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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
STOPIEŃ REJONOWY – 06.12.19 

 

1.  Test konkursowy zawiera 32 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. 

 

 

Numer 
zadania 1-10 11-20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Razem 
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punktów 
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Zadanie 1. (1 p.) 
 
Pijawka lekarska jest bezkręgowcem, który 

A. pasożytuje wewnątrz kręgowców. 
B. posiada segmenty ciała, głowę i szczecinki. 
C. poluje, wykorzystując narząd wzroku.  
D. wykształca przyssawki na obu końcach ciała. 

 
Zadanie 2. (1 p.) 
Zaznacz zdanie poprawnie opisujące wpływ środków anabolicznych na organizm człowieka. 

A. Podnoszą odporność organizmu. 
B. Zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów. 
C. Zahamowują wzrost, pomimo nadmiernego umięśnienia ciała. 
D. Pobudzają rozwój jąder u mężczyzny. 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Cechą charakterystyczną sosny zwyczajnej jest wytwarzanie 

A. różnopłciowych kwiatów. 
B. licznych i lekkich zarodników. 
C. suchych oraz drobnych owoców. 
D. krótkich i płaskich liści. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Wapń jest ważnym makroelementem, który 

A. wpływa na prawidłową pracę mięśni. 
B. transportuje tlen. 
C. wytwarza większość hormonów tarczycy. 
D. pobudza powstawanie krwinek czerwonych. 

 
Zadanie 5. (1 p.) 
Wspólną cechą budowy komórki bakterii i komórki zwierzęcej jest obecność 

A. mitochondrium. 
B. ściany komórkowej. 
C. jądra komórkowego. 
D. cytozolu.  

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Produktami procesu fotosyntezy są: 

A. dwutlenek węgla i woda. 
B. glukoza i tlen. 
C. tlen i woda. 
D. woda i glukoza. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Żaba trawna przechodzi rozwój złożony, o czym świadczy pojawienie się w jej cyklu 

A. licznych jaj nazywanych skrzekiem. 
B. małych żabek wychodzących na ląd. 
C. larw zwanych kijankami. 
D. rozdzielnopłciowych osobników dorosłych. 
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Zadanie 8. (1 p.) 
Stałocieplnym kręgowcem jest 

A. czapla siwa.  
B. gniewosz plamisty. 
C. okoń europejski. 
D. rzekotka drzewna. 

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Elementem obręczy miednicznej człowieka jest kość 

A. promieniowa. 
B. klinowa. 
C. strzałkowa. 
D. kulszowa. 

 
Zadanie 10. (1 p.) 
Wskaż poprawną informację dotyczącą antybiotyków. 

A. Są źródłem witamin, minerałów i innych cennych substancji. 
B. Przerwanie kuracji antybiotykowej grozi nawrotem choroby. 
C. Zażycie antybiotyku przyczynia się do wytwarzania przeciwciał. 
D. Są bardzo skuteczne, dlatego możemy stosować je w dowolnych dawkach. 

 
Zadanie 11. (1 p.) 
U kobiety miesiączkującej co 28 dni ciałko żółte powstaje 

A. przed owulacją. 
B. w trakcie krwawienia miesiączkowego. 
C. po owulacji. 
D. tuż przed miesiączką. 

 
Zadanie 12. (1 p.) 
Które zdanie błędnie opisuje astygmatyzm? 

A. Wadę korygujemy soczewkami cylindrycznymi. 
B. Osoba chora widzi obraz mocno zniekształcony. 
C. Wadę korygujemy soczewkami wypukłymi. 
D. Przyczyną choroby może być niewłaściwy kształt soczewki. 
 

Zadanie 13. (1 p.) 
Rolą hormonu tyroksyny w organizmie człowieka jest 

A. pobudzanie podziałów komórkowych i wzrostu organizmu. 
B. zwiększanie poziomu wapnia we krwi. 
C. utrzymanie ciąży. 
D. regulacja przemianą materii. 

 
Zadanie 14. (1 p.) 
Toksoplazmoza to niebezpieczna choroba, której zapobiegamy, 

A. myjąc dokładnie owoce i warzywa. 
B. unikając kontaktu z zakażonymi kotami. 
C. przyjmując szczepionkę. 
D. unikając przypadkowych kontaktów seksualnych.  
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Zadanie 15. (1 p.) 
Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny liścia rośliny. 

