
 
 
 
 
 

……………………………… 
(pieczątka szkoły) 

 

 

 
Kod ucznia (wypełnia uczeń) 

 

 
 
 

Czas 
rozwiązywania: 

90 minut  
…………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia (wypełnia komisja) 
 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY 
 

dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych 
 

województwa pomorskiego 
 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

STOPIEŃ REJONOWY 
 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu, 
 
miło nam, że podjęłaś/podjąłeś decyzję o wzięciu udziału w Wojewódzkim Konkursie 
Biologicznym. 
 
Przed Tobą drugi stopień konkursu. 
 
Przeczytaj poniższą instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie 
pytania. 
 

1. Arkusz liczy 14 stron i zawiera 13 zadań, za które w sumie możesz uzyskać 50 
punktów. 
 

2. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut. 
 

3. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań sprawdź, czy Twój arkusz jest 
kompletny. Ewentualny brak zgłoś Przewodniczącemu Rejonowej Komisji 
Konkursowej. 

 

4. Na pierwszej stronie, w miejscu do tego przeznaczonym, wpisz swój kod (otrzymałeś 
go od Rejonowej Komisji Konkursowej).  

 

5. Zadania rozwiązuj zgodnie z poleceniami. 
 

6. Odpowiedzi zapisz długopisem lub piórem, czytelnie i starannie w miejscu na to 
przeznaczonym przy każdym zadaniu. 

 

7. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie skreśl. 
 

8. Na końcu arkusza znajduje się brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
  

9. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się 
urządzeniami telekomunikacyjnymi i elektronicznymi nośnikami informacji. 

 

        Życzymy powodzenia  
 
       Wojewódzka Komisja Konkursowa 
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Zadanie 1. (0 – 5 pkt.) 
Wątroba jest nazywana centrum metabolicznym organizmu, ponieważ odgrywa istotną rolę 
w naszej przemianie materii. W jej komórkach zachodzi ponad 500 różnych reakcji 
metabolicznych. 
Schemat przedstawia drogi wlotowe i wylotowe prowadzące do aglomeracji miejskiej zwanej 
WĄTROBOWO. 
 

 
Na podstawie: Biologia w szkole, nr 4, 2006 

 
1.1 Przeanalizuj schemat i uzupełnij zamieszczoną poniżej tabelę dotyczącą naczyń 

i przewodów związanych z funkcjonowaniem wątroby. 
 
Numer naczynia/przewodu I II III IV 
 
Nazwa naczynia/przewodu 
 

 
    

 
1.2 Podaj numer naczynia, w którym zawartość tlenu jest największa. 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
1.3 Z podanego w ramce zestawu różnych procesów wybierz i podkreśl dwa, które nie 

zachodzą w komórkach wątroby. 
 

synteza mocznika, synteza żółci,  

synteza lipaz – enzymów trawiących tłuszcze,  

rozkład hemoglobiny pochodzącej ze zużytych erytrocytów,  

synteza glukagonu 
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Zadanie 2. (0 – 5 pkt.) 
Zęby człowieka wykazują cechy uzębienia zwierząt wszystkożernych, ponieważ mają 
właściwości typowe zarówno dla zwierząt roślinożernych, jak i mięsożernych. Poszczególne 
zęby ludzkie różnią się między sobą kształtem i wielkością, co jest odzwierciedleniem ich 
przystosowania do mechanicznej obróbki różnego typu pokarmu. 

Na podstawie: https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D12y4Dzbl 

Schemat przedstawia górny łuk zębowy. 

