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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 8.03.2017 R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 40 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 zapisuj 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. 

 
  

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.)  

Szczepienie ochronne przeciw błonicy polega na  

A. podaniu antybiotyku w zastrzyku. 

B. podaniu surowicy z osłabionymi wirusami. 

C. zaszczepieniu pacjenta lekiem z przeciwciałami. 

D. wprowadzeniu do organizmu martwych bakterii. 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Profilaktyką choroby nowotworowej człowieka jest 

A. spożywanie produktów smażonych. 

B. systematyczna obserwacja własnego ciała. 

C. badanie ultrasonograficzne guza piersi. 

D. przebywanie z osobami palącymi papierosy. 

 

Zadanie 3. (1 p.)  

Do bezowodniowców zaliczymy: 

A. padalca i rzekotkę. 

B. żółwia i krokodyla. 

C. kumaka i karpia. 

D. żmiję i gołębia. 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Jaką grupę krwi może mieć potomstwo ze związku, w którym jeden rodzic ma grupę B, 

a drugi grupę AB? 

A. Grupę A, B i 0. 

B. Tylko grupę A i AB. 

C. Grupę A, B i AB. 

D. Tylko grupę AB, A i 0. 

 

Zadanie 5. (1 p.)  

Jaki skład nukleotydów na nici mRNA jest komplementarny do fragmentu nici DNA 

przedstawionej na rysunku?  

 
A. Nukleotydy TACAG. 

B. Nukleotydy UACUC. 

C. Nukleotydy TUCAG. 

D. Nukleotydy UACAG. 

 

Zadanie 6. (1 p.)  

Plazmoliza zajdzie, gdy 

A. komórka znajdzie się w roztworze mniej stężonym niż jej sok komórkowy. 

B. stężenie roztworu wewnątrz komórki będzie jednakowe ze stężeniem roztworu na 

zewnątrz komórki. 

C. komórkę umieścimy w wodzie i dojdzie do jej pęcznienia. 

D. komórka w stężonym roztworze soli kuchennej zacznie tracić wodę. 
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Zadanie 7. (1 p.)  

Przykładem narządów analogicznych jest 

A. kończyna grzebna kreta i odnóże grzebne turkucia. 

B. kończyna delfina i kończyna psa. 

C. kończyna leniwca i kończyna kangura. 

D. skrzydło nietoperza i kończyna wiewiórki. 

 

Zadanie 8. (1 p.)  

Zmiennocieplnym zwierzęciem posiadającym gąbczaste płuca jest  

A. jeż europejski. 

B. wróbel domowy. 

C. krokodyl nilowy. 

D. jesiotr zachodni. 

  

Zadanie 9. (1 p.)  

W doświadczeniu: „Wpływ zasolenia na rozwój siewek rzeżuchy” grupą kontrolną są 

A. siewki rzeżuchy, które podlewano roztworem soli kuchennej. 

B. siewki rzeżuchy, które poddano naświetlaniu promieniami UVA. 

C. siewki rzeżuchy, którym obcięto stożki wzrostu. 

D. siewki rzeżuchy, które podlewano czystą wodą. 

  

Zadanie 10. (1 p.)  

Schemat przedstawia obieg węgla w ekosystemie. Cyframi (1, 2, 3) oznaczono procesy 

towarzyszące obiegowi węgla. 

 

 
 

Zaznacz wiersz prawidłowo przyporządkowujący numer do nazwy procesu. 

A. 1- fotosynteza, 2- odżywianie, 3- oddychanie 

B. 1- oddychanie, 2- odżywianie, 3- fotosynteza 

C. 1- fotosynteza, 2- oddychanie, 3- odżywianie 

D. 1- oddychanie, 2- fotosynteza, 3- odżywianie 

 

Zadanie 11. (1 p.)  

Sukcesją ekologiczną nie jest  

A. zarastanie jeziora. 

B. karczowanie lasu. 

C. rozwój roślin na skale. 

D. przekształcanie się pola uprawnego w łąkę. 
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Zadanie 12. (1 p.)  

Rośliną wodosiewną jest 

A. palma kokosowa. 

B. sosna zwyczajna. 

C. klon jawor. 

D. mniszek lekarski. 
 

Zadanie 13. (1 p.)  

Rysunek przedstawia schemat budowy eugleny zielonej, organizmu o zróżnicowanych 

czynnościach życiowych.  

 

Zaznacz w tabeli wiersz poprawnie opisujący cechy eugleny zielonej. 