 
Symbolem X zaznaczono tkankę 

A. twórczą. 
B. okrywającą. 
C. miękiszową. 
D. wzmacniającą. 
 

Zadanie 16. (1 p.) 
Cechą charakterystyczną budowy narecznicy samczej jest obecność 

A. pędu wiosennego i letniego. 
B. łodygi podziemnej w postaci kłącza. 
C. kłosów zarodnionośnych na szczycie pędu. 
D. zredukowanych, drobnych liści. 

 
Zadanie 17. (1 p.)                    
Somatyczny układ nerwowy człowieka 

A. kieruje pracą serca i żołądka. 
B. jest zwykle niezależny od naszej woli. 
C. odpowiada za procesy przemiany materii. 
D. steruje pracą mięśni szkieletowych. 

 
Zadanie 18. (1 p.) 
Przedstawicielem płazów beznogich jest 

A. salamandra luzytańska. 
B. marszczelec pierścieniowy. 
C. grzbietoród amerykański. 
D. drzewołaz niebieski. 

 
Zadanie 19. (1 p.) 
Gąsienice jedwabnika żywią się liśćmi 

A. morwy białej. 
B. brzozy brodawkowatej. 
C. wierzby siwej. 
D. topoli szarej. 

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Obecność głowy, nogi oraz pojedynczej muszli to cechy budowy 

A. rogowca bałtyckiego. 
B. ośmiornicy pospolitej. 
C. błotniarki stawowej. 
D. omułka jadalnego. 
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Zadanie 21. (2 p.)  
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących układu krwionośnego człowieka, wpisując 
znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – fałsz). 

 
Zdanie P F 

Tętnicą płucną płynie krew utlenowana, natomiast 
aortą płynie krew z dwutlenkiem węgla. 

  

Zastawki w żyłach umożliwiają sprawną wymianę 
substancji między krwią, a tkankami. 

  

Niektóre leukocyty mają zdolność wytwarzania 
przeciwciał. 

  

Tętno u zdrowego, dorosłego człowieka wzrasta 
w trakcie wysiłku fizycznego. 

  

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Poniższy schemat przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu.  
Spośród podanych wyrażeń wybierz trzy i wpisz je we właściwe miejsca na schemacie. 

 
insulinę, niski, glukagon, wysoki 

 

Zadanie 23. (2 p.) 
Przyporządkuj modyfikacjom organów roślinnych (A-F) właściwe przykłady roślin (1-7). 

A. ssawki 1. bluszcz pospolity 
B. rozłogi 2. winorośl właściwa 
C. liść spichrzowy 3. dzbanecznik owłosiony 
D. łodyga czepna 4. truskawka ananasowa 
E. korzeń podporowy 5. kukurydza zwyczajna 
F. liść pułapkowy 6. jemioła pospolita 
                             7. cebula zwyczajna 

 
A - …………, B - …………, C - …………, D - …………, E - …………, F - ………… 
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Zadanie 24. (2 p.)  
„Przeprowadzono doświadczenie w celu zbadania wpływu obecności wody na kiełkowanie 
nasion grochu. Ziarna umieszczono w dwóch słoikach, przy czym jeden wyścielono suchą, 
a drugi – mokrą watą. Zaobserwowano, że nasiona wykiełkowały jedynie w słoiku z mokrą 
watą.” 
 
Wykorzystując powyższe informacje, sformułuj i wpisz w tabeli etapy metody naukowej 
opisanego badania. 

Problem 
badawczy 

 

Hipoteza 
 

Próba 
badawcza 

 

Próba 
kontrolna 

 

Wynik 
 

 

Zadanie 25. (4 p.) 
Rysunek przedstawia fragment układu pokarmowego człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Podaj symbole literowe trzech narządów, w których zachodzi trawienie pokarmu. 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Zaznacz zdanie błędnie opisujące wątrobę.    
A. Produkuje żółć. 
B. Wirusowe zapalenie wątroby może powodować jej marskość. 
C. Zobojętnia związki trujące. 
D. Wytwarza enzymy trawiące tłuszcze. 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ REJONOWY 

7 z 10 

III. Uzupełnij tabelkę, korzystając z podanych wyrażeń, które mogą się powtarzać. 
 

cukry, tłuszcze, białka 
ślinianki, żołądek, trzustka 

 
Nazwa enzymu Miejsce powstania enzymu Substancja rozkładana przez enzym  

Trypsyna   

Lipaza trzustkowa   

Amylaza ślinowa   

Pepsyna    

 
Zadanie 26. (3 p.) 
I. Uzupełnij rysunek podając nazwy stref korzenia oznaczonych literami A, B i C. 
 

