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

  Kod ucznia 
 
 

 

 

Drogi Uczniu! 
Witaj na III etapie Konkursu Biologicznego Dla Uczniów Gimnazjum woj. Świętokrzyskiego. 
Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
 
 
 Arkusz liczy 14 stron i zawiera 30 zadań.  

(W tym ostatnia strona to BRUDNOPIS) 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś Komisji Konkursowej 

 Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

 Odpowiedzi wpisuj w arkuszu czarnym lub niebieskim długopisem bądź 

piórem. 

 Dbaj o czytelność pisma i precyzje odpowiedzi. 

 Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź  

i wpisz poprawną.  

 W przypadku zadań wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając 

znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. 

 Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz  

znakiem X inną odpowiedź. 

 W zadaniach otwartych przedstaw tok rozumowania prowadzący  

do wyniku (uzasadnienia odpowiedzi). 

 

Pracuj samodzielnie. 

Powodzenia! 

Czas pracy: 

90 minut 
 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania:  

63 

 













Wypełnia członek wojewódzkiej komisji konkursowej 
Imię i nazwisko ucznia:  

Nazwa szkoły:  

Liczba uzyskanych punktów:  

Czytelny podpis sprawdzającego:  
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Zadanie 1 (0 – 1 pkt) 

W budowie organizmu człowieka istnieją układy, które poza rolą związaną  

z określonym procesem życiowym oddziaływują również na inne układy i w ten sposób 

pełnią w organizmie funkcję koordynującą, regulującą lub integrującą. 

Przeanalizuj powyższe informacje i zaznacz wśród podanych niżej zestawów układów ten, 

który zawiera wyłącznie układy, z których każdy pełni przynajmniej jedną  

z wymienionych wyżej funkcji. 

a) Układ: pokarmowy, nerwowy, krwionośny. 

b) Układ: hormonalny, nerwowy, oddechowy. 

c) Układ: krwionośny, hormonalny, nerwowy. 

d) Układ: krwionośny, wydalniczy, nerwowy. 

 

Zadanie 2 (0 – 2 pkt) 

Niżej podano komórki tworzące niektóre tkanki roślinne. Zaznacz trzy komórki, które  

w swojej budowie nie posiadają jądra komórkowego. 

a) Komórki sitowe 

b) Komórki korka 

c) Komórki epidermy 

d) Komórki twardzicy 

e) Rurki sitowe 

 

Zadanie 3 (0 – 2 pkt) 

Tkanka przewodząca roślin okrytonasiennych jest przykładem tkanek niejednorodnych 

ponieważ budują ją różne typy komórek. Ze względu na rodzaj przewodzonej substancji 

wyróżnia się drewno zbudowane głównie z naczyń i cewek oraz łyko zbudowane głównie  

z komórek sitowych i rurek sitowych. 

 

A. Wyjaśnij, dlaczego do przewodzenia wody z solami mineralnymi lepiej 

przystosowane są naczynia niż cewki? 

 

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

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

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

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

B. Wyjaśnij, dlaczego do przewodzenia substancji organicznych lepiej przystosowane 

są rurki sitowe niż komórki sitowe? 

 

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4 (0 – 2 pkt) 

Poniżej wymieniono cechy charakterystyczne dla niektórych rodzajów tkanki łącznej.  

Zaznacz zdania opisujące tkankę chrzęstną. 

 

a) Komórki ułożone zwykle po dwie są owalne lub okrągłe i leżą w jamkach. 

b) Komórki najczęściej są płaskie i połączone ze sobą licznymi wypustkami. 

c) Istota międzykomórkowa jest obfita we włókna kolagenowe. 

d) Istota międzykomórkowa tworzy koncentrycznie ułożone blaszki. 

e) W istocie międzykomórkowej występują kanały, w których znajdują się nerwy  

i naczynia krwionośne. 

 

Zadanie 5 (0 – 2 pkt) 

Podczas bójki poszkodowany otrzymał silny cios w potylicę, który może skutkować 

dożywotnim kalectwem. Napisz jaki rodzaj kalectwa może spotkać poszkodowanego? 

Swoją odpowiedź uzasadnij. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 6 (0 – 2 pkt) 

Na kółku biologicznym uczniowie badali wpływ wybranego czynnika na proces kiełkowania 

nasion. W tym celu przygotowali dziewięć szalek Petriego, na których umieścili krążki bibuły. 

Na każdy krążek wysiali po 100 nasion rzeżuchy, które regularnie podlewali wodą  

o pH wynoszącym odpowiednio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Wszystkie szalki umieszczone były  

w takiej samej temperaturze. W miarę upływu czasu liczyli kiełkujące nasiona. 

 

A. Określ problem badawczy, który można zbadać tym doświadczeniem? 

 

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

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

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

B. Uwzględniając wartość pH zaproponuj wynik doświadczenia, jakiego należy 

oczekiwać. 

 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 7 (0 – 2 pkt) 

Podczas lekcji biologii uczniowie otrzymali zadanie, którego celem było wykrycie 

węglowodanów w materiale organicznym. Do ucznia należała decyzja jaki materiał 

organiczny wykorzysta i jakich odczynników użyje do wykrycia węglowodanów. 

Wybór uczniów był następujący: 

 

a) Kasia wybrała fasolę i HNO3, twierdząc, że w ten sposób wykryje skrobię. 

b) Ania wybrała sok z winogron i płyn Fehlinga, który po dodaniu do soku i podgrzaniu 

zabarwił roztwór na kolor czerwony, co świadczyło o obecności glukozy. 

c) Zosia wybrała bulwę ziemniaka i J w KJ, twierdząc, że w ten sposób wykaże obecność 

skrobi. 

 

 Wskaż, który z uczniów nie wykrył węglowodanów i wyjaