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PRACA KONTROLNA Z BIOLOGII -  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH 

SEMESTR V 

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

              Imię i nazwisko                                                                            Data                                                      

 
 
Zadanie 1 (2 pkt) 

 Spośród poniższych wybierz i zakreśl prawidłowe elementy odpowiedzi 
nieswoistej: 

 
A. Produkcja przeciwciał; 
B. Pojawienie się gorączki; 
C. Wydzielanie łez, które zawierają lizozym; 
D. Działanie kwasu solnego w żołądku, który niszczy większość bakterii; 
E. Działalność limfocytów Tc; 
F. Namnażanie się limfocytów. 

 
 
Zadanie 2 (2 pkt) 

 Określ, czy niżej podane sposoby powstawania odporności są przykładem 
odporności naturalnej czy sztucznej, czynnej czy biernej organizmu. Wyniki 
przedstaw w tabeli. 
 

- przebycie choroby, zakażenia; 

- uodpornienie przez podanie szczepionki; 

- przedostanie się przeciwciała matki przez łożysko do ciała dziecka; 

- podanie przeciwciał w postaci surowicy. 
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Zadanie 3 (2 pkt) 
 Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, 

jeśli jest fałszywe.   

Cechą charakterystyczną erytrocytów ssaków jest brak jader 
komórkowych. 

P F 

Płytki krwi są odpowiedzialne za odporność organizmu. P F 

Większość leukocytów ma zdolność do fagocytozy. P F 

Erytrocyty żyją ok. 120 dni. P F 

 
Zadanie 4 (2 pkt) 

 Podaj dwie cechy budowy erytrocytów, które są związane z pełnioną przez erytrocyty 

funkcją.       

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Zadanie 5(2 pkt)  

 Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca cyfry odpowiadające określeniom. 

Żyły Tętnice 

  

 

1 – ściany mocne i elastyczne, 

2 – transport krwi z tkanek do serca, 3 – słabo wykształcona warstwa mięśniowa, 4 – 

zastawki, 5 – transport krwi z serca do tkanek 

 
 
Zadanie 6 (1 pkt) 
 Podaj nazwę choroby układu krążenia, której dotyczy poniższy opis.  

U osób cierpiących na tę chorobę stężenie hemoglobiny i liczba erytrocytów są poniżej 
normy. Jedną z przyczyn tej choroby jest niedobór żelaza w organizmie. Jej objawami są 
m.in. bladość skóry i szybkie męczenie się. 
Opisana choroba to …………………………… 
 
Zadanie 7 (1 pkt) 

 Zaznacz właściwą odpowiedź. 
 

Układ wydalniczy człowieka skład się z: 

a) dwóch nerek i dróg moczowych 

b) nerek i moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej 

c) nerek oraz nefronów 
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Zadanie 8 (1 pkt) 
 Rozpoznaj i podpisz przedstawiony na ilustracji typ sieci naczyń włosowatych. 

  

 

Jest to ………………………………………….. 

 
Zadanie 9 (2 pkt) 

 Zaznacz punkty, które dotyczą wdechu.  

A. Akt czynny. 

B. Akt bierny. 

C. Skurcz mięśni międzyżebrowych. 

D. Rozkurcz mięśni międzyżebrowych. 

E. Obniżenie przepony. 

F. Podniesienie przepony. 

G. Wzrost ciśnienia powietrza w pęcherzykach płucnych powyżej wartości ciśnienia 

atmosforycznego. 

H. Spadek ciśnienia w pęcherzykach płucnych 

I. poniżej ciśnienia atmosferycznego 
 

Zadanie 10 (2 pkt) 
 Podpisz elementy układu oddechowego  

oznaczone na ilustracji literami A i B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 11 (1 pkt) 
 Zaznacz właściwą odpowiedź. 

 

Białko w moczu ostatecznym: 

a) świadczy o cukrzycy 

b) wskazuje na stan zapalny wątroby 

c) może świadczyć o stanach zapalnych nerek 
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Zadanie 12 (4 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budowę nefronu. 

 Podpisz wskazane części nefronu (od 1-6). 
 
1-..................................................................;                            

2-.................................................................;  

3-................................................................; 

4- ...............................................................; 

5-...............................................................; 

6- ..............................................................; 

 Określ, czym różni się mocz pierwotny od moczu ostatecznego podając jeden argument. 
..................................................................................................................................................... 

 Wypisz elementy/element budowy nefronu, w którym powstaje mocz pierwotny. 
..................................................................................................................................................... 

Zadanie 13 (1 pkt) 

 Zaznacz właściwą odpowiedź. 

 

Do chorób układu moczowego człowieka należą: 

a) kamica nerkowa, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie nerek; 

b) kamica nerkowa, koklusz, odra; 

c) zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie nerek, różyczka; 

 

Zadanie 14 (2 pkt) 

 Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, 
jeśli jest fałszywe. 

Resorpcja zwrotna to transport wybranych substancji z kanalików krętych 

do krwi. 
P F 

Sekrecja zachodzi głównie w kanalikach krętych I rzędu. P F 

W procesie sekrecji do moczu trafiają hormony i niektóre leki. P F 

 

 

 

 


