
 

X 

 

 Kod ucznia Liczba punktów 
 
 

 

 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 13.04.2021 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.)   
Bakterie o kształcie laseczek powodują u człowieka 
A. WZW typu C. B. tężec. C. świnkę. D. AIDS. 
 
Zadanie 2. (1 p.)      
Obecność nogogłaszczek i szczękoczułków występuje w budowie 
A. langusty pospolitej. 
B. turkucia podjadka. 

C. tygrzyka paskowanego. 
D. omułka jadalnego. 

 
Zadanie 3. (1 p.)    
Narządami analogicznymi są 
A. skrzydło nietoperza i skrzydło bociana. 
B. płetwa delfina i kończyna przednia żyrafy.     
C. kończyna przednia psa i kończyna przednia lisa. 
D. skrzydło motyla i skrzydło wrony. 
 
Zadanie 4. (1 p.)    
Ślimakiem pozbawionym muszli jest wszystkożerny 
A. pomrów błękitny. B. zatoczek rogowy. C. wstężyk gajowy. D. świdrzyk lśniący. 
 
Zadanie 5. (1 p.)     
Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie przedstawicieli stawonogów. 
A. Stonoga murowa, kleszcz pastwiskowy, modliszka zwyczajna.  
B. Skorpion cesarski, kałamarnica olbrzymia, pąkla bałtycka. 
C. Kosarz pospolity, krab wełnistoręki, szczeżuja pospolita. 
D. Rak szlachetny, błotniarka stawowa, oczlik zwyczajny. 
 
Zadanie 6. (1 p.)     
Obecność chitynowej ściany komórkowej jest charakterystyczna dla 
A. poziomki pospolitej. 
B. raka stawowego. 

C. wypławka białego. 
D. koźlarza dębowego. 

 
Zadanie 7. (1 p.)      
Salamandra plamista, w odróżnieniu od jaszczurki zwinki 
A. posiada ogon.  
B. wytwarza jad. 

C. składa jaja na lądzie.   
D. wykształca błony płodowe. 

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Mutacja w genie odpowiedzialnym za syntezę enzymu trawiennego produkowanego przez 
śliniankę przyuszną wpłynie negatywnie na proces rozkładu 
A. tłuszczów. 
B. białek.  

C. wielocukrów. 
D. kwasów nukleinowych. 

 
Zadanie 9. (1 p.)       
Spośród wymienionych cech kręgowców, cechą charakterystyczną dla płazów jest 
A. obecność gruczołów śluzowych w skórze. 
B. oddychanie rurkowatymi płucami. 

C. rozwój prosty. 
D. posiadanie błon płodowych. 
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Zadanie 10. (1 p.)    
Zaznacz zestaw, w którym wymieniono choroby człowieka powodowane przez robaki 
pasożytnicze. 
A. Salmonelloza, malaria, śpiączka afrykańska, trąd. 
B. Lamblioza, cholera, różyczka, angina. 
C. Włośnica, owsica, tasiemczyca, glistnica. 
D. Wścieklizna, malaria, toksoplazmoza, czerwonka. 
 
Zadanie 11. (1 p.)   
Elementami ucha środkowego człowieka są: 
A. narząd ślimakowy i kanały półkoliste.   
B. małżowina uszna i przewód słuchowy.  
C. nerw przedsionkowo-ślimakowy i strzemiączko.  
D. kosteczki słuchowe, błona bębenkowa i trąbka słuchowa.  
 
Zadanie 12. (1 p.)  
Cechami recesywnymi u człowieka są: 
A. odstające uszy i piegi. 
B. kręcone i ciemne włosy. 

C. policzki bez dołków i jasne włosy. 
D. jasne oczy i dołki w policzkach. 

 
Zadanie 13. (1 p.)     
Chorobą jednogenową nie jest 
A. mukowiscydoza. 
B. pląsawica Huntigtona. 

C. zespół Downa. 
D. albinizm. 

 
Zadanie 14. (1 p.)     
Zjadając warzywa strączkowe, nabiał oraz chude mięso dostarczamy naszemu organizmowi 
przede wszystkim 
A. tłuszczów. B. białek. C. cukrów złożonych. D. witamin. 
 
Zadanie 15. (1 p.)    
Makroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych 
i nerwowych oraz w krzepnięciu krwi jest 
A. węgiel. B. wapń. C. azot. D. siarka. 
 
