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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 26.02.2019 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 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. Test wypełniaj długopisem, nie używaj 

korektora, ołówka ani gumki.  

6.  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 
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Zadanie 1. (1 p.)  
Rośliną wiatrosiewną nie jest 

A.  mniszek lekarski. 
B.  wierzba szara. 
C.  klon zwyczajny. 

D.  łopian większy.                          

 

Zadanie 2. (1 p.)    
Białkiem budulcowym w organizmie człowieka jest      

A.  hemoglobina.  

B.  insulina. 
C.  kolagen. 
D.  pepsyna. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Do gromady gadów nie należy 
A.  padalec zwyczajny. 
B.  bazyliszek płatkogłowy. 

C.  marszczelec pierścieniowaty. 
D.  legwan zielony. 

 

Zadanie 4. (1 p.)                  

Wskaż błędne zdanie dotyczące biofarmaceutyków. 

A.  Pobudzają wybrane reakcje metaboliczne w komórce. 

B.  Do ich produkcji wykorzystuje się wyłącznie organizmy występujące naturalnie. 

C.  Zastępują nieprawidłowe białka. 

D.  Hamują wybrane reakcje metaboliczne w komórce.  

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Nieobłonione organella występujące w komórce roślinnej to 

A.  aparaty Golgiego. 

B.  wodniczki. 
C.  rybosomy. 

D.  mitochondria. 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Plechowcem nie jest 

A. morszczyn pęcherzykowaty. 
B. brodaczka zwyczajna.                               
C. łuskiewnik różowy. 
D. buławinka czerwona. 

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Myszy polne żyjące w Wigierskim Parku Narodowym i myszy polne żyjące w Parku 

Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej 

A. wykazują tę samą liczebność. 
B. należą do tej samej populacji.                               

C. żyją ze sobą w symbiozie. 
D. należą do tego samego gatunku. 
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Zadanie 8. (1 p.) 

Rośliną pasożytniczą jest 

A. rosiczka okrągłolistna. 
B. łubin żółty.                               
C. kanianka pospolita. 

D. dzbanecznik owłosiony. 
 

Zadanie 9. (1 p.) 

W potomstwie heterozygoty i homozygoty recesywnej wystąpią 

A. homozygoty recesywne i homozygoty dominujące. 
B. homozygoty dominujące, jak i heterozygoty.                               
C. homozygoty recesywne i heterozygoty. 

D. wyłącznie heterozygoty. 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Bliźnięta dwujajowe powstaną w wyniku zapłodnienia 

A. jednej komórki jajowej dwoma plemnikami. 

B. dwóch komórek jajowych dwoma, różnymi plemnikami.                   

C. dwóch komórek jajowych jednym plemnikiem. 

D. jednej komórki jajowej jednym plemnikiem. 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Chorobą warunkowaną przez allel dominujący zlokalizowany na autosomie jest    

A.  anemia sierpowata. 
B.  pląsawica Huntingtona. 

C.  hemofilia. 
D.  fenyloketonuria. 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

Za pomocą zasadowego roztworu siarczanu miedzi (II) - zwanego odczynnikiem Fehlinga 

wykryjemy w produktach spożywczych                  

A.  białko. 

B.  tłuszcz. 
C.  fruktozę. 
D.  skrobię. 

 

Zadanie 13. (1 p.)             

Zapis kariotypu komórki somatycznej kobiety z zespołem Downa to  

A.  2 n = 47 + XX 

B.  2 n = 45 + XX 

C.  2 n = 46 + XX 

D.  2 n = 44 + XX 
 

Zadanie 14. (1 p.)               

Wszystkie wymagania osobników danego gatunku, niezbędne do przeżycia i wydania na 

świat potomstwa nazywamy 

A.  siedliskiem. 

B.  biotopem. 

C.  niszą ekologiczną. 

D.  biocenozą. 
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Zadanie 15. (1 p.) 

Łańcuchowa reakcja polimerazy umożliwia 

A.  odczytanie kolejności nukleotydów w wybranym fragmencie DNA. 
B.  wprowadzenie różnych genów do określonych komórek. 
C.  rozdzielenie w polu elektrycznym cząsteczek różniących się np. wielkością. 

D.  szybkie powielenie wybranego fragmentu DNA. 

  

Zadanie 16. (1 p.) 

Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie pierwiastki biogenne.   

