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Zestaw zadań Układ pokarmowy 

Zadanie 1 (2 pkt.)  

Bardzo ważnym składnikiem diety człowieka jest białko. Zawarte w białkach pokarmowych aminokwasy, po 

przyswojeniu, są wykorzystywane do syntezy własnych białek organizmu. W pobieranym pokarmie proporcje 

koniecznych dla człowieka aminokwasów nie muszą dokładnie odpowiadać jego potrzebom, więc niektórych 

aminokwasów nie otrzymuje on w pożywieniu w wystarczających ilościach, a inne dostaje w nadmiarze. Możliwości  

biochemicznego przekształcania jednych aminokwasów w inne są ograniczone, stąd niektórych aminokwasów w 

diecie nie da się niczym zastąpić.   

a) Wyjaśnij pojęcie „aminokwasy egzogenne” ......................................................................  

b) Podaj przykłady dwóch aminokwasów egzogennych dla człowieka :  

Zadanie 2 (2 pkt.) 

 

W procesie trawienia białek biorą udział m.in. aminopeptydazy i karboksypeptydazy.   

a) Wypisz ze schematu cyfrę wskazującą strzałką miejsce działania aminopeptydazy   

b) Wypisz ze schematu cyfrę wskazującą strzałką miejsce działania karboksypeptydazy   

Zadanie 3 (4 pkt.)  

W przewodzie pokarmowym człowieka pepsynogen przekształcany jest w pepsynę, trypsynogen – w trypsynę, a 

chymotrypsynogen – w chymotrypsynę.  

a) Podaj nazwę narządu przewodu pokarmowego, w którym wytwarzany jest :    

pepsynogen : .............................................................  

trypsynogen : .............................................................  

chymotrypsynogen : ..................................................  

b) Wyjaśnij, dlaczego wyżej wspomniany proces przekształcania zachodzi w  świetle  

przewodu pokarmowego, a nie w gruczole wydzielniczym :  

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

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

Zadanie 4 (1 pkt)  

Obecność błonnika (celulozy) jest w pożywieniu człowieka bardzo pożądana, pomimo tego, że w praktyce nie poddaje 

się on trawieniu. Wyjaśnij, dlaczego błonnik jest jednak potrzebny jako składnik naszego pożywienia:  

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

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

Zadanie 5. (1 pkt)  

Jedną z części przewodu pokarmowego człowieka jest jelito cienkie. 
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Podaj nazwę wskazanych strzałkami elementów jelita cienkiego i określ ich rolę biologiczną.  

Zadanie 6. (2 pkt)  

Choroby układu krążenia występują obecnie u ludzi z niepokojąco wysoką częstością. Jednym ze sposobów obniżenia 

ryzyka zaburzeń w pracy serca i naczyń krwionośnych jest stosowanie właściwej diety. Wybierz z proponowanych 

trzech jogurtów ten, który jest najbardziej wskazany dla osoby zagrożonej miażdżycą naczyń krwionośnych. 

Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 

 

Zadanie 7. (3pkt) 

Wykres przedstawia typowy skład chemiczny jednego z organizmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na podstawie danych na powyższym wykresie, ustal i uzasadnij przynależność tego organizmu do roślin lub do 

zwierząt. 

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

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

b) Połącz w pary nazwę węglowodanu z miejscem jego występowania: 

 

1. fruktoza 

2. ryboza 

3. glikogen 

4. laktoza 

A. mleko ssaków 

B. kiełkujące ziarna zbóż 

C. owoce wielu roślin 

D. składnik RNA 

E. wątroba 

 

1......................, 2. ....................., 3. ........................, 4. ....................... 
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c) Przedstaw zasadniczą różnicę występującą w budowie ścian komórkowych roślin i grzybów, porównując ich skład 

chemiczny. 

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

d) Podaj po jednym przykładzie najmniej i najbardziej uwodnionego organu u człowieka.   

Zadanie 8 (2 pkt.) 

Wybierz z niżej podanych rodzajów składników odżywczych tylko takie, które w  organizmie człowieka pełnią 

rolę budulcową (A) i takie, które dostarczają mu energii (B):  

1. sole mineralne, 

2. węglowodany, 

3. tłuszcze, 

4. witaminy, 

5. białka. 

A: ………………………………                B: ……………………………….. 

Zadanie 9 (6 pkt.) 

Zarówno komórki roślin, jak i zwierząt zbudowane są z tych samych składników chemicznych. 

a) Pogrupuj wymienione poniżej związki chemiczne, wpisując je do odpowiednich kolumn tabeli. 

woski, fruktoza, keratyna, laktoza, cholesterol, glikolipidy, glikogen, histony, chityna, albuminy 

BIAŁKA WĘGLOWODANY LIPIDY 

 

 

 

 

  

 

b) Wybierz spośród wyżej wymienionych dwa składniki chemiczne komórki i przedstaw po jednym przykładzie 

funkcji biologicznych dla każdego z nich. 

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

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

c) Porównując skład chemiczny komórki roślinnej i zwierzęcej przedstaw jedną różnicę występującą między nimi. 

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

Zadanie 10 (1 pkt) 

Spośród niżej wymienionych wybierz i podkreśl nazwę witaminy wspomagającej proces krzepnięcia krwi. 

witamina A,    witamina C,      witamina D,       witamina K,      witamina PP 

Zadanie 11 (2 pkt.) 

Poszczególne narządy tworzą różne układy. 

Spośród wymienionych poniżej narządów wybierz i podkreśl tylko te, które należą do układu pokarmowego: 

A. jama ustna 

B. nerki  
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C. przełyk  

D. serce 

E. płuca 

F. żołądek  

G. trzustka 

H. wątroba 

Zadanie 20 (2 pkt.) 

Podaj dwa przykłady współdziałania układu pokarmowego z innymi układami podczas pobierania, trawienia lub 

wchłaniania pokarmów. 

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

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

Zadanie 21 ( 2 pkt.) 

Uzupełnij zdanie: 

Sposób regulacji działania ośrodków głodu i sytości zależy od stężenia ………………. we krwi. Ośrodki te znajdują 

się w …………………….. będącym częścią międzymózgowia. 

Zadanie 22 (2 pkt.)  

Tabela przedstawia procentową zawartość wybranych pierwiastków w organizmach lucerny (roślina) i człowieka. 

 

a)  Podaj nazwe grupy pierwiastków, do której należą wszystkie wymienione w powyższej tabeli.   

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

b)  Narysuj diagram słupkowy porównujący organizmy lucerny i człowieka pod wzgledem zawartości czterech, 

wybranych z tabeli, pierwiastków: węgla, wodoru, siarki i fosforu.   
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c) Przedstaw dwa wnioski na podstawie analizy danych zawartych w tabeli.  

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

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

d) Podaj przykład metody badawczej używanej do określania składu chemicznego organizmów żywych.  

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

Zadanie 23. ( 3 pkt.) 

a) Na przedstawionym obok schemacie budowy układu pokarmowego człowieka 

wskaż strzałkami i podpisz wszystkie jego struktury, w których odbywa się trawienie 

pokarmu. Podaj jeden przykład przystosowania do wchłaniania pokarmu w przewodzie 

pokarmowym człowieka. 

