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FINAŁ II POWIATOWEGO KONKURSU 
 BIOLOGICZNEGO 

 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Instrukcja dla uczestników konkursu: 

                          Witamy Cię serdecznie i gratulujemy zakwalifikowania się do finału II Powiatowego Konkursu 

Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych.  

           Test, do którego przystępujesz, zawiera 30 zadań. Wśród nich jest 18 zadań zamkniętych i 12 zadań 

otwartych. 

           Do każdego zadania zamkniętego zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D. 

Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:  

 A  B  C  D 

 

            Wybierz tylko jedną odpowiedź i na karcie odpowiedzi zaznacz krzyżykiem przy pomocy długopisu lub 

pióra (do kodowania nie można używać ołówka) kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”:  

 A  B  C  D 

 

            Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie 

otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:  

 A  B  C  D 

 

             Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak 

odpowiedzi – zero punktów. 

            W 12 zadaniach otwartych, za rozwiązanie których możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty, pełne 

rozwiązania zapisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).  

             Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z pomocy naukowych. Nie wolno Ci również zwracać się 

z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.  

             Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz rozwiązanie testu wcześniej, sprawdź go kilka 

razy, oddaj Komisji kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań i opuść salę.  

 

Życzymy Ci powodzenia 

               



ZADANIA ZAMKNIĘTE: 

Zadanie 1. ( 1 pkt.)                                                                                                                                 

Spośród zdań dotyczących procesu oddychania komórkowego wybierz zdanie błędne:  

A. Oddychanie komórkowe tlenowe zachodzi w każdej żywej komórce organizmu człowieka.  

B. CO2, który zawarty jest w wydychanym przez człowieka powietrzu jest produktem 
oddychania komórek, które budują organizm człowieka.  

C. Etap tlenowy oddychania komórkowego zachodzi w mitochondriach.  

D. Drożdże to organizmy, które pozyskują energię na drodze oddychania beztlenowego  

Zadanie 2. ( 1 pkt.)                                                                                                                                  

Gruczoły organizmu człowieka dzielimy na wewnątrzwydzielnicze, jeśli są źródłem 

hormonów i zewnątrzwydzielnicze np. te, które wydzielają enzymy trawienne.                                                                          

Wybierz poprawne zakończenie zdania: W organizmie człowieka funkcję 

wewnątrzwydzielniczą i jednocześnie zewnątrzwydzielniczą pełni:  

A. wątroba,  

B. trzustka 

C. tarczyca,  

D.  dwunastnica.  

Zadanie 3. ( 1 pkt.)                                                                                                                                             

Spośród zdań opisujących biocenozę wybierz to, które nie jest poprawne:  

A. W biocenozie organizmy są z sobą powiązane wzajemnymi zależnościami. 
B. Organizmy tworzące biocenozę przekształcają środowisko, w którym żyją. 

C. Biocenozą jest zespół organizmów zasiedlających dany teren.                                                           

D. Biocenozą jest zespół organizmów pasożytów danego gatunku zwierzęcia. 

Zadanie 4. ( 1 pkt.)                                                                                                                              

Z czego składa się krew?  

A. Erytrocytów, płytek krwi, białka i wody. 

B. Leukocytów, osocza, wody i tłuszczy. 

C. Erytrocytów, Leukocytów, płytek krwi i osocza.  

D. Wody, soli mineralnych, białka, tłuszczy oraz leukocytów. 

Zadanie 5. ( 1 pkt.)                                                                                                                              

Przykładem komensalizmu nie jest: 

A. ryba różanka składająca ikrę w skrzelach małży, 

B. ptak bąkojad wyjadający pasożyty ze skóry antylopy, 

C. hiena żywiąca się resztkami zdobyczy lwa, 

D. podnawka, która przyczepia się do dużych kręgowców morskich np. rekinów. 



Zadanie 6. ( 1 pkt.)                                                                                                                                    

Hormon wzrostu wydzielany jest przez:  

A. tarczyce  

B. trzustkę  

C. nadnercza  

D. przysadkę mózgową 

Zadanie 7. ( 1 pkt.)                                                                                                                                  

Spośród poniższych par struktur komórkowych wybierz taką, w której każda ze 

struktur występuje w ludzkich komórkach i zawiera kwas nukleinowy.  

