
TTEESSTT  SSPPRRAAWWDDZZAAJJĄĄCCYY  ZZ  UUKKŁŁAADDUU  KKRRĄĄŻŻEENNIIAA
DDLLAA  KKLLAASSYY  II  LLIICCEEUUMM  OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCEEGGOO

ZZAAKKRREESS  PPOODDSSTTAAWWOOWWYY

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów klasy I LO obejmuje materiał,
określony programem nauczania (MEN nr DKOS – 4015 – 5/02) i dotyczy działu programu
„Organizm człowieka, jako zintegrowana całość – układ krążenia i układ odpornościowy
człowieka”.

W teście zastosowano zadania zamknięte, gdzie jedna odpowiedź jest prawidłowa,
oraz otwarte.

Czas rozwiązywania – 1 godzina lekcyjna.



UUKKŁŁAADD  KKRRĄĄŻŻEENNIIAA
GGRRUUPPAA  II

1. Uzupełnij tabelę:

Element
morfotyczny krwi Obecno ść jądra Miejsce

powstawania Funkcje

brak

biorą udział
w krzepnięciu krwi

limfocyty

czynne w reakcjach
alergicznych

Uzupełnij zdania:
2. Głównym rozrusznikiem serca człowieka, inicjującym jego akcję jest ……………………….
3. Pomiędzy lewą komorą a lewym przedsionkiem serca znajduje się zastawka ……………..
4. W obecności trombiny fibrynogen ulega przemianie w nierozpuszczalne białko …………..
5. W reakcjach odpornościowych typu komórkowego podstawą są ……………………………
6. Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka. Literami x, y oznaczono:

x - …………………………………………….….. y - ………………………….……………………..

7. Przepływ krwi w małym obiegu u człowieka przedstawia zestaw:
a. lewa komora � żyła płucna � naczynia włosowate � tętnica płucna

� prawy przedsionek
b. prawa komora � tętnica płucna � naczynia włosowate płuc � żyła płucna

� lewy przedsionek
c. lewy przedsionek � lewa komora � aorta płucna � naczynia włosowate płuc

� tętnica płucna � prawy przedsionek
d. prawa komora � aorta płucna � naczynia włosowate płuc � tętnica płucna

� lewy przedsionek

8. Schemat przedstawia pewien typ naczyń włosowatych. Podaj jego nazwę:
………………………………………………………………………………………………………..



9. Przyjrzyj się rysunkom i odpowiedz na pytania:

a. jakie grupy krwi przedstawiono na rysunkach I – IV?
I - ...........................................................................................................................
II - ...........................................................................................................................
III - ...........................................................................................................................
IV - ...........................................................................................................................

b. na którym rysunku przedstawiono krew optymalnego dawcy?: ………………………..

10. W którym przypadku nastąpi aglutynacja krwi?

Dawca Biorca
O A B AB O A B AB

A x x
B x x
C x x
D x x

11. Miażdżyca tętnic polega na: ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..

12. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi u człowieka w normie wynosi: …………………....

13. Na co choruje pacjent, u którego wyniki badania krwi są następujące?
a. erytrocyty - 5 mln
b. limfocyty - 3000
c. granulocyty - 4000
d. trombocyty - 30000
e. ciśnienie krwi - 120/70
Odp.: ………………………………………………………………………………………………...

14. Do układu limfatycznego nie należą:
a. migdałki
b. grasica
c. węzły chłonne
d. osocze

15. Uzupełnij zdania:
a. Wirus HIV zawiera jako materiał genetyczny ………………………………………………
b. Atakuje on w organizmie ……………………………………………………………………..
c. Wywołuje chorobę zwaną …………………………………………………………………….
d. Objawami tej choroby mogą być zmiany nowotworowe, np. …………………………......
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III III



UUKKŁŁAADD  KKRRĄĄŻŻEENNIIAA
GGRRUUPPAA  IIII

1. Uzupełnij tabelę:

Element
morfotyczny krwi Obecno ść jądra Miejsce

powstawania Funkcje

monocyty

transport tlenu i CO2

granulocyty

biorą udział
w krzepnięciu krwi

Uzupełnij zdania:
2. Rozrusznikiem serca inicjującym skurcz przedsionków i komór jest  ………………………..
3. Pomiędzy prawą komorą a prawym przedsionkiem w sercu znajduje się zastawka ………
4. Fibrynogen ulega przemianie w nierozpuszczalne białko w obecności ……………………..
5. Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka. Literami x, y oznaczono:

x - …………………………………………….….. y - ………………………….……………………..

6. Przepływ krwi w dużym obiegu u człowieka przedstawia zestaw:
a. lewa komora � żyła główna � naczynia włosowate ciała � tętnica główna

� prawy przedsionek
b. lewa komora � aorta � naczynia włosowate ciała � żyła główna

� prawy przedsionek
c. prawa komora � żyła główna � naczynia włosowate ciała �  tętnica główna

� lewy przedsionek
d. prawy przedsionek � prawa komora � naczynia włosowate ciała � żyła główna

7. Układ wrotny wątroby przedstawiony został na schemacie: ................................................
a. 

b. 

c. 



8. Przyjrzyj się rysunkom i odpowiedz na pytania:

a. jakie przeciwciała występują na rysunkach I – IV?
I - ...........................................................................................................................
II - ...........................................................................................................................
III - ...........................................................................................................................
IV - ...........................................................................................................................

b. na którym rysunku przedstawiono krew uniwersalnego biorcy? ……………..………..

9. Na przedstawionym poniżej schemacie możliwość przetaczania krwi osoby 1-4 muszą
mieć następujące grupy krwi:

Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
A zero A B AB
B A B AB zero
C B zero A AB
D B AB A zero
E A AB B zero

10. Choroba wieńcowa serca polega na: …………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..

11. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi u człowieka w normie wynosi: …………………….