Odpowiedź 
Cechy eugleny wspólne ze światem 

roślin 

Cechy eugleny wspólne ze światem 

zwierząt 

A obecność plamki ocznej i wici możliwość ruchu 

B brak ściany komórkowej możliwość reakcji na światło 

C obecność chloroplastów 
błona komórkowa okrywająca 

komórkę 

D obecność jednej dużej wakuoli obecność jądra komórkowego 

 

Zadanie 14. (1 p.)  

Zaznacz błędne zdanie dotyczące kodu genetycznego. 

A. Kod genetyczny jest uniwersalny, bo sposób jego zapisywania i odczytywania jest 

podobny u wszystkich organizmów żywych.  

B. Kodon to trzy kolejne nukleotydy w nici DNA. 

C. Każdy aminokwas koduje tylko jedna kombinacja trzech nukleotydów. 

D. Kod genetyczny jest trójkowy, bo trzy kolejne nukleotydy wyznaczają jeden, 

określony aminokwas.  

 

Zadanie 15. (1 p.)  

Zaznacz zdanie poprawnie opisujące procesy zachodzące w organizmie zdrowego człowieka. 

A. Ilość wody wydalanej z potem i moczem jest zawsze taka sama. 

B. W chłodny dzień wydalamy mniej moczu niż potu. 

C. Gdy jest gorąco wydalamy więcej wody z potem niż z moczem. 

D. W chłodny dzień intensywnie pocimy się. 
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Zadanie 16. (1 p.) 

Zaznacz wiersz w tabeli, w którym poprawnie podano przykłady wirusów, porostów i roślin. 
 

Odpowiedź 

(wiersz) 

Wirus powodujący 

chorobę roślin 

Porosty o 

listkowatych plechach 

Rośliny 

zarodnikowe 

Rośliny o suchych 

niepękających owocach 

A Wirus polio 
Misecznica 

proszkowata 
Mech płonnik Klon jawor 

B 
Wirus mozaiki 

tytoniowej 
Złotorost ścienny 

Pióropusznik 

strusi 
Pszenica zwyczajna 

C 
Wirus mozaiki 

jabłoni 

Pustułka 

pęcherzykowata 

Długosz 

królewski 
Mak polny 

D Wirus nosówki 
Chrobotek 

reniferowy 

Salwinia 

pływająca 
Groch zwyczajny 

 

Zadanie 17. (1 p.)  

Kariotyp komórki somatycznej zdrowego mężczyzny to  

A. 24 chromosomy autosomalne i para chromosomów płci XY. 

B. 22 pary chromosomów autosomalnych i 2 chromosomy płci XX. 

C. 24 pary chromosomów autosomalnych i 2 chromosomy płci XY. 

D. 22 pary chromosomów autosomalnych i para chromosomów płci XY.  
 

Zadanie 18. (1 p.)  

Trawy to rośliny jednoliścienne. Cechą ich budowy jest  

A. wiązka przewodząca rozproszona i liście równowąskie. 

B. równoległa nerwacja liści i palowy system korzeniowy. 

C. pierzasta nerwacja liści i brak przyrostu na grubość. 

D. wiązkowy system korzeniowy i dwa liścienie w nasieniu. 
 

Zadanie 19. (1 p.)  

Zaznacz tę parę organizmów, która konkuruje o podobne zasoby środowiska. 

A. płoć – rekin 

B. sarna – zaskroniec 

C. wróbel – czapla 

D. wilk – lis  
 

Zadanie 20. (1 p.)  
Rysunek przedstawia szczękę górną dorosłego człowieka. 

 

Poprawnie podana liczba zębów w tej szczęce to: 

A. 2 siekacze, 2 kły, 4 zęby przedtrzonowe i 8 zębów trzonowych. 

B. 4 siekacze, 2 kły, 4 zęby przedtrzonowe i 6 zębów trzonowych. 

C. 4 siekacze, 2 kły, 6 zębów przedtrzonowych i 4 zęby trzonowe. 

D. 4 siekacze, 2 kły, 2 zęby przedtrzonowe i 8 zębów trzonowych. 
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Zadanie 21. (3 p.)  

Przyporządkuj niżej wymienione gatunki roślin do odpowiednich grup, wpisując 

do tabeli właściwe cyfry.  

 

1. Groch zwyczajny   4. Muchołówka amerykańska 7. Jemioła pospolita 

2. Rosiczka okrągłolistna 5. Robinia akacjowa    8. Koniczyna biała 

3. Łuskiewnik różowy 6. Kanianka pospolita   9. Dzbanecznik owłosiony

  

 

Rośliny pasożytnicze  

i półpasożytnicze 

Rośliny owadożerne Rośliny motylkowate 

(bobowate) 

   

 

Zadanie 22. (2 p.)  