 
Na podstawie: https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DP6IFBm8B 

 
2.1 Nazwij rodzaje zębów oznaczonych symbolami: 

 
B –  ……………………………           C – …………………………………    
 

2.2 Podaj symbole literowe zębów (spośród A – D), których podstawową rolą jest 
przegryzanie oraz rozrywanie pokarmu. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
2.3 Człowiekowi najpierw wyrastają zęby mleczne. Pomiędzy 7 a 13 rokiem życia 20 zębów 

mlecznych zostaje zastąpionych 32 zębami stałymi.  
Podaj nazwę zębów, których nie ma w uzębieniu mlecznym. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
2.4 Jedną z najpoważniejszych chorób jamy ustnej jest próchnica zębów. Można jej 

skutecznie zapobiegać i można ją całkowicie wyleczyć.  
Jedną z przyczyn próchnicy może być 

A. nieusuwanie płytki nazębnej z powierzchni zębów. 
B. wzrost pH jamy ustnej wskutek rozkładu cukrów przez paciorkowce. 
C. mineralizacja szkliwa. 
D. ograniczenie spożywania produktów zawierających cukry proste i dwucukry. 
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Zadanie 3. (0 – 5 pkt.) 
3.1  Rozwiąż krzyżówkę. 

 
Poziomo 
2. Podstawowa jednostka funkcjonalno-strukturalna układu nerwowego. 
5. Hormon wydzielany przez nadnercza. 
7. Zapłodniona komórka jajowa. 

Pionowo 
1. Wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłowe odbierające bodźce z otoczenia. 
3. Białko znajdujące się w komórkach mięśni, odpowiedzialne za skurcz. 
4. Wypustki błony śluzowej jelita cienkiego. 
6. Główna tętnica układu krążenia człowieka. 

 
3.2  Litery z pól ponumerowanych dodatkowo w prawym dolnym rogu od 1 do 10 (kolor 
       zielony) utworzą hasło. 
       Podaj hasło wpisując odpowiednie litery w poniższe kratki. 
 

 
 
3.3  Zaznacz odpowiedź charakteryzującą hasło odczytane z krzyżówki. 

A. Białko odpornościowe.   
B. Barwnik występujący w skórze chroniący przed nadmiernym promieniowaniem. 
C. Tłuszcz ochraniający i wygładzający skórę. 
D. Hormon snu, wydzielany przez szyszynkę.  
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Zadanie 4. (0 – 7 pkt.) 
Witaminy to grupa związków organicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są to substancje egzogenne (organizm ich nie 
wytwarza lub wytwarza w niewystarczających ilościach), w związku z czym muszą być 
dostarczane z pokarmem. Niektóre z nich rozpuszczają się w tłuszczach (A, D, E, K), a inne 
w wodzie (C i witaminy z grupy B). Niedobór (hipowitaminoza), brak (awitaminoza) lub 
nadmiar (hiperwitaminoza) określonej witaminy są dla organizmu szkodliwe i mogą wywołać 
poważne zaburzenia w jego funkcjonowaniu. 
 

4.1 Stare włoskie przysłowie ludowe mówi: „GDZIE NIE ZAGLĄDA SŁOŃCE, TAM 
MUSI ZAGLĄDAĆ LEKARZ”. 
Napisz z jaką chorobą, wywołaną niedoborem pewnej witaminy, kojarzysz to 
przysłowie. Odpowiedź uzasadnij uwzględniając nazwę tej witaminy. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2 Witamina A jest syntetyzowana w naszym organizmie pod wpływem enzymów 
jelitowych z prowitaminy (β-karoten), której bogatym źródłem jest marchew. 
Wyjaśnij, dlaczego do surówki, bądź soku z marchwi należy dodawać niewielką 
ilość oliwy? W odpowiedzi uwzględnij właściwości tej witaminy. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4.3 Przeczytaj fragment pochodzący z bloga „Dziecko i zdrowie”.  
(…) czy zastanawiałeś się kiedyś nad wpływem ogórka na inne warzywa? Czy łączysz często na 
kanapce lub w sałatkach surowego ogórka z pomidorem lub papryką? 

