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DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ REJONOWY – 19.12.2018 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.  

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.)  
Mucha tse-tse jest żywicielem pośrednim pierwotniaka wywołującego u ludzi 
A. czerwonkę. 
B. malarię.  
C. śpiączkę afrykańską. 

D. lambliozę. 

 

Zadanie 2. (1 p.)    
W organizmie człowieka najmniejszą kosteczką spośród wymienionych poniżej jest  
A. rzepka. B. strzemiączko. C. paliczek. D. kość klinowa. 

 

Zadanie 3. (1 p.)  
Zaznacz zestaw chorób wirusowych człowieka. 

A. Ospa, krztusiec, odra.  
B. Polio, błonica, gorączka krwotoczna. 
C. Malaria, żółtaczka, świnka. 
D. Opryszczka, wścieklizna, różyczka. 
 

Zadanie 4. (1 p.)  
Owoce suche niepękające posiada 

A. rzepak. B. klon. C. ogórek. D. mak. 

 

Zadanie 5. (1 p.)  
Gruczoł kuprowy u ptaków służy do wytwarzania wydzieliny 

A. zapachowej odstraszającej drapieżniki. 

B. chroniącej pióra przed zamakaniem. 

C. przywabiającej osobnika przeciwnej płci. 

D. nawadniającej naskórek.  
 

Zadanie 6. (1 p.)     
Objawem uszkodzenia móżdżku u człowieka jest 

A. utrata słuchu. 

B. zaburzenie oddychania. 

C. utrata wzroku. 

D. zaburzenie równowagi. 
 

Zadanie 7. (1 p.) 
Polip chełbi modrej może rozmnażać się 

A. bezpłciowo przez strobilizację. 

B. płciowo i przez pączkowanie. 

C. przez strobilizację i płciowo. 

D. wyłącznie przez pączkowanie. 

 

Zadanie 8. (1 p.)  
Który wiersz prezentuje przedstawicieli małży? 

A. Sercówka pospolita, pomrów wielki, rogowiec bałtycki. 

B. Szczeżuja pospolita, małgiew przybrzeżna, omułek jadalny. 

C. Perłopław indyjski, kiełż zdrojowy, stożek królewski.  

D. Ostryga wielka, żeglarz portugalski, nereida różnobarwna. 
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Zadanie 9. (1 p.)    
Ilość wapnia i fosforu w organizmie reguluje 

A. witamina A. B. witamina B12. C. witamina D3. D. witamina E. 
 

Zadanie 10. (1 p.)     
Zaznacz cechę, która błędnie charakteryzuje glistę ludzką. 
A. Ma obłe i nieczłonowane ciało. 

B. Prowadzi pasożytniczy tryb życia. 

C. Wnętrze jej ciała wypełnia płyn nadający sprężystość. 

D. Jest obojnakiem. 

 

Zadanie 11. (1 p.)    
Siateczka śródplazmatyczna nie występuje w komórce 

A. grzybowej. B. roślinnej. C. bakteryjnej. D. zwierzęcej. 
 

Zadanie 12. (1 p.)   
Płuca workowate są charakterystyczne dla 

A. nietoperza karłowatego. 

B. jaskółki oknówki. 

C. traszki grzebieniastej. 

D. padalca zwyczajnego. 
 

Zadanie 13. (1 p.)    
Krótkowzroczność korygujemy za pomocą soczewek 

A. rozpraszających. B. płaskich. C. skupiających. D. cylindrycznych. 
 

Zadanie 14. (1 p.) 
Dominacja sporofitu u paprotników to przewaga 

A. splątka. 

B. pokolenia bezpłciowego. 

C. przedrośla. 

D. pokolenia płciowego. 

 

Zadanie 15. (1 p.) 
Odporność organizmu uzyskana po przebyciu różyczki to odporność 

A. czynna sztuczna. B. bierna naturalna. C. czynna naturalna. D. bierna sztuczna. 
 

Zadanie 16. (1 p.)       

Do owodniowców zaliczymy: 

A. traszkę grzebieniastą i żółwia greckiego. 

B. zaskrońca zwyczajnego i mysz domową. 

C. wróbla domowego i salamandrę plamistą. 

D. jesiotra zachodniego i krokodyla nilowego. 
 

Zadanie 17. (1 p.)  
Zaznacz zdanie prawdziwe. 