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

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

b) Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Wyrostek robaczkowy u człowieka: 

A. jest narządem szczątkowym. 

B. odgrywa rolę w trawieniu skrobi.  

C. odgrywa rolę w trawieniu lipidów. 

D. jest silniej rozwinięty niż u ptaków roślinożernych. 

Zadanie 24. (2 pkt)  

Przedstaw schematyczny zapis kolejnych etapów trawienia skrobi przez człowieka bez ich lokalizacji w organizmie. 

Uwzględnij następujące substancje: glukoza, skrobia, maltoza, dekstryny, maltaza jelitowa, amylaza ślinowa, amylaza 

trzustkowa. 
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Zadanie 25. (2 pkt)  

Wchłanianie glukozy przez komórki powierzchniowe (enterocyty) kosmków jelitowych jelita cienkiego zachodzi 

niezgodnie z gradientem stężeń i trwa do zupełnego jej wychwycenia z treści pokarmowej w jelicie. Określ, jaki to 

rodzaj transportu (czynny czy bierny). Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 

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

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

Zadanie 26. (1 pkt)  

W skład niektórych, dostępnych na rynku, preparatów odchudzających wchodzi błonnik. Zalecane stosowanie polega, 

np. na połykaniu około 15 – 20 minut przed posiłkiem pigułek zawierających błonnik, które należy popić wodą.  

Wyjaśnij rolę tak stosowanego błonnika w procesie odchudzania.   

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

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

 

 

Zadanie 27. (3 pkt)  

Celuloza, skrobia, glikogen, chityna są to związki należące do polisacharydów (wielocukrów). Pełnią one w 

komórkach organizmów żywych różne funkcje. Skonstruuj tabelę, w której przedstawisz podział wymienionych 

polisacharydów na strukturalne i zapasowe, oraz podasz przykłady miejsc ich występowania w organizmach żywych. 

 

Zadanie 28. (1 pkt)  
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Zapis fragmentu cząsteczki białka: Gly – Ala – Leu – Phe – Asp - Ser – ... przedstawia strukturę  

A. pierwszorzędową białka.                             C. trzeciorzędową białka.  

B. drugorzędową białka.                                  D. czwartorzędową białka.  

Zadanie 29. (1 pkt)  

Komórki nabłonka gruczołowego gruczołów trawiennych (ślinianek, trzustki itp.) produkują i wydzielają enzymy 

trawienne. Wykaż zależność między syntezą enzymów a obfitością siateczki śródplazmatycznej szorstkiej w 

komórkach tych gruczołów.  

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

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

Zadanie 30 (2pkt) 

Rysunek przedstawia schemat układu wrotnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wskaż i podpisz na rysunku żyłę wrotną. 

b) Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź: 

Różnica w składzie krwi w żyle wrotnej i żyle wątrobowej dotyczy głównie: 

A. zawartości tlenu  

B. zawartości dwutlenku węgla 

C. zawartości glukozy 

D. zawartości wody 

Zadanie 31 (2pkt) 

Wskaż i podpisz na poniższym schemacie wszystkie narządy, w których odbywa się trawienie białek. 
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b)  Podaj nazwę końcowego produktu rozkładu białka oraz miejsce jego wchłaniania w układzie pokarmowym. 

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

c) Podaj, które z białek (roślinne, czy zwierzęce) mają wyższą wartość odżywczą. Wyjaśnij, dlaczego małe dzieci nie 

powinny być karmione pokarmem wyłącznie pochodzenia roślinnego.  

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

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

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

d) Wymień nazwy dwóch układów biorących udział w regulacji wydzielania soków żołądkowych w organizmie 

człowieka. 

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

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

Zadanie 32 (1pkt) 

Na wykresie przedstawiono wynik pomiarów czasu trawienia w układzie pokarmowym człowieka trzech różnych 

pokarmów 

 

Wyjaśnij, dlaczego czas trawienia tłustego mięsa jest znacznie dłuższy niż trawienia mleka. 

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

Zadanie 33. (2 pkt) 

Nie wszystkie tłuszcze właściwe mają jednakowe właściwości odżywcze. Podaj po jednym przykładzie pozytywnej i 

negatywnej roli tłuszczów dla organizmu człowieka. 

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

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

Zadanie 34. (2pkt) 

Ze względu na wielkość dziennego zapotrzebowania pokarmowego jod zaliczany jest do mikroelementów.  

Podaj przykład pokarmu będącego źródłem jodu oraz określ rolę, jaką ten pierwiastek pełni w organizmie człowieka. 

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

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

Zadanie 35. (1 pkt)  

Tabela przedstawia zawartość wody w organizmie człowieka w różnych okresach jego życia. 

 

Podaj oznaczenia dwóch kolejnych okresów życia człowieka, między którymi następuje największy spadek zawartości 

wody w organizmie.  

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

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

Zadanie 36. (2 pkt)  

Barwnik skóry – melanina chroni organizm człowieka przed szkodliwym wpływem emitowanego przez słońce 

promieniowania ultrafioletowego. Jednocześnie odpowiednia dawka tego promieniowania jest niezbędna dla 

wytwarzania przez organizm pewnej witaminy.  Podaj literowy symbol tej witaminy oraz określ skutek jej niedoboru 

w organizmie. 

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

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

Zadanie 37. (3 pkt)  

Tabela przedstawia wartości odczynu środowiska, w którym różne enzymy trawienne wykazują największą 

aktywność. 
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Podaj przykład enzymów A, B i C oraz miejsca ich działania w przewodzie pokarmowym. 

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

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

 

Zadanie 38. (2 pkt)  

Wewnętrzna powierzchnia jelita cienkiego jest kilkaset razy większa od jego powierzchni zewnętrznej, co stanowi 

przystosowanie do pełnionej funkcji. Podaj jedną cechę budowy jelita, dzięki której zwiększona jest jego 

powierzchnia wewnętrzna oraz funkcję jelita, którą ta cecha usprawnia. 

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

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

Zadanie 39. (1 pkt)  

Wątroba uczestniczy w wielu przemianach biochemicznych w organizmie. Podaj jedną funkcję wątroby, którą 

ilustruje poniższy schemat. 

 

Zadanie 40. (1 pkt)  

Bilans energetyczny organizmu oznacza różnicę pomiędzy ilością energii dostarczanej do organizmu w pokarmie, a 

ilością energii wydatkowanej przez organizm w określonym czasie (np. w ciągu doby). Otyłość jest zawsze wynikiem 

utrzymującego się przez dłuższy czas dodatniego bilansu energetycznego. Na podstawie tekstu określ dwie przyczyny 

powstawania dodatniego bilansu energetycznego organizmu.  

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

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

Zadanie 41. (2 pkt)   

Różne badania prowadzone na całym świecie potwierdzają związek między rodzajem diety a zapadalnością na 

chorobę wieńcową.  W tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych badań. 
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Na podstawie analizy przedstawionych danych sformułuj dwa wnioski dotyczące wpływu rodzaju spożywanego 

tłuszczu na zapadalność na chorobę wieńcową.   