Zapamiętaj – świeży ogórek to wróg papryki i pomidora! 
Ogórek zawiera bowiem enzym askorbinazę, który rozkłada witaminę C (czyli kwas 
askorbinowy) i sprawia, że traci ona swoje właściwości (…) 

 

Twoim zadaniem jest zaplanowanie badania (w oparciu o informację zawartą w powyższym 
fragmencie), którego celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy enzymy obecne 
w świeżym ogórku mają wpływ na aktywność witaminy C w pomidorze?” 
W tym celu wypełnij fragment planu badawczego, w którym uwzględniono: hipotezę, 
próbę badawczą i kontrolną oraz metodę badawczą. 
 

 
 

  

Hipoteza:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Próba badawcza:………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Próba kontrolna: ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Zastosowana metoda badawcza to:………………………………………………………. 
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Zadanie 5. (0 – 2 pkt.) 
Wytwórcy szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (firmy Pfizer oraz BioNTech) udostępnili 
pełną charakterystykę szczepionki produkowanej pod nazwą handlową Comirnaty. Jedna 
dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki, w skład której wchodzą: informacyjny 
kwas rybonukleinowy (mRNA) kodujący białko wirusa SARS-CoV-2 oraz substancje 
pomocnicze. Szczepionka jest wskazana do uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu 
zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Podaje się ją 
domięśniowo, po rozcieńczeniu, jako cykl 2 dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 
dni. 

Na podstawie: https://www.politykazdrowotna.com/68415,pelna-charakterystyka-szczepionki-przeciw-covid-19-od-pfizerbiontec  
 

5.1 Spośród podanych poniżej wybierz i podkreśl trzy rodzaje odporności uzyskiwanej 
dzięki szczepieniu przeciwko COVID-19.  

swoista nieswoista czynna bierna naturalna sztuczna 

5.2 Wyjaśnij, dlaczego szczepionkę przeciwko COVID-19 powtarza się dwukrotnie. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 6. (0 – 1 pkt.) 
Dym tytoniowy zawiera ponad 4 tysiące różnych substancji, w tym substancje rakotwórcze, 
trujące i drażniące. Jest szkodliwy zarówno dla osób palących aktywnie, jak i dla palaczy 
biernych. Palenie tytoniu wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu. 

 
Na podstawie: https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm 

 

Podaj przykład wpływu dymu papierosowego na funkcjonowanie mózgu człowieka. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 7. (0 – 3 pkt.) 
Kraby, rozwielitki, krewetki, homary – większość znanych skorupiaków żyje w wodzie. Tam 
składają jaja, tam też rozwijają się ich pływające larwy, które oddychają rozpuszczonym 
w wodzie tlenem. Część skorupiaków potrafi przebywać na lądzie, jednak ich stadia 
młodociane muszą pływać. Czas rozmnażania oznacza więc nieunikniony powrót do wody. 
Tak postępują np. lądowe kraby. Tylko w jednej linii rozwojowej skorupiaków pojawiło się 
wiele gatunków przechodzących cały cykl rozwojowy na lądzie. Ta grupa odniosła duży 
sukces ewolucyjny; jest ich dzisiaj ponad 3600 gatunków.  
 

 
Na podstawie: P. Jałoszyński, Czarodziej prosionek, Wiedza i Życie, nr 08, 2015 

 

7.1 Nie trzeba egzotycznych podróży, żeby obserwować niezwykłych przedstawicieli 
skorupiaków lądowych. 
Podaj przykład jednego, pospolitego w Polsce, przedstawiciela tej grupy 
skorupiaków. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 Na podstawie wiedzy jaką uzyskałeś z lektury artykułu Pawła Jałoszyńskiego 

„Czarodziej prosionek” (Wiedza i Życie nr 08/2015) oceń prawdziwość stwierdzeń, 
dotyczących występujących w Polsce stawonogów lądowych. Zaznacz P, jeśli 
informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Stawonogi lądowe wydalają azotowe produkty przemiany materii  
w postaci kwasu moczowego. P F 

