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Grupy krwi

Zdanie 1 

a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy odpowiednich antygenów na błonach 
erytrocytów.

Grupa krwi A B AB 0
Antygeny na powierzchni 
erytrocytów

b) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich przeciwciał w osoczu krwi.

Grupa krwi A B AB 0
Przeciwciała w osoczu 
krwi

c) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie pola znak „+” (przetaczanie krwi możliwe) 
lub „–” (przetaczanie krwi niemożliwe).

GRUPA KRWI:
DAWCY

A B AB 0

BIORCY

A
B

AB
0

Zdanie 2
a) Ustal, którą grupę krwi przedstawiono na schemacie nr 1.

b) Uzupełnij schemat nr 2, 3, 4 tak, aby przedstawiał pozostałe trzy grupy krwi.
           schemat 1                                                                    schemat 2

 
           schemat 3                                                                    schemat 4

  

Zdanie 3
Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 
1000 mieszkańców. Stwierdzono występowanie grup krwi: A - 359 osób, B - 351 osób oraz 
AB - 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0.
Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie 
słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy.

Grupa krwi Liczba osób Częstość występowania grup krwi (w %)
A 36%
B

AB
0 0 0%

Zdanie 4
Czy osobie z grupą krwi AB można przetoczyć krew grupy A? Odpowiedź uzasadnij
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Zdanie 5
Wyróżnia się cztery podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0. W błonach erytrocytów 
warunkujących wystąpienie danej grupy krwi są odpowiednio antygeny A lub B, albo 
zarówno A i B lub nie ma żadnych antygenów. Stwierdzono, że w surowicy krwi nigdy nie 
występują przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom. Przy niewłaściwym 
przetoczeniu krwi antygeny dawcy wywołują reakcję przeciwciał biorcy polegającą na 
zlepianiu się obcych krwinek (aglutynacja).
Do dwóch probówek: pierwszej z surowicą krwi A i drugiej z surowicą krwi B dodano 
niewielką ilość krwi o nieznanej grupie. W obu probówkach nic się nie zmieniło (brak 
aglutynacji).
Podaj grupę krwi, którą dodano do obu probówek.  

Zdanie 6
W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A 
oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zaszła aglutynacja krwinek.
Określ, jaką grupę krwi miał pacjent. Wyjaśnij wynik badania, uwzględniając obecność 
przeciwciał w zastosowanych surowicach.
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Zadanie 7
Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po nieprawidłowej transfuzji. 
Widoczne są erytrocyty dawcy zaglutynowane przez przeciwciała biorcy. Dawca ma grupę 
krwi B.
Jaką grupę krwi może mieć biorca? 
Wybierz dwie poprawne odpowiedzi 
spośród zaproponowanych poniżej. 
Wybór uzasadnij.
1. grupa krwi A        2. grupa krwi B      
3. grupa krwi AB     4. grupa krwi 0
...........................................................................
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Zadanie 8
Na schemacie przedstawiono trzy obrazy mikroskopowe próbki krwi pacjenta po dodaniu 
do niej określonych przeciwciał. Badanie wykonano w celu oznaczenia grupy krwi pacjenta.

Podaj grupę krwi, którą ma badany pacjent. W odpowiedzi uwzględnij główną grupę 
krwi (A, B, AB, 0) oraz czynnik Rh.
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Zadanie 9
Sformułuj notatkę w której odpowiesz na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące krwiodawstwa. - Kto może zostać dawcą krwi? Ile krwi pobiera się 
jednorazowo? Jak należy przygotować się do oddania krwi? Jak postępować/
na co zwracać uwagę w dniu po oddaniu krwi?
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przeciwciała anty-B


