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W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ REJONOWY – 10.01.2018 r.  
 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 34 zadania. 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. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku. 

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.)  
Żyły płucne wprowadzają 

A. odtlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

B. natlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 
C. odtlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 

D. natlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

 

Zadanie 2. (1 p.)  

Naskórek człowieka odpowiada za wytwarzanie 

A. komórek nabłonka i melatoniny. 

B. włosów i tkanki tłuszczowej. 

C. melaniny i gruczołów potowych. 

D. paznokci i naczyń krwionośnych. 

 

Zadanie 3. (1 p.)  
Tigmotropizm to ruch rośliny polegający na       

A. otwieraniu płatków kwiatowych róży pod wpływem temperatury. 

B. wyginaniu się pędu słonecznika w kierunku światła. 

C. okręcaniu się łodyg fasoli wokół podpory. 

D. przemieszczaniu się korzenia marchwi w kierunku wody. 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Kangur rudy to największy torbacz. Które z poniższych cech dotyczą kangura? 

A. Gruczoły mleczne i błony płodowe. 

B. Stałocieplność i rurkowate płuca. 
C. Torba na brzuchu i dobrze wykształcone łożysko. 

D. Długa ciąża i żyworodność. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 
Zaznacz błędne zdanie dotyczące trombocytów człowieka. 

A. Posiadają jądro komórkowe. 

B. Uczestniczą w krzepnięciu krwi. 

C. Nie mają możliwości ruchu. 

D. Powstają w czerwonym szpiku kostnym. 

 

Zadanie 6. (1 p.)  
Podczas lekcji uczniowie zajmowali się wykrywaniem białka. W doświadczeniu powinni 

zastosować 

A. płyn Lugola. 

B. reakcję biuretową. 

C. wodę wapienną. 

D. odczynnik Sudan III. 

 

Zadanie 7. (1 p.)  
Wskaż zestaw zawierający tylko choroby powodowane przez pierwotniaki. 

A. Salmonelloza, szkarlatyna, malaria. 
B. Czerwonka pełzakowata, krztusiec, tyfus. 

C. Rzęsistkowica, lamblioza, toksoplazmoza. 

D. Borelioza, tyfus, śpiączka afrykańska. 
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Zadanie 8. (1 p.)  
Zaznacz zdanie prawdziwe. 

A. W komórkach borowika występuje celulozowa ściana komórkowa. 

B. Twardzica to tkanka wzmacniająca typowa dla młodych części roślin. 
C. Łagiewka pyłkowa konwalii majowej kiełkuje z ziarna pyłku. 

D. Rośliny nagozalążkowe jako pierwsze wykształciły nasiona i owoce. 

 

Zadanie 9. (1 p.) 
Zaznacz w tabeli wiersz, w którym poprawnie przedstawiono drogę promieni świetlnych przez oko 

człowieka. 

 

A. rogówka źrenica soczewka ciało szkliste siatkówka 

B. tęczówka źrenica soczewka ciało szkliste twardówka 

C. rogówka tęczówka soczewka źrenica ciało szkliste 

D. źrenica soczewka ciało szkliste naczyniówka siatkówka 

 

Zadanie 10. (1 p.)  

W którym szeregu poprawnie wymieniono kości kończyny dolnej człowieka? 

A. Kość udowa, kość strzałkowa, kość promieniowa, 8 kości stępu, 5 kości śródstopia i paliczki. 
B. Kość udowa, kość strzałkowa, kość piszczelowa, 8 kości stępu, 5 kości śródstopia i paliczki. 

C. Kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa, 7 kości stępu, 5 kości śródstopia i paliczki. 

D. Kość udowa, kość promieniowa, kość piszczelowa, 7 kości stępu, 5 kości śródstopia i paliczki. 

 

Zadanie 11. (1 p.)  
Który zestaw poprawnie przyporządkowuje roślinę i rodzaj kwiatostanu, jaki ona wytwarza? 