A. Przy krwotoku tętniczym cieknie ciemnoczerwona krew. 

B. Nagłośnia odpowiada za wyrównanie ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. 

C. Wirus HIV atakuje limfocyty T odpowiadające za rozpoznawanie antygenów. 

D. Bulimia to jadłowstręt psychiczny prowadzący do osłabienia organizmu. 
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Zadanie 18. (1 p.)     
Kwiatostan przedstawiony na rysunku obok jest charakterystyczny dla 

A. konwalii. 

B. rdestu. 

C. koniczyny. 

D. słonecznika. 
 

 

Zadanie 19. (1 p.)     
Kości płaskie u człowieka to: 

A. kości jarzmowe i ciemieniowe. 

B. paliczki i kręgi. 

C. mostek i łopatka. 

D. kość strzałkowa i czołowa. 

 

Zadanie 20. (1 p.)   
Żyła główna dolna doprowadza 

A. natlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 

B. odtlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

C. odtlenowaną krew do lewego przedsionka serca. 

D. natlenowaną krew do prawego przedsionka serca. 

 

Zadanie 21. (2 p.)     
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących wentylacji płuc u człowieka, wpisując znak 

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

 

Zdanie P F 

Procesy wdechu i wydechu zachodzą niezależnie 

od woli człowieka. 

  
 

Wentylacja płuc to wymiana powietrza 

znajdującego się w płucach. 

  

Podczas wdechu przepona kurczy się i spłaszcza. 
  

Rozkurcz mięśni oddechowych sprawia, że 

objętość klatki piersiowej wzrasta. 

  

 

Zadanie 22. (1 p.)   

Spośród podanych poniżej wybierz i zapisz dwa najbardziej skuteczne sposoby 

zapobiegania chorobom wirusowym. 

 

1. Podawanie leków przeciwgorączkowych. 

2. Szczepienia ochronne. 

3. Kuracja antybiotykowa.  

4. Dieta bogata w tłuszcze nasycone. 

5. Podanie surowicy. 

6. Unikanie kontaktu z osobą zakażoną. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 23. (3 p.)   

Wpisz wymienione poniżej gatunki roślin do odpowiednich kolumn w tabeli. 
 

jęczmień zwyczajny, dzika róża, żywotnik zachodni, koniczyna biała, tulipan dziki,  

modrzew europejski, cis pospolity, bambus trzcinowaty, mniszek lekarski 

 

Rośliny nagonasienne Rośliny jednoliścienne Rośliny dwuliścienne 

   

   

   

 

Zadanie 24. (2 p.)    
Przyporządkuj modyfikacjom organów roślinnych (A-F) właściwe przykłady roślin 

spośród 1-7. 

A. korzeń spichrzowy 
B. cebula 

C. liść pułapkowy 

D. kłącze 
E. wąs czepny 
F. rozłogi 

 

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

Zadanie 25. (3 p.)    
Na schematach przedstawiono trzy wybrane tkanki roślinne. 

                                                                      
                 A.                                                B.                                              C. 

Opis funkcji tkanek: 

1. Tworzą ją ściśle przylegające do siebie komórki o nierównomiernie zgrubiałych ścianach 

komórkowych. Występuje w młodych, szybko rosnących częściach rośliny.  

2. Składa się z wielu warstw komórek o zgrubiałych ścianach i posiada przetchlinki. Chroni 

roślinę przed urazami oraz szkodliwymi czynnikami środowiska. 

3. Gromadzi materiały zapasowe np. skrobię i występuje głównie w podziemnych częściach 

rośliny. 

Uzupełnij tabelę. 

 Rysunek A Rysunek B Rysunek C 

Nazwa tkanki 
   

Opis funkcji (cyfra) 
   

Rodzaj komórek: żywe czy martwe? 
   

1. konwalia majowa 
2. storczyk błotny 

3. tulipan ogrodowy 

4. groch siewny 

5. truskawka ananasowa 
6. marchew zwyczajna 

7. dzbanecznik owłosiony 
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Zadanie 26. (2 p.)       
Przyporządkuj podane poniżej gruczoły dokrewne (1-6) właściwym hormonom (A-G). 

 

    1. nadnercza 

    2. jądra 

    3. przytarczyce 

    4. tarczyca 

    5. trzustka 

    6. szyszynka 

 

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

 

Zadanie 27. (1 p.)     

Na schemacie przedstawiono przemiany biochemiczne zachodzące w chloroplaście 

i w mitochondrium.  