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

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

 

Zadanie 42. (2 pkt)   

W proponowanych zasadach zdrowego  żywienia wskazywane są najczęściej grupy pokarmów, które należy 

spożywać i określana jest liczba posiłków w ciągu dnia. Posiłki powinny zawierać w odpowiednich proporcjach 

wszystkie niezbędne do  życia człowieka składniki odżywcze czyli białka, węglowodany, tłuszcze i witaminy.   

Podstawę wielu zaleceń  żywieniowych i codziennej diety stanowią produkty zbożowe (np. płatki, kasze, pieczywo 

pełnoziarniste) lub ziemniaki.  Podaj nazwę składnika odżywczego, którego największą ilość zawierają produkty  

zbożowe i ziemniaki oraz określ jego rolę dla organizmu człowieka.  

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

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

Zadanie 43. (2 pkt)   

Przy produkcji masła, margaryny lub oleju zwykle dodawane są witaminy A i E.  

a) Uzasadnij, że jest to korzystna dla organizmu człowieka forma podawania obu tych witamin.  

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

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

b) Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę witaminy A w organizmie 

człowieka.   

A.  Pełni rolę ważnego przeciwutleniacza podwyższając odporność organizmu.  

B.  Warunkuje prawidłowe widzenie o zmierzchu lub przy słabym świetle.   

C.  Odpowiada za prawidłowy stan kości i zębów.  

D.  Warunkuje prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi. 

 

Poniższe informacje wykorzystaj do rozwiązania zadań nr 44 i 45.  

W tabeli przedstawiono normy zapotrzebowania na białko, czyli ilość białka, jaka powinna znajdować się w  

żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku (w gramach  na 1 kg masy ciała człowieka w ciągu doby).   



12 

 

 

Zadanie 44. (2 pkt)    

Podane w tabeli dane przedstaw w postaci diagramu słupkowego.   

 

Zadanie 45. (1 pkt)   

Sformułuj zależność wynikającą z analizy powyższych danych.  

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

Zadanie 46. (1 pkt)   

Wyjaśnij, dlaczego ustalone normy zapotrzebowania na białko u dzieci są wyraźnie inne niż u osób dorosłych.   

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

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

Zadanie 47. (3 pkt)    

Poniżej przedstawiono etapy trawienia białek w organizmie człowieka.  

A.  ..................................................... – pepsyna   

  

B.  ..................................................... – trypsyna, chymotrypsyna  

  

C.  ..................................................... – karboksypeptydazy, aminopeptydazy   

Wpisz, w odpowiednie miejsca etapów  A, B i C, nazwy odcinków przewodu pokarmowego, w których działają 

wymienione enzymy. 

Zadanie 48. (3 pkt)   

Wydzieliny i płyny ustrojowe człowieka mogą mieć różny odczyn.   

a) Wpisz dla każdej z poniższych wydzielin jej charakterystyczny odczyn (kwaśny, obojętny lub zasadowy):   

1. sok trzustkowy ....................................       2. sok żołądkowy .......................................   
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b) Wyjaśnij znaczenie, jakie dla funkcjonowania układu pokarmowego ma występowanie różnych odczynów soku 

trzustkowego i żołądkowego.  

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

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

Zadanie 49. (2 pkt)  

Z podanych niżej zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące procesów zachodzących w 

układzie pokarmowym człowieka.   

A.  Enzymy trawienne są wydzielane w każdym z odcinków przewodu pokarmowego.  

B.  Żółć jest enzymem powodującym zmniejszenie napięcia powierzchniowego i emulgację tłuszczów.  

C.  W przewodzie pokarmowym wytwarzane są hormony pobudzające wydzielanie soków trawiennych.  

D.  W przewodzie pokarmowym człowieka wydzielane są enzymy umożliwiające rozkład celulozy z pokarmów 

roślinnych.  

E.  Trypsynogen wytwarzany jest przez trzustkę i uwalniany do dwunastnicy.  

Zadanie 50. (3 pkt)   

W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energię (kcal) w zależności od płci, masy ciała i aktywności 

fizycznej człowieka. 

 

a) Narysuj diagram słupkowy (w jednym układzie współrzędnych), ilustrujący dzienne zapotrzebowanie na energię 

kobiet i mężczyzn o masie ciała 65 kg, wykazujących się umiarkowaną i bardzo dużą aktywnością fizyczną. 

 

b) Sformułuj jeden wniosek wynikający z przedstawionych na diagramie zależności.  

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

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

Zadanie 51. (1 pkt)  
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Mięśnie gładkie budują ściany wielu narządów wewnętrznych, między innymi przewodu pokarmowego. W ścianach 

narządów mięśnie te ułożone są w warstwy i tworzą mięśniówkę. Poprzez skurcze mięśni gładkich w otaczanej przez 

nie przestrzeni np. w jelicie wytwarzane jest ciśnienie. Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawione w tekście działanie 

mięśni gładkich wpływa na prawidłową pracę układu pokarmowego.   

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

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

Zadanie 52. (1 pkt)  

W jamie ustnej człowieka pokarm zostaje przeżuty (rozdrobniony) i wymieszany ze śliną. Tak przygotowany pokarm 

zostaje połknięty i jest następnie przesuwany do dalszych części przewodu pokarmowego. Wyjaśnij znaczenie, jakie 

w procesie trawienia ma opisana wyżej wstępna obróbka pokarmu.  

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

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

Zadanie 53. (2 pkt)  

Gruczoły żołądkowe wydzielają do światła żołądka m.in. pepsynogen, który przekształca się w pepsynę, oraz śluz. 

Podaj role, jakie pełnią w żołądku pepsyna i śluz.  

Pepsyna ........................................................................................................................................  

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

Śluz ...............................................................................................................................................  

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

Zadanie 54. (2 pkt)  

Na schemacie przedstawiono nową piramidę  żywieniową opracowaną przez Amerykański Departament Rolnictwa 

(USDA) w 2005 r. 

 

 

Nowym elementem piramidy są schody, przypominające o codziennej aktywności fizycznej.  

a) Określ, co obrazują szerokości poszczególnych „promieni” piramidy.  

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

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

b) Wyjaśnij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina się o codziennej aktywności fizycznej jako nieodłącznym 

elemencie zdrowego trybu życia.  
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................................................................................................................................................. 

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

Zadanie 55. (3 pkt)   

Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka. 

 

a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.  

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

b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.  

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

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

Zadanie 56. (1 pkt)   

Poniższy schemat przedstawia uproszczony przekrój poprzeczny przez jelito – jeden z odcinków przewodu 

pokarmowego człowieka. 

 

 

 

Podaj nazwę odcinka jelita przedstawionego na powyższym schemacie oraz nazwę elementu jego budowy, który 

umożliwia tę identyfikację.  

Jest to: ............................................,  ponieważ posiada .............................................................. 

Zadanie 57. (3 pkt)   

Trawienie złożonych związków organicznych zawartych w pokarmach wymaga określonych warunków.   
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Określ warunki konieczne do prawidłowego przebiegu trawienia tłuszczów w dwunastnicy, uwzględniając:   

a) nazwę enzymu   

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

b) odczyn środowiska, w którym działa enzym trawiący tłuszcze  

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

c) nazwę wydzieliny (produkowanej w wątrobie) ułatwiającej trawienie tłuszczów.  

