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WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 19.10.2021 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 31 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.) 
Jednym z pierwiastków występujących w organizmie człowieka jest 
A. celuloza. B. woda. C. wodór. D. skrobia. 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Te związki chemiczne występują we włosach, paznokciach i piórach zwierząt. Umożliwiają 
przebieg wszystkich procesów w organizmie. Są niezbędne w trawieniu pokarmu, powodują 
ruch komórek mięśniowych, transportują substancje, a nawet unieszkodliwiają drobnoustroje 
chorobotwórcze. 
 
Opis dotyczy 
A. tłuszczów. B. białek. C. cukrów. D. soli mineralnych. 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
Elementem budowy występującym zarówno w komórce bakteryjnej jak i roślinnej jest  
A. mitochondrium. 
B. chloroplast. 

C. cytozol. 
D. jądro komórkowe. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Na rysunku przedstawiono schematycznie budowę 
komórki zwierzęcej.  
 
Element budowy komórki oznaczony cyfrą 1  
A. przeprowadza proces fotosyntezy. 
B. gromadzi wodę.  
C. przeprowadza oddychanie komórkowe.  
D. kieruje procesami zachodzącymi w komórce. 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Na intensywność procesu fotosyntezy bezpośredniego wpływu nie ma ilość 
A. dwutlenku węgla w powietrzu. 
B. tlenu w powietrzu. 

C. wody w glebie. 
D. soli mineralnych w glebie. 

 

Zadanie 6. (1 p.) 
Substratem fermentacji alkoholowej jest 
A. glukoza. B. woda. C. tlen. D. dwutlenek węgla. 
 
Zadanie 7. (1 p.) 
Bakterie symbiotyczne żyjące w jelicie człowieka 
A. wiążą azot atmosferyczny. 
B. przyczyniają się do wytwarzania niektórych witamin. 
C. są wykorzystywane do produkcji penicyliny.  
D. uzupełniają niedobory tlenu w miejscu ich występowania. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Borelioza to choroba wywoływana przez 
A. wirusy i przenoszona drogą kropelkową. 
B. bakterie i przenoszona przez krew. 

C. wirusy i przenoszona drogą pokarmową. 
D. bakterie i przenoszona drogą płciową. 

 

1 
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Zadanie 9. (1 p.) 
Chorobą wirusową przenoszoną przez krew jest 
A. świnka. B. AIDS. C. różyczka. D. tężec. 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Na rysunku przedstawiono schematycznie budowę 
organizmu, który 
A. odżywia się wyłącznie cudzożywnie. 
B. porusza się za pomocą rzęsek. 
C. rozmnaża się przez pączkowanie. 
D. usuwa wodę wodniczką tętniącą. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Piestrzenica kasztanowata to cudzożywny organizm, którego komórki otoczone są ścianą 
komórkową zawierającą chitynę.  
 
Opisany organizm to przedstawiciel 
A. bakterii. B. protistów. C. roślin. D. grzybów. 
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Na rysunku przedstawiono organizm należący 
do jednej z grup zwierząt.  
 
Zwierzę przedstawione na rysunku należy do 
A. pajęczaków. 
B. owadów. 
C. skorupiaków. 
D. płazińców. 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Syfon wpustowy i wypustowy występuje u 
A. ślimaków. B. głowonogów. C. małży. D. parzydełkowców. 
 
Zadanie 14. (1 p.) 
Płazy to organizmy z 
A.  rozwojem prostym i skórą pokrytą śluzem. 
B.  rozwojem złożonym i skórą pokrytą śluzem. 
C.  rozwojem prostym i grubą, suchą skórą. 
D.  rozwojem złożonym i grubą, suchą skórą.  
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Zadanie 15. (1 p.) 
Na rysunkach są pokazane cztery 
rodzaje piór.  
 
Pióro puchowe przedstawia 
rysunek oznaczony cyfrą 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Na rysunku przedstawiono budowę 
skóry człowieka. 
 
Cyfrą 1 oznaczono 
A. gruczoł potowy. 
B. ciałko dotykowe. 
C. gruczoł łojowy. 
D. naczynie krwionośne. 
 
Zadanie 17. (1 p.) 
W śledzionie dorosłego człowieka 
A. namnażają się limfocyty i niszczone są uszkodzone erytrocyty. 
B. dojrzewają limfocyty T i produkowane są erytrocyty. 
C. wytwarzana jest melanina i produkowane są płytki krwi. 
D. produkowana jest żółć i dojrzewają erytrocyty. 
 