 

 

Przeanalizuj schemat i zapisz, jakie substancje kryją się pod oznaczeniami A i B.   

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

 

Zadanie 28. (2 p.)      

Uzupełnij tabelę, wpisując do kolumny odpowiednie oznaczenia literowe opisów 

odruchów. 

1. Wydzielanie śliny podczas jedzenia. 

2. Musimy się ich nauczyć w czasie naszego życia. 

3. Granie na instrumencie klawiszowym.  

4. Pojawiają się automatycznie i przeważnie nie wygasają w ciągu życia. 

5. Wymagają powtarzania, bo łatwo wygasają.  

6. Przechodzenie przez jezdnię na zielonym świetle. 

7. Odruch ssania mleka przez noworodka. 

8. Cofnięcie palca po oparzeniu żelazkiem.  

 

Odruch bezwarunkowy Odruch warunkowy 

   

 

 

 

 

  

A. estrogeny 

B. glukagon 

C. melatonina 

D. kalcytonina 

E. adrenalina 

F. testosteron 

G. parathormon 
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Zadanie 29. (2 p.)     

Poniżej przedstawiono choroby/urazy, które można wykryć za pomocą różnych badań 

profilaktycznych. 

Choroby:      Badania: 

A. złamanie nadgarstka   1. morfologia krwi 

B. anemia     2. badanie dentystyczne 

C. zawał serca     3. mammografia 

D. nowotwór piersi    4. badanie okulistyczne 

E. jaskra                        5. badanie EKG 

F. próchnica zębów        6. badanie RTG 

      7. skórne testy alergiczne 

 

Przyporządkuj chorobę (A-F) odpowiedniemu badaniu (1-7), które pozwala ją wykryć. 

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

Zadanie 30. (2 p.)      

Schemat przedstawia budowę zalążka sosny. 

 

Napisz, w co przekształci się w zalążku sosny zapłodniona komórka jajowa, a w co cały 

zalążek? 

- z zapłodnionej komórki jajowej powstanie - ……………………………………….………… 

- z całego zalążka powstanie - ………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 31. (2 p.)    
Poniżej przedstawiono opis funkcji wybranych narządów rozrodczych człowieka. 
 

1. Dochodzi tu do zapłodnienia komórki jajowej.  

2. Produkcja wydzieliny niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania plemników. 

3. Miejsce zagnieżdżenia się zarodka i rozwoju płodu. 

4. Transport plemników do cewki moczowej.  

5. Magazyn i miejsce dojrzewania plemników.  
 

Przyporządkuj prawidłowy opis do narządu układu rozrodczego człowieka, wpisując 

właściwą cyfrę.  

prostata ………… macica ………… najądrza …………  jajowody ………….. 
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Zadanie 32. (2 p.)    
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących wpływu wysiłku fizycznego na zdrowie 

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

Zdanie P F 

Systematyczny wysiłek fizyczny zwiększa 

wytrzymałość i sprawność serca. 

  

 

Podczas wysiłku fizycznego rośnie liczba 

erytrocytów, a maleje ilość leukocytów i 

trombocytów. 

  

Wysiłek fizyczny przyczynia się do wzrostu 

gęstości kości, przez co maleje ryzyko 

wystąpienia osteoporozy.  

 

 

 

Ruch wpływa na uelastycznienie naczyń 

krwionośnych, co zapobiega wystąpieniu 

np. żylaków.  

  

 

Zadanie 33. (3 p.)     

Uzupełnij schemat dotyczący funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, 

korzystając z poniższych określeń. 

 

spadek ciśnienia krwi, rozszerzanie się źrenicy, wzrost wentylacji płuc, 

zwolnienie pracy serca, wzrost przemiany materii w komórkach, 

spowalnia pracę większości narządów wewnętrznych 

 

 

AUTONOMICZNY 

UKŁAD  NERWOWY 

 

 

 

 

 

 ………………………………………  ……………………………………… 

 

 ………………………………………  ……………………………………… 

 

………………………………………  ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

UKŁAD 

WSPÓŁCZULNY 

UKŁAD 

PRZYWSPÓŁCZULNY 
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Zadanie 34.   (3 p.)      

Schemat przedstawia budowę nefronu.  

  

I) Podaj cyfry i nazwy tych elementów nefronu, które składają się na ciałko nerkowe. 

 

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

 

II) Nazwij ten etap powstawania moczu, który odbywa się w ciałkach nerkowych 

nefronów. 

 

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

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
5 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


