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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
STOPIEŃ REJONOWY – 1.02.2021 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 36 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. 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Przykładem grzybów, które mogą oddychać beztlenowo są 
A. hubiaki. B. drożdże. C. pieczarki. D. borowiki.  
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Nerki  zdrowego człowieka odpowiadają za
A. odprowadzanie moczu do pęcherza. 
B. magazynowanie moczu. 

C. wytwarzanie moczu.  
D. usuwanie moczu na zewnątrz ciała. 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Choroby skóry i złe widzenie o zmroku to między innymi objawy niedoboru 
A. witaminy D. B. witaminy A. C. witaminy K. D. witaminy C. 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Cudzożywną, ale przyjazną człowiekowi bakterią żyjącą w jego jelicie jest   
A. pałeczka salmonelli.    C. pałeczka okrężnicy. 
B. bakteria brodawkowa.    D. laseczka tężca. 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Białkiem umożliwiającym ruch mięśni jest
A. pepsyna. B. rodopsyna. C. keratyna. D. miozyna. 
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Cechą charakterystyczną wirusów jest miedzy innymi   
A. prosta budowa komórkowa. 
B. rozmnażanie przez podział. 

C. oddychanie tlenowe lub beztlenowe. 
D. posiadanie kwasu nukleinowego. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Wiewiórka pospolita i wiewiórka szara na pewno nie należą do tego samego
A. gatunku. B. typu. C. rodzaju. D. rzędu. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Podczas wymiany gazowej w tkankach zdrowego człowieka   
A. stężenie tlenu jest wyższe w komórkach, niż we krwi. 
B. dwutlenek węgla przenika z komórek do osocza krwi. 
C. tlen przenika z komórek do osocza krwi. 
D. Stężenie dwutlenku węgla jest wyższe we krwi, niż w komórkach. 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie przedstawicieli skorupiaków. 
A. Rozwielitka pchłowata, tygrzyk paskowany i rak szlachetny. 
B. Skorpion włoski, krab wełnistoręki i homar amerykański. 
C. Langusta różnobarwna, krewetka północna i kosarz pospolity. 
D. Kryl antarktyczny, stonoga murowa i pąkla bałtycka. 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Okulary z soczewkami dwuwklęsłymi korygują 
A. dalekowzroczność.    C. krótkowzroczność.  
B. astygmatyzm.    D. jaskrę. 
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Zadanie 11. (1 p.) 
Do roli okostnej, błony pokrywającej kość, na pewno nie należy
A. regeneracja kości po złamaniu.  C. wytwarzanie komórek krwi. 
B. odżywianie kości.    D. unerwianie kości. 
 
Zadanie 12. (1 p.)  
Stałocieplnym kręgowcem posiadającym rurkowate płuca z workami powietrznymi jest
A. dziobak australijski.   C. ryjówka aksamitna. 
B. płetwal błękitny.    D. kawka zwyczajna. 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
W przypadku niedoboru wody w organizmie zdrowego człowieka 
A. zwiększa się objętość wydalanego moczu.  
B. następuje intensywne pocenie. 
C. zmniejsza się potrzeba przyjmowania płynów. 
D. zwiększa się odzyskiwanie wody w nerkach. 
 
Zadanie 14. (1 p.) 
Pierwiastkiem umożliwiającym transport tlenu przez hemoglobinę jest 
A. jod.  B. żelazo. C. magnez. D. wodór. 
 
Zadanie 15. (1 p.) 
Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania toksoplazmozie jest 
A. unikanie surowego i niedogotowanego mięsa. 
B. stosowanie środków odstraszających komary. 
C. szczepienie. 
D. noszenie ochronnej odzieży. 
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Nadmierna lordoza objawia się 
A. bocznym skrzywieniem kręgosłupa.   
B. wygięciem kręgosłupa do tyłu w części piersiowej.  
C. wygięciem kręgosłupa do przodu w części lędźwiowej.  
D. zmianą kształtu kości kończyn i żeber.  
 
Zadanie 17. (1 p.) 
Trawienie tłuszczów w organizmie człowieka odbywa się głównie w 
A. jelicie grubym.  
B. jamie ustnej.  
C. żołądku. 
D. jelicie cienkim. 
 
 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021 – STOPIEŃ REJONOWY 
 

4 z 12 
 

Zadanie 18. (1 p.) 
Bezpośrednim przystosowaniem pijawki do pasożytnictwa jest obecność w jej budowie 
A. licznych szczecinek. C. czułków na głowie. 
B. przyssawek. D. śluzu na ciele.  
 