A. jądro komórkowe i mitochondrium.  

B. chloroplast i mitochondrium.  

C. jądro komórkowe i aparat Golgiego.  

D. mitochondrium i aparat Golgiego.  

Zadanie 8. ( 1 pkt.)                                                                                                                                            
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.                                                                  
Kosmówka jest błoną płodową, która: 

A. chroni zarodek przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 

B. odpowiada za tworzenie naczyń krwionośnych zarodka. 

C. transportuje zarodek z jajowodu do macicy. 

D. uczestniczy w wymianie gazowej miedzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. 

Zadanie 9. ( 1 pkt.)                                                                                                                            

Spośród zdań opisujących mitozę wybierz to, które jest poprawne:  

A. W wyniku mitozy z jednej komórki rodzicielskiej powstają dwie komórki potomne. 

B. Gdy komórka diploidalna dzieli się mitotycznie, powstają z niej komórki haploidalne. 

C. U człowieka gamety powstają w wyniku mitozy. 

E. Gdy komórka diploidalna dzieli się mitotycznie, powstają z niej cztery komórki      
haploidalne. 

 

Zadanie 10. ( 1 pkt.)                                                                                                                                                                                                                                                   

Które, z podanych komórek są komórkami reakcji odpornościowych? 

A. antygeny, limfocyty T, limfocyty B. 
B. makrofagi, limfocyty T, limfocyty B. 
C. przeciwciała, limfocyty T, limfocyty B.        
D. przeciwciała, makrofagi, limfocyty. 

 

 



Zadanie 11. ( 1 pkt.)                                                                                                                             

Wybierz zdanie poprawnie opisujące komórki tkanek mięśniowych u człowieka: 

A. Komórki tkanki mięśniowej gładkiej są wrzecionowate, posiadają jedno jądro komórkowe 
w centrum komórki, budują np. warstwę mięśniową jelita cienkiego.  

B. Komórki tkanki mięśniowej gładkiej są cylindryczne, posiadają jedno jądro komórkowe w 
centrum komórki, budują np. warstwę mięśniową tętnic. 

C. Komórki tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej są cylindryczne, 
rozgałęzione, wielojądrowe i budują mięśnie szkieletowe człowieka. 

D. Komórki tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej są wrzecionowate, 
wielojądrowe i budują mięśnie szkieletowe człowieka. 

Zadanie 12. ( 1 pkt.)                                                                                                                           

Zaznacz punkt, w którym podano tylko pośrednie dowody ewolucji. 

A. Skamieniałości, narządy szczątkowe, struktury analogiczne i struktury homologiczne. 
B. Narządy szczątkowe, struktury analogiczne i struktury homologiczne, rozmieszczenie 

organizmów na kuli ziemskiej. 
C. Relikty czyli żywe skamieniałości, skamieniałości, ogniwa pośrednie. 
D. Ogniwa pośrednie, rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej, relikty czyli żywe 

skamieniałości. 

Zadanie 13. ( 1 pkt.)                                                                                                                              
Barwnik, który odpowiada za barwę naszej skóry to: 

A. melatonina                                                                                                                                                   
B. melanina                                                                                                                                  
C. melanocyt                                                                                                                                                    
D. karoten 

Zadanie 14. ( 1 pkt.)                                                                                                                                   
Jeśli ojciec ma grupę krwi AB, a jedno z jego dzieci ma grupę krwi 0, to oznacza na 
pewno że: 

A. matka miała grupę krwi 0 
B. matka miała grupę krwi AB 
C. nie mógł on być biologicznym dziecka 
D. matka miała grupę krwi B 

Zadanie 15. ( 1 pkt.)                                                                                                                               
Przykładem protokooperacji nie może być związek:  

A. Mrówki - mszyce 
B. Kolibry - rośliny 
C. Bakterie brodawkowate – rośliny motylkowe                         
D. Bąkojady – bawoły 

Zadanie 16. ( 1 pkt.)                                                                                                                                          
Mianem „niszy ekologicznej” określamy: 

A. powierzchnię zajmowaną przez populację danego gatunku 

B. przestrzeń fizyczną, w której zwierzę zaspakaja wszystkie swoje potrzeby 

C. całokształt czynników ekologicznych niezbędnych do egzystencji danego organizmu 

D. powierzchnię przypadającą na jednego osobnika danej populacji 



Zadanie 17. ( 1 pkt.)                                                                                                                                                           

