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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 06.03.2018 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 37 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. 

10.  Możesz uzyskać 60 pkt. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.)                                              
Białkiem motorycznym w organizmie człowieka jest  

 A. melatonina. 
 B. trypsyna. 
 C. miozyna. 

 D. keratyna. 
 

Zadanie 2. (1 p.)       
Wskaż zdanie fałszywe. 

A. Wapń oraz potas to podstawowe składniki mineralne kości . 
B. Cytoplazma i mitochondrium są żywymi elementami komórki . 
C. Ruchy perystaltyczne ścian jelita umożliwiają przesuwanie treści pokarmowych. 

D. Jedną z funkcji węzłów chłonnych jest usuwanie drobnoustrojów chorobotwórczych. 

 

Zadanie 3. (1 p.)        
Komórki jednojądrowe, o wrzecionowatym kształcie, kurczące się niezależnie od woli mogą 

pochodzić  
A. z ramienia mężczyzny. 
B. z serca nietoperza karłowatego. 

C. z uda kaczki krzyżówki. 

D. ze ściany macicy kobiety. 

 

Zadanie 4. (1 p.)       
Cechami recesywnymi u człowieka są 

A. ciemne włosy, niebieskie oczy, krótkie rzęsy. 

B. piegi, długie rzęsy, brak czynnika Rh we krwi. 
C. proste włosy, jasne włosy, przylegające uszy. 

D. dołki w policzkach, odstające uszy, kręcone włosy. 
 

Zadanie 5. (1 p .)       
Rysunek przedstawia czaszkę człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literą C i kolejno literą  B oznaczono kości: 
A. skroniową i ciemieniową. 
B. klinową i ciemieniową.  
C. ciemieniową i jarzmową. 
D. jarzmową i skroniową. 
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Zadanie 6. (1 p.)    
Wydry żyjące w Biebrzańskim Parku Narodowym tworzą 

 A. populację.   
 B. biocenozę. 
 C. ekosystem. 

 D. gatunek. 
 

Zadanie 7. (1 p.)        
Dorosła postać włośnia krętego pasożytuje u człowieka w 

A. jelicie grubym. 

B. wątrobie. 
C. jelicie cienkim. 
D. mięśniach szkieletowych. 

 

Zadanie 8. (1 p.)     
Rysunek przedstawia pióro ptaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element zaznaczony na rysunku literą C to 
A. stosina. 
B. dutka. 

C. chorągiewka. 
D. promyk. 

 

Zadanie 9. (1 p.)       
Do rozmnażania bezpłciowego służą organizmom:     

A. zarodniki, plemniki, kłącza. 
B. plemniki, zarodniki, rozłogi. 

C. komórki jajowe, bulwy, kwiaty. 
D. rozłogi, zarodniki, cebule. 

 

Zadanie 10. (1 p.)       
Naskórek człowieka to  

A. nabłonek jednowarstwowy płaski. 
B. nabłonek wielowarstwowy walcowaty. 
C. nabłonek jednowarstwowy sześcienny. 
D. nabłonek wielowarstwowy płaski. 
 

 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

4 z 14 

 

Zadanie 11. (1 p.)       
W skład nukleotydu tyminowego w DNA wchodzą: 

A. tymina, ryboza, reszta fosforowa. 
B. tymina, deoksyryboza, kwas azotowy. 

C. tymina, deoksyryboza, reszta fosforowa. 
D. tymina, ryboza, kwas azotowy. 

 

Zadanie 12. (1 p.)      
 „Pingwin równikowy to gatunek ptaków objęty ochroną prawną i zagrożony wyginięciem. 

Występuje jedynie na Wyspach Galapagos. Zakłada gniazda na skalistych wybrzeżach, a jego 

podstawowym pożywieniem są zwierzęta wodne, na które poluje w stadach.” 
 

Z powyższego opisu wynika, że pingwiny równikowe to 
A. relikty. 
B. ogniwa pośrednie. 
C. endemity. 
D. skamieniałości. 