Zadanie 18. (1 p.) 
Szczepienie wywołuje odporność na określony drobnoustrój – danego wirusa lub bakterię, gdyż 
A. w organizmie stale wytwarzane są przeciwciała w wyniku samoistnego wnikania bakterii 

lub wirusów. 
B. organizm otrzymuje gotowe przeciwciała pochodzące od innej osoby, która wcześniej 

chorowała. 
C. organizm w okresie noworodkowym otrzymał od matki obecne w jej mleku przeciwciała 

przeciwko różnym wirusom i bakteriom. 
D. w organizmie wytworzone zostaną przeciwciała w odpowiedzi na podane mu osłabione 

lub martwe drobnoustroje chorobotwórcze. 
 
Zadanie 19. (1 p.) 
Do gruczołów trawiennych układu pokarmowego człowieka zaliczamy 
A. ślinianki i trzustkę. 
B. wątrobę i przełyk. 

C. jelito grube i gardło. 
D. jelito cienkie i odbyt. 

  

1 

1 2 3 4 
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Zadanie 20. (1 p.) 
W warunkach normalnych podczas wymiany gazowej u człowieka, zachodzącej między 
pęcherzykiem płucnym a krwią, 
A. tlen przenika z krwi do komórek. 
B. tlen przenika z komórek tchawicy do krwi. 
C. dwutlenek węgla przenika z pęcherzyków płucnych do krwi. 
D. dwutlenek węgla przenika z krwi do pęcherzyków płucnych. 
 
Zadanie 21. (2 p.) 
Na rysunkach przedstawiono wybrane tkanki zwierzęce.  
 
1. 2. 3. 4. 

    

    
 
I) Podaj nazwę tkanki, która nadaje kształt małżowinie usznej człowieka oraz numer rysunku 

tej tkanki. 

Nazwa tkanki …………………………….…..............................................……………….……………………… . 

Numer rysunku ………… . 
 
II) Podaj pełną nazwę tkanki budującej serce oraz numer rysunku tej tkanki. 

Nazwa tkanki …………………………….…..............................................……………….……………………… . 

Numer rysunku ………… . 
 

Zadanie 22. (2 p.)  

Do każdej z wymienionych grup organizmów (1-6) przyporządkuj znaczenie (a-g), jakie może 
mieć w przyrodzie lub dla człowieka. Wpisz odpowiednie litery w wykropkowane miejsca. 
Jedno znaczenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  
 

1. parzydełkowce 

2. tasiemce 

3. pierścienice 

4. skorupiaki 

5. owady 

6. małże 

a. Są wykorzystywane do produkcji pereł. 
b. Przenoszą chorobotwórczego zarodźca malarii. 
c. Wywołują groźne choroby w wyniku spożycia zarażonego 

mięsa świni lub krowy. 
d. Stwarzają bezpieczne miejsce schronienia dla ryb 

błazenkowych. 
e. Tworząc plankton mórz i oceanów, są pokarmem dla 

zwierząt wodnych, szczególnie dla wielorybów. 
f. Drążąc korytarze w glebie, spulchniają ją i użyźniają, 

przyczyniając się do powstania próchnicy. 
g. Odpowiadają za rozprzestrzenianie się gruźlicy. 

 
1. …...          2. .…..          3. .…...         4. …....          5. …...           6. …... 
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Zadanie 23. (1 p.) 
U ryb występuje wiele przystosowań, które umożliwiają lub ułatwiają im życie w wodzie. 
Przeczytaj tekst i rozpoznaj, jaki narząd jest w nim opisany. Podaj jego nazwę. 
 
Jest to narząd zmysłu wrażliwy na ruchy wody. Dostarcza informacji o kierunku i szybkości jej 
przepływu. Często ciągnie się od głowy do nasady ogona po obu stronach ciała.  
 
Nazwa narządu …………………………………………………………………………….………………………………………..  
 
Zadanie 24. (2 p.) 
Na rysunku przedstawiono budowę jaja kury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) Podaj nazwę elementu oznaczonego literą E. 

 
………………………………………………………………..……………  

 
II) Wpisz poniżej literowe oznaczenie tej struktury jaja kurzego, która jest głównym źródłem 

substancji odżywczych dla rozwijającego się zarodka. 
 

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

Zadanie 25. (2 p.) 

Ryjówka aksamitna to niewielki gatunek kręgowca pospolicie występujący w Europie. Można 

ją spotkać w ogrodach, lasach i zakrzewionych łąkach. Jest bardzo żarłoczna, żywi się głównie 

owadami, ślimakami, a także padliną. Posiada gruczoły wydzielające nieprzyjemny zapach, 

który odstrasza drapieżniki. Dzięki gęstej sierści temperatura jej ciała jest niezależna 

od temperatury otoczenia. Ciąża ryjówki trwa około 20 dni, młode rozwijają się w organizmie 

matki, czerpiąc substancje odżywcze przez łożysko. W chwili urodzenia ważą nie więcej niż 

1 g. Przez 3 kolejne tygodnie żywią się mlekiem matki. 

 
I) Wykorzystując informacje zawarte w tekście, wybierz i podkreśl trzy z poniższych 

wyrażeń, które poprawnie opisują ryjówkę aksamitną. 
 

zmiennocieplność,   żyworodność,   roślinożerność,  jajorodność,   drapieżnictwo,   stałocieplność 
 

II) Korzystając z tekstu, podaj jedną cechę budowy lub czynność życiową charakterystyczną 
wyłącznie dla ssaków. 

 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
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Zadanie 26. (3 p.) 

Na rysunkach I. i II. przedstawiono wybrane elementy szkieletu człowieka: kręgosłup 
i kończynę górną (bez zachowania proporcji). 
 
I. II. 

  
I) Podaj nazwy odcinków kręgosłupa oznaczonych na rysunku I. cyframi 1 i 2. 
 
1 ……………………………………………………….…………………………………………………..…………………………... 

2 ………………………………………………………………………………………………………..…………….………………... 

 

II) Podaj nazwy kości kończyny górnej oznaczonych na rysunku II. literami A i B. 
 
A ……………………………………………………….………………………………………………………………………………... 

B ……………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

 
III) Wada postawy, której ryzyko wystąpienia można zmniejszyć, równomiernie obciążając 

obie ręce, to 
 
A. nadmierna kifoza. 
B. skolioza. 

C. nadmierna lordoza. 
D. osteoporoza. 

 
Zadanie 27. (1 p.) 
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby powstał poprawny opis dotyczący nagłośni. Wybierz 
właściwe określenia spośród podanych poniżej.  
 

tchawicy, krtani, układu pokarmowego, układu oddechowego 
 
Nagłośnia to jedna z chrząstek wchodzących w skład …………………………………………………….... .  

(narząd) 
 
Nagłośnia podczas połykania pokarmu zamyka wejście do …………………………………..…….……. . 

(układ) 
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Zadanie 28. (2 p.) 
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące układu 
krwionośnego człowieka. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.  
 
Układ krwionośny człowieka jest układem (zamkniętym/otwartym). Utlenowana krew 

wpływa do aorty z (lewej/prawej) komory serca. Do lewego przedsionka serca krew 

wprowadzana jest przez (tętnice/żyły) płucne.  

 
Zadanie 29. (1 p.) 
Do każdej z wymienionych witamin (1-3) przyporządkuj nazwę choroby (a-d), którą 
powoduje głównie niedobór tej witaminy. Wpisz odpowiednie litery w wykropkowane 
miejsca. Jedna choroba została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
 

1. Witamina A 

2. Witamina B12 

3. Witamina C 

a. niedokrwistość 

b. szkorbut 

c. kurza ślepota 

d. krzywica 

 
1. ……..                 2. ……..                  3. ……….. 

 

Zadanie 30. (2 p.) 
Określ, która z poniższych informacji dotycząca pracy układów organizmu człowieka jest 
prawdziwa (Prawda), a która fałszywa (Fałsz), wpisując przy każdej informacji znak „X” 
we właściwej kolumnie. 
 

Informacja o pracy układów organizmu człowieka Prawda Fałsz 

Mięsień dwugłowy ramienia zgina rękę w łokciu, 
a trójgłowy ją prostuje. 

  

Kły i siekacze, występujące w uzębieniu człowieka, 
odpowiadają za rozcieranie pokarmu. 

  

Żołądek odpowiada głównie za wchłanianie 
produktów trawienia cukrów i tłuszczów. 

  

Żyły transportują krew o niższym ciśnieniu, 
a tętnice transportują krew o wyższym ciśnieniu.  
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Zadanie 31. (2 p.) 
Na rysunku A i zdjęciu B przedstawiono budowę wewnętrzną oraz zewnętrzną kosmków 
– struktury układu pokarmowego człowieka. 
 

 
I) Rozpoznaj na poniższym schemacie układu pokarmowego człowieka narząd, w którym 

znajdują się kosmki. Wpisz w wykropkowane miejsce poniżej schematu jego oznaczenie 
literowe.  

 
Oznaczenie literowe narządu: ……………………  

 

II) Jaką rolę pełnią kosmki w układzie pokarmowym człowieka? 
A. Zwiększają powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych.  
B. Zwiększają powierzchnię wytwarzania kwasu solnego.  
C. Usprawniają przesuwanie i rozdrabnianie kęsa pokarmu.  
D. Zwiększają powierzchnię wytwarzania żółci.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


