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Informacja dla Komisji Konkursowej 

(komisja wypełnia po sprawdzeniu prac) 

Dane ucznia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informacja dla ucznia. 
 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez 

komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 35 zadań. 

3. Maksymalnie możesz uzyskać 40 punktów. 

4. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. 

5. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

6. Rozwiązania zapisuj długopisem, niebieskim lub czarnym kolorem.  

7. Nie używaj korektora.  

8. W zadaniach zamkniętych - jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz 

inną odpowiedź znakiem X. 

9. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj. 

 

Życzymy powodzenia! 

Wojewódzka Komisja Konkursowa 
 



 Zadanie 1 (0-1) 

 Poniżej przedstawiono rysunki dwóch struktur komórkowych. W miejscach oznaczonych kropkami 

wpisz nazwy tych struktur: 

 

1  MITOCHONDRIUM,2   CHLOROPLAST. 

 

Zadanie 2 (0-1) 

Do dwóch z wymienionych poniżej organelli dopasuj zachodzące w nich reakcje: 

 

1. Jądro komórkowe, 

2. Mitochondrium, 

3. Rybosom, 

4. Chloroplast. 

 

A) GLUKOZA  →  KWAS MLEKOWY + ENERGIA 

B)GLUKOZA → ALKOHOL ETYLOWY + CO2+ ENERGIA 

C)CO2 + H2O + ENERGIA → GLUKOZA + O2 

D) GLUKOZA + O2 → CO2 + H2O + ENERGIA 

 

 Struktura nr 2 – reakcja D,    Struktura nr 4  – reakcja  C 

Zadanie 3 (0-1) 

Zaznacz, w którym zestawie przedstawiono cechy wspólne dla komórek: roślinnej, zwierzęcej  

i bakteryjnej. 

 

A) posiadają błonę komórkową, ścianę komórkową i rybosomy, 

B) posiadają ścianę komórkową, cytoplazmę i materiał genetyczny, 

C) posiadają cytoplazmę, jądro komórkowe i mitochondria, 

D) posiadają rybosomy, cytoplazmę i materiał genetyczny. 

 

Zadanie 4 (0-1) 

Podwójne nazewnictwo wprowadzone do systematyki przez Karola Linneusza oznacza, że: 

 

A) naukowe nazwy wszystkich jednostek systematycznych są dwuczłonowe, 

B) nazwa naukowa gatunku składa się z dwóch członów, pierwszy określa rodzinę, drugi gatunek, 

C) oznacza, że w systematyce stosuje się nazwy łacińskie i krajowe, 

D) pierwszy człon nazwy gatunkowej oznacza rodzaj, drugi przynależność gatunkową. 

 

Zadanie 5 (0-1) 

Koniecznym warunkiem do zapłodnienia u mchu płonnika i paprotki zwyczajnej, jest: 

A) woda, 

B) wiatr, 

C) słońce, 

D) owady. 

 



Zadanie 6 (0-1) 

Zaraza błękitnawa (Orobanche coerulescens) jest bezzieleniową byliną o wzniesionej, 

nierozgałęzionej łodydze. Jej liście są zredukowane do drobnych łusek pozbawionych chlorofilu.  

Kwitnie od czerwca do lipca, wytwarza kwiaty niebiesko liliowe zebrane w gęste, proste kłosy.  

Z dolnej, przypominającej kłącze części łodygi wypuszcza liczne korzonki, które poprzez ssawki 

łączą się z inną rośliną i czerpią z niej wodę, sole mineralne i substancje organiczne. 

 

Opisany powyżej gatunek pod względem sposobu odżywiania zaliczmy do: 

A) półpasożytów, 

B) miksotrofów, 

C) pasożytów, 

D) autotrofów. 

 

Zadanie 7 (0-2) 

Wiosną ślimaki winniczki „budzą się ze snu”, wypełzają z norki i rozpoczynają aktywny tryb życia. 

Podczas rozmnażania dwa osobniki łączą się ze sobą i przekazują sobie nasienie. Następnie składają 

do komory wygrzebanej w ziemi około 50 jaj otoczonych skorupką. Po 4-5 tygodniach z jaj 

wylegają się młode winniczki z przeźroczystą muszelką. Rosną do około 3-4 roku życia. 

Maksymalny wiek winniczka określa się na 6-8 lat.  

Na podstawie tekstu dokończ zdania w tabeli, wybierając odpowiedź A lub B w taki sposób, aby 

informacja była prawdziwa. 

 

Nr Zdania: A B 

1 Ślimaki winniczki są organizmami obojnaczymi rozdzielnopłciowymi 

2 Podczas procesu rozmnażania dochodzi do 

zapłodnienia 

zewnętrznego wewnętrznego 

3 Występuje u nich zapłodnienie krzyżowe samozapłodnienie 

4 U zwierząt tych mamy do czynienia  

z rozwojem 

złożonym prostym 

 

Odpowiedzi: 

1……A….,   2…B………,   3…A………,   4…B……… 

 

Zadanie 8 (0-1) 

Przedstawiony na rysunku organizm zaliczany jest do plechowców. Oznacza to ,że: 

 

 
A. Jego ciało zbudowane jest z wielu komórek, wewnątrz których brak jąder komórkowych, 

B. Jego ciało zbudowane jest z wielu komórek, wewnątrz których znajduje się jedno lub wiele 

jąder komórkowych, 

C. Jego ciało zbudowane jest z wielu komórek, które nie tworzą tkanek i organów, 

D. Jego ciało zbudowane jest z wielu komórek, które tworzą tkanki i organy. 

 

 



Zadanie 9 (0-1) 

Spośród poniżej podanych  kręgowców wybierz te (podkreśl je), które są zmiennocieplne. 

 

bocian czarny, delfin butlonosy, żółw błotny, wilk szary, ropucha szara, 

jaszczurka zwinka, sikorka modra, szczupak pospolity, 

 
Zadanie 10(0-2) 

Uzupełnij tabelę, wpisując znak X w odpowiednich miejscach. 

 

Cecha Świerk 

pospolity 

Skrzyp 

polny 

Klon 

zwyczajny 

Mech 

płonnik 

Konwalia 

majowa 

Wytwarzanie 

zarodników 
 X  X  

Wytwarzanie korzeni, 

łodyg i liści 
X X X  X 

Wytwarzanie kwiatów X  X  X 

Wytwarzanie owoców   X  X 

Wytwarzanie nasion X  X  X 

 

Zadanie 11 (0-1) 

Poniżej przedstawiono różne rodzaje tkanek zwierzęcych.  

Rozpoznaj i podpisz rysunki przedstawiające tkanki mięśniowe:   

poprzecznie prążkowaną serca, gładką, poprzecznie prążkowaną szkieletową. 

 

 

A..........................   B.......................  C........................... 

 

D..........................   E.................................  F............................. 

 

 

 

 

 

 

Bpoprzecznie prążkowana 
szkieletowa 

           Cgładka 

Dpoprzecznie prążkowanaserca 



Zadanie 12 (0-2) 

Każdej z tkanek mięśniowych przyporządkuj rodzaj ruchu, który umożliwia (wstaw znak X  

w odpowiednie miejsce w tabeli). 

 

TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA POPRZECZNIE – 

PRĄŻKOWANA 

SZKIELETOWA 

POPRZECZNIE – 

PRĄŻKOWANA 

SERCA 

RODZAJ 

RUCHU 

Skurcze macicy X   

Ruchy gałek 

ocznych 
 X  

Ruchy mimiczne 

twarzy 
 X  

Skurcz 

przedsionków 
  X 

Ruchy 

robaczkowe jelit 
X   

 

 

Zadanie 13 (0-1) 

Wskaż odpowiedź, która zawiera prawidłowe przyporządkowanie organizmów budujących łańcuch 

pokarmowy do poziomów troficznych. 