Poniższy rysunek przedstawia translację, jeden z etapów biosyntezy białka.  

 

 
 

Na podstawie schematu wybierz zdania, które dotyczą translacji. Wpisz ich oznaczenia 

literowe w wykropkowane miejsce. 

A. Kodon na nici DNA łączy się z antykodonem na nici mRNA. 

B. W trakcie translacji DNA ulega replikacji. 

C. Kwas tRNA transportuje aminokwasy. 

D. Translacja przebiega w środkowej części jądra komórkowego. 

E. Procesowi towarzyszy kopiowanie informacji genetycznej z DNA na mRNA. 

F. Proces zachodzi w rybosomach. 

G. Antykodon na nici tRNA łączy się z kodonem na nici mRNA. 

 

..................................................................................…………………………………………… 
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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 

Pleśniak biały jest organizmem cudzożywnym, wielokomórkowym i 

wielojądrowym. 

  

Somatyczny układ nerwowy steruje pracą mięśni szkieletowych.  
  

Po wykluciu pisklęta drozda śpiewaka są pokryte puchem i są zdolne 

do samodzielnego funkcjonowania. 

  

Biopaliwem ciekłym jest np. olej napędowy produkowany z rzepaku. 
  

 

Zadanie 24. (2 p.)  
Przyporządkuj podane poniżej wyrażenia (1-5) do odpowiednich wartości (A-F) 

charakterystycznych dla zdrowego człowieka w trakcie spoczynku. 

 

 A. 42 % 

1. ilość trombocytów  

B. 8 tys./mm
3
  

2. ciśnienie rozkurczowe komór serca  

 C. 120 mm Hg 

3. hematokryt  

 D. 400 tys./mm
3 

4. ciśnienie skurczowe komór serca  

 E. 80 mm Hg 

5. tętno spoczynkowe  

 F. 70/min 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 25. (3 p.)  

I) Wpisz podane poniżej cechy człowieka we właściwe miejsca na schemacie. 

niebieskie oczy, zwijanie języka w rurkę, odstające uszy, jasne włosy, dołki w policzkach, 

proste włosy 
, 

CECHY 

 
 

DOMINUJĄCE RECESYWNE 
 

……………………………………   …………………………………… 

……………………………………   …………………………………… 

……………………………………   …………………………………… 

II) Obecność piegów jest cechą dominującą u człowieka.  

Określ prawdopodobieństwo urodzenia się dzieci bez piegów, wiedząc, że oboje rodzice 

są piegowaci i heterozygotyczni pod względem tej cechy.  

 

A) 50%  B) 100%  C) 25%  D) 75% 
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Zadanie 26. (1 p.)  

Przeczytaj uważnie tekst i sformułuj poniżej odpowiedzi.  

Pojawiająca się masowo stonka ziemniaczana może całkowicie zniszczyć plony ziemniaków. 

Ale nie jest to jedyne zagrożenie upraw tego popularnego warzywa. Pewne gatunki grzybów 

odżywiając się żywą tkanką ziemniaka, wywołują chorobę zwaną zarazą ziemniaczaną. 

Stonka jest ulubionym pokarmem bażantów i wielu innych ptaków. Bażanty mają wielu 

naturalnych wrogów np. lisy. Na bażanty polują też ludzie, gdyż mięso bażantów uchodzi za 

bardzo smaczne. 

Nazwij antagonistyczne relacje międzygatunkowe występujące między:  

A) bażantami a stonką- …………………………………………………………………….. 

B) grzybami a ziemniakami - ……………………………………………………………… 

 

Zadanie 27. (2 p.)  

Uzupełnij tabelę, wpisując do każdej kolumny odpowiednie oznaczenia przykładów 

odruchów. 

1. Przechodzenie przez jezdnię na zielonym świetle. 

2. Rozszerzenie źrenicy oka w ciemności.  

3. Położenie się psa na rozkaz: ”waruj!”. 

4. Cofnięcie palca po ukłuciu igłą.  

5. Ssanie mleka przez noworodka. 

6. Mycie rąk przed posiłkiem. 

7. Wydzielanie śliny na widok cytryny.  

8. Łzawienie oka po dostaniu się do niego kurzu. 

 

Odruchy bezwarunkowe Odruchy warunkowe 

  

 

Zadanie 28. (2 p.)  