Zadanie 19. (1 p.) 
Ciało podzielone na głowę, nogę i worek trzewiowy występuje w budowie 
A. omułka jadalnego. C. marszczelca pierścieniowego. 
B. zatoczka rogowego. D. jedwabnika morwowego. 
 
Zadanie 20. (1 p.) 
Podstawowym działaniem profilaktycznym chroniącym przed czerniakiem złośliwym jest 
A. unikanie zbyt długiego przebywania na słońcu. 
B. przestrzeganie higieny skóry. 
C. stosowanie kosmetyków rozjaśniających skórę. 
D. izolowanie się od osób chorych na czerniaka. 
 
Zadanie 21. (3 p.) 
Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego ściśle wiąże się z umożliwieniem 
kobiecie urodzenia dziecka. 
 
I) Wpisz w wykropkowane miejsce nazwę narządu rozrodczego żeńskiego, który 
odpowiada podanej niżej funkcji. Każdy z narządów oznaczono strzałką. 
 
miejsce rozwoju zarodka i płodu - …………….      miejsce produkcji komórek jajowych - ………….. 
miejsce zapłodnienia - ………………….                    miejsce wprowadzenia nasienia - ………………….. 

 

                                                             
                                                                          

II) Uporządkuj kolejność faz cyklu miesiączkowego kobiety (1-7) wpisując brakujące cyfry 
we właściwej kolejności do tabeli. 

1. Krwawienie miesiączkowe. 
2. Powstanie ciałka żółtego produkującego progesteron. 
3. Spadek poziomu hormonów i złuszczanie się błony śluzowej macicy. 
4. Owulacja. 
5. Rozpoczęcie dojrzewania pęcherzyka jajnikowego. 
6. Obumarcie ciałka żółtego i niezapłodnionej komórki jajowej. 
7. Dojrzewanie komórki jajowej i stopniowa odbudowa błony śluzowej macicy. 

 
1 
 

 7     
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Zadanie 22. (4 p.) 
Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ wybranego czynnika na 
intensywność procesu fotosyntezy w rosnącej rzodkiewce. 
 

 

 
 
I) Zaznacz prawidłowo sformułowany problem badawczy do powyższego doświadczenia. 
A. Czy temperatura 24° C wpływa na intensywność fotosyntezy? 
B. Wpływ światła na intensywność fotosyntezy. 
C. Wpływ wody na intensywność fotosyntezy. 
D. Czy obecność tlenu wpływa na intensywność fotosyntezy? 

 
II) Sformułuj hipotezę do przedstawionego doświadczenia. 

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

 
III) Czym powinna różnić się próba badawcza od próby kontrolnej doświadczenia, którego 
celem byłoby sprawdzenie, czy intensywne podlewanie rośliny przyspiesza jej wzrost? 
 
A. Próba badawcza:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
B. Próba kontrolna:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 23. (1 p.) 
Wymienione poniżej wyrażenia wpisz we właściwe miejsca tak, by przedstawić substraty 
 i produkty procesu fotosyntezy. 
 

tlen, woda, dwutlenek węgla, substancje pokarmowe 
 

 
 
……………………………… + …………………………….. → ……………………………… + ………………………….. 
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Zadanie 24. (1 p.) 
Przeczytaj poniższy tekst. 
„Caenorhabditis elegans to gatunek nicienia glebowego, który już od 1900 roku był 
wykorzystywany jako obiekt badań embriologicznych*. Cykl rozwojowy tego nicienia trwa w 
temperaturze pokojowej około 2 dni. Jego ciało jest przezroczyste, co ułatwia obserwowanie 
pod mikroskopem świetlnym. Pożywienie stanowią łatwo dostępne bakterie Escherichia coli. 
Dzięki badaniom nad tym nicieniem wyjaśniono mechanizm apoptozy czyli programowanej 
śmierci komórki. Za to odkrycie jego autorzy otrzymali w 2002 roku Nagrodę Nobla.” 

„Biologia 1”, Dawid Kaczmarek, Marek Pengal, podręcznik  
dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Operon 2012 r. 

*embriologia to nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów 
 
Na podstawie tekstu można stwierdzić, że 
A. Caenorhabditis elegans należy do tej samej grupy zwierząt co tasiemiec uzbrojony. 
B. obecność przezroczystego ciała ułatwia robakowi pasożytowanie na bakteriach. 
C. cykl rozwojowy tego nicienia trwa w glebie krócej o 1 dzień. 
D. dzięki badaniom nad Caenorhabditis elegans opisano programowaną śmierć komórki. 

 
Zadanie 25. (2 p.) 
Rysunki przedstawiają ciało tasiemca nieuzbrojonego oraz jego główkę (bez zachowania 
proporcji wielkości). 
 