Układ współczulny odpowiada za: 

A. Spowolnienie pracy serca 
B. Rozszerzenie źrenic 
C. Zmniejszenie wentylacji płuc 
D. Nasilenie skurczów przewodu pokarmowego 

Zadanie 18. ( 1 pkt.)                                                                                                                                       

W skład ucha wewnętrznego nie wchodzi: 

A. ślimak 
B. przedsionek 
C. błędnik 
D. trąbka słuchowa 

 

ZADANIA OTWARTE 

Zadanie 19. ( 2 pkt.)                                                                                                                     

Przyporządkuj chorobom skóry (A–B) odpowiednie objawy oraz zasady profilaktyki                   

(1–4) 

A. Czerniak. 
B. Grzybica. 

1.   Swędzące czerwone pęcherzyki między palcami stóp. 
2.   Ciemne znamię nieregularnego kształtu. 
3. Stosowanie kremów z filtrem UV. 
4. Noszenie obuwia kąpielowego na basenie. 

 
A. ……………………  
 
B. …………………... 

 

Zadanie 20. ( 1 pkt.)                                                                                                                                           
Zaznacz zasady profilaktyki chorób układu krążenia. 

A. Unikanie pokarmów bogatych w tłuszcze zwierzęce. 
B. Spożywanie dużych ilości soli kuchennej. 
C. Spożywanie olejów roślinnych 
D. Unikanie aktywności fizycznej. 
E. Utrzymywanie prawidłowej masy ciała. 
F. Odpoczynek bierny, np. oglądanie telewizji. 

 
Zadanie 21. ( 1 pkt.)                                                                                                                                                   
Narażenie na promieniowanie UV może przyczynić się do wystąpienia nowotworów 
skóry u człowieka, w szczególności czerniaka złośliwego. Zaznacz sposoby na 
zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. 
 

A. chodzić do dermatologa raz w roku 

B. nie korzystać z solarium 

C. przebywać na pełnym słońcu od 11 do 16 

D. stosować kremy z filtrem UV 



Zadanie 22. ( 2 pkt.)                                                                                                                                    

Wśród zdań opisujących zależności między organizmami tworzącymi biocenozę są 

takie, w których błędnie nazwano rodzaj tej zależności. Wybierz dwa zdania 

niepoprawne i dokonaj korekty tak, żeby zdania były prawdziwe:  

1. Przykładem mutualizmu jest ryba podnawka, która przyczepia się do rekinów czy innych 

dużych ryb, żywiąc się resztkami ich posiłków.  

2. Mrówki, które hodują mszyce żywiąc się ich odchodami i chroniąc je przed drapieżnikami 

to przykład protokooperacji. 

3. Współżycie roślin takich jak groch czy łubin z bakteriami korzeniowymi wiążącymi azot 

atmosferyczny to przykład mutualizmu, podobnie jak mikoryza.  

4. Przykładem protokooperacji jest dzbanecznik, który w swoich liściach pułapkowych 

wytwarza nektar wabiący owady.  

Zdanie ….………..... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

Zdanie ….………..... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 
Zadanie 23. ( 2 pkt.)    
Przyporządkuj witaminy do objawów ich niedoboru. Przy odpowiednich cyfrach wpisz 
litery (a – d). 

a. Witamina A , b. Witamina B12 , c. Witamina D,  d. Witamina C  

1. Szkorbut , 2. Krzywica,  3. Niedokrwistość (anemia),  4. „kurza ślepota” 

 

 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………, 4. ……………… . 

 

Zadanie 24. ( 2 pkt.)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uporządkuj podane procesy w prawidłowej kolejności przebiegu mejozy:  

…… A. zachodzi rekombinacja genetyczna w parze chromosomów homologicznych,  

…… B. chromosomy homologiczne przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki,  

…… C. następuje koniugacja – chromosomy tworzą pary chromosomów homologicznych,  

…..   D. chromosomy niehomologiczne ułożone są w płaszczyźnie równikowej komórki,  

…..   E. pojedyncze chromatydy przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki,  



Zadanie 25. ( 2 pkt.)                                                                                                                                      

Oceń zgodność z prawdą poniższych twierdzeń, wpisz P (prawda) lub F (fałsz)                            

w ostatniej kolumnie tabeli. 

