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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY – 16.01.2017 R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 38 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 (1-20) 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. 

10.   Możesz uzyskać 60 punktów. 

 

 

 

 

POWODZENIA! 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1 (1 p.)  

Do kości kończyny górnej zaliczymy 

A. kość promieniową. 

B. kość kulszową. 

C. kość strzałkową. 

D. kość klinową. 

 

Zadanie 2 (1 p.)  

Zaznacz zdanie prawdziwe. 

A. Triceps to mięsień kurczący się szybko i odporny na zmęczenie. 

B. Łagiewka pyłkowa skrzypu polnego kiełkuje z ziarna pyłku. 

C. Przykładem transportu aktywnego jest wymiana gazowa wewnętrzna. 

D. Kwas foliowy wpływa pozytywnie na układ nerwowy człowieka. 

 

Zadanie 3 (1 p.)  

Dwucukrem występującym w trzcinie cukrowej jest 

A. fruktoza. 

B. sacharoza. 

C. galaktoza. 

D. skrobia. 

 

Zadanie 4 (1 p.)  

Nagłośnia układu oddechowego 

A. jest pierwszą chrząstką tchawicy. 

B. wzmacnia wydobywany dźwięk. 

C. zapobiega zakrztuszeniu się. 

D. leży między strunami głosowymi. 

 

Zadanie 5 (1 p.)  

Waran z Komodo to największa lądowa jaszczurka. Które z poniższych cech dotyczą 

warana? 

A. Ostre pazury i rurkowate płuca. 

B. Łuski, płytki rogowe i śluz na skórze. 

C. Produkcja toksycznej śliny i obecność kloaki. 

D. Błony płodowe i stałocieplność. 

 

Zadanie 6 (1 p.)  

Wybierz zestaw, w którym wymieniono wyłącznie choroby powodowane przez wirusy. 

A. Ospa, odra, dyfteryt. 

B. Grypa, płonica, żółtaczka. 

C. AIDS, dur brzuszny, trąd. 

D. Wścieklizna, półpasiec, różyczka. 

 

Zadanie 7 (1 p.)  

Które rośliny charakteryzuje długi cykl rozwoju, trwający nawet 20 lat? 

A. Widłaki. 

B. Trawy. 

C. Skrzypy. 

D. Zboża. 
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Zadanie 8 (1 p.)  

Jednym z przykładów odporności swoistej w organizmie człowieka jest  

A. bakteriobójcze działanie śliny. 

B. obecność przeciwciał w mleku matki. 

C. wytwarzanie łoju w gruczołach skórnych. 

D. produkcja soku żołądkowego. 

 

Zadanie 9 (1 p.)  

Organizmy odżywiające się heterotroficznie to na pewno 

A. gekon tygrysi i podrzeń żebrowiec. 

B. kropidlak i pantofelek. 

C. przecinkowiec cholery i pierwotek.  

D. ulwa i wypławek biały. 

 

Zadanie 10 (1 p.)  

Rysunek przedstawia schemat budowy komórki nerwowej człowieka.  

 

 
 

Neuryt na powyższym rysunku zaznaczono symbolem 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

Zadanie 11 (1 p.)  

Który zestaw poprawnie przyporządkowuje roślinę do rodzaju kwiatostanu, jaki ona 

wytwarza? 

A. Owies- kłos, kukurydza- kolba. 

B. Marchew - główka, czosnek- wiecha. 

C. Aster- koszyczek, porzeczka- grono. 

D. Koper- baldach złożony, żyto- główka. 

 

Zadanie 12 (1 p.)  

Limfocyty B uczestniczące w produkcji przeciwciał namnażają się w 

A. węzłach chłonnych. 

B. wątrobie. 

C. grasicy. 

D. nerkach. 
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Zadanie 13 (1 p.)  

W wyniku bakteryjnego zapalenia mieszków włosowych, na skórze może pojawić się 

A. opryszczka. 

B. czyrak. 

C. brodawka płaska. 

D. czerniak. 

 

Zadanie 14 (1 p.)  

Cechą wspólną mchu płonnika i paprotki zwyczajnej jest 

A. dominacja sporofitu. 

B. wykształcenie liści i korzeni. 

C. cudzożywne pokolenie płciowe. 

D. wytwarzanie rodni i plemni. 

 

Zadanie 15 (1 p.)  

