. .......................................................................   2. .................................................................... 



b) Wybierz i podkreśl dwie cechy opisanej odporności organizmu. 

swoista,        nieswoista,          wrodzona,         nabyta 