 

liście róży  mszyca biedronka bażant 

 

A) liście róży – destruent, mszyca – konsument I rzędu, biedronka – konsument II rzędu,  

     bażant – konsument III rzędu, 

B) liście róży – producent, mszyca – destruent, biedronka – konsument I rzędu,  

     bażant – konsument II rzędu, 

C) liście róży – producent, mszyca – konsument I rzędu, biedronka – konsument II rzędu,  

     bażant – konsument III rzędu, 

D) liście róży – producent, mszyca – konsument I rzędu, biedronka – konsument II rzędu,  

     bażant – destruent, 

 

Zadanie14 (0-1) 

 

Prawidłową kolejność przepływu  krwi w obiegu dużym człowieka przedstawiono w punkcie: 

 
A) KOMORA PRAWA – TĘTNICE – NACZYNIA WŁOSOWATE – ŻYŁY – PRZEDSIONEK LEWY 

 

B) KOMORA LEWA – ŻYŁY – NACZYNIA WŁOSOWATE – TĘTNICE – PRZEDSIONEK PRAWY 

 

C) KOMORA PRAWA – ŻYŁY – NACZYNIA WŁOSOWATE – TĘTNICE – PRZEDSIONEK LEWY 

 

D) KOMORA LEWA – TĘTNICE – NACZYNIA WŁOSOWATE – ŻYŁY – PRZEDSIONEK PRAWY 

 

Zadanie 15 (0-1)Osobie z grupą krwi B można przetoczyć krew o grupie: 

A) tylko B, 

B) AB i B, 

C) B i 0, 

D) tylko 0. 



Zadanie 16 (0-2) 

Rysunek przedstawia układ dokrewny człowieka.  

Na podstawie rysunku i swojej wiedzy oceń prawdziwość zdań zamieszczonych w tabeli.  

Przy podanych informacjach zaznacz P – jeśli uważasz je za prawdziwe lub F – jeżeli uważasz za 

fałszywe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis P/F 

Hormon odpowiedzialny za przyspieszenie tempa metabolizmu produkowany 

jest w tarczycy oznaczonej na rysunku nr 4. 

F 

Gruczoł dokrewny oznaczony cyfrą 6 jest jednocześnie miejscem wydzielania 

enzymów. 

P 

Hormon intensywnie wydzielany podczas mobilizowania się organizmu do 

wysiłku produkowany jest przez gruczoł nr 5. 

P 

Gruczołami odpowiedzialnymi za produkowanie estrogenów i oksytocyny są 

jajniki oznaczone numerem 7. 

F 

 

Zadanie 17 (0-1) 

Zaznacz punkt w którym błędnie określono rolę białek w organizmie człowieka: 

 

A) stanowią podstawowy materiał budulcowy komórek, 

B) są materiałem zapasowym dla organizmu, 

C) uczestniczą w reakcjach obronnych organizmu, 

D)pełnią funkcję transportową. 

 

Zadanie 18 (0-1) 

Osobie ukąszonej przez żmiję zygzakowatą podano surowicę odpornościową, zawierającą: 

 

A) alergeny,    C) antygeny, 

B) przeciwciała,   D) patogeny. 

 

 

 

 



Zadanie 19 (0-1) 

Przyporządkuj wymienionym poniżej witaminom skutki ich niedoboru w diecie. 

 

1. witamina B11 

2. witamina A 

3. witamina C 

 

 

 

Odpowiedzi: 

  1......d......   2.......e.......   3.......b..... 

 

Zadanie 20 (0-1) 

Rysunek przedstawia komórkę nerwową. Wpisz znak X w odpowiedniej ramce, oznaczając element 

odpowiedzialny  za przewodzenie bodźców do ciała komórki nerwowej. 

 
Zadanie 21 (0-1) 

Miejscem dojrzewania męskich komórek rozrodczych są: 

A) pęcherzyki nasienne. 

B) nasieniowody, 

C) najądrza, 

D) jądra, 

 

Zadanie 22 (0-1) 

Woda jest wydalana z organizmu człowieka przez: 

A) nerki, 

B) skórę, 

C) płuca, 

D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

Zadanie 23 (0-1) 

Ośrodkowy układ nerwowy ssaków składa się z : 

A) móżdżku, rdzenia kręgowego, 

B) mózgowia, rdzenia przedłużonego, 

C) móżdżku, rdzenia przedłużonego, 

D) mózgowia, rdzenia kręgowego.  