A.  Wodór, węgiel, siarka, azot, tlen, fosfor 

B.  Wodór, potas, siarka, azot, tlen, fosfor 
C.  Wodór, węgiel, siarka, azot, sód, fosfor 
D.  Wodór, chlor, siarka, azot, tlen, fosfor 

 

Zadanie 17. (1 p.) 

Badanie zanieczyszczonego jeziora wykaże największą koncentrację pestycydów w 

A.  trzcinie. 
B.  płotkach. 
C.  szczupaku. 

D.  planktonie roślinnym. 
 

Zadanie 18. (1 p.) 

DNA jeża i nietoperza różnią się 

A.  liczbą nici w cząsteczce DNA. 

B.  rodzajem zasad azotowych. 

C.  sekwencją nukleotydów. 

D.  budową nukleotydów. 
 

Zadanie 19. (1 p.) 

Mężczyzna nie może być nosicielem 

A.  albinizmu. 
B.  fenyloketonurii. 
C.  mukowiscydozy. 
D.  daltonizmu. 

 

Zadanie 20. (1 p.)                

Zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki somatycznej danego organizmu to  

A.  genom. 

B.  fenotyp. 
C.  genotyp. 
D.  kariotyp. 

 

Zadanie 21. (1 p.)             

Ustal poprawną kolejność etapów powstawania owocu u wiśni, wpisując 

w wykropkowane miejsce odpowiednie cyfry. 

1 – zapłodnienie i powstawanie zygoty 

2 – przekształcanie zalążni w owocnię 

3 – zapylenie tj. przeniesienie ziarna pyłku na znamię słupka 

4 – wrastanie łagiewki pyłkowej z dwiema gametami męskimi do wnętrza słupka 

5 – liczne podziały zygoty, formowanie zarodka, tworzenie łupiny nasiennej  
 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 22. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących narządów zmysłów człowieka wpisując 

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

Zdanie P F 

Tarcza nerwu wzrokowego zawiera liczne 

receptory wzroku. 

  

 

Jednym z sześciu smaków rozpoznawanych 

przez człowieka jest smak umami. 

  

Trąbka słuchowa umożliwia utrzymanie 

jednakowego ciśnienia po obu stronach 

błony bębenkowej. 

  

Włosy człowieka zbudowane są z keratyny, 

białka produkowanego w naskórku.  

  

 

Zadanie 23. (2 p.) 
Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanek mięśniowych. 

 

   
  

A.     B. 
  

Określ, które z podanych niżej zdań dotyczą tkanki A, a które tkanki B wpisując znak X 

w odpowiednie miejsce w tabeli. 

 

Lp. Opis tkanki tkanka A tkanka B 

1. Kurczy się wolno, ale długotrwale. 
  

2. Tkanka ta działa zależnie od woli człowieka. 
  

3. 
Zbudowana jest z cylindrycznych, wielojądrowych włókien 

zawierających liczne mitochondria. 

  

4. 
Pozwala na skurcz i rozkurcz ściany żołądka i pęcherza 

moczowego. 
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Zadanie 24. (2 p.) 

Poniżej podano przykłady wyrażeń pasujących do tkanek roślinnych:  

 

rurki sitowe, sklerenchyma, miazga, naczynia 

 

Dopasuj każde z wyrażeń do poniższych tkanek. 

 

 tkanka twórcza ………………………………………………………………………... 

 tkanka wzmacniająca ………………………………………………………………… 

 drewno  ………………………………………………………………………………… 

 łyko ……………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 25. (3 p.)                       

Wpisz wymienione poniżej choroby człowieka do odpowiednich kolumn w tabeli. 
 

lamblioza, wścieklizna, rzęsistkowica, salmonelloza, toksoplazmoza, półpasiec, krztusiec, 

rzeżączka, polio                        

 

Choroby wirusowe Choroby bakteryjne 
Choroby wywoływane 

przez pierwotniaki 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Zadanie 26. (3 p.)  

Przyporządkuj związkom chemicznym występującym w komórkach (A-F) właściwe 

opisy ich funkcji 1-7. 

 

A. ATP   1. Transportuje aminokwas do rybosomu. 

B. DNA   2. Jest magazynem energii w komórce zwierzęcej.  

C. Kwasy żółciowe  3. Utrzymuje odpowiednie wymiary i turgor komórki. 

D. Woda   4. Pokrywają i chronią liście i owoce roślin. 
E. Restryktazy   5. Przechowuje i przekazuje informację genetyczną. 
F. tRNA   6. Umożliwiają emulgację tłuszczy w dwunastnicy. 