 

Zadanie 13. (1 p.)     
Wskaż zestaw chorób, które można wyleczyć stosując antybiotyki.  

A. Angina, tyfus, wścieklizna. 
B. Dżuma, grypa, lamblioza. 

C. Szkarlatyna, żółtaczka, tężec. 
D. Salmonelloza, trąd, krztusiec. 

 

Zadanie 14. (1 p.)    
Wskaż zestaw organizmów odżywiających się heterotroficznie i będących protistami. 

A. Pantofelek, świdrowiec gambijski, śluzowiec. 
B. Euglena zielona, okrzemka, pełzak czerwonki. 

C. Toksoplazma, łuskiewnik różowy, buławinka czerwona. 
D. Rzęsistek pochwowy, bruzdnica, zarodziec malaryczny. 

 

Zadanie 15. (1 p.)     
Rysunki przedstawiają dwóch przedstawicieli grzybów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                pieczarka polna                                                      pleśniak biały 
 

Wspólną cechą tych dwóch organizmów jest  

A. budowa wielokomórkowa oraz brak owocników. 
B. życie na lądzie i ciało zbudowane z plechy. 

C. rozmnażanie przez zarodniki i brak zbitych strzępek. 
D. ciało zbudowane z tkanek i rozmnażanie przez fragmentację. 
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Zadanie 16. (1 p.)     
Kariotyp prawidłowej komórki jajowej zawiera: 

A. 23 autosomy i dwa chromosomy płci. 
B. 45 autosomów i jeden chromosom płci. 

C. 22 autosomy i jeden chromosom płci. 
D. 23 pary autosomów i dwa chromosomy płci. 

 

Zadanie 17. (1 p.)                         
Organellum komórkowym odpowiedzialnym za proces modyfikacji białek jest 

A. rybosom. 
B. wakuola. 

C. mitochondrium. 

D. aparat Golgiego. 

 

Zadanie 18. (1 p.)              
Na terenie o silnym zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem siarki znaleziono jedynie 

porosty skorupiaste. Takim porostem mógł być 
A. złotorost ścienny. 

B. wzorzec geograficzny. 

C. mąklik otrębiasty. 
D. chrobotek reniferowy. 

 

Zadanie 19. (1 p.)           
Przykładem rekombinacji genetycznej w trakcie mejozy jest  

A. wymiana odcinków DNA między chromosomami homologicznymi. 

B. kopiowanie cząsteczki DNA w procesie replikacji. 
C. powstawanie chromosomów z nici chromatyny. 

D. wytwarzanie się kurczliwych włókienek białkowych. 
 

Zadanie 20. (1 p.)               
Łańcuchowa reakcja polimerazy służy do 

A. przecinania DNA w miejscu o ściśle określonej sekwencji nukleotydów. 

B. rozdzielania cząsteczek o różnej masie w polu elektrycznym. 
C. szybkiego powielania wybranego fragmentu DNA. 
D. odczytywania kolejności nukleotydów w określonym fragmencie DNA. 

 

Zadanie 21. (2 p.)    

Z podanych poniżej chorób genetycznych człowieka wybierz tylko te, które można 

przyporządkować do odpowiednich kolumn w tabeli i wpisz je we właściwe miejsca. 
 

anemia sierpowata, mukowiscydoza, hemofilia, albinizm, pląsawica Huntingtona, 

fenyloketonuria, zespół Downa 

Choroba autosomalna 

recesywna 
Choroba autosomalna 

dominująca 
Choroba sprzężona z płcią 
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Zadanie 22. (2 p.)    
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących kręgowców, wpisując znak „+” 

w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – fałsz). 
 

Zdanie P F 

Wentylacja płuc u płazów odbywa się za pomocą ruchów 

klatki piersiowej. 
  

Pęcherz pławny u ryb umożliwia im przebywanie na 

określonej głębokości. 
  

Przepona to mięsień, który po raz pierwszy pojawił się 

u ssaków. 
  

Sterówki to pióra występujące w ogonach ptaków, a lotki 

w skrzydłach. 
  