Podane poniżej choroby genetyczne przyporządkuj do odpowiednich określeń. 
 

mukowiscydoza, hemofilia, albinizm, pląsawica Huntingtona, daltonizm, fenyloketonuria 

 

choroba sprzężona z płcią to: …………………………………………………………………... 

choroba autosomalna dominująca to: …………………………………………………………... 

choroba autosomalna recesywna to: ………………………………………………………….... 
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Zadanie 29. (2 p.)  
Poniższe rysunki przedstawiają cztery różne aparaty gębowe owadów. 

 

I. Do wymienionych przykładów owadów dopasuj właściwy aparat gębowy, wpisując 

symbol literowy z rysunku. 

rusałka admirał - ........................................................................................................................... 

komar widliszek - ......................................................................................................................... 

mucha domowa - .......................................................................................................................... 

konik polny - ................................................................................................................................ 
 

II. Podaj nazwę owada (z wyżej wymienionych), u którego zachodzi cykl rozwoju 

przedstawiony w postaci schematu: 

jajo → larwa → postać dorosła 

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

 

Zadanie 30. (2 p.)  

Podane poniżej przykłady dowodów ewolucji przyporządkuj do odpowiednich kolumn 

tabeli. 

podobieństwo budowy kończyny kaczki i kończyny kury, zęby mądrości człowieka, ichtiostega, 

kod genetyczny człowieka i szympansa, odcisk muszli amonitów, 

gad hatteria, mięśnie poruszające uszami u człowieka, szczątki praptaka 
 

Dowody bezpośrednie Dowody pośrednie 

  

 

 

 

 

 

 
 

Zadanie 31. (1 p.)  

Przyporządkuj pojęciom (1 – 3) odpowiednie przykłady (A – D). 

 
A. Legwan morski  

1. Relikt i jednocześnie endemit   
B. Tiktaalik  

2. Tylko endemit  
C. Kaszalot  

3. Ogniwo pośrednie  
D. Miłorząb dwuklapowy 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 32. (3 p.)  

I. Spośród poniżej wymienionych nazw chorób wybierz te, które pasują do podanego 

sposobu rozprzestrzeniania się. Wpisz w miejsca kropek odpowiednie cyfry. 
 

1- czerwonka amebowa 6 - rzeżączka 

2 - rzęsistkowica pochwowa 7 - lamblioza 

3 – tężec 8 - kiła 

4 – różyczka 9 - pylica  

5 – wścieklizna 10 - salmonelloza 
 

a) choroby szerzące się drogą płciową: ...................................................................................... 

b) choroby szerzące się drogą pokarmową: ................................................................................. 

 

II. Która z wymienionych chorób wywoływana jest przez pierwotniaki posiadające 

nibynóżki? 

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

Zadanie 33. (1 p.)  

Wybierz z podanych poniżej wyrażeń te, które uzupełniają informacje o systematyce 

człowieka i wpisz je w wykropkowane miejsce.  
 

człowiek, drapieżne, człowiekowate, naczelne, szympans, gibonowate 
 

Królestwo: Zwierzęta 

Typ: Strunowce 

Podtyp: Kręgowce 

Gromada: Ssaki 

Rząd: ……………………………………………………   

Rodzina: ………………………………………………... 

Rodzaj: …………………………………………………. 

Gatunek: Człowiek rozumny      

 

Zadanie 34. (1 p.)  

Przyporządkuj pojęciom (1 – 4) odpowiednie opisy (A – C). 
 

1. rekultywacja  

A. Masowe pojawienie się glonów w zbiorniku wskutek wzbogacenia 

 go w substancje odżywcze.  

2. biodegradacja  

B. Przywracanie zdewastowanym przez człowieka środowiskom ich 

 funkcji biologicznej. 

3.bioindykacja  

C. Rozkład odpadów przy udziale mikroorganizmów. 

 

4. zakwit  
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 35. (2 p.)  

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

borowik szlachetny, bruzdnica, listownica, drożdże, kropidlak, chlorella, skrętnica, pantofelek 

Nazwa 

organizmu 
Przykładowe cechy organizmu 

 

Plecha ma postać nitkowatych strzępek.  

Rozmnaża się za pomocą zarodników umieszczonych na zakończeniach 

luźnych strzępek. 

 
Tworzy kolonie, w komórkach występują wstęgowate chloroplasty. 

Plecha przypomina postać długiej nici. 

 
Jest jednokomórkowym organizmem zaliczanym do królestwa protistów. 

Ciało pokrywa pancerzyk, porusza się za pomocą wici. 

 
Posiada wielokomórkową plechę, w której możemy wyróżnić m.in.: 

nibyliście i chwytniki.  