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

Zadanie 58. (1 pkt)   

Na śniadanie uczeń zjadł posiłek złożony wyłącznie z węglowodanów (skrobi i sacharozy).  Zaznacz informację, która 

prawidłowo opisuje trawienie wyżej wymienionego posiłku.   

A.  Większa część tego posiłku nie ulegnie strawieniu, ze względu na brak odpowiedniego enzymu trawiennego w 

przewodzie pokarmowym człowieka.   

B.  Trawienie zachodzić będzie stopniowo, we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, aż po jelito cienkie.   

C.  Trawienie tego posiłku zachodzić będzie głównie w żołądku, ze względu na obecność specyficznych enzymów.  

D.  Trawienie zachodzić będzie tylko w tych odcinkach przewodu pokarmowego, w których jest środowisko obojętne 

lub zasadowe.   

Zadanie 59. (1 pkt)   

Ważnym posiłkiem jest pierwsze śniadanie. Powinno ono pokrywać nieco ponad jedną trzecią całodziennego 

zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe. W Polsce głównym posiłkiem jest zwykle obiad. Kolacja nie 

powinna przekraczać 1/4 wartości całodziennej racji żywieniowej. Wykresy przedstawiają możliwe udziały trzech 

głównych posiłków w całodziennym zapotrzebowaniu człowieka na składniki pokarmowe.   

 

 

Na podstawie tekstu zaznacz wykres (1, 2 lub 3), który obrazuje prawidłowy udział poszczególnych posiłków w 

całodziennym zapotrzebowaniu człowieka na składniki pokarmowe. 

Zadanie 60. (2 pkt)   

Cholesterol wiąże się we krwi z białkami, tworząc kompleksy lipoproteinowe o dużej gęstości (HDL) lub małej 

gęstości (LDL). Kompleksy te różnią się funkcjami pełnionymi w organizmie. Nadmiar znajdującego się we krwi 

cholesterolu transportowany jest przez LDL, przy czym cholesterol często przenika do ścian tętnic lub osadza się na 

ich wewnętrznej ścianie.  Lipoproteiny HDL mogą chronić tętnice przed rozwojem miażdżycy, transportują bowiem  

cholesterol z ich ścian do wątroby, gdzie ulega on przemianie na kwasy  żółciowe. Stwierdzono, że wysokiemu 

poziomowi LDL  sprzyja dieta bogata w tłuszcze zwierzęce (oprócz ryb), natomiast spożywanie tłuszczów roślinnych 

powoduje wzrost poziomu HDL.  
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Korzystając z powyższego tekstu wyjaśnij, uwzględniając obecność HDL lub LDL, w jaki sposób spożywanie 

każdego z wymienionych rodzajów tłuszczów (roślinne, zwierzęce) może wpływać na rozwój miażdżycy w 

organizmie człowieka.  

Tłuszcze roślinne: ........................................................................................................................ 

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

Tłuszcze zwierzęce: .....................................................................................................................  

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

Zadanie 61. (2 pkt)  

W organizmie człowieka wątroba pełni różnorodne funkcje, w tym uczestniczy w przemianach metabolicznych 

różnych związków.  Na schemacie przedstawiono w uproszczony  sposób przemiany biochemiczne, którym  

podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka. 

 

Podkreśl dwie funkcje wątroby w organizmie człowieka, które są zilustrowane na powyższym schemacie.  

A. Magazynuje żelazo.  

B. Produkuje różne białka.  

C. Wytwarza żółć.  

D. Wytwarza mocznik.  

E. Produkuje ciepło. 

Zadanie 62. (1 pkt)   

W soku trzustkowym występują różne enzymy trawienne rozkładające związki organiczne. Przeprowadzono 

doświadczenie, którego wyniki zostały zapisane w poniższej tabeli. 

   

Sformułuj problem badawczy, do rozwiązania którego posłużyło uczniom powyższe doświadczenie.  

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

Zadanie 63. (2 pkt)   

W przewodzie pokarmowym człowieka występują różne substancje biorące pośredni lub bezpośredni udział w 

trawieniu pokarmu.  Spośród wymienionych poniżej substancji działających w żołądku i dwunastnicy wpisz  

do odpowiednich rubryk tabeli tylko te, które nie są enzymami. Dla każdej z nich podaj po jednej funkcji, jaką ona 

pełni w przewodzie pokarmowym.  

-  żołądek:  kwas solny,  pepsyna,  podpuszczka (rennina)  
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- dwunastnica:  amylaza,  lipaza,  trypsyna,  żółć 

 

Zadanie 64. (2 pkt)   

Efektem trawienia skrobi i tłuszczów są odpowiednio glukoza oraz kwasy tłuszczowe i glicerol. Na schematach 

przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka. 

 

Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu 

produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.  

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

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

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

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

Zadanie 65. (1 pkt)  

Cholesterol jest związkiem organicznym, który przez większość ludzi uważany jest za szkodliwy dla zdrowia. Jednak 

cholesterol pełni w organizmie ważne funkcje biologiczne i jego obecność w organizmie jest konieczna. Podaj 

przykład pozytywnej roli cholesterolu w organizmie człowieka.  

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

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

 

 

Zadanie 66. (2 pkt)  

Poniżej przedstawiono zasady zdrowego stylu życia propagowane przez dietetyków:  

A. Jedz mniej.  

B. Więcej się ruszaj.  

C. Częściej jadaj owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste.  
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D. Unikaj „śmieciowego jedzenia” (fast food).  

Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjaśnij ich znaczenie dla uniknięcia otyłości.  

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

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

Zadanie 67. (2 pkt)  

Gruczoły ślinowe wydzielają do jamy ustnej człowieka około 1,5 l śliny w ciągu doby. Ślina zawiera:  

– α-amylazę ślinową trawiącą polisacharydy,  

– lipazę ślinową zapoczątkowującą trawienie tłuszczów w żołądku (wraz z lipazą żołądkową),  

– mucyny – glikoproteiny, których rolą jest zwilżenie pokarmu, sklejanie bakterii i ochrona błony śluzowej jamy 

ustnej,  

– lizozym, który niszczy ścianę komórkową bakterii,  

– laktoferrynę, której rolą jest wiązanie żelaza i działanie bakteriostatyczne,  

– białka bogate w prolinę, które ochraniają szkliwo zębów i wiążą toksyczne taniny.    

a) Wyjaśnij, dlaczego w  żołądku, mimo obecności lipazy  ślinowej i lipazy  żołądkowej, trawienie tłuszczów odbywa 

się w znacznie mniejszym stopniu niż w dwunastnicy.  

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

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

b) Na podstawie informacji zawartych w tekście wyjaśnij, dlaczego u chorych z niedoborem wydzielania śliny 

(kserostomia) próchnica zębów występuje częściej niż u ludzi z prawidłowym wydzielaniem śliny.  

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

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

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

Zadanie 68 (1 pkt)  

Z pośród podanych poniżej zdań wybierz i zakreśl to, które błędnie charakteryzuje proces wchłaniania w układzie 

pokarmowym człowieka.  