2. Stawonogi lądowe w cyklu rozwojowym nie mają postaci larwalnej. P F 
 
7.3 Przyjrzyj się uważnie przedstawicielowi skorupiaków lądowych zamieszczonemu na 

powyższym zdjęciu i porównaj liczbę jego odnóży krocznych z liczbą odnóży 
krocznych raka rzecznego. 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 8. (0 – 3 pkt.) 
„Pleśnie” – tak potocznie określa się gatunki grzybów, których grzybnia składa się 
z nitkowatych, rozgałęzionych strzępek, najczęściej przypominających watę lub powierzchnię 
aksamitu. Z taksonomicznego punktu widzenia pleśnie należą do różnych rodzajów; łączy je 
jednak to, że lubią żyć „blisko ludzi”. Można je spotkać zarówno na fugach pomiędzy 
płytkami łazienkowymi, jak i na rozmaitych produktach żywnościowych. Powodują też spore 
straty w rolnictwie. 

 
Na podstawie: O. Orzyłowska-Śliwińska, Pleśnie wszędzie, Wiedza i Życie, nr 02, 2014 

 
Na podstawie wiedzy jaką uzyskałeś z lektury artykułu Olgi Orzyłowskiej-Śliwińskiej 
„Pleśnie wszędzie” (Wiedza i Życie nr 02/2014) udziel odpowiedzi na pytania 8.1 i 8.2. 
 
8.1 Jeżeli na powierzchni produktu spożywczego zauważymy pleśń, należy: 

A. zebrać grzybnię wraz z przylegającą do niej 2 cm warstwą, a następnie spożyć resztę 
produktu. 

B. po posmakowaniu ocenić jej przydatność do spożycia. 
C. wyrzucić cały produkt spożywczy. 
D. zagotować produkt przed jego spożyciem. 

 
8.2 Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących pleśni. Zaznacz  P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Pleśń w kolorze białym to inny gatunek niż pleśń szara i zielona. P F 
2. Wszystkie grzyby lubią środowisko ciepłe i suche. P F 

3. Pleśnie potrafią pachnieć nie tylko stęchlizną, ale także np. 
brzoskwiniami. P F 

4. Toksyny obecne w owocnikach muchomora sromotnikowego 
rozkładają się w temperaturach 250 – 300 ºC. P F 
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Zadanie 9. (0 – 4 pkt.) 
Sowy potrafią złapać mysz w zupełnych ciemnościach, kierując się jedynie szelestem liści; 
namierzają też ofiarę chroboczącą pod warstwą śniegu. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej 
lokalizacji otworów słuchowych i wykształceniu szlary (talerzowato ułożone pióra wokół 
oczu i dzioba). Otwory słuchowe sów są duże i położone asymetrycznie: jeden sporo wyżej 
od drugiego, co pozwala na dobrą ocenę odległości od zdobyczy. 
 

 
Na podstawie: O. Orzyłowska-Śliwińska, Świat ptasich zmysłów, Wiedza i Życie, nr 01, 2013 

 

Na podstawie wiedzy jaką uzyskałeś z lektury artykułu Olgi Orzyłowskiej-Śliwińskiej 
„Świat ptasich zmysłów” (Wiedza i Życie nr 01/2013) udziel odpowiedzi na pytania 9.1 
i 9.2. 
 
9.1 Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących zmysłów u ptaków nocnych. Zaznacz P, 

jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 

1. 
Pióra na czubku głowy sowy wyglądające jak uszy zbierają fale 
akustyczne i odbiją je w stronę otworów słuchowych, dzięki czemu 
fale te ulegają wzmocnieniu. 