Część przywspółczulna autonomicznego układu nerwowego dominuje podczas relaksu i 

snu. Nerwy tego układu powodują wówczas 

A. rozszerzanie dróg oddechowych. 

B. zwężanie naczyń krwionośnych. 

C. rozszerzanie źrenic. 

D. pobudzanie perystaltyki jelit. 

 

Zadanie 16 (1 p.) 

Okostna  

A. bierze udział w regeneracji kości. 

B. wyściela od wewnątrz kości długie. 

C. tworzy czerwony szpik kostny. 

D. nadaje kościom twardość. 

 

Zadanie 17 (1 p.)    
Poniższe rysunki przedstawiają kaniankę i jemiołę.  

 

 
 

Po analizie rysunków zaznacz zdanie prawdziwe. 

A. Ssawki jemioły umożliwiają jej pobranie produktów fotosyntezy od gospodarza. 

B. Nadziemne pędy kanianki intensywnie przeprowadzają fotosyntezę. 

C. Kanianka pobiera wodę i asymilaty od swego żywiciela. 

D. Liście jemioły i ssawki kanianki pobierają wodę z atmosfery. 
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Zadanie 18 (1 p.)  

Żyła główna górna 

A. doprowadza natlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 

B. doprowadza odtlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

C. doprowadza odtlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 

D. doprowadza natlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

 

Zadanie 19 (1 p.)  

Rysunki przedstawiają różne rośliny nasienne. 

 
 

 I. II. III. IV. 

 

 

Roślinę wiatropylną oznaczono na schemacie cyfrą: 

 A. I. 

 B. II. 

 C. III. 

 D. IV. 

 

Zadanie 20 (1 p.)  

Zaznacz właściwy przykład mechanizmu chroniącego organizm przed wychłodzeniem. 

A. Zmniejszenie częstości oddechów i wzrost wydzielania potu. 

B. Zwężenie skórnych naczyń krwionośnych i zahamowanie wydzielania potu. 

C. Rozszerzenie skórnych naczyń krwionośnych i drżenie mięśni.  

D. Zwiększenie wydzielania potu i wzrost częstości oddechów.  

 

 

Zadanie 21 ( 1 p.)   

Podaj nazwę narządu człowieka, w którym zachodzi proces zilustrowany poniższym 

schematem.  

 

 

GLIKOGEN  GLUKOZA 

 

 

 

 

Nazwa narządu: ………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 22 (2 p.)  

Białka w organizmie człowieka pełnią różnorodne funkcje. 

I) Wpisz odpowiednie białko we właściwe miejsce w tabeli, wybierając je z niżej 

podanych przykładów: 

 

hemoglobina, keratyna, pepsyna, insulina, przeciwciała 

 

FUNKCJA BIAŁKA 

budulcowa transportowa enzymatyczna odpornościowa hormonalna 

(regulacyjna) 

   

 

 

  

 

II) Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 
Penicylina jest białkiem i antybiotykiem pozyskiwanym z 

A. pleśniaka. 

B. paciorkowca. 

C. pędzlaka. 

D. przecinkowca. 

 

Zadanie 23 (2 p.)  

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących wybranych chorób człowieka, wpisując 

znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – fałsz). 

 

 

Zdanie P F 

Zarażenie człowieka czerwonką pełzakowatą może 

nastąpić wskutek pogryzienia przez pchły. 

  

 

Kiła należąca do chorób wenerycznych jest wywoływana 

przez laseczki kiły. 

 

 

 

Chorobami człowieka wywoływanymi przez 

pierwotniaki są: szkarlatyna, tężec i lamblioza. 

 

 

 

Objawami owsicy są m.in. świąd odbytu, utrata 

łaknienia, nerwowość, niepokój, czasem zgrzytanie 

zębów. 

  

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksizm
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Zadanie 24 (2 p.)   

Dopisz nazwę i literę narządu układu pokarmowego człowieka do odpowiednich opisów 

w tabeli. 

 

  
 

 Opis Litera Nazwa narządu 

1. Narząd ten magazynuje żelazo i wytwarza żółć. 

 

 

  

2. Zachodzi tu odciągnięcie wody z resztek pokarmu 

oraz tworzenie witamin B i K. 

 

  

3. W kwaśnym środowisku tego narządu trawione są 

głównie białka. 

 

  

4.  Zachodzi tu ostatni etap trawienia pokarmu i proces 

wchłaniania składników pokarmowych do krwi. 

 

  

 

 

Zadanie 25 (1 p.)  

Uporządkuj we właściwej kolejności etapy krzepnięcia krwi, podając odpowiednie 

oznaczenia literowe. 

A. Przekształcanie fibrynogenu w fibrynę.  

B. Trombocyty zatrzymują się w gęstej sieci fibryny. 

C. Uwalnianie z płytek krwi czynników krzepnięcia.  

D. Sieć włókien fibryny twardnieje tworząc skrzep. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 26 (3 p.)  

Spośród podanych poniżej wybranych reakcji organizmu ludzkiego na stres wskaż te, 

które dotyczą układu: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego i wpisz je do 

odpowiednich kolumn w tabeli. 
 

szybki oddech, nudności, wzrost akcji serca, biegunka, podwyższone ciśnienie krwi, brak 

apetytu, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, zadyszka 

 

 

Objawy ze strony układu 

pokarmowego 

Objawy ze strony układu 

oddechowego 

Objawy ze strony układu 

krwionośnego 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Zadanie 27 (2 p.)  
Na rysunkach przedstawiono wybrane tkanki roślinne, a poniżej ich opisy. 

 

  
 

 A.  B.  C.  D. 

 

Opisy tkanek: 

1. Składa się z martwych, pustych w środku komórek o zgrubiałych ścianach. 

2. Posiada żywe komórki, chloroplasty i nierównomiernie zgrubiałe ściany komórkowe. 

3. Gromadzi materiały zapasowe i występuje głównie w podziemnych częściach rośliny. 

4. Chroni roślinę, zawiera żywe komórki, uczestniczy w wymianie gazowej rośliny. 

 

Rozpoznaj przedstawione tkanki i dopasuj je do odpowiednich opisów, a następnie 

wpisz właściwe litery i cyfry do tabeli. 

 

 
Skórka 

Kolenchyma 

kątowa 

Miękisz 

spichrzowy 
Korek 

Oznaczenie 

rysunku 

    

Opis 
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Zadanie 28 (2 p.)  

Schemat przedstawia cykl rozwojowy chełbi modrej. 
 

Y 

 
I) Postać chełbi modrej, oznaczona symbolem Y, rozmnaża się  

A. płciowo przez podział na dwa organizmy. 

B. bezpłciowo przez pączkowanie. 

C. płciowo przez połączenie gamet. 

D. bezpłciowo przez zarodniki. 

 

II) Nazwij postać chełbi modrej oznaczoną symbolem X oraz nazwij przedstawiony na 

schemacie sposób jej rozmnażania. 
 

…………………......................, ......................................................................................... 

 

Zadanie 29 (2 p.)  
Schematy ilustrują płuca kręgowców. 

 
 

Płuca charakterystyczne dla orki oceanicznej przedstawia rysunek …………………………… 

Płuca charakterystyczne dla traszki karpackiej przedstawia rysunek …………………………. 
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Zadanie 30 (3 p.)  
Schemat przedstawia wybrane gruczoły układu hormonalnego człowieka. 

 

  
Przeanalizuj schemat i uzupełnij zdania. 

I) Nazwij gruczoły oznaczone na schemacie literami: 

C …………………………………… D .................................................................. 

II) Wymień dwa hormony wydzielane do krwi przez gruczoł D: 

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

III) Symbolem B oznaczono tarczycę. Produkuje ona ………………., która obniża 

poziom wapnia we krwi.  

 

 

Zadanie 31 (2 p.)  

Uzupełnij tabelkę o fermentacji alkoholowej, korzystając z podanych poniżej wyrażeń. 

 

kwas mlekowy, alkohol etylowy, drożdże, protisty, mitochondrium, cytozol, 

produkcja pączków, kiszenie ogórków 

 

Rodzaj 

fermentacji 

Organizm 

przeprowadzający 

fermentację 

Miejsce 

przebiegu 

procesu 

w komórce 

Podstawowy 

produkt reakcji 

chemicznej 

Przykładowy proces 

przemysłowy 

wykorzystujący 

fermentację 

alkoholową 

Fermentacja 

alkoholowa 
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Zadanie 32 (2 p.)  