A.  Do krwi wchłaniane są m. in.: cukry proste, aminokwasy, kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach (poniżej 13 

atomów węgla).  

B.  W jelicie grubym są wchłaniane: woda , niektóre sole i witaminy.  

C.  Związki rozpuszczalne w lipidach są wchłaniane wyłącznie w jelicie cienkim.  

D.  Proces wchłaniania jest realizowany na drodze transportu biernego i aktywnego. 

Zadanie 69 (2 pkt.)  

Dobowe zapotrzebowanie na witaminy i sole mineralne u człowieka jest niewielkie, ale mimo to ich znaczenie jest 

bardzo duże. Napisz, dlaczego gotowanie, konserwowanie lub zamrażanie produktów spożywczych zubaża nasze 

potrawy w witaminy. Przedstaw skutki awitaminozy dowolnie wybranej witaminy z grupy witamin rozpuszczalnych 

w tłuszczach.  

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

Zadanie 70 (2pkt) 
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Zadanie 71 (3pkt) 
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Zadanie 72 (1pkt) 

W pewnym odcinku przewodu pokarmowego niemowląt, w lekko kwaśnym środowisku, wydzielana tu renina 

powoduje „ścinanie” rozpuszczalnego białka mleka w nierozpuszczalną parakazeinę i zaczyna jej trawienie.  

Określ, w której części układu pokarmowego niemowlęcia zachodzi przedstawiony proces.  

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

Zadanie 73. (1 pkt)  

W diecie pilotów, którzy w czasie II wojny światowej odbywali loty nocne, były uwzględniane pokarmy zawierające 

stosunkowo dużo marchwi. Wyjaśnij, dlaczego pokarmy zawierające stosunkowo dużo marchwi były bardzo  

potrzebne tym pilotom.  

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

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

Zadanie 74. (3 pkt) 

Schemat przedstawia budowę układu pokarmowego człowieka. 
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Podpisz wskazane strzałkami narządy oraz przedstaw rolę tych narządów odpowiednio albo w trawieniu cukrów albo 

w ich magazynowaniu. 

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

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

Zadanie 75. (2 pkt) 

Witaminy odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Przedstaw dwie zasady przygotowywania posiłków, 

dzięki którym będą one zawierać odpowiednie ilości witamin. 

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

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

Zadanie 76. (2 pkt) 

Zaznacz  dwa zdania,  trafnie przedstawiające cechy dwunastnicy,  które warunkują pełnienie przez nią funkcji 

trawiennych. Swój wybór uzasadnij dla każdego z nich. 

1.   Jest częścią jelita cienkiego o długości około 12 cm. 

2.   Wydzielany jest do niej sok trzustkowy. 

3.   Gruczoły jej podśluzówki wydzielają silnie zasadową wydzielinę. 

4.   Znajduje się w niej ujście przewodu żółciowego, dzięki któremu spływa do niej żółć z wątroby.  

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

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

Zadanie 77. (2 pkt) 

Weganizm jest ścisłą formą wegetarianizmu polegającą na odrzuceniu wszelkich produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Dieta wegan nie dopuszcza mięsa i jego przetworów, ryb, produktów mlecznych, jaj, miodu itp. 

Podstawą wyżywienia są wyłącznie produkty zbożowe, warzywa, owoce i orzechy. Stwierdzono, że dieta taka ma 

negatywny wpływ na wzrost i rozwój dzieci. Określ czynnik, którego brak jest przyczyną, dla której dieta wegan nie 

powinna być stosowana u dzieci. Swoją odpowiedź uzasadnij.  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 78. (1 pkt) 

W listopadzie 2003 roku jedna z firm produkujących odżywki dla dzieci przyznała się do błędu, który spowodował 

chorobę a nawet śmierć kilku niemowląt. Specjalne mleko sojowe w proszku pozbawione było witaminy B1. Zaznacz 

nazwę choroby, która została wywołana brakiem witaminy B1: 

a)   szkorbut 

b)   kurza ślepota 

c)   krzywica 

d)   beri-beri 

Zadanie 79. (1 pkt) 

Poniższe schematy przedstawiają strukturę ścian dwóch odcinków przewodu pokarmowego: jelita cienkiego i żołądka. 

 

Na podstawie analizy obu schematów określ jedna różnicę w budowie jelita cienkiego i żołądka. 

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

Zadanie 80 (3 pkt.) 

Wątroba to największe i najbardziej wszechstronne centrum metaboliczne organizmu. Wymień trzy przykładowe 

funkcje komórek wątroby. 

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

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

Zadanie 81. (2 pkt)  

Załóżmy, że na śniadanie została zjedzona bułka z masłem i posłodzonym białym serem. Wpisz do tabeli (we 

właściwym miejscu) nazwy odcinków przewodu pokarmowego, w których zostanie zapoczątkowane enzymatyczne 

trawienie każdego ze spożytych składników pokarmu.   

 

Zadanie 82. (2 pkt)  
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Substancje pokarmowe powstałe w wyniku trawienia są wchłaniane do płynów ustrojowych organizmu człowieka 

poprzez kosmki jelitowe. Wymień dwie cechy budowy kosmków jelitowych stanowiące ich przystosowanie do 

pełnionej funkcji. 

 

Zadanie 83. (1 pkt)  

Przedstaw schematem w sposób uporządkowany podział enzymów proteolitycznych (proteaz), o których mowa w 

poniższym tekście. Enzymatyczne trawienie białek jest procesem skomplikowanym (z racji wielkości oraz złożoności 

budowy tych związków) i w organizmie człowieka odbywa się pod wpływem proteaz. Wśród nich wyróżnia się 

endopeptydazy, katalizujące rozkład wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białka i polipeptydów, oraz 

egzopeptydazy, rozrywające skrajne wiązania peptydowe, co prowadzi do odszczepiania wolnych aminokwasów. 

Odszczepianie aminokwasów od strony wolnej grupy karboksylowej powodują karboksypeptydazy, a od strony 

wolnej grupy aminowej – aminopeptydazy.   

 

 

 

 

Zadanie 84. (2 pkt)  

Spośród dwudziestu aminokwasów budujących białka jedenaście stanowią aminokwasy endogenne, które organizm 

człowieka potrafi sam syntetyzować, a dziewięć – aminokwasy egzogenne, które muszą być dostarczane z pokarmem.  

W poniższej tabeli przedstawiono zawartość czterech aminokwasów egzogennych w wybranych produktach (w mg/1g 

produktu). Wykorzystując dane z tabeli, podaj po jednym przykładzie produktów z grupy zwierzęcych i roślinnych, 

których obecność w diecie człowieka najlepiej zapewnia zaopatrzenie organizmu w wybrane aminokwasy egzogenne.   

 

 

 

Zadanie 85. (2 pkt)  

Wykres przedstawia dobowe zmiany zawartości glikogenu (formy zapasowej cukru) w wątrobie osób odżywiających 

się prawidłowo. Pod wykresem zapisano stwierdzenia (od A do E) dotyczące kaloryczności i czasu (pory) spożywania 
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posiłków. Wybierz dwa stwierdzenia, które można sformułować na podstawie analizy i interpretacji wykresu jako 

zasady racjonalnego odżywiania się człowieka, dotyczące kaloryczności i czasu (pory) spożywania posiłków.  