A. Żyto - kłos, rumianek - główka. 

B. Koniczyna - koszyczek, porzeczka - grono. 

C. Marchew - baldach złożony, lilak - wiecha. 

D. Konwalia - grono, słonecznik - główka. 

 

Zadanie 12. (1 p.)  
Paprotnikiem wytwarzającym dwa rodzaje pędów (wiosenny i letni) jest 

A. długosz królewski. 

B. skrzyp polny. 

C. pióropusznik strusi. 

D. widłak goździsty. 

 

Zadanie 13. (1 p.)   

Oddychanie beztlenowe komórek zachodzi w 

A. siateczce śródplazmatycznej. 
B. cytoplazmie. 

C. aparacie Golgiego. 

D. mitochondrium. 

 

Zadanie 14. (1 p.)  
Część współczulna autonomicznego układu nerwowego:  

A. hamuje perystaltykę jelit, rozszerza źrenice, pobudza uwalnianie glukozy do krwi. 

B. kurczy oskrzela, hamuje wydzielanie soku żołądkowego, przyspiesza pracę serca. 

C. rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, podwyższa ciśnienie krwi. 

D. spowalnia pracę serca, pobudza perystaltykę jelit, zwęża drogi oddechowe. 
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Zadanie 15. (1 p.)  
Wybierz informację poprawnie opisującą wpływ różnych substancji na organizm człowieka. 

A. Nikotyna rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ukrwienie. 

B. Niewielkie ilości narkotyków nie powodują uzależnienia. 
C. Kofeina najczęściej spowalnia pracę serca i powoduje senność. 

D. Nadużywanie alkoholu może skutkować marskością wątroby. 

 

Zadanie 16. (1p.)  
Owoc typu jagoda jest charakterystyczny dla 

A. maliny.  B. śliwy.  C. maku. D. pomidora. 

 

Zadanie 17. (1p.)  

Jeśli wiemy, że człowiek ma krew o grupie B, to z całą pewnością 

A. nie może być dawcą dla osoby o grupie krwi AB. 

B. można mu przetoczyć krew o grupie A. 
C. może być dawcą dla osoby o grupie krwi 0.  

D. można mu przetoczyć krew o grupie 0. 

 

Zadanie 18. (1p.)  
Modyfikacją korzenia są 

A. rozłogi truskawki. 

B. ssawki jemioły. 

C. kłącza imbiru. 

D. bulwy ziemniaka. 

 

Zadanie 19. (1p.)  

Hirudyna to substancja produkowana przez 

A. dżdżownicę ziemną. 

B. pijawkę lekarską. 

C. rurecznika mułowego. 

D. nereidę różnokolorową. 

 

Zadanie 20. (1 p.)  
Przykładem nabycia odporności czynnej sztucznej jest 

A. podanie szczepionki na gruźlicę. 

B. karmienie noworodka mlekiem matki. 
C. podanie surowicy przeciwtężcowej. 

D. przebycie choroby. 

 

Zadanie 21. (2 p.)  
Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, 

F – fałsz). 

 

Zdanie P F 

Wszystkie palce u zdrowego człowieka mają taką samą ilość paliczków. 
  

Insulina jest białkiem wytwarzanym w trzustce, obniżającym poziomu cukru 

we krwi. 

  

Spożywanie pokarmów bogatych w witaminę D, wapń i fosfor jest niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania układu szkieletowego człowieka. 

  

Przykładem stawu obrotowego człowieka jest staw ramieniowy. 
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Zadanie 22. (1 p.)  

Podane poniżej choroby człowieka dopasuj do odpowiednich kształtów komórek 

bakteryjnych i wpisz je we właściwe kolumny tabeli. 

 

kiła, rzeżączka, gruźlica, tężec 

 

laseczka prątek dwoinka krętek 

 

 

 

   

 

Zadanie 23. (2 p.)  

Wybierz właściwe nazwy stawonogów i wpisz je w odpowiednie miejsce w tabeli. 

 

pszczoła miodna, pąkla, stonoga murowa, konik polny, pająk krzyżak  

 

Nazwa stawonoga Cechy charakterystyczne stawonoga 

 
Posiada dwie pary skrzydeł oraz rozwój złożony z przeobrażeniem 

niezupełnym. Ciało pokrywa chitynowy pancerzyk. 

 
Posiada dwie pary odnóży gębowych: parę szczękoczułek i parę 

nogogłaszczek. W odnóżach występują stawy, a na głowie oczy proste. 

