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PRACA KONTROLNA Z BIOLOGII -  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH 
SEMESTR IV 

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

              Imię i nazwisko                                                                            Data                                                      

 

 

Zadanie 1 (3 pkt) 

 Opisz rysunek przedstawiający  

budowę trzewioczaszki.  

 

 Podaj funkcję trzewioczaszki. 

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

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

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

 

Zadanie 2 (1 pkt) 

 Wskaż zestaw, który zawiera tylko kości płaskie: 

A. kości nadgarstka, kości czaszki; 

B. łopatka, kości czaszki; 

C. kości nadgarstka, kość ramieniowa; 

D. kość udowa, kość ramieniowa. 

 

Zadanie 3 (2pkt) 

 Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, 

jeśli jest fałszywe. 

Enzymy  zużywają się w reakcji. 

 

P F 

Enzymy są swoiste dla dowolnej reakcji. 

 

P F 

Enzymy są wrażliwe na wysokie temperatury. 

 

P F 

 

 

Zadanie 4 (2 pkt) 

 Przyporządkuj etapom oddychania tlenowego (A–D) miejsca ich zachodzenia 

w komórce (1–3). Uwaga: niektóre odpowiedzi możesz użyć kilkakrotnie. 

A. Glikoliza.    

B. Reakcja pomostowa.    

C. Cykl Krebsa.    

D. Łańcuch oddechowy. 

1. Matrix mitochondrialne. 

2. Cytozol. 

3. Wewnętrzna błona mitochondrium. 

A. .............    B. .............    C. .............    D. ............. 
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Zadanie 5 (3 pkt) 

Rysunek przedstawia budowę skóry. 

a) Podaj nazw struktury oznaczonej  na  

rysunku cyfrą 5 oraz określ jej funkcję. 

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

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

b) Zaznacz typ tkanki, do której zalicza się 

struktura oznaczona na rysunku cyfrą 2. 

 

A. Tkanka nerwowa. 

B. Tkanka łączna. 

C. Tkanka mięśniowa. 

D. Tkanka nabłonkowa. 

 

 

c) Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących skóry. Wpisz znak X w odpowiednie 

miejsca tabeli. 

  PRAWDA FAŁSZ 

1. Melanina jest barwnikiem skóry wytwarzanym przez 

melanocyty, chroni skórę przed szkodliwym wpływem 

bakterii. 

 

 

 

 

 

2. Skóra bierze udział w aktywowanej światłem syntezie 

witaminy D. 

 

 

 

 

3. Komórki naskórka biorą udział w wytwarzaniu włosów, 

gruczołów łojowych, potowych, paznokci. 

 

 

 

 

 

Zadanie 6 (1 pkt) 

Czerniak złośliwy jest jedną z najgroźniejszych chorób skóry. Zwykle powstaje ze znamienia, 

dlatego każda zmiana w obrębie znamienia powinna być konsultowana z dermatologiem. 

 Podaj widoczne na fotografii dwie cechy znamienia, które wskazują na potrzebę kontaktu z 

lekarzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1……………………………………………

……………………………………………… 

 

2……………………………………………

……………………………………............... 
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Zadanie 7 (2 pkt) 

Jądro komórkowe przechowuje materiał genetyczny  komórki i koordynuje przebieg jej 

metabolizmu. Rysunek przedstawia różne elementy morfotyczne krwi człowieka. 

 Zaznacz rysunek, który przedstawia komórki pozbawione jądra komórkowego. 

 

 Uzasadnij przyczynę braku jądra w tych komórkach. 

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

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

 

Zadanie 8 (2 pkt) 

Nieprawidłowe odżywianie się może sprzyjać powstawaniu różnych schorzeń. Poniżej literami 

oznaczono rodzaje schorzeń, a cyframi –niedobory określonych składników diety. 

A- anemia (niedokrwistość)                                                   I- niedobór witaminy A 

B- krzywica u dzieci (odwapnienie kości)                             II- niedobór witaminy C 

C- zaburzenie widzenia (szczególnie o zmroku)                   III- niedobór witaminy D 

D- szkorbut (uszkodzenie dziąseł, wypadanie zębów)          IV -  niedobór jodu    

                                                                                          V- niedobór żelaza 

 Każdemu rodzajowi  schorzenia przyporządkuj składnik, którego niedobór może sprzyjać 

powstawaniu tego schorzenia. 

A-.........................        B-........................         C-...........................       D-............................ 

 

Zadanie 9 (2 pkt) 

 Przyporządkuj poszczególnym odcinkom układu pokarmowego odpowiednie enzymy 

trawienne: 

I-jama ustna  

 

II- żołądek  

 

III-dwunastnica  

 

IV-jelito cienkie (pozostałe odcinki)  

 

1-maltaza, laktaza, sacharaza; 2-trypsyna, 3-amylaza ślinowa; 4-pepsyna;  
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Zadanie 10 (4 pkt) 

 Schemat przedstawia przebieg reakcji enzymatycznej. Zapoznaj się z rysunkiem i rozwiąż 

zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na podstawie schematu i własnej wiedzy, podaj etapy reakcji enzymatycznej. 

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

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

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

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

 Podaj, czy schemat A przedstawia reakcję anaboliczną czy kataboliczną. Odpowiedź 

uzasadnij. 

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

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

 

 

Zadanie 11 (2 pkt) 

 Podpisz na schemacie elementy układu pokarmowego (1-5). 
 

 

 

 

 

 

 


