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Część pisemna 
 
 
1. Uzupełnij tekst dotyczący składników krwi:  

 
Krew składa się z płynnej substancji międzykomórkowej, zwanej 

……………...........…., oraz elementów morfotycznych. Białe krwinki, czyli 

……....…………………............, biorą udział …..………..……………. organizmu. 

Elementy morfotyczne, które uczestniczą w krzepnięciu krwi, to 

………………………………...........………………….............…... . Erytrocyty, czyli 

……………………….……….…………, odpowiadają za transport ……........……… . 

Jest to możliwe ponieważ zawierają czerwony barwnik, 

…………………………….…………, który ma zdolność tworzenia nietrwałych 

połączeń z tym gazem. 

 
 
2. Połącz opisy z nazwami elementów układu oddechowego  wpisując obok nich 

litery przyporz ądkowane tym elementom:  

 
a. płuca  

b. krtań  

c. oskrzela  

d. tchawica  

e. jama nosowa 

 
____ znajdują się w niej obszary odpowiedzialne za odbieranie bodźców 

węchowych  

____ jest zbudowana z połączonych ze sobą chrząstek, pomiędzy którymi są rozpięte 

struny głosowe  

____ są podzielone na płaty, mają budowę pęcherzykową  

____ jest zbudowana z chrząstek w kształcie podkowy  

____ wnikają do płuc, są zbudowane z chrząstek 
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3. Wymień 3 błony tworzące ścianę gałki ocznej i krótko podaj znaczenie każdej z 

nich.  

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

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

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

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

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

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

 

4. Obok poniższych zdań wpisz literę P (gdy zdanie jest prawdziwe) lub F (gdy 

zdanie jest fałszywe). 

 

a. Substancjami wydalanymi przez układ wydalniczy są: mocznik, kał, sole 

mineralne. …………  

b. Ciałko nerkowe składa się z kłębuszka nerkowego i torebki kłębuszka. ………… 

c. Mocz pierwotny jest wchłaniany z organizmu przez cewkę moczową. ………… 

d. Pierwszy etap wytwarzania moczu, czyli filtracja, zachodzi w kłębuszkach 

nerkowych. ………… 

 

 

5. Podaj przykład 2 hormonów antagonistycznych i wyjaśnij co to pojęcie oznacza. 

 



Biologia – egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2 

Strona 4 z 4 

 
Część ustna 
 
 
 
1. Wskaźnik masy ciała BMI to zależność między masą ciała a wzrostem. Wyjaśnij 

krótko, do czego on służy. 

 
 
 
 
2. Adrenalina jest zwana hormonem walki i ucieczki. Dlaczego? 