Wpisz do tabeli tylko te nazwy organizmów, które pasują do podanych cech. 

małgiew, mucha domowa, pąkle, bielinek kapustnik, błotniarka stawowa, mątwa 

Nazwa organizmu Przykładowe cechy życia lub budowy 

 Życie osiadłe w wodzie, obecność wapiennego pancerzyka 

 Obecność jednej pary skrzydeł i sześciu odnóży krocznych 

 Obojnaczy układ rozrodczy, tarka w jamie gębowej 

 Życie w wodzie, obecność podwójnej muszli 

 

 

Zadanie 33 (2 p.)  

Przyporządkuj poniżej wymienione modyfikacje organów roślinnych (A-F) do 

właściwych rodzajów modyfikacji. 

A. kłącze konwalii D. organ pułapkowy dzbanecznika 

B. organ czepny bluszczu E. rozłogi truskawki 

C. ciernie głogu F. organ spichrzowy buraka  

 

modyfikacje łodygi: .................................................................................................................... 

modyfikacje korzenia: ............................................................................................................... 

modyfikacje liści: ...................................................................................................................... 

 

Zadanie 34 (2 p.)  

Przyporządkuj poniżej wymienione funkcje organów roślinnych do roli, jaką pełnią 

owoce i kwiaty. Wpisz do tabeli właściwe cyfry.  

1. miejsce zapłodnienia  

2. ułatwienie procesu rozsiewania  

3. wabienie owadów w celu zapylenia  

4. ochrona słupków i pręcików 

5. wykształcenie aparatów lotnych, np. skrzydełek u klonu  

6. ochrona nasion 

 

Rola owoców Rola kwiatów 
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Zadanie 35 (3 p.)  

Na rysunku przedstawiono układ wydalniczy człowieka. Symbolami (A - F) oznaczono 

elementy budowy tego układu.  

 

 
I. Nazwij elementy budowy nerki oznaczone symbolami B i C. 

 

B- .................................................................................................................................................. 

C- ................................................................................................................................................. 

II. Nazwij elementy dróg moczowych, w których znajduje się tylko mocz ostateczny i 

wpisz je do tabeli. 

 

Nazwa elementu dróg moczowych Symbol na rysunku 

  

  

  

 

III. Podkreśl przykłady działań profilaktycznych, które zmniejszają ryzyko wystąpienia 

kamicy nerkowej. 

 

ograniczona aktywność fizyczna, dieta pozbawiona soli, rzadkie oddawanie moczu,  

unikanie badań kontrolnych, regularne picie wody  

 

 

Zadanie 36 (2 p.)  

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

(P – prawda, F – fałsz).  
 

Zdanie P F 

Przytarczyce produkują hormon tyroksynę, która odpowiada za przemianę 

materii w organizmie. 

  

Trąbka słuchowa łączy ucho środkowe z gardłem i bierze udział w 

wyrównywaniu ciśnienia. 

  

Pierwszorzędowe cechy płciowe organizmu człowieka to jajniki i jądra.  

 

 

Obwodowy układ nerwowy człowieka składa się z 31 par nerwów 

czaszkowych i 12 par nerwów rdzeniowych. 
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Zadanie 37 (3 p.)  

Przyporządkuj niżej wymienione gatunki roślin, odpowiednio do paprotników i roślin 

nasiennych. Wpisz do tabeli właściwe cyfry.  

 

1. Cis pospolity.   4. Salwinia pływająca. 7. Narecznica samcza. 

2. Skrzyp błotny.  5. Modrzew europejski.  8. Jęczmień zwyczajny. 

3.  Grążel żółty.  6. Palma kokosowa.  9. Sekwoja olbrzymia.  

 

Paprotniki Rośliny nagonasienne Rośliny okrytonasienne 

 

 

  

 

 

Zadanie 38 (4 p.)  

Rysunek przedstawia gałkę oczną człowieka. 

 

 
 

I) Nazwij elementy gałki ocznej oznaczone symbolem: 

A- ........................................... B- ...................................... F- ........................................... 

 

II) Na podstawie rysunku uzupełnij tabelkę.  

 

Nazwa elementu oka Symbol na rysunku Rola elementu oka 

 

 
 Akomodacja oka 

 

plamka żółta  

 

 

 

III) Podaj dwie cechy obrazu powstającego na siatkówce. 

1. ........................................................  2. .............................................................. 

IV) Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą komórek światłoczułych siatkówki.  

 

Nazwa komórek  Rola komórek  Wrażliwość na stopień natężenia światła 

  niewielka 

 

 Widzenie czarno-białe 

 

duża 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