 
Do wymiany gazowej wykorzystuje system biegnących po całym ciele 

rurek. W rozwoju występuje stadium poczwarki. 

 
Żyje na lądzie. Ma czułki na głowie, ale nie posiada skrzydeł. 
Dwubocznie symetryczne ciało składa się z kilku podobnych do siebie 

części. 

 

Zadanie 24. (3 p.)  

Przyporządkuj niżej wymienione gatunki zwierząt, odpowiednio do: parzydełkowców, 

pajęczaków lub mięczaków. Wpisz do tabeli właściwe cyfry.  

 

1. Świerzbowiec ludzki. 

2. Żeglarz portugalski. 

3. Pomrów wielki. 

4. Koral szlachetny. 

5. Kałamarnica olbrzymia.  

6. Kleszcz pospolity. 

7. Omułek jadalny. 
8. Skorpion cesarski. 

9. Łodzik. 

 

Parzydełkowce Pajęczaki Mięczaki 
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Zadanie 25. (2 p.)  
Rysunek przedstawia schemat budowy zęba. 

 
I) Na rysunku symbolem B oznaczono 

A. zębinę. B. dziąsło. C. szkliwo. D. miazgę. 

 

II) Podaj nazwę oraz symbol z rysunku ukrwionej i unerwionej części zęba. 

 

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

 

Zadanie 26. (2 p.)  
Poniższy schemat przedstawia cykl rozwoju żaby. 

 
I. Nazwij stadia rozwojowe zaznaczone na schemacie literami: A i B.  

A - …………....…………………..……… B - …………......………………………… 

 

II. Charakterystyczną cechą płazów są żyjące w wodzie młode osobniki, które 

A. przypominają wyglądem postać dorosłą. 
B. oddychają pod wodą skrzelami i wymagają opieki. 

C. różnią się jedynie wielkością od swoich rodziców. 

D. są samodzielne, ale niepodobne do postaci rodzicielskiej. 

A 

B 
 

C 

D 
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Zadanie 27. (2 p.)  

Z podanych poniżej wyrażeń wybierz tylko te, które opisują kolejne etapy cyklu rozwojowego 

mchu płonnika i wpisz je w odpowiednie miejsca w tabeli.  

na gametoficie tworzą się rodnie lub plemnie, z zygoty rozwija się młody sporofit,  

zachodzi zapłodnienie przy udziale wody, zarodnik kiełkuje w sercowate przedrośle, 

z zygoty rozwija się ulistniona łodyżka, zarodnik kiełkuje w nitkowaty splątek,  

na gametoficie tworzy się rodnia i plemnia  

 

1. Z zarodni wysypują się dojrzałe zarodniki. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zadanie 28. (2 p.)  

Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, 

F – fałsz). 

 

Zdanie P F 

Dojrzewanie i magazynowanie plemników ma miejsce w 

gruczole krokowym mężczyzny. 

  

Filtracja w nefronach nerek jest ostatnim etapem 

oczyszczania krwi, w którym powstaje mocz ostateczny. 

  

Ośrodki w płacie czołowym kory mózgu człowieka 

sterują myślami, emocjami i ruchem. 

  

Gruźlicę charakteryzuje między innymi: długotrwały 

kaszel, gorączka, zmęczenie i brak apetytu. 

  

 

Zadanie 29. (2 p.)  

Rysunki przedstawiają wady postawy u ludzi. 

I. Korzystając z podanych poniżej wyrażeń, rozpoznaj te wady i wpisz ich nazwy pod 

rysunkami. 

nadmierna lordoza, kifoza fizjologiczna, krzywica, osteoporoza,  

reumatyzm, lordoza fizjologiczna, skolioza, nadmierna kifoza 

 

A. …………….................         B. ……………………............      C. …………......................... 
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II. Podstawowym działaniem profilaktycznym, zapobiegającym rozwojowi wady 

przedstawionej na rysunku B jest 
A. spożywanie produktów bogatych w wapń. 