12. Na co choruje pacjent, u którego wyniki badania krwi są następujące?
a. erytrocyty - 5 mln
b. limfocyty - 8000
c. granulocyty - 4000
d. trombocyty - 200000
e. ciśnienie krwi - 120/70
Odp.: ………………………………………………………………………………………………...

13. Układ limfatyczny łączy się z:
a. lewą komorą serca
b. prawym przedsionkiem serca
c. żylną częścią układu krwionośnego
d. żyłą płucną

14. Uzupełnij zdania:
a. Wirus HIV zawiera jako materiał genetyczny ………………………………………………
b. Atakuje on w organizmie ……………………………………………………………………..
c. Wywołuje chorobę zwaną …………………………………………………………………….
d. Objawami tej choroby mogą być zmiany nowotworowe, np. ……………………………..

15. W reakcjach odpornościowych typu humoralnego podstawą są: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
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KKAARRTTAA  OODDPPOOWWIIEEDDZZII
GGRRUUPPAA  II

1. 4 pkt. (po 1 punkcie za każdy prawidłowo wypełniony wiersz)

Element
morfotyczny krwi Obecno ść jądra Miejsce

powstawania Funkcje

erytrocyty brak czerwony szpik
kostny

transport tlenu
i częściowo
dwutlenku węgla

trombocyty brak czerwony szpik
kostny

biorą udział
w krzepnięciu krwi

limfocyty obecne szpik kostny

limfocyty B –
produkcja przeciwciał,
limfocyty T –
wywoływanie
odporności
immunologicznej typu
komórkowego

granulocyty
kwasochłonne –
eozynofile

obecne
czerwony szpik
kostny, układ
limfatyczny

czynne w reakcjach
alergicznych

2. 1 pkt.
Odp. Węzeł zatokowo – przedsionkowy

3. 1 pkt.
Odp. Dwudzielna (mitralna)

4. 1 pkt.
Odp. Fibrynę

5. 1 pkt.
Odp. Komórki żerne

6. 2 pkt.
Odp. x – prawy przedsionek, y – prawa komora

7. 1 pkt.
Odp. b.

8. 1 pkt.
Odp. Układ wrotny

9. a. 4 pkt.
Odp.
I - grupa krwi A
II - grupa krwi B
III - grupa krwi AB
IV - grupa krwi 0
b. 1 pkt.
Odp. Krew optymalnego dawcy przedstawiono na rysunku IV

10. 1 pkt.
Odp. Aglutynacja krwi nastąpi w przypadku D

11. 2 pkt.
Odp. Miażdżyca tętnic polega na stwardnieniu ścian tętnic (1 pkt.), wskutek odkładania
się w nich lipidów (szczególnie cholesterolu) i wapnia (1 pkt.)



12. 1 pkt.
Odp. 120/80

13. 1 pkt.
Odp. Pacjent choruje na niedokrzepliwość krwi

14. 1 pkt.
Odp. d.

15. 2 pkt. (4x0,5 pkt.)
Odp.
a. dwuniciowy kwas rybonukleinowy
b. limfocyty Th (pomocnicze)
c. AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności
d. mięsak Kaposiego



KKAARRTTAA  OODDPPOOWWIIEEDDZZII
GGRRUUPPAA  IIII

1. 4 pkt. (po 1 punkcie za każdy prawidłowo wypełniony wiersz)

Element
morfotyczny krwi Obecno ść jądra Miejsce

powstawania Funkcje

monocyty obecne tkanka limfatyczna

mają zdolność ruchu
pełzakowatego,
produkują interferon,
funkcja obronna

erytrocyty brak czerwony szpik
kostny transport tlenu i CO2

granulocyty obecne czerwony szpik
kostny

biorą udział
w reakcjach
odpornościowych

trombocyty brak czerwony szpik
kostny

biorą udział
w krzepnięciu krwi

2. 1 pkt.
Odp. Węzeł zatokowo – przedsionkowy

3. 1 pkt.
Odp. Trójdzielna

4. 1 pkt.
Odp. Trombiny

5. 2 pkt.
Odp. x – lewy przedsionek, y – lewa komora

6. 1 pkt.
Odp. b.

7. 1 pkt.
Odp. a.

8. a. 4 pkt.
Odp.
I - przeciwciała - anty B
II - przeciwciała - anty B
III - brak przeciwciał
IV - przeciwciała - A i B
b. 1 pkt.
Odp. Krew uniwersalnego biorcy przedstawiono na rysunku III

9. 1 pkt.
Odp. c.

10. 2 pkt.
Odp. Zawał serca polega na niedotlenieniu części serca, co doprowadza do martwicy
(1 pkt.). Zawał może być konsekwencją choroby niedokrwiennej serca (1 pkt.)

11. 1 pkt.
Odp. 120/80

12. 1 pkt.
Odp. U pacjenta można stwierdzić stan zapalny

13. 1 pkt.
Odp. c.



14. 2 pkt. (4x0,5 pkt.)
Odp.
a. dwuniciowy kwas rybonukleinowy
b. limfocyty Th (pomocnicze)
c. AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności
d. mięsak Kaposiego

15. 1 pkt.
Odp. Przeciwciała (immunoglobuliny)



PPRROOPPOOZZYYCCJJAA  PPRRZZEELLIICCZZEENNIIAA  PPUUNNKKTTÓÓWW  NNAA  OOCCEENNYY

Liczba punktów Ocena
24 – 25 ocena celująca
20 – 23 ocena bardzo dobra
17 – 19 ocena dobra
13 – 16 ocena dostateczna
10 – 12 ocena dopuszczająca
0 – 9 ocena niedostateczna