 
II. Podaj rolę strefy korzeniowej, którą oznaczono literą B. 

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

III. Podaj nazwę systemu korzeniowego przedstawionego na rysunku. 

..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 27. (2 p.) 
I. Podaj nazwę choroby człowieka, którą opisano poniżej.  
 
„Jest to bakteryjna choroba, której towarzyszy suchy kaszel, spadek masy ciała, gorączka, 
zmęczenie i brak apetytu. Długotrwały kaszel może uszkadzać pęcherzyki płucne, dlatego 
leczenie tej choroby powinno odbywać się w szpitalu”. 
 
Jest to: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Profilaktyka tej choroby to 

A. unikanie zbyt zimnych potraw. 
B. stosowanie odpowiednich antybiotyków. 
C. szczepienia ochronne i unikanie kontaktu z osobami chorymi. 
D. niepalenie papierosów i przebywanie w domu.  
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Zadanie 28. (4 p.) 
I. Przyporządkuj podane cechy budowy do właściwych gatunków stawonogów. 
   Wpisz numery 1-6 w odpowiednie kolumny tabeli. 
 

1. Ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok. 
2. Dwie pary czułków na głowotułowiu. 
3. Dwie pary odnóży gębowych: szczękoczułki i nogogłaszczki. 
4. Cztery pary odnóży krocznych. 
5. Para oczu złożonych. 
6. Na końcu ciała płaski wachlarz. 

 

Rak stawowy Pasikonik zielony Tygrzyk paskowany 
   
 

II. Podaj nazwę aparatu gębowego owada przedstawionego na poniższym rysunku. 

 
III. Przyporządkuj podanym przykładom owadów (A-C) odpowiednie rodzaje skrzydeł (1-4).  
 

A. Ważka czteroplamka 1. jedna para skrzydeł błoniastych i jedna para pokrywowych 
B. Biedronka siedmiokropka 2. dwie pary sztywnych skrzydeł pokrywowych 
C. Paź królowej 3. dwie pary błoniastych skrzydeł podobnych do siebie 
  4. dwie pary skrzydeł pokrytych drobnymi łuskami 
 

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

Zadanie 29. (2 p.) 
Podane poniżej przykłady oddziaływań układu nerwowego wpisz do odpowiednich kolumn 
w tabeli.  
 

powoduje zwężanie się źrenicy oka, zmniejsza szybkość pracy większości narządów, 
uaktywnia się w sytuacji zagrożenia, spowalnia pracę serca, podnosi ciśnienie krwi, 

przyspiesza przemianę materii w komórkach 
 

Układ współczulny Układ przywspółczulny 
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Zadanie 30. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących układu wydalniczego człowieka, wpisując 
znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – fałsz). 

 
Zdanie P F 

W skład ciałka nerkowego wchodzą: kłębuszek 
nerkowy i torebka kłębuszka.  

  

Miedniczka nerkowa leżąca we wgłębieniu nerki 
bierze udział w odprowadzaniu moczu. 

  

Kora nerki składa się głównie z licznych ciałek 
nerkowych.  

  

Drugi etap powstawania moczu, czyli filtracja krwi, 
prowadzi do wytworzenia moczu pierwotnego. 

  

 
Zadanie 31. (2 p.) 
Przyporządkuj wybranym narządom układu rozrodczego człowieka (A-F) ich właściwe funkcje 
(1-7). 

A. macica 1. Miejsce zapłodnienia komórki jajowej. 
B. nasieniowody 2. Magazynowanie dojrzałych plemników. 
C. jądra 3. Powstaje tu komórka jajowa. 
D. jajowód 4. Produkcja męskich hormonów płciowych. 
E. najądrza 5. Miejsce rozwoju zarodka i płodu. 
F. jajniki 6. Umożliwia wprowadzenie nasienia do dróg rodnych kobiety. 
               7. Transport plemników do cewki moczowej. 

 
A - …………, B - …………, C - …………, D - …………, E - …………, F - …………. 

 
Zadanie 32. (3 p.) 
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny wymienione poniżej nazwy roślin.  
 

jodła pospolita, skrzyp leśny, pióropusznik strusi, modrzew europejski, płonnik pospolity, 
widłoząb miotlasty, widłak jałowcowaty, kosodrzewina, torfowiec błotny 

 
 

Mszaki Paprotniki Rośliny nagonasienne 
   

   

   

 
  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ REJONOWY 

10 z 10 

Brudnopis (nie jest oceniany) 