 
P 
 

F 

2. Sowy, podobnie jak nietoperze opanowały metodę echolokacji. P F 
 
9.2 Zaznacz trzy prawidłowe odpowiedzi dotyczące ptasich zmysłów. 

A. Niektóre ptaki potrafią okresowo rozbudowywać obszary mózgu kontrolujące uczenie 
się i sposób śpiewu. 

B. Ptaki są jedynymi zwierzętami, które potrafią spać z otwartym jednym okiem. 
C. Plama lęgowa na brzuchu ptaków lęgowych służy do inkubacji jaj. 
D. Sztywne szczecinki ulokowane w kątach dzioba niektórych gatunków ptaków, 

pełniące funkcje czuciowe, są zmodyfikowanymi piórami konturowymi. 
E. Niewielkie małżowiny uszne ptaków są przykryte przez pióra i dlatego nie są 

widoczne.  
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Zadanie 10. (0 – 5 pkt.) 
Różnorodność biologiczną rozpatruje się na trzech poziomach organizacji życia: 
genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. 

 
Na podstawie: https://epodreczniki.pl/a/bogactwo-przyrody/DCu05u33I 

 
 
10.1 Przyporządkuj nazwy różnorodności biologicznej do właściwych opisów: 

 
a) Różnorodność ta oznacza zmienność przedstawicieli jednego gatunku, wynikającą 

z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu. 
………………………………………………………………………………………… 

b) Różnorodność ta oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów. 
………………………………………………………………………………………… 

c) Różnorodność ta oznacza bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi. 
………………………………………………………………………………………… 

 
10.2 Spośród wymienionych poniżej obszarów wskaż ten, który charakteryzuje się 

największą różnorodnością biologiczną: 
A. obszar tropikalny 
B. obszar podbiegunowy 
C. obszar umiarkowany  

 
10.3 Różnorodność biologiczna maleje stopniowo w kierunku: 

A. od równika do biegunów 
B. od biegunów do równika 
C. od zwrotników do równika 
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Zadanie 11. (0 – 3 pkt.) 
Badanie działania mózgu to trudne zadanie. Czynność komórek nerwowych jest niewidoczna 
nawet pod mikroskopem, bowiem przesyłaniu słabiutkich impulsów elektrycznych nie 
towarzyszą żadne efekty wizualne. Do neuronu można oczywiście podłączyć elektrodę  
i rejestrować zmiany jego potencjału bądź bezpośrednio go stymulować. Trafienie w wybraną 
komórkę jest trudne, a i tak z reguły podczas stymulacji pobudza się pozostałe neurony 
będące w zasięgu elektrody. Neurobiolodzy ewidentnie potrzebowali jakiegoś nowego 
sposobu nadzorowania i regulowania przepływu ładunków elektrycznych w komórkach. 
 

 
Na podstawie: L. Trzeciak, Wyświetlić tajemnice, Wiedza i Życie, nr 02, 2011 

 
11.1 Na podstawie wiedzy jaką uzyskałeś z lektury artykułu Lecha Trzeciaka 

„Wyświetlić tajemnice” (Wiedza i Życie nr 02/2011) wyjaśnij, dlaczego naukowcy 
w celu zbadania drogi impulsu nerwowego lub przekaźnictwa nerwowego 
w synapsach zdecydowali się zastosować białka fluorescencyjne?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11.2 Poniżej (1 – 4) zamieszczono krótkie opisy elementów neuronu: 

1 – rozgałęziona struktura, która przyjmuje impulsy  
      nerwowe i przewodzi je do ciała neuronu 

2 – wypustka przekazująca impulsy nerwowe od ciała  
      komórki do innych komórek nerwowych 

3 – ciało neuronu 

4 – jądro komórkowe 
 
 
 
 
 
 
 
Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku cyfry 1 – 4. 

 
 

Na podstawie: https://epodreczniki.pl/a/tkanki-
budujace-organizm-czlowieka/DIwsH1NpT 
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Zadanie 12. (0 – 4 pkt.) 
W związku z zagrożeniem różnorodności biologicznej funkcjonuje wiele form ochrony 
przyrody.  Wszelkie działania związane z ochroną przyrody są regulowane za pomocą prawa. 
W Polsce zakres działań na rzecz ochrony przyrody regulowany jest przede wszystkim 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
 
12.1 Poniżej podano formy ochrony obszarowej stosowane w Polsce. Ułóż nazwy tych form 

zgodnie z rosnącą rangą ochrony: wpisz cyfry 1 – 4 we właściwe miejsca. 