                    
 
I) Z podanych poniżej wyrażeń wybierz i podkreśl 3 wyrażenia, które wykazują związek 
budowy i czynności życiowych tasiemca nieuzbrojonego z jego pasożytniczym trybem życia. 
 

przyssawki, nabłonek chroniący przed enzymami trawiennymi jelita człowieka, 
haczyki, konieczność znalezienia partnera do rozrodu, wydłużone płaskie ciało, 

oczy, ciało zwężone na końcach 
 

II) Zaznacz poprawną informację o robakach i powodowanych przez nie chorobach. 
A. Zjadając surowe mięso dzika zarazimy się owsicą. 
B. Larwy glisty ludzkiej wędrują przez liczne narządy ciała człowieka. 
C. Wszystkie płazińce to groźne pasożyty. 
D. Włośnica to niebezpieczna choroba, której można uniknąć myjąc dokładnie spożywane 
warzywa i owoce. 
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Zadanie 26. (2 p.) 
Na podstawie zamieszczonego rysunku zaznacz właściwe dokończenia zdań. 
 
I) Rysunek przedstawia tkankę roślinną  

                                                   
A. miękiszową. 
B. przewodzącą. 
C. okrywającą. 
D. wzmacniającą. 
 
II) Tkanka ta 
A. odpowiada za transport wody i soli mineralnych. 
B. zabezpiecza roślinę przed utratą wody. 
C. umożliwia przyrost na długość. 
D. chroni przed złamaniem i rozerwaniem. 
 
Zadanie 27. (3 p.) 
Przedstawione poniżej rysunki prezentują przedstawicieli: mchów, paprotników i roślin 
nagonasiennych Polski.  
I) Wpisz oznaczenia rysunków (A-F) we właściwe miejsca tabeli. (Pamiętaj, że rysunki nie 
pokazują rzeczywistych proporcji w wielkości tych roślin). 
 
 

A.                       B.                            C.                   D.                         E.                   F. 

              
     
 

Mchy Paprotniki Nagonasienne 
   

 
II) Podaj symbole tych roślin (A-F), u których liście mają postać sztywnych igieł. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 28. (2 p.) 
Połącz przykłady roślin (A-F) z przekształceniem organu, który u tej rośliny występuje (1-7). 
 

A. cebula 

B. kukurydza 

C. winorośl  

D. dzbanecznik 

E. imbir 

F. bluszcz 

1. korzeń podporowy 

2. liść czepny 

3. liść pułapkowy 

4. korzeń czepny 

5. liść spichrzowy 

6. łodyga czepna 

7. łodyga podziemna typu kłącze 
 

A - …………, B - …………, C - …………, D - …………, E - …………, F - ………… 
 
Zadanie 29. (2 p.) 
Przy każdej z poniższych informacji dotyczących narządów zmysłów człowieka zaznacz czy 
jest ona prawdziwa, czy fałszywa. Wpisz znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda,  
F – fałsz). 

 
Informacja dotycząca narządów zmysłów P F 

Czopki to receptory wrażliwe na ruch, które 
odpowiadają za widzenie w słabym oświetleniu. 

  

Najbardziej zewnętrzną błoną gałki ocznej jest 
naczyniówka, dostarczająca tlen i substancje odżywcze. 

  

Drgania kosteczek słuchowych ucha wewnętrznego są 
przekazywane do ślimaka. 

  

Kanały półkoliste są narządem równowagi 
rejestrującym zmiany położenia ciała. 

  

 
Zadanie 30. (2 p.) 
Połącz przykłady hormonów (A-F) z rolą, jaką one pełnią w organizmie człowieka (1-7). 
 

A. Insulina 

B. Progesteron 

C. Tyroksyna 

D. Hormon wzrostu 

E. Glukagon 

F. Adrenalina 

1. reguluje przemianę materii. 

2. powoduje uwalnianie glukozy z wątroby do krwi. 

3. umożliwia rozwój zarodka i płodu. 

4. przyspiesza pracę serca i wentylację płuc. 

5. odpowiada za powstanie męskich cech płciowych. 

6. obniża poziom cukru we krwi. 

7. pobudza podziały komórek. 
 

 
A - …………, B - …………, C - …………, D - …………, E - …………, F - ………… 
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Zadanie 31. (5 p.) 
Rysunek przedstawia schemat łuku odruchowego. 
I) Nazwij brakujące cztery elementy budowy łuku odruchowego. 