 

A. Posiłkami najbardziej kalorycznymi powinny być pierwsze śniadanie i obiad.  

B. Posiłkami najmniej kalorycznymi powinny być drugie śniadanie i obiad.  

C. Kolejne posiłki powinny być spożywane co 3 – 4 godziny.  

D. Kolacja powinna być wysoko kaloryczna i spożywana na kilka godzin przed snem.  

E. Racjonalnie odżywiający się człowiek powinien jeść dwa razy dziennie.  

Zadanie 86. (2 pkt)  

Konsekwencje niehigienicznego trybu życia mogą być różne. Wpisz literę P w wolną kratkę na końcu wiersza tabeli, 

jeżeli uznasz sformułowanie w całości za prawdziwe, literę F - jeżeli sformułowanie (lub jego fragment) uznasz za 

fałszywe. 

 

Zadanie 87 (2pkt) 
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Zadanie 88 (2pkt) 

 

Zadanie 89. (2 pkt)  

 

Zadanie 90. (1 pkt)  

Poniżej przedstawiono cztery informacje dotyczące witamin.    

1.  Powszechnie uważa się, że im więcej zjadamy syntetycznych witamin tym jesteśmy zdrowsi.  

2.  Udowodniono, że witaminy stanowią ważny składnik pożywienia i nie mogą zostać niczym zastąpione.   

3.  Wiele osób uważa, że witaminy są lekiem na wszelkie schorzenia i można je spożywać bez ograniczeń.  

4.  Organizm człowieka nie jest zdolny do samodzielnej syntezy witamin.  

Które informacje zaliczysz do faktów, a które do opinii?   

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

Zadanie 91. (2 pkt)  

Wątroba stanowi największy gruczoł w organizmie człowieka.   Wymień cztery funkcje, jakie pełni wątroba w 

organizmie.  

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

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

Zadanie 92. (2 pkt)  

Do jamy ustnej człowieka uchodzą trzy parzyste gruczoły ślinowe produkujące ok.1,5 l śliny na dobę. Ślina może być 

wydzielana na drodze odruchu bezwarunkowego lub warunkowego.   
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Podaj dwie funkcje śliny.   

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

Zadanie 93. (2 pkt)  

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) oraz bulimia (żarłoczność) są poważnymi schorzeniami mającymi podłoże 

psychiczne. Anoreksja dotyka zazwyczaj dorastające dziewczęta lub młode kobiety (pomiędzy 12. a 30. rokiem 

życia). Chore cierpiące na anoreksję systematycznie się głodzą, ponieważ są przekonane o własnej nadwadze.  

 Podaj dwa przykłady zmian w organizmie, które obok spadku wagi są skutkiem długotrwałej głodówki.   

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

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

Zadanie 94. (2 pkt)  

Właściwa dieta, to taka, która dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników dla jego prawidłowego 

funkcjonowania. Podaj dwa czynniki, od których powinna zależeć ilość i kaloryczność pożywienia spożywanego 

przez człowieka.   

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

Zadanie 95. (2 pkt)  

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy odgrywa rolę czynnik genetyczny. Potomstwo cierpiących na chorobę 

wrzodową jest dziesięć razy bardziej narażone na wystąpienie tej choroby niż cała populacja. Ponadto wiadomo, że 

osoby mające grupę krwi „0” częściej zapadają na chorobę wrzodową. Czynnikiem konstytucjonalnym wydaje się być 

stan układu nerwowego. Pacjent z chorobą wrzodową wykazuje często niepokoje, lęki, napięcia, cierpi na bezsenność 

itp. Istotną rolę w powstaniu choroby odgrywają czynniki cywilizacyjne (...). Chorobie wrzodowej sprzyjają zbyt duże 

przerwy w posiłkach, nadużywanie przypraw i potraw sokopędnych lub tego typu używek, palenie tytoniu, stresujący 

tryb życia, przeciążenie pracą umysłową i niedostatek ruchu. Po analizie powyższego tekstu, wymień dwa czynniki 

sprzyjające powstawaniu choroby wrzodowej.   

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

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

Zadanie 96. (2 pkt)  

Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) przenoszą cholesterol z wątroby i jelit do różnych tkanek, w których jest 

wykorzystywany do naprawy błon komórkowych i syntezy steroidów, natomiast cząsteczki o dużej gęstości (HDL) 

dostarczają go do wątroby, która go wydala lub przetwarza. Klasyczna teoria rozwoju miażdżycy głosi, że jest ona 

powodowana przez nadmiar LDL, które gromadzą się w ścianach naczyń krwionośnych. Nowsze badania dowodzą,  

że lipoproteiny te gromadzą się wewnątrz tych  ścian, gdzie ich składniki zostają utlenione lub ulegają innym  

przekształceniom. Tak zmodyfikowane inicjują stan zapalny, który stopniowo i niebezpiecznie zmienia tętnice. 

Najnowsze badania wskazują, że HDL zakłócają także utlenianie LDL. Na podstawie powyższego tekstu, wykaż 

działanie przeciwmiażdżycowe HDL.  W odpowiedzi użyj dwóch argumentów.   

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

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

Zadanie 97 (2pkt) 
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Zadanie 98 (1pkt) 

 

Zadanie 99 (2pkt) 

 

Zadanie 100 (2pkt) 
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Zadanie 101 (2pkt) 

Dieta przeciętnego Polaka bardzo znacznie odbiega od zaleceń specjalistów ds.  żywienia, dlatego pod względem 

zachorowalności i zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie.   

Podaj dwie wady typowej polskiej diety oraz uzasadnij wpływ każdej z nich na zdrowie człowieka.   

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

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

Zadanie 102. (2 pkt)  

Wykres ilustruje przeciętną ilość zużywanej przez organizm człowieka energii w ciągu jednej doby, w różnych 

okresach życia i przez osoby różnej płci.  

 

Na podstawie analizy wykresu sformułuj dwie zależności dotyczące energii zużywanej przez organizm człowieka.  

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

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

Zadanie 103. (2 pkt)  

Ryby morskie są cennym  źródłem  łatwo przyswajalnego białka. Ich tłuszcz zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, 

które przeciwdziałają zmianom miażdżycowym poprzez zmniejszenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu LDL we 
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krwi. Zapobiegają one także powstawaniu zakrzepów naczyniowych oraz powodują rozszerzenie naczyń 

krwionośnych, obniżając ciśnienie krwi. Na podstawie analizy tekstu podaj dwa argumenty uzasadniające 

wprowadzenie ryb do naszego jadłospisu.  

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

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

Zadanie 104. (2 pkt)  

Podaj dwie cechy budowy ścian żołądka oraz uzasadnij ich znaczenie w pełnieniu jego funkcji w układzie 

pokarmowym.   

