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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 16.11.2016 r. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 25 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania. 

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.)  

Chitynową ścianę komórkową mają komórki 

A) dwoinki zapalenia płuc. 

B) raka stawowego. 

C) mniszka lekarskiego. 

D) pieprznika jadalnego. 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

W skład przewodu pokarmowego człowieka nie wchodzi 

A) przełyk. 

B) trzustka. 

C) żołądek. 

D) gardło. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Kość jest elastyczna dzięki obecności 

A) fosforanu wapnia.  

B) kolagenu. 

C) keratyny. 

D) węglanu wapnia. 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Chorobą, którą nie zarazimy się od innego człowieka jest  

A) gruźlica. 

B) rzeżączka. 

C) opryszczka. 

D) tężec. 

 

Zadanie 5. (1 p.)  
Przykładem rośliny będącej pasożytem innej rośliny jest 

A) łuskiewnik różowy. 

B) rosiczka okrągłolistna. 

C) bluszcz pospolity. 

D) pływacz zwyczajny. 

 

Zadanie 6. (1 p.)  

Po zaszczepieniu się przeciwko śwince uzyskamy odporność 

A) sztuczną bierną. 

B) naturalną czynną. 

C) sztuczną czynną. 

D) naturalną bierną. 

 

Zadanie 7. (1 p.)  

Glikogen jest wielocukrem zapasowym magazynowanym w komórkach 

A) borowika i paproci. 

B) konwalii i truskawki. 

C) jabłoni i człowieka. 

D) myszy i drożdży. 
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Zadanie 8. (1 p.) 

Zaznacz wiersz w poniższej tabeli, który poprawnie przyporządkowuje przykłady 

organizmów do właściwego królestwa. 

 

 protisty bakterie rośliny 

A) listownica prątki Kocha sałata morska 

B) kropidlak pałeczki salmonelli widłak wroniec 

C) okrzemki euglena zielona morszczyn pęcherzykowaty 

D) skrętnica bruzdnice paprotka zwyczajna 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

W pewnym doświadczeniu badano, w jaki sposób sole mineralne oddziałują na wzrost siewek 

rzodkiewki. Zaznacz zdanie będące problemem badawczym do tego doświadczenia. 

A) Sole mineralne spowolniły wzrost siewek rzodkiewki. 

B) Czy wzrost rzodkiewki zależy od ilości światła? 

C) Na wzrost rzodkiewki nie mają wpływu sole mineralne. 

D) Wpływ soli mineralnych na wzrost rzodkiewki. 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Plazmoliza to zjawisko kurczenia się cytoplazmy w wyniku utraty wody przez komórkę. 

Zajdzie ono, gdy plastry surowego ziemniaka umieścimy w wodzie 

A) z kranu.  

B) mocno posolonej. 

C) o tym samym stężeniu, co sok komórkowy. 

D) o stężeniu mniejszym, niż sok komórkowy. 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Wybierz zestaw, w którym wymieniono wyłącznie zwierzęta, których płuca zbudowane są 

z pęcherzyków płucnych. 

A) Żmija zygzakowata, jeż europejski, ryjówka aksamitna.  

B) Delfin butlonosy, wróbel domowy, foka szara. 

C) Płetwal błękitny, mysz domowa, kaszalot spermacetowy. 

D) Krokodyl nilowy, hiena cętkowana, wrona siwa. 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

Kambium jest tkanką twórczą roślin odpowiedzialną za 

A) przyrost wtórny łodygi maliny na grubość. 

B) wydłużanie się korzeni pomidora. 

C) zabliźnianie ran w sadzonce bazylii.  

D) namnożenie komórek pokrzywy w stożkach wzrostu.  

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Krwotok żylny u człowieka rozpoznamy po 

A) szybko wytryskującej z rany krwi. 

B) wypływającej ciemnoczerwonej krwi. 

C) krwi, która wypływa z rany pulsacyjnie. 

D) wolno wypływającej jasnoczerwonej krwi. 
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Zadanie 14. (1 p.) 

Rolę centrum energetycznego komórki bakteryjnej pełni 

A) mitochondrium. 

B) aparat Golgiego. 

C) mezosom. 

D) nukleoid. 

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Poniższy rysunek przedstawia komórki pewnej tkanki człowieka.  

Rozpoznaj, jaka to tkanka i zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 

 

 
 

Kształt komórek i umiejscowienie jąder komórkowych może sugerować, że to tkanka 

A)  płynna, z widocznymi centralnie położonymi jądrami erytrocytów. 

B)  jelita człowieka, która pozbawiona jest poprzecznego prążkowania.  

C)  nabłonkowa, o czym świadczy liczba jąder w komórkach. 

D)  mięśnia sercowego, co sugeruje wydłużony kształt włókien. 

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Pokoleniem płciowym pióropusznika strusiego jest 

A)  nitkowaty jednopłciowy splątek. 

B)  sercowate obupłciowe przedrośle. 