7. Przecinają DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji 

nukleotydów. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 27. (3 p.) 

Przeczytaj uważnie trzy opisy dotyczące wybranych chorób człowieka, a następnie 

nazwij przedstawione choroby.  

Opis I: 

„Choroba ta polega na gromadzeniu się w nerkach osadów z soli mineralnych, z których 

powstają struktury powodujące silny ból. Mogą one uszkadzać nerki lub ściany moczowodów, 

przez co mocz może przedostać się poza układ wydalniczy i wywołać groźne zatrucie innych 

narządów. Do tej choroby przyczynia się m.in. przyjmowanie zbyt małej ilości płynów, 

przetrzymywanie moczu i spożywanie dużych ilości soli”. 

Nazwa choroby: ……………………………………………………………………………… 

Opis II:  

„Jest to choroba zakaźna objawiająca się m.in. kaszlem utrzymującym się pod trzy tygodnie 

(często z krwią), stanami podgorączkowymi, bólami w klatce piersiowej, utratą wagi, brakiem 

apetytu i ogólnym osłabieniem. Zapobiegamy jej między innymi: poprzez szczepienia 

ochronne i  przestrzeganie zasad higieny osobistej”. 

Nazwa choroby: ……………………………………………………………………………….. 
 

 

Opis III:  

„Jej najczęstszymi objawami są: nadmierne pragnienie, cukromocz i najczęściej spadek masy 

ciała, pomimo tego, iż apetyt u chorego wzrasta. Choroba ta przyczynia się do pojawienia się 

chorób serca, utraty wzroku i zaburzeń w funkcjonowaniu nerek”. 

Nazwa choroby: ……………………………………………………………………………….. 

Zadanie 28. (2 p.)                            

Poniżej przedstawiono sekwencję nukleotydów we fragmencie matrycowej nici DNA.  
 

          

       T      A     C     G     A     C      T     G     A 

I) Podaj sekwencję nukleotydów komplementarnych do przedstawionego na schemacie 

fragmentu nici DNA, powstającą w trakcie replikacji DNA. 

 

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

II) Podaj sekwencję nukleotydów mRNA komplementarnych do przedstawionego na 

schemacie fragmentu nici DNA, powstającą w I etapie biosyntezy białka tj. w procesie 

transkrypcji. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 29. (2 p.)        

Mężczyzna chorujący na daltonizm ożenił się ze zdrową kobietą, której matka była 

daltonistką. 

Rozwiąż odpowiednią krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie ustal, jaki % potomstwa 

tej pary będzie chory na tę chorobę, wiedząc, że jest ona wywołana allelem d 

sprzężonym z płcią.  

 

P:   …………………     X       …………………… 

                             ♀                      ♂ 

F1: 

 

 

 

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

Zadanie 30. (2 p.)                    

Przyporządkuj dowody ewolucyjne (1-5) do właściwych przykładów (A-F). 

 

1. relikty    A. praptak i ichtiostega 
2. narządy homologiczne  B. odcisk muszli amonita  

3. formy pośrednie   C. skrzydło motyla i skrzydło gołębia 

4. narządy analogiczne  D. wyrostek robaczkowy i zęby mądrości u człowieka    
5. narządy szczątkowe  E. latimeria i miłorząb dwuklapowy 

     F. skrzydło nietoperza i łapa psa 

      

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

 

Zadanie 31. (2 p.) 

Podane poniżej cechy człowieka wpisz do odpowiednich kolumn w tabeli. 

 

niebieskie oczy, dołki w policzkach, odstające uszy, proste włosy, obecność piegów, krótkie 

rzęsy 

 

Cechy dominujące Cechy recesywne 
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Zadanie 32. (2 p.)                             

Spośród niżej wymienionych tkanek zwierzęcych wybierz sześć, które zaliczane są do 

tkanek łącznych i wpisz je w wykropkowane miejsca. 

 

naskórek, krew, tkanka tłuszczowa, nabłonek dróg moczowych, tkanka kostna zbita, limfa, 

tkanka mięśnia sercowego, tkanka chrzęstna, tkanka kostna gąbczasta, nabłonek naczyń 

krwionośnych 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 33. (2 p.) 