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

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

Zadanie 105. (2 pkt)  

Wyciąg z karty zdrowia pacjenta: Objawy, z którymi zgłosił się pacjent: suchość, rogowacenie i złuszczanie się 

naskórka. Dodatkowe informacje: pogarszający się wzrok, słabe widzenie, szczególnie o zmroku. Wymień witaminę, 

której brakuje w organizmie pacjenta. Podaj przykład produktu żywnościowego zawierającego na tyle dużo tej 

witaminy, aby mógł być zalecony przez lekarza jako uzupełnienie diety.  

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

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

 

 

Zadanie 106. (1 pkt)  

Cztery podstawowe smaki to: słony, kwaśny, słodki, gorzki. Smak słony kojarzy się zwykle ze smakiem soli 

kuchennej, chociaż wiele innych soli daje podobne odczucie – na przykład wodny roztwór bromku potasu o stężeniu 

0,2 mol/dm3. Natomiast roztwór bromku potasu o stężeniu 0,01 mol/dcm3 jest odczuwany jako słodki, a roztwór tej 

soli o stężeniu 0,04 mol/dm3 ma smak słono-gorzki. Na podstawie informacji zawartych w tekście określ, od czego 

zależy rodzaj odczuwanego przez człowieka smaku bromku potasu.   

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

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

Zadanie 107. (2 pkt)   

Do prawidłowego przebiegu procesu wytwarzania erytrocytów niezbędny jest kobalt. Pierwiastek ten związany jest w 

witaminie B12, która, w odróżnieniu od wielu innych witamin, nie jest wytwarzana przez rośliny.   

a) Wyjaśnij, dlaczego  ścisły wegetarianizm może doprowadzić do niedoboru kobaltu w organizmie.  

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

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

b) Podaj nazwę choroby, która może wystąpić na skutek niedoboru tego pierwiastka  

w organizmie człowieka.  

Zadanie 108. (3 pkt)   

W tabeli przedstawiono wartość kaloryczną wybranych produktów żywnościowych. 
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a) Porównaj wartość kaloryczną podanych niżej zestawów śniadaniowych I i II.   

Wartość kaloryczna zestawu I                                              Wartość kaloryczna zestawu II  

bułka (100 g)                                                                             chipsy (150 g)                          

masło (20 g)                                                                              Coca cola (250 g)         

szynka (20 g)                                                                             jabłko (100 g)              

pomidor (100 g)                                                                

herbata bez cukru (250 g)    

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

b) Podaj dwa argumenty uzasadniające wybór zestawu I przez człowieka dbającego o zdrowie.   

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

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

 

 

Zadanie 109. (1 pkt)   

Na trzech rysunkach przedstawiono wnętrze jelita cienkiego człowieka: na rysunku A przekrój przez jelito, a na 

rysunkach B i C  – dwa kolejne powiększenia wskazanych jego fragmentów.  

 

Określ podstawową funkcję jelita cienkiego, której spełnienie umożliwiają przedstawione na rysunkach elementy jego 

budowy.  

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

Zadanie 110. (1 pkt)   

Na schemacie przedstawiono przekrój przez kosmek ze ściany jelita cienkiego człowieka.   
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W tabeli poniżej zaznacz szereg (spośród I-IV), w którym literom A, B i cyfrom 1, 2 prawidłowo przyporządkowano 

odpowiednie określenia. 

 

Zadanie 111. (2 pkt)   

Na rysunkach przedstawiono przebieg pewnego doświadczenia. 

 

 

Do każdego z naczyń (A, B i C) włożono probówkę z 5 cm3  1% roztworu skrobi. We wszystkich naczyniach (A, B i 

C) umieszczono również probówki z 1 cm3 świeżo pobranej  śliny. Naczynia umieszczono w łaźniach wodnych o 

różnych temperaturach i po wyrównaniu się temperatur w naczyniu  oraz w probówkach, przelano  ślinę do roztworu  

skrobi. Następnie co minutę pipetą pobierano po kropli każdej z mieszanin i przy pomocy jodyny testowano na 

obecność skrobi. Dla każdego zestawu (A, B i C) notowano czas, po jakim kropla mieszaniny już nie zmieniała barwy 

na czarno-niebieską, co oznaczało strawienie skrobi (negatywny test skrobiowy).   

Podaj:  

a) w którym z naczyń badawczych najszybciej nastąpi strawienie skrobi.  

b) w którym z naczyń, po zakończeniu eksperymentu, test skrobiowy będzie pozytywny.  

Każdy wybór uzasadnij jednym argumentem.  

a)  ................................................................................................................................................. 

b)  ................................................................................................................................................. 
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Zadanie 112. (1 pkt)  

Zęby człowieka dorosłego człowieka dzielą się na siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe. Takie zróżnicowane 

uzębienie nosi nazwę heterodontycznego. Napisz, jakie znaczenie ma heterodontyczne uzębienie we wstępnym 

przetwarzaniu pokarmu.   

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

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

Zadanie 113. (1 pkt)  

Zaznacz prawidłową odpowiedź.  Krzywicę u dzieci powoduje niedobór witaminy:  

a) B 6   b) C   c) A  d) D  

Zadanie 114. (2 pkt)  

Poniższa tabela podaje wartość energetyczną wybranych produktów spożywczych oraz zawartość węglowodanów, 

białek i tłuszczów. 

 

Ułóż jadłospis na śniadanie dla osoby chorej na cukrzycę, wybierając cztery produkty spośród podanych w tabeli. 

Uzasadnij swój wybór jednym argumentem.   

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

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

 

Zadanie 115. (3 pkt)  

Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka. Rozpoznaj narządy oznaczone literami A, B. 

Podaj rolę, jaką pełnią w procesie trawienia cukrów.  
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Zadanie 116 (2pkt) 

 

 

Zadanie 117 (3pkt) 

 

 

 

Zadanie 118 (2pkt) 

 

Zadanie 119 (3pkt) 



35 

 

 

 

Zadanie 120 (3pkt) 

 

 

 

Zadanie 121 (2pkt) 

 

Zadanie 122 (2pkt) 
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Zadanie 123 (3pkt) 

 

 

 

Zadanie 124 (2pkt) 

 

 

Informacja do zadania 125 i 126 
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Zadanie 125 (2pkt) 

 

Zadanie 126 (2pkt) 

 

Zadanie 127 (2pkt) 

 

Informacja do zadania 128 i 129 
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Zadanie 128 (2pkt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 129 (2pkt) 

 

Zadanie 130. (2 pkt)  

Za odczuwanie głodu lub sytości odpowiadają ośrodki nerwowe znajdujące się w podwzgórzu, zaznaczone na 

schemacie jako A i B. 

 

Wypisz ze schematu:  

a) bodziec, który uaktywnia ośrodek A,  

b) reakcję, jaką wyzwala działanie tego ośrodka.  

a)  Bodziec – ..................................................................................  
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b)  Reakcja – ..................................................................................  

Zadanie 131. (2 pkt)  

W przewodzie pokarmowym człowieka działają enzymy trawienne, na przykład:  

pepsyna, trypsyna, lipaza trzustkowa, amylaza ślinowa, amylaza trzustkowa.   

Wypisz spośród wymienionych enzymów ten, który trawi tłuszcze, i podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w 

którym działa ten enzym.  

Nazwa enzymu .............................................  