C)  splątek wytwarzający rodnie i plemnie. 

D)  drobne przedrośle z licznymi zarodniami. 

 

Zadanie 17. (1 p.) 

Zaznacz zdanie prawdziwe. 

A)  Pałeczka okrężnicy przyczynia się do produkcji witaminy B i K. 

B)  Zastawka dwudzielna serca występuje między lewą komora a aortą. 

C)  Płucnica islandzka posiada plechę skorupiastą i ma właściwości lecznicze. 

D)  Dzięki fermentacji mlekowej uzyskuje się kiszonki i ciasto drożdżowe. 

 

Zadanie 18. (1 p.)  
Stawonogi posiadające cztery pary odnóży krocznych to: 

A) skorpion, pająk i stonoga. 

B) trzmiel, rak i mrówka. 

C) kosarz, świerzbowiec i kleszcz. 

D) tarantula, roztocze i ważka. 
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Zadanie 19. (1 p.) 

Tasiemiec uzbrojony to robak, u którego możemy wyróżnić 

A) rozmnażanie bezpłciowe przez podział ciała. 

B) przewód pokarmowy z otworem gębowym i odbytem. 

C) człony ciała zawierające narządy rozrodcze żeńskie i męskie. 

D) jednego żywiciela, którym jest człowiek lub świnia. 

 

Zadanie 20. (1 p.) 

Wskaż zdanie fałszywe. 

A) Podpuszczka ścina białko mleka w jelicie człowieka. 

B) Osierdzie to błona otaczająca i ochraniająca ludzkie serce. 

C) Naczynia limfatyczne posiadają zastawki i tworzą układ otwarty. 

D) We wdychanym czystym powietrzu znajduje się 21% tlenu i 78% azotu. 

 

Zadanie 21. (3 p.) 

Podaj nazwy chorób, które scharakteryzowano poniżej. 

 

1. Ta choroba występuje najczęściej u osób starszych i polega na stopniowym zaniku 

substancji mineralnych budujących kość, która staje się podatna na złamanie. 

 

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

 

2. Choroba o podłożu psychicznym, której głównym objawem są napady żarłoczności, po 

których najczęściej wywoływane są wymioty lub następuje głodówka. 

 

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

 

3. Choroba przewlekła, spowodowana jest wdychaniem i stopniowym osadzaniem się w 

płucach niewielkich drobin różnych substancji. Może prowadzić do przewlekłych zapaleń 

oskrzeli i rozedmy płuc. Narażeni są na nią szczególnie górnicy, spawacze, osoby pracujące 

przy azbeście lub na budowach. 

 

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

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Przyporządkuj pierwiastkom (1–4) odpowiednie funkcje (A–E). 

 

A. uczestniczy w transporcie tlenu 

1. magnez 

B. jest składnikiem hormonów tarczycy 

2. wapń 

C. warunkuje proces krzepnięcia krwi 

3. żelazo 

D. wchodzi w skład cząsteczki glukozy 

4. jod   

E. jest składnikiem chlorofilu u roślin 

 

 

1 – ……………  2 – ……………  3 – ……………  4 – ……………  
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Zadanie 23. (2 p.) 

Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli  

(P – prawda, F – fałsz). 

 

Zdanie P F 

Witaminy C i A są witaminami 

rozpuszczalnymi w wodzie. 

  

 

Kifoza to wygięcie kręgosłupa do tyłu w 

części piersiowej i szyjnej. 

  

Ptialina to enzym, który trawi białko w 

żołądku. 

 

 

 

Woski są tłuszczami chroniącymi  liście 

roślin przed nadmiernym parowaniem 

wody. 

  

 

 

Zadanie 24. (2 p.) 

Rysunek przedstawia część układu oddechowego człowieka.  

 

 
 

I. Rozpoznaj zaznaczone elementy A i B i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca. 

Skorzystaj z podanych poniżej wyrażeń. 

 

 

płuco lewe, krtań, oskrzele, płuco prawe, tchawica 

 

 

A. ....................................................                               B. .......................................................  

 

 

II. Podaj nazwę tkanki łącznej, która występując w drogach oddechowych usztywnia je 

i umożliwia im drożność. 

 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (2 p.)  

Przyporządkuj wymienione poniżej gatunki zwierząt do odpowiednich opisów cech 

podanych w tabeli i wpisz ich nazwy we właściwe miejsce. 

 

jaskółka oknówka, dziobak australijski, pstrąg potokowy   

 

 

Gatunek zwierzęcia Opis cech 

 

- jajorodność 

- wielowarstwowa skóra 

- jeden obieg krwi 

- szkielet wewnętrzny 

 

- jajorodność 

- stałocieplność 

- dwa obiegi krwi 

- obecność przepony 

 

- jajorodność 

- żołądek zbudowany z części gruczołowej i mięśniowej 

- dwa obiegi krwi 

- zapłodnienie wewnętrzne  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