Zadanie 16. (1 p.)     
Poniższy rysunek przedstawia budowę kwiatu obupłciowego.  

 
Literą D oznaczono element budowy, którego funkcją jest 
A. wabienie owadów zapylających. 
B. ochrona pręcików. 

C. wykształcanie zalążków. 
D. produkcja komórek plemnikowych. 
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Zadanie 17. (1 p.)               
„Po przeprowadzonej obserwacji stada żubrów części Puszczy Białowieskiej podano, że stado 

tworzy 350 osobników, 106 samców, 244 samice, w tym 53 młode. Liczba cieląt w danym 
sezonie wynikała z naturalnego cyklu urodzeń tych zwierząt.” 

 
Na podstawie powyższych informacji nie można określić w tej populacji 
A. liczebności. B. zagęszczenia. C. struktury płci. D. rozrodczości. 
 
Zadanie 18. (1 p.)                  
Białkiem, którego rolą jest magazynowanie tlenu w komórkach mięśni człowieka jest 
A. fibrynogen. B. hemoglobina.  C. pepsyna. D. mioglobina. 
 
Zadanie 19. (1 p.)    
Zmienność wśród przedstawicieli jednej populacji, którą może być różna barwa osobników 
to różnorodność 
A. genetyczna. B. ekosystemowa. C. gatunkowa. D. biocenotyczna. 
 
Zadanie 20. (1 p.)       
Duże ciepło właściwe wody 
A. pozwala niewielkim owadom utrzymać się na jej powierzchni. 
B. powoduje jej parowanie ze skóry i chłodzenie organizmu. 
C. zapewnia organizmom wodnym względnie stałą temperaturę środowiska. 
D. umożliwia przebieg reakcji chemicznych i transport substancji odżywczych. 
 
Zadanie 21. (2 p.)     
Wpisz we właściwe miejsca w tabeli podane poniżej przykłady linii obrony organizmu.  

limfocyty T, makrofagi, kichanie, limfocyty B,  
skóra, substancje wzmacniające reakcję obronną 

Pierwsza linia obrony Druga linia obrony Trzecia linia obrony 
 
 

  
 

   
 

 
Zadanie 22. (4 p.)      
Rysunki przedstawiają dowody ewolucyjne.  

                                             
1. 2. 3. 
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I. Wpisz odpowiednie cyfry we właściwe miejsca w tabeli. 

skamieniałość relikt forma pośrednia 
   

 
 
II. Nazwij rodzaj przedstawionych powyżej dowodów ewolucyjnych. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
III. Ichtiostega posiadała cechy: 
A. płazów i gadów. B. ryb i płazów. C. gadów i ptaków. D. gadów i ssaków. 
 
IV. Narządami szczątkowymi u człowieka nie są     
A. zęby mądrości. 
B. mięśnie poruszające małżowiną uszną. 

C. pęcherzyk żółciowy. 
D. kość ogonowa. 

 
Zadanie 23. (2 p.)        
Wpisz do tabeli właściwe oznaczenia literowe produktów, które człowiek pozyskuje 
z wykorzystaniem wskazanych poniżej organizmów. 

A. produkcja jogurtów  
B. wypiek ciasta na pizzę 
C. produkcja sianokiszonek w rolnictwie     
D. kiszone ogórki  
E. produkcja wina  
F. otrzymywanie penicyliny 

 
drożdże grzyb pędzlak pałeczki kwasu mlekowego 

   
 

 
Zadanie 24. (2 p.)    
Do każdej wymienionej choroby (A-F) dobierz nazwę witaminy (1-7), której brak lub niedobór 
wywołuje daną chorobę. Wpisz rozwiązania we wskazanych miejscach. 

A. szkorbut 

B. problemy z krzepnięciem krwi 

C. ślepota zmierzchowa 

D. drgawki, nadmierna pobudliwość 

E. niedokrwistość i zaburzenia wzrostu 

F. krzywica 

1. witamina D 

2. witamina C 

3. witamina B12  

4. witamina K  

5. witamina A 

6. witamina B6 

7. witamina E 

 
A - …………, B - …………, C - …………, D - …………, E - …………, F - …………, 
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Zadanie 25. (2 p.)     
Do każdego podziału komórki przyporządkuj właściwe opisy, wpisując do tabeli odpowiednie 
cyfry (1-6).  

1. Powstawanie plemników i komórek jajowych u kota. 
2. Komórki potomne mają taką samą liczbę chromosomów jak komórka macierzysta. 
3. Tworzenie nowych komórek naskórka u człowieka. 
4. Komórki potomne mają o połowę mniejszą liczbę chromosomów niż komórka macierzysta. 
5. Podczas tego procesu dochodzi do rekombinacji genetycznej. 
6. Tworzenie nowych krwinek w organizmie człowieka. 

MITOZA MEJOZA 
 
 

 

 
Zadanie 26. (3 p.)     
I. W skład ośrodkowego układu nerwowego człowieka oprócz mózgowia wchodzi również 
A. pień mózgu. B. móżdżek. C. kora mózgu. D. rdzeń kręgowy. 
 
II. Rysunek przedstawia mózgowie człowieka. 
Struktura oznaczona na rysunku literą X odpowiada za 
A. utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała. 
B. regulowanie siły skurczów mięśni i równowagę. 
C. pracę serca i regulację ciśnienia krwi. 
D. trawienie i oddychanie. 
 
III. Informacja o oglądanym przedmiocie kierowana jest za pośrednictwem nerwu 
wzrokowego do płata 
A. ciemieniowego mózgu. 
B. czołowego mózgu. 

C. skroniowego mózgu. 
D. potylicznego mózgu. 

 
Zadanie 27. (2 p.)    
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących pojęć genetycznych są prawdziwe, 
a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „+” w odpowiedniej kolumnie tabeli 
(P – prawda, F – fałsz). 
 

Informacja dotycząca pojęć genetycznych P F 

Chromosomy homologiczne mają taką samą wielkość, kształt i zawarte 
w nich geny są odpowiedzialne za te same cechy. 

  

Komórka haploidalna zawiera w jądrze komórkowym pojedynczy zestaw 
chromosomów. 

  

Genotyp to zespół wszystkich genów organizmu. 
  

Heterozygota to osobnik mający dwa jednakowe allele jednego genu. 
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Zadanie 28. (3 p.)     
Poniżej przedstawiono wyniki badań moczu trzech osób. 
 

Parametry Pacjent 1. Pacjent 2. Pacjent 3. 
Glukoza brak brak obecna 
Barwa żółta żółta żółta 
Odczyn kwaśny kwaśny kwaśny 
Erytrocyty nieliczne brak brak 
Leukocyty liczne brak brak 
Białko 300 mg/l brak brak 
Obecność bakterii liczne brak brak 
Ciała ketonowe nieobecne nieobecne obecne 

I. Wskaż pacjenta, u którego rozpoznano cukrzycę oraz podaj jeden parametr z wyników 
moczu tego pacjenta, który może świadczyć o tej chorobie. 

 
Pacjent ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Parametr ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. Który z wyżej wymienionych parametrów w wynikach moczu może wskazywać 

na zakażenie dróg moczowych u człowieka?  
 

…………………………………………………………………………………………………...  
 
Zadanie 29. (3 p.)      
Schemat przedstawia budowę 
skóry człowieka.  

 
I. Nazwij elementy skóry 

oznaczone na schemacie 
literami A i B. 

 
A - …………………………………………… 
 
B - ……………………………………………. 
 
II. Zaznacz błędną informację dotyczącą skóry człowieka. 
A. Wytworami naskórka są m.in.: włosy i paznokcie. 
B. Rogowa warstwa naskórka składa się z płaskich i żywych komórek nabłonka. 
C. Barwa skóry zależy od ilości zawartej w niej melaniny. 
D. Warstwa podskórna chroni organizm przed zimnem i urazami. 
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Zadanie 30. (2 p.)     
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących układu szkieletowego człowieka są 
prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „+” w odpowiedniej 
kolumnie tabeli (P – prawda, F – fałsz). 

 
Informacja dotycząca układu szkieletowego P F 

Przykładem chrząstkozrostów są szwy w mózgoczaszce.   

W tkance kostnej osoby chorej na osteoporozę występują liczne ubytki.   

Szpik kostny to galaretowata substancja znajdująca się w jamie stawowej.   

W stawie biodrowym główka ma kształt kuli, a panewka jest wklęsła.   

 
Zadanie 31. (2 p.)      
Mężczyzna chorujący na fenyloketonurię ma dzieci z kobietą, która jest nosicielką tej 
choroby. 

Rozwiąż odpowiednią krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie ustal, jaki % potomstwa tej 
pary będzie chory na tę chorobę, wiedząc że jest ona wywołana allelem a i ujawnia się 
jedynie u homozygot recesywnych. 

P:   …………………     X       …………………… 
                             ♀                 ♂ 
F1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Zadanie 32. (4 p.)    
I. Uzupełnij tabelę dotyczącą grup krwi u człowieka, wpisując poniższe określenia we 

właściwe miejsca w tabeli. 

antygen B, przeciwciało anty – A, brak przeciwciał, brak antygenów, antygen A, 
przeciwciała anty – A i anty – B, przeciwciało anty – B, antygen A i B 

Grupa krwi Rodzaj antygenu Przeciwciała w osoczu krwi 

A 
  

B 
  

O 
  

AB   
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II. Niewłaściwym zachowaniem, które może przyczynić się do nadciśnienia tętniczego będzie 
A. prowadzenie aktywnego trybu życia. 
B. nadmierne solenie potraw.  

C. unikanie alkoholu. 
D. regularne mierzenie ciśnienia krwi. 

 
Zadanie 33. (3 p.)   
I. Uzupełnij tabelkę, wpisując we właściwe miejsca poniżej podane przykłady różnych form 
ochrony przyrody w Polsce. 

dąb Bartek, orzeł bielik, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, wąż Eskulapa, 
Jaskinia Łokietka, rezerwat Jeziora Łuknajno 

Ochrona gatunkowa 
ścisła Ochrona obszarowa Ochrona 

indywidualna 
   

 
II. Przykładem pozytywnego wpływu człowieka na różnorodność biologiczną jest 
A. stosowanie monokultur leśnych. 
B. tworzenie korytarzy ekologicznych. 

C. używanie freonów w aerozolach. 
D. osuszanie terenów podmokłych. 

 
Zadanie 34. (1 p.)    
Fosfolipidy to lipidy złożone. Rysunek przedstawia 
schemat budowy dwuwarstwy fosfolipidowej błony 
komórki. 
 
Z podanych wyrażeń wybierz i wpisz w wyznaczonym 
miejscu określenie, które poprawnie uzupełnia zdanie. 

hydrofilowy ogon, hydrofilową głowę, hydrofobowy ogon, 
hydrofobową głowę 

Literą A zaznaczono ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 35. (3 p.)     
Do podanych poniżej przykładów organizmów dopisz odpowiednią nazwę zależności 
występującej pomiędzy nimi, wybierając ją spośród poniżej wymienionych:  

komensalizm, pasożytnictwo, protokooperacja, symbioza, konkurencja 

 Chaber bławatek wydzielający związki hamujące rozwój zbóż  ……………………….......…… 

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

 Bąkojad żółtodzioby wyjadający kleszcze ze skóry nosorożca  ….................................. 
 Podnawka przyczepiona do ciała rekina  ..……………..................... 
 Łuskiewnik różowy pobierający substancje organiczne z drzew  ……............................... 
 Koźlarz czerwony współżyjący z korzeniami brzozy  .…................................. 
 Hiena zjadająca resztki zdobyczy upolowanej przez lwa  ……............................... 
 Krab pustelnik i transportowany przez niego ukwiał  ………............................. 
 Bakterie brodawkowe żyjące na korzeniach roślin motylkowatych  ……………....................... 
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Zadanie 36. (2 p.)         
I. Wpisz podane poniżej przystosowania roślin do rozsiewania nasion i owoców we właściwe 
miejsca tabeli. 

owoce pokryte drobnymi haczykami, możliwość unoszenia się owoców na wodzie,  
mięsiste i smaczne owoce, wydłużony i płaski aparat lotny 

Nazwa rośliny Przystosowanie do rozsiewania 

jarząb pospolity (jarzębina) 
 

łopian większy 
 

klon zwyczajny 
 

palma kokosowa 
 

 
II. Do rozmnażania wegetatywnego można wykorzystać 
A. nasiona pietruszki.  B. kwiaty stokrotki. C. ciernie kaktusa. D. kłącza imbiru. 

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 