 

 

Zadanie 36. (2 p.)  

Hemofilia to choroba genetyczna, której przyczyną jest brak wytwarzania jednego 

z czynników krzepnięcia krwi. 

I. Podaj genotypy rodziców oraz przedstaw sposób dziedziczenia hemofilii u potomstwa, 

wiedząc, że matka jest nosicielką tej choroby, a ojciec jest zdrowy. 
 

P:  ………………… X …………………… 

 ♀  ♂ 

F1: 

♀ 

♂ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

II. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dzieci tej pary będą chore na hemofilię? Podaj 

prawdopodobieństwo w procentach. 

 

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (2 p.)  

Rysunek przedstawia męski układ rozrodczy.  
 

 
 

Przeanalizuj rysunek i uzupełnij tabelkę wpisując nazwę elementu układu rozrodczego 

oraz symbol tego elementu na rysunku. 
 

Nazwa elementu 

układu rozrodczego 

Symbol na 

rysunku 

Rola elementu układu rozrodczego 

 

 

 
Miejsce produkcji substancji pobudzającej 

ruchliwość plemników i odżywiającej plemniki. 

  
Rurkowaty przewód wyprowadzający na 

zewnątrz mocz i nasienie. 

  Parzysty narząd, w którym plemniki dojrzewają 

oraz są magazynowane zanim trafią do 

nasieniowodu.  

  

Miejsce produkcji testosteronu. 

 

Zadanie 38. (2 p.)  

I) Fermentacja masłowa wykorzystywana jest w 

A. produkcji wysokoprocentowych destylowanych napojów alkoholowych. 

B. konserwowaniu pasz dla zwierząt, w efekcie czego uzyskuje się sianokiszonki. 

C. przemyśle włókienniczym, na etapie moczenia łodyg lnu i konopi. 

D. produkcji kefiru, dzięki odpowiednio dobranym szczepom bakterii i drożdży. 
 

II) Oceń prawdziwość poniższych zdań wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce 

tabeli (P – prawda, F – fałsz). 
 

Zdanie P F 

Kolagen, hormon wzrostu i erytropoetyna to białka uzyskiwane ze 

zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. 

  

Biblioteką genomową nazywamy kolekcję bakterii zawierającą 

plazmidy z całą informacją genetyczną organizmu. 

  

Do transformacji genetycznej roślin wykorzystuje się bakterie 

wprowadzające DNA do genomu komórek roślinnych. 
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Zadanie 39. (4 p.) 

Poniżej przedstawiono przykłady różnych zależności pomiędzy organizmami. 
 

1) Hiena walcząca o padlinę z sępami. 

2) Paciorkowiec ropotwórczy namnażający się w gardle u człowieka. 

3) Bakterie brodawkowe przyswajające dla łubinu azot z powietrza. 

4) Glony i grzyby tworzące porost.  

5) Sum żywiący się rybami, żabami i drobnym ptactwem wodnym. 

6) Bąkojad żółtodzioby wyjadający kleszcze ze skóry nosorożca. 

7) Bakterie i pierwotniaki wspomagające trawienie w żołądku owcy. 

8) Maślak współżyjący z korzeniami sosny. 

9) Ukwiał przyczepiony do muszli zamieszkałej przez raka pustelnika. 

10) Pałeczka okrężnicy bytująca w jelicie grubym człowieka. 

11) Podnawka żywiąca się resztkami zdobyczy rekina.  

12) Sójka budująca gniazdo na dębie. 
 

I) Wpisz do tabeli właściwe przykłady zależności nieantagonistycznych, posługując się 

odpowiednimi cyframi. 

KOMENSALIZM PROTOKOOPERACJA MUTUALIZM 

 
 

  

 

II) Spośród podanych wyżej przykładów zależności pomiędzy organizmami znajdź dwa 

przykłady zależności antagonistycznej. Wpisz do tabeli rodzaj zależności 

antagonistycznej i przykład, który ją opisuje. 

 

 Rodzaj zależności antagonistycznej  Przykład zależności antagonistycznej 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

Zadanie 40. (1 p.)  

Przyporządkuj pojęciom (1–3) odpowiednie opisy (A–D). 

 

A. Służy do wprowadzania genu do określonych komórek,  

np. plazmid.  

1. enzym restrykcyjny  

B. Proces wprowadzania do komórki obcych genów. 

2. łańcuchowa reakcja  

polimerazy  

C. Proces szybkiego powielania wybranego fragmentu DNA. 

3. wektor  

D. Przecina DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji 

nukleotydów. 

 

.......................................................................................................................................................  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