 

Zadanie 23 (2 p.)  
Dominujący gen A u królików warunkuje czarną sierść, zaś recesywny gen a – sierść białą. 

Szara barwa sierści jest barwą pośrednią pomiędzy barwą czarną, a białą i pojawia się jedynie 

u heterozygot. 

I. Podaj genotypy rodziców oraz przedstaw sposób dziedziczenia barwy sierści 

u potomstwa, wiedząc, że matka ma sierść szarą, a ojciec jest biały. 

 

P:   …………………     X       …………………… 

                       ♀                               ♂ 

F1: 

                 ♀ 

   ♂ 

  

   

   

 

II. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się potomstwa z czarną sierścią u tych 

rodziców? 

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 24. (2 p.)    
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących bezkręgowców, wpisując znak „+”  

w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – fałsz). 
 

Zdanie P F 

Dżdżownica ziemna jest obojnakiem, u którego 

zapłodnione jaja rozwijają się w kokonie. 
  

Układ krwionośny u owadów jest otwarty, a serce 

znajduje się po stronie brzusznej. 
  

Polip chełbi modrej może rozmnażać się jedynie przez 

pączkowanie. 
  

Wypławek biały jest wolno żyjącym, drapieżnym 

płazińcem. 
  

 

 

Zadanie 25. (1 p.)    
Wskaż zestaw, który poprawnie przyporządkowuje wybrane cechy organizmów do 

odpowiednich rysunków.  

 

                                                                        

          Rysunek I               Rysunek II                                            Rysunek III 

 

 
Rysunek I Rysunek II Rysunek III 

A. czułki i nogogłaszczki odnóża gębowe i skrzela złożone oczy i szczękoczułki 

B. tchawki i oczy złożone skrzela i odnóża odwłokowe nogogłaszczki i oczy proste 

C. płucotchawki i czułki czułki i szczękoczułki tchawki i złożone oczy 

D. pojedyncze oczy i skrzela płucotchawki i czułki szczękoczułki i tchawki 
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Zadanie 26. (3 p.)   

Podane poniżej przykłady dowodów ewolucji wpisz we właściwe miejsca w tabeli.  

 

liście groszku i muchołówki, łodzik, kończyna grzebna kreta i odnóże grzebne turkucia 

podjadka, latimeria, skrzydło muchy i skrzydło orła, skrzydło nietoperza i kończyna zebry, 

hatteria, opływowy kształt ciała rekina i delfina, łapa psa i płetwa foki 

 

Narządy homologiczne Relikty Narządy analogiczne 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

Zadanie 27. (3 p.)    

Do podanych poniżej przykładów organizmów dopisz odpowiednią nazwę zależności 

występującej pomiędzy nimi, wybierając ją spośród poniżej wymienionych:  

 

komensalizm, pasożytnictwo, protokooperacja, mutualizm 

 Pałeczka okrężnicy bytująca w jelicie grubym człowieka ……….........……..................  

 Bąkojad żółtodzioby wyjadający kleszcze ze skóry nosorożca …..............................…. 

 Koźlarz czerwony współżyjący z korzeniami brzozy .….........................................……  

 Podnawka przyczepiona do ciała rekina ..……………................................................… 

 Pałeczka zapalenia płuc bytująca w płucach człowieka ……..................................……. 

 Hiena zjadająca resztki zdobyczy upolowanej przez lwa ……................................…… 

 Rak pustelnik i transportowany  przez niego ukwiał ………...........................………… 

 Bakterie i pierwotniaki w żołądku krowy ……………............................................…… 

 Owsik ludzki żyjący w jelicie grubym człowieka …............................................……… 

 

 

 

 

 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

9 z 14 

Zadanie 28. (3 p.)    

Podane poniżej przykłady organizmów wpisz we właściwe miejsca w tabeli.  
 