 
 

II) Wymienione przykłady odruchów wpisz we właściwe miejsca tabeli. 
zwyczaj mycia zębów, odruch kolanowy, kichanie, kierowanie samochodem, 

mówienie w obcym języku, odruch Babińskiego, odruch witania się, 
wydzielanie śliny podczas przeżuwania 

 
Odruchy bezwarunkowe Odruchy warunkowe 

  

 
 
Zadanie 32. (2 p.) 
Usuwanie z organizmu zdrowego człowieka zbędnych substancji odbywa się za pomocą 
różnych dróg wydalania, do których należą: układ moczowy, układ oddechowy i skóra. 
 
I) Wpisz wymienione powyżej drogi wydalania we właściwe miejsca tabeli. 

 
Wydalane substancje Drogi wydalania 

Głównie dwutlenek węgla i woda.  

Głównie mocznik i woda z solami 
mineralnymi oraz substancje trujące. 

 

Głównie nadmiar wody i soli 
mineralnych, niewiele mocznika. 
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II) Przeczytaj opis choroby układu moczowego i podaj jej nazwę. 
„Przyczyną tej choroby jest najczęściej picie zbyt małych ilości płynów, co może prowadzić do 
gromadzenia się w nerkach osadów z soli mineralnych. Choroba objawia się napadami 
ostrego bólu w okolicy nerek, bólu przy oddawaniu moczu i wymiotami. W leczeniu często 
stosuje się ultradźwięki.” 
 
Nazwa choroby …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 33. (2 p.) 
Zaznacz przy każdej informacji dotyczącej układu odpornościowego człowieka czy jest ona 
prawdziwa, czy fałszywa. Wpisz znak „+” w odpowiedniej rubryce tabeli (P – prawda, F – 
fałsz). 

 
Zdanie P F 

Podstawową rolą grasicy jest magazynowanie elementów 
morfotycznych krwi. 

  

Otrzymanie przeciwciał z mlekiem matki jest przykładem 
nabycia odporności biernej naturalnej. 

  

Szczepienia ludzi to podstawowa metoda leczenia chorych na 
choroby bakteryjne lub wirusowe. 

  

Alergia jest nadmierną reakcją układu odpornościowego na 
nieszkodliwą, łagodną substancję. 

  

 
Zadanie 34. (3 p.) 
I) Zaznacz cechę budowy ryb, która nie jest przystosowaniem do jej sprawnego poruszania 
się w wodzie. 
A. Pokrycie ciała śluzem. 
B. Sztywne połączenie głowy z tułowiem. 
C. Boczne spłaszczenie ciała. 
D. Występowanie ruchomych pokryw skrzelowych. 
 
II) Jaja ryb nazywamy 
A. skrzekiem.  B. mleczkiem.  C. ikrą.  D. żółtkiem. 
 
III) Zaznacz odpowiedź błędnie opisującą znaczenie ryb dla człowieka. 
A. Większość ryb uznaje się za niebezpieczne dla ludzi. 
B. Mięso ryb jest cennym źródłem witamin i soli mineralnych. 
C. Niektóre gatunki ryb są wykorzystane jako wskaźniki czystości wód. 
D. Z ryb produkuje się żelatynę i mączkę rybną. 
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Zadanie 35. (4 p.) 
I) Podane cechy płazów i gadów wpisz we właściwe miejsca tabeli.  
 

płuca gąbczaste, brak błon płodowych, sucha skóra, rozwój złożony,  
płuca o kształcie worków, skrzela u kijanki, brak postaci larwy, obecność błon płodowych 

 
 

Cechy budowy płazów Cechy budowy gadów 
  

 
II) Przedstawicielem gadów jest 
A. rzekotka drzewna. 
B. salamandra plamista. 
C. gekon zielony. 
D. grzebiuszka ziemna. 
 
Zadanie 36. (2 p.) 
Naczynia krwionośne różnią się budową, wielkością i rolą, jaką pełnią. 
I) Wpisz wymienione nazwy naczyń krwionośnych: tętnice, żyły, naczynia włosowate we 
właściwe miejsca w tabeli. 

 
Nazwa 
naczynia …………………………………. ……………………………. …………………………….. 

Opis 
budowy 

i roli 
naczynia 

brak zastawek obecność zastawek brak zastawek 

w ścianie cienki 
śródbłonek 

ściana zbudowana 
z 3 warstw 

ściana zbudowana 
z 3 warstw 

umożliwiają wymianę 
substancji między 
krwią a tkankami 

płynie nimi krew do 
serca 

płynie nimi krew 
z serca 

 
II) Przegroda między prawą, a lewą częścią serca zabezpiecza przed 
A. wnikaniem drobnoustrojów do serca. 
B. mieszaniem się krwi utlenowanej z odtlenowaną. 
C. zmianą kolejności faz w cyklu pracy serca. 
D. powstaniem miażdżycy w naczyniach włosowatych. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