B. unikanie noszenia ciężkich toreb w jednej ręce.    
C. siadanie i chodzenie z wygiętymi do tyłu łopatkami.  

D. noszenie specjalnie wyprofilowanych wkładek do butów. 

 

Zadanie 30. (2 p.)  

Poniższa tabela przedstawia uproszczony kalendarz pylenia wybranych roślin Polski. 

 

 luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

leszczyna M Ś M      

olsza M Ś Ś      

brzoza   W W     

topola   W M     

dąb    M     

trawy    M W W W M 

pokrzywa    M W W W  

komosa     M M Ś M 

bylica      W W M 

 

Legenda: 

Nasilenie alergenów roślinnych w powietrzu: M – małe, Ś – średnie, W - wysokie 

 

I) Podaj miesiąc, w którym odnotowano najniższe pylenie leszczyny przy jednoczesnym 

wysokim pyleniu brzozy. 

 

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

 

II) Wskaż nazwy tych roślin, których pyłek w wysokim stężeniu utrzymuje się przez trzy 

miesiące. 
 

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

 

Zadanie 31. (2 p.)  
Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, 

F – fałsz). 

 

Zdanie P F 

Nadmiar glukozy jest magazynowany w wątrobie człowieka pod postacią 

glukagonu.  

  

Jednym z etapów porodu jest połóg. 
  

Pień mózgu posiada ośrodki koordynacji ruchowej i napięcia mięśniowego. 
  

Wysiłek fizyczny sprawia, że zwiększa się przepływ limfy przez węzły chłonne, 

co usprawnia reakcje obronne organizmu. 
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Zadanie 32. (2 p.)   
Do podanych poniżej gruczołów dokrewnych (1-6) dobierz właściwe opisy ich roli (A-G). 

 

 A. produkuje progesteron 
1. grasica 

 B. reguluje gospodarką wapnia i fosforu 

2. szyszynka 

 C. miejsce produkcji kortyzolu 

3. przytarczyce 

 D. produkuje hormon tyroksynę 

4. nadnercza 

 E. wytwarza hormon tymozynę  

5. trzustka 

 F. odpowiada za dobowy rytm snu i czuwania 

6. jajnik 
 G. gruczoł mieszany, wydziela hormony i enzymy 

 

1 - ......   2 - ......   3 - ......   4 - ......   5 - ......   6 - ...... 

 

Zadanie 33. (3 p.)   

Na schematach przedstawiono dwa rodzaje tkanki okrywającej. 

  
A. B. 

 

I) Podaj nazwy tkanek okrywających, oznaczonych symbolami A i B: 

 

A - …………………………………  B - ………………………………… 

 

II) Poniżej zamieszczono opisy dotyczące różnych tkanek roślinnych. 

 

Opisy tkanek: 

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

2. Posiada żywe komórki, chloroplasty i pełni funkcję wzmacniającą w szybko rosnących częściach 

roślin. 

3. Pokrywa liście, zawiera żywe komórki, chroni roślinę przed utratą wody. 
4. Ma liczne chloroplasty, aktywnie uczestniczy w fotosyntezie i wypełnia wnętrze liści lub łodyg. 

5. Składa się z martwych, wypełnionych powietrzem komórek, o zgrubiałych ścianach. 

 

Dopasuj właściwy opis odpowiednio do tkanki oznaczonej literą A oraz literą B. 

A - ……… B - ……… 

 

III) Nazwij strukturę oznaczoną symbolem X na rysunku B. 

 

………………………………………………………………………………………..............…… 
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Zadanie 34. (3 p.) 

Podczas powstawania i dojrzewania nasion i owoców dochodzi do przekształcania określonych 

struktur kwiatu w części owocu. 

 

I) Korzystając z podanych poniżej określeń, przyporządkuj wymienionym w tabeli częściom 

owocu lub nasienia te części kwiatu, z których powstały. 

korona, zalążnia, pręcik, zapłodniona komórka jajowa, zalążek, osłonka zalążka, znamię słupka 

Części owocu lub nasienia Części kwiatu 

zarodek  

owocnia  

łupina nasienna  

nasienie  

 

II) Podaj nazwę grupy (gromady) roślin, dla której jest charakterystyczne tzw. „podwójne 

zapłodnienie”. 

 

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

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