………… obszar chronionego krajobrazu 

………… park narodowy 

………… park krajobrazowy 

………… rezerwat przyrody 

 
12.2 Parki narodowe – poza ochroną przyrody – spełniają funkcje rekreacyjne i edukacyjne. 

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Podaj pełne nazwy dwu parków 
narodowych położonych na terenie województwa pomorskiego. 
 

1. …………………………………………………………………………………………... 

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

 

12.3  

 
fot. Anita Cwalina, 2020 

Pieniński Park Narodowy został utworzony  
1 czerwca 1932 roku jako pierwszy park 
narodowy w Polsce.  

Reliktowa sosna zwyczajna rosnąca na 
szczycie Sokolicy (747 m n.p.m.) jest 
niewątpliwie, obok Trzech Koron, symbolem 
Pienin.  

6 września 2018 roku, podczas akcji 
ratunkowej prowadzonej z wykorzystaniem 
śmigłowca TOPR, górny pęd korony sosny 
został złamany. Wiek odłamanego pędu 
oszacowano na ok. 160 lat.  

 
Wyjaśnij znaczenie terminu „relikt”. 
 

relikt – ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..……………… 
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Zadanie 13. (0 – 3 pkt.) 
Co to jest trzustka? To taki śledź położony w górnej 
części jamy brzusznej, schowany między kręgosłupem 
a żołądkiem, nieco na lewo od kręgosłupa. Ma mniej 
więcej 12–20 cm długości i 4–5 cm szerokości. 
Sąsiaduje ze śledzioną i dwunastnicą, do której uchodzi 
przewód trzustkowy główny. Pełni dwie funkcje, trochę 
tak, jakby pracowała na dwóch etatach. Produkuje 
hormony, głównie insulinę i glukagon, regulujące 
w krwiobiegu gospodarkę węglowodanową, a także 
enzymy, dzięki którym trawimy.  

Na podstawie: P. Lampe, M. Żakowska, Wygrać z cichym zabójcą, Wiedza i Życie, nr 11, 2019 

 
Na podstawie wiedzy jaką uzyskałeś z lektury artykułu „Wygrać z cichym zabójcą”, 
będącego zapisem rozmowy Magdaleny Żakowskiej z prof. Pawłem Lampe (Wiedza 
i Życie nr 11/2019) udziel odpowiedzi na pytania 13.1 i 13.2. 
 
13.1 Wśród poniższych sformułowań dotyczących diagnostyki, profilaktyki i leczenia 

trzustki zaznacz wypowiedź nieprawdziwą.  
A. Spożywane przez człowieka posiłki powinny być częste i niewielkie. 
B. Po operacyjnym usunięciu całej trzustki człowiek może funkcjonować dzięki terapii 

zastępczej polegającej na przyjmowaniu odpowiednich lekarstw. 
C. Stolec, w którym obecne są niestrawione fragmenty pokarmu, może świadczyć 

o nieprawidłowym funkcjonowaniu trzustki. 
D. Trzustka, podobnie jak wątroba, zdolna jest do szybkiej i efektywnej regeneracji. 

 

13.2 Podaj nazwy hormonów produkowanych przez trzustkę, które należy wpisać 
w miejsce cyfr 1 i 2. 

 
 

1 – ………………………………………………………………………………………………. 

2 – ………………………………………………………………………………………………. 
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B R U D N O P I S 
(nie będzie brany pod uwagę w ocenie arkusza konkursowego)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa 

 
Numer 
zadania 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Razem 

Liczba 
punktów 

możliwych do 
zdobycia 

 
5 

 
5 

 
5 

 
7 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

 
3 

 
50 

Liczba 
punktów 

zdobytych 
przez ucznia 

              

 
 
 
…………………………………………………..   …………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis Przewodniczącego          Miejscowość i data  
        Rejonowej Komisji Konkursowej 