żaba trawna, mysz leśna, jesiotr zachodni, zaskroniec zwyczajny, orzeł bielik, borsuk 

europejski, dziobak australijski, traszka zwyczajna, wombat australijski 

jajorodne owodniowce  jajorodne bezowodniowce  żyworodne owodniowce 
   

   

   

 

 

Zadanie 29. (3 p.)     
I. Przyporządkuj i zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedni rodzaj modyfikacji 

korzeni (1-4) do rośliny, która go posiada (A-E). 

 

            1. korzeń czepny                 A. lipa drobnolistna 

2. korzeń ssawka                           B. storczyk purpurowy 

3. korzeń powietrzny                           C. kukurydza zwyczajna 

            4. korzeń podporowy                                     D. bluszcz pospolity    

                                                                        E. jemioła pospolita  

 

1 - …..  2 - …..  3 - …..  4 - ….. 

II. Tkanką twórczą odpowiedzialną za przyrost korzenia na długość jest 
A. twardzica. 

B. stożek wzrostu. 
C. miazga. 
D. korek. 
 

 

Zadanie 30. (1 p.)   

Podane poniżej zdania ( A-D) wpisz we właściwej kolejności do tabeli, tak, aby otrzymać 

proces powstawania efektu cieplarnianego i jego skutki. 
 

A) Promienie słoneczne są zatrzymywane przy powierzchni Ziemi przez gazy cieplarniane. 
B) Podniesienie się poziomu mórz i oceanów, fale upałów, huragany. 

C) Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. 
D) Nadmierna emisja gazów cieplarnianych.  
 

Etap pierwszy Etap drugi Etap trzeci Etap czwarty 
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Zadanie 31. (2 p.)               

Wpisz literę N, jeśli stwierdzenie dotyczy doboru naturalnego, literę S, jeśli dotyczy 

doboru sztucznego. 
 

Długi czas trwania ….. 

Selekcjonerem jest człowiek ….. 

Potomstwo z przewagą korzystnych dla niego cech ….. 

Niebezpieczeństwo utrwalenia cech niepożądanych ….. 

Podstawowy mechanizm ewolucji ….. 

Przeżycie osobników najlepiej dostosowanych do środowiska ….. 

 

Zadanie 32. (3 p.)    
Poniższy rysunek przedstawia schemat serca człowieka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podaj dwa symbole opisujące części serca (A-D), w których płynie krew natlenowana. 
 

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

II.  Wybierz zestaw, który poprawnie opisuje przepływ krwi w obiegu małym. 
 

A. Komora lewa Pień płucny Naczynia włosowate płuc Żyły główne Przedsionek prawy 

B. Komora prawa Pień płucny Naczynia włosowate płuc Żyły płucne Przedsionek lewy 

C. Komora prawa Żyły płucne Naczynia włosowate płuc Pień płucny Przedsionek lewy 

D. Komora lewa Aorta Naczynia włosowate płuc Żyły główne Przedsionek prawy 

 

III. Jeśli w badanej krwi pacjenta, w jednym milimetrze sześciennym stwierdzono 

ponad 11 tysięcy leukocytów, może to oznaczać 
A. ostry stan zapalny organizmu. 
B. osłabiony transport dwutlenku węgla. 
C. spowolnione krzepnięcie krwi. 
D. przyspieszony transport tlenu do komórek. 
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Zadanie 33. (4 p.)      

I. Podane poniżej wyrażenia wpisz we właściwe miejsca w tabeli.  

wywołuje zawsze natychmiastową reakcję, informacje przekazywane są przez krew, 
reguluje np. dojrzewanie płciowe, informację przekazują impulsy elektryczne,  

 reakcja następuje najczęściej po dłuższym czasie, kieruje np. odruchami człowieka  
 

Regulacja hormonalna Regulacja nerwowa 

 
 
 
 
 

 

 

 

II. Korzystając z poniższych wyrażeń, uzupełnij schemat budowy komórki nerwowej. 
 

osłonka mielinowa, ciało neuronu, rozgałęzienie aksonu, dendryty, neuryt 
 

 

…………………………………….. 
 

 

……………………………………... 
 