W obrębie populacji ludzkiej stwierdzono obecność w błonach erytrocytów czynnika Rh 

(antygenu D). Występowanie antygenu D uwarunkowane jest obecnością genu dominującego 

R. Osoby nie zawierające antygenu D mają genotyp rr. Gen R wywołuje pełny efekt zarówno 

wówczas, gdy znajduje się w stanie homozygotycznym, jak i heterozygotycznym. 

Określ prawdopodobieństwo dziedziczenia przez dziecko czynnika Rh(+), jeśli jego 

matka ma krew Rh(-), zaś ojciec jest homozygotą Rh(+). Zapisz odpowiednią 

krzyżówkę.  

   

P:   ……………………….….  X       …………………………….. 

                   ♀                                        ♂ 

 

 

 

F1:    

 

 

 

Odpowiedź:  

 

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

Poniżej przedstawiono przykłady zależności pomiędzy organizmami. 

 

1) oplątwa brodaczkowata i drzewo 

2) groch i bakterie brodawkowe 

3) nosorożec i bąkojad 

4) bruzdogłowiec szeroki i jelito cienkie człowieka 

5) termity i wiciowce 

6) rak pustelnik i ukwiał 

7) podnawka i rekin 

 

I) Wpisz do tabeli tylko właściwe przykłady do podanych poniżej zależności, posługując 

się odpowiednimi cyframi. 

 

PROTOKOOPERACJA  MUTUALIZM KOMENSALIZM 

   

 

 

II) Z podanych wyżej przykładów zależności pomiędzy organizmami wybierz ten, który 

jest zaliczany do zależności antagonistycznych i nazwij ten rodzaj zależności.  

 

Przykład zależności:…………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj zależności:………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 35. (2 p.)                                 

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

 (P – prawda, F – fałsz). 
 

Zdanie P F 

Pęcherzyk żółciowy produkuje i zagęszcza 

żółć.  
 

 

 

Witamina K zawarta m.in. w zielonych 

warzywach liściastych wspomaga 

krzepnięcie krwi.  

  

W kościach dorosłego człowieka znajduje 

się żółty i czerwony szpik kostny. 
  

Biceps to mięsień trójgłowy umożliwiający 

zgięcie kończyny górnej człowieka.  
  

 
 

 

 

 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

11 z 12 

Zadanie 36. (4 p.) 

Rysunek przedstawia budowę oka ludzkiego. 

 

 

I) Zaznacz te dwie cechy, które są charakterystyczne dla czopków. 

A. Najliczniej występują w plamce żółtej. 

B. Odpowiadają za postrzeganie ruchu przedmiotu i natężenia światła. 

C. Działają w słabszym oświetleniu. 

D. Są wrażliwe na barwy. 

 

II) Podaj oznaczenie literowe i nazwę struktury oka, zawierającej fotoreceptory. 

 

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

III)  Podaj nazwę płatu mózgu, w którym zlokalizowany jest ośrodek wzroku. 

 

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

 

IV) Podaj oznaczenie literowe i nazwę struktury oka odpowiedzialnej za proces 

akomodacji.  

 

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

 

Zadanie 37. (1 p.)  

W tabeli podano symbole i nazwy pierwiastków.  

Dopisz do każdego pierwiastka jedną z poniższych substancji lub struktur tak, aby ten 

pierwiastek w nich występował. 

 

 

szkliwo zębów, tyroksyna, witamina B12,  hemoglobina 

 

 

Fe - żelazo F - fluor J - jod Co - kobalt  
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Zadanie 38. (2 p.)  

Określ, które procesy są przykładami biotechnologii tradycyjnej, a które biotechnologii 

nowoczesnej, wpisując znak X w odpowiednie miejsca tabeli. 

 

Lp. Przykład procesu 
Biotechnologia 

tradycyjna 

Biotechnologia 

nowoczesna 

1. 
Produkcja kefiru i pieczywa z udziałem 

drożdży. 

  

2. 
Otrzymywanie przeciwciał z hodowli 

ludzkich komórek. 

  

3. 

Tworzenie zmodyfikowanej gorczycy 

sarepskiej stosowanej do usuwania 

z gleb zanieczyszczeń ołowiem. 

  

4. Wytwarzanie biopaliwa z rzepaku. 

  

5. 
Produkcja interferonu przez  

mikroorganizmy transgeniczne. 

  

6.  
Produkcja „sianokiszonek” jako paszy 

dla zwierząt. 

  

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