 

Zadanie 24 (0-1) 

Dwunastnica to: 

A) uchyłek jelita grubego, 

B) gruczoł trawienny, 

C) odcinek jelita cienkiego, 

D) końcowy odcinek żołądka. 

 

a) zaćma, 

b) krwawienie dziąseł, 

c) zaburzenia krzepnięcia krwi, 

d) niedokrwistość, 

e) złe widzenie o zmierzchu, 

 

X 

 

 

 



Zadanie 25 (0-1) 

Wykres słupkowy przedstawia zawartość składników chemicznych w organizmie człowieka. 

 
Jaki procent stanowią związki organiczne? 

A) 35 % 

B) 31 % 

C) 34 % 

D) 69 % 

 

Zadanie 26 (0-1) 

Podaj nazwy kości czaszki oznaczone na rysunku cyframi: 

 

 

 
 
1-ŻUCHWA.   2 -SKRONIOWA.  3 -CIEMIENIOWA  4 - KLINOWA 

 

Zadanie 27 (0-1) 

U ssaków w skórze nie występują: 

A) gruczoły potowe, 

B) gruczoły mlekowe, 

C)gruczoły śluzowe, 

D)gruczoły łojowe. 

 

4 
3 

2 1 



Zadanie 28 (0-1) 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących bakterii.  Przy podanych informacjach 

zaznacz P – jeśli uważasz je za prawdziwe lub F – jeżeli uważasz za fałszywe. 

 

 

  P/F 

Niektóre z nich wytwarzają związki organiczne w procesie fotosyntezy. P 

Posiadają jądro komórkowe, F 

Rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, P 

Cudzożywne bakterie mogą być saprobiontami. P 

 

Zadanie 29 (0-1) 

Organami przetrwalnymi, służącymi do ochrony zarodka rośliny są: 

A) nasiona, 

B) zarodniki, 

C) przetrwalniki, 

D) rozmnóżki. 

 

Zadanie 30 (0-1) 

Narządem głosotwórczym u człowieka jest: 

A) gardło, 

B) język i jama ustna, 

C) krtań, 

D) głośnia. 

 

Zadanie 31 (0-1) 

Wypustki na powierzchni skórki korzenia, które zwiększają jego powierzchnie chłonną, to: 

A) włoski, 

B) kapilary, 

C) włośniki, 

D) włośniczki. 

 

Zadanie 32 (0-1) 

Elementem ucha odpowiedzialnym za odbiór bodźców dźwiękowych jest: 

A) błona bębenkowa, 

B) błędnik, 

C) ślimak, 

D) trąbka słuchowa. 

 

Zadanie 33 (0-1) 

Przeczytaj tekst i wskaż opisaną w nim grupę zwierząt. 

 

Ciało tych zwierząt nie jest segmentowane. Ich miękkie, pozbawione szkieletu wewnętrznego ciało  

ochrania  wapienna, dwuklapowa muszla. Posiadają worek trzewiowy, który zawiera  narządy 

wewnętrzne. Wszyscy przedstawiciele tej grupy żyją w środowisku wodnym. Część gatunków jest 

wykorzystywana przez ludzi, jako pokarm. 

A) mięczaki, 

B) małże, 

C) skorupiaki, 

D) ślimaki. 

 



Zadanie 34 (0-1) 

Który z wymienionych czynników nie wpływa na przebieg procesu fotosyntezy: 

A) natężenie światła, 

B) stężenie dwutlenku węgla, 

C) stężenie tlenu, 

D) temperatura otoczenia, 

 

Zadanie 35 (0-2) 

Monika przeprowadziła doświadczenie, którego przebieg przedstawia poniższy rysunek: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. Próbę kontrolną w tym doświadczeniu stanowi: 

 

A) probówka nr IV, 

B) probówka nr I, 

 C) probówka nr III, 

D) Monika nie uwzględniła w doświadczeniu próby kontrolnej. 

 

 

     2. Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia. 

 

Przykładowa odpowiedź: Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych. 

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