……………………………………... 

 

……………………………………... 
 

 

……………………………………... 

 

 

 

Zadanie 34. (2 p.)  
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce 

tabeli (P – prawda, F – fałsz). 
 

Zdanie P F 

W populacji rozwijającej się liczba osobników młodocianych  

i starzejących się jest podobna. 

  

Rozmieszczenie równomierne jest typowe dla sokoła wędrownego  

i geparda grzywiastego. 

  

Jednym z przystosowań wszy głowowej do pasożytnictwa jest 

posiadanie wygiętych odnóży z pazurkami. 

  

Materia i energia krążą w ekosystemie w obiegu zamkniętym i nie 

ulegają stratom. 
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Zadanie 35. (3 p.)    
Daltonizm wywołany jest przez recesywny gen (d) sprzężony z chromosomem płci.  
 

I. Przedstaw w postaci krzyżówki genetycznej sposób dziedziczenia daltonizmu, wiedząc, 

że kobieta jest nosicielką tego genu, a mężczyzna jest chory na daltonizm. 

 

 

P:   …………………     X       …………………… 

                        ♀                              ♂ 

F1: 

                 ♀ 

   ♂ 

  

   

   

 

II. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się dzieci  tej pary, chorych na daltonizm? 

Odpowiedź: …………………………………………………......................................………  

III. Podaj genotyp kobiety, która jest chora na daltonizm oraz genotyp zdrowego 

mężczyzny. 

Odpowiedź: ………………...................................................……………………………….. 

 
 

Zadanie 36. (1 p.)    
„Lew afrykański i szakal pręgowany zamieszkują tereny sawanny w Afryce. Głównym 

pożywieniem lwów są ssaki kopytne, natomiast szakale żywią się ptakami, gadami, płazami, a 

nawet pokarmem roślinnym. Lwy polują najczęściej w grupie, a szakale polują pojedynczo.” 
 

Na podstawie powyższego tekstu dokończ zdanie: Lwy i szakale zajmują … 

Wybierz odpowiedź (A, B lub C ) oraz jej uzasadnienie (1, 2 lub 3). 
 

Lwy i szakale zajmują 

 

A. wspólną niszę ekologiczną, 

ponieważ 

1. są drapieżnikami. 

B. 
wspólną niszę ekologiczną  

i siedlisko, 
2. występują na tym samym terenie. 

C. wspólne siedlisko, 3. 
mają takie same wymagania 

żywieniowe. 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

13 z 14 

Zadanie 37. (3 p.)                     

I. Podane poniżej wyrażenia wpisz we właściwe miejsca w tabeli. 

- wytwarzanie szczepionek zawierających wirusy namnożone w zarodkach kurzych  

- oczyszczanie ścieków przy udziale osadu czynnego               

- produkcja insuliny z wykorzystaniem pałeczki okrężnicy  

- hodowla z komórek macierzystych tkanek i narządów do transplantacji  

- produkcja biopaliw z rzepaku 

- produkcja kiszonek  w procesie fermentacji mlekowej 

 

Biotechnologia tradycyjna Biotechnologia nowoczesna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przedstaw w odpowiedniej kolejności działania, które prowadzą do otrzymania 

świecącego tytoniu, przy udziale genu owada świetlika oraz komórek bakterii 

Agrobacterium tumefaciens. 

 

A.Wyizolowanie plazmidu z bakterii Agrobacterium tumefaciens. 

B. Wstawienie genu świetlika do plazmidu bakterii Agrobacterium tumefaciens. 
C. Otrzymanie transgenicznych sadzonek tytoniu świecących w ciemności. 

D. Wycięcie z materiału genetycznego świetlika genu warunkującego świecenie. 
E. Hodowla tkanek tytoniu w obecności zmodyfikowanych genetycznie bakterii 

Agrobacterium tumefaciens. 
F. Wprowadzenie zmodyfikowanego genetycznie plazmidu do komórki bakterii 

Agrobacterium tumefaciens. 

 

 

 

 
A B    
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