Nazwa odcinka przewodu pokarmowego .................................................  

 Zadanie 132. (1 pkt)  

Bulimia jest jedną z form zaburzeń wpływających na sposób odżywiania się człowieka. Podaj, na czym polega 

zaburzenie w odżywianiu się u osób z bulimią.  

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

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

Zadanie 133. (2 pkt)   

Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego człowieka mają cechy wspólne, ale posiadają również swoiste cechy 

związane z przystosowaniem do pełnionych funkcji. Porównaj wybrane cechy przełyku i żołądka, wstawiając w 

odpowiednie komórki tabeli znak „+”, jeżeli dana cecha występuje, lub "-", jeżeli nie występuje.   

 

Zadanie 134. (3 pkt)  

W tabeli przedstawiono procent osób z niedowagą w poszczególnych przedziałach wiekowych w Polsce w roku 1996. 

Dane zaokrąglono do liczb całkowitych. 
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a) Podaj przedział wiekowy, w którym niedowaga występuje najrzadziej: ......................  

b) Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę niedowagi u osób w przedziałach wiekowych:   

25-29 lat .......................................................................................................................................  

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

80 i więcej lat ..............................................................................................................................  

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

Zadanie 135. (1 pkt)  

Nieprawidłowe odżywianie się człowieka może być przyczyną wielu zaburzeń w funkcjonowaniu jego organizmu.  

 Przyporządkuj zaburzeniom 1 i 2 po jednym przykładzie błędu żywieniowego (spośród A, B, C), który może być 

przyczyną tych zaburzeń.   

1. zaparcia                                  A. pokarm ubogi w witaminy  

2. miażdżyca                              B. niedobór błonnika w pokarmie   

                                                  C. nadmiar tłuszczu zwierzęcego w pokarmie 

 

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

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

Zadanie 136. (2 pkt)  

Powierzchnia błony  śluzowej jelita jest pokryta kosmkami jelitowymi, wewnątrz których biegną naczynia włosowate 

i limfatyczne. Na rysunku przedstawiono transport substancji pokarmowych przez komórkę nabłonka kosmka. 
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Na podstawie analizy rysunku   

a) Podaj jeden czynnik niezbędny do wchłaniania produktów rozkładu tłuszczów.  

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

b) Określ, który układ wewnętrzny transportuje tłuszcze w organizmie człowieka.  

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

Zadanie 136. (1 pkt)  

Do trzech probówek A, B i C, zawierających po 5 ml 1% roztworu skrobi, dodano po 1 ml następujących substancji:  

- do probówki A – wodę,  

- do probówki B – amylazę trzustkową oraz NaOH,  

- do probówki C – amylazę trzustkową oraz HCl.  

Probówki umieszczono na 30 minut w łaźni wodnej w temperaturze 37°C. Po 30 minutach do każdej próbówki 

dodano po jednej kropli płynu Lugola.  Określ, w której probówce płyn Lugola nie zmienił barwy na ciemnoniebieską.  

Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.  

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

Zadanie 137 (2pkt) 

 

Zadanie 138 (1pkt) 

 

 

Zadanie 139 (2pkt) 
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Zadanie 140 (3pkt) 

 

Zadanie 141 (2pkt) 

 

 

Zadanie 142 (3pkt) 
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Zadanie 143 (2pkt) 

 

Zadanie 144. (2 pkt)   

Gruczoły trawienne występujące w układzie pokarmowym człowieka można pogrupować na leżące w  ścianie i poza  

ścianą przewodu pokarmowego. Do pierwszych należą gruczoły żołądkowe i jelitowe, do drugich –  ślinianki, trzustka 

i wątroba. Wydzieliny gruczołów wprowadzane są do określonych odcinków przewodu pokarmowego, gdzie spełniają  

określoną rolę biologiczną.  Dokończ schemat, tak aby poprawnie ilustrował pogrupowanie gruczołów trawiennych  

przedstawionych w powyższym tekście.  

  

gruczoły  

trawienne  

 

 

Zadanie 145. (2 pkt)   

Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego swoją budową przystosowane są do pełnienia określonych funkcji.  

 Wśród poniższych zdań od A do E zaznacz dwa, które są prawdziwe.  

A.  Obecny w jamie ustnej język ułatwia mieszanie i połykanie przeżutego pokarmu.  

B.  W przełyku występują gruczoły, które produkują enzymy trawiące skrobię.  

C.  Komórki gruczołowe żołądka wytwarzają kwas solny, który trawi tłuszcze.  

D.  Gruczoły żołądkowe wytwarzają enzym trawiący białka.  

E.  Liczne kosmki jelitowe ułatwiają przesuwanie pokarmu przez cały przewód pokarmowy.   

Zadanie 146. (2 pkt)   

Wątroba w organizmie człowieka pełni wiele funkcji. Uzupełnij poniższe sformułowania (A i B) dotyczące funkcji 

wątroby.   

A. Wątroba ułatwia trawienie tłuszczów, produkując ...........................................................  
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B. W wątrobie jest magazynowany nadmiar ....................................... w postaci glikogenu. 

Zadanie 147. (1 pkt)   

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Niedobór nawet jednej z nich może 

prowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych. Można tego uniknąć, stosując odpowiednie zasady racjonalnego 

odżywiania.   

Wśród zamieszczonych niżej sformułowań od A do D zaznacz to, które określa sposób komponowania składu 

posiłków sprzyjający dostarczeniu organizmowi różnych witamin.  

A.  Codzienne przyrządzanie surówki z marchwi.  

B.  Podawanie do każdego posiłku warzyw lub/i owoców.  

C.  Zastępowanie tłuszczów roślinnych tłuszczami zwierzęcymi.  

D.  Używanie produktów wysokobiałkowych. 

Zadanie 148. (1 pkt)   

Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pełnią określone funkcje. Poniżej każdej nazwie odcinka przewodu 

pokarmowego przyporządkowano po jednej funkcji.   

 Wśród zamieszczonych niżej zestawów od A do D zaznacz ten, który zawiera poprawnie przyporządkowaną funkcję 

do nazwy odcinka przewodu pokarmowego.  

A.  Jama ustna – zapoczątkowanie trawienia cukrów złożonych.   

B.  Przełyk – wchłanianie prostych składników pokarmowych.  

C.  Żołądek – wytwarzanie trypsyny.  

D.  Dwunastnica – produkcja nieaktywnej postaci pepsyny. 

Zadanie 149. (2 pkt)   

Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu działanie lipazy trzustkowej na triglicerydy (I) i powstawanie produktów 

reakcji trawienia tych tłuszczów (II). 

 

Na podstawie schematu:  

a) opisz działanie lipazy trzustkowej na triglicerydy,  

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

................................................................................................................................................. 
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b)  podaj nazwy wszystkich przedstawionych produktów trawienia triglicerydów.   

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

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

Zadanie 150. (2 pkt)   

 

 

Zadanie 151 (2pkt) 

 

Zadanie 152 (1pkt) 
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Zadanie 153 (1pkt) 

 

Zadanie 154 (3pkt) 

 

 

 

Zadanie 155 (2pkt) 
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Zadanie 156 (3pkt) 

 

 

 

 

 