Lp. TWIERDZENIE P/F 

1. Dobór naturalny możemy zaobserwować wtedy, gdy 
hodowca selekcjonuje pożądane cechy. 

 

2. W wyniku izolacji przestrzennej różnice między 
oddzielonymi od siebie osobnikami pogłębiają się aż do 
powstania nowych gatunków. 

 

3. Dobór sztuczny polega na eliminowaniu przez środowisko 
osobników gorzej do niego przystosowanych. 

 

4. Motorem ewolucji są mutacje i rekombinacje, które 
przyczyniają się do zmienności organizmów. 

 

 

Zadanie 26. ( 2 pkt.)                                                                                                                                

Wyróżniamy mutacje genowe i chromosomowe. 

Określ, których mutacji dotyczą wymienione w tabeli przyczyny. Wstaw znak X w 

odpowiednich komórkach tabeli. 

Lp. Przyczyna mutacji 
Mutacja 
genowa 

 

Mutacja 
chromosomowa 

1. Wstawienie dodatkowego nukleotydu podczas replikacji.   

2. Nieprawidłowy podział chromosomów do komórek potomnych.   

3. Zmiana sekwencji kilku nukleotydów w DNA.   

 

 

Zadanie 27. ( 2  pkt.)                                                                                                                                    

Określ, które z podanych przykładów przystosowań organizmów dotyczą pasożytów 

zewnętrznych, a które – pasożytów wewnętrznych. Wpisz przy każdej informacji 

odpowiednie nazwy.                                                                                                                        

Obecność odnóży czepnych lub przyssawek: …………………………………… 

Wytwarzanie substancji znieczulających: ……………………………………….. 

Posiadanie specjalnych aparatów gębowych umożliwiających przebicie skóry: …………… . 

Pobieranie pokarmu całą powierzchnią ciała: …………………………………… 

Brak narządów zmysłów: …………………………………… 

 

 

 



Zadanie 28. ( 2 pkt.)                                                                                                                                   

Rysunek przedstawia budowę ucha człowieka.  Wybierz i zaznacz dokończenie zdań A i B 

tak, aby powstał prawdziwy opis rysunku. 

 
 

                              A 

 

 
  
 

A. Element oznaczony na rysunku literą D pełni w uchu rolę analogiczną do roli pełnionej w 
oku przez:  

 
A. soczewkę. B. siatkówkę. C. naczyniówkę. D. tęczówkę. 

 

B. Czucie położenia ciała w przestrzeni to funkcja elementu oznaczonego na rysunku literą                    

                               A.               B.            C.           D.             E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

D 

E 



Zadanie 29. ( 2  pkt.)                                                                                                                                  

Poniższym chorobom (1-3) przyporządkuj objawy (A-D). Przy odpowiednich cyfrach 

wpisz litery (a – d). 

1. Daltonizm  
2. Fenyloketonuria  
3. Mukowiscydoza 

A. Upośledzenie umysłowe wynikające z gromadzenia  się jednego z 
aminokwasów w tkankach chorego, co jest spowodowane brakiem 
enzymu odpowiedzialnego za przemianę tego aminokwasu. 
 

B. Infekcje układu oddechowego spowodowane gromadzeniem się w 
drogach oddechowych gęstego śluzu, w którym mogą się rozwijać 
drobnoustroje chorobotwórcze; kłopoty z trawieniem spowodowane 
zablokowaniem przewodów trzustkowych. 

 
C. Nierozróżnianie barw, najczęściej kolorów czerwonego i zielonego 

recesywna choroba sprzężona z płcią. 
 

D. Zaburzenia procesu krzepnięcia krwi, powodujące krwawienia i 
wylewy wewnętrzne. 

 

1. …………, 2. ……………, 3. …………… . 

 

Zadanie 30. (  2 pkt.)    

Kobieta, której matka jest nosicielką hemofilii, a ojciec jest zdrowy, poślubiła 
zdrowego mężczyznę. Oceń, czy córki tej pary mogą być chore na hemofilię.                     
Rozważ przypadek, gdy kobieta jest heterozygotą. 

 

 

 

Pokolenie rodzicielskie:__________ x __________  

Gamety kobiety: __________  

Gamety mężczyzny: __________  

Możliwe fenotypy dzieci: ____________________  

Prawdopodobieństwo urodzenia się córki chorej na hemofilię wynosi __________ . 

   

   

   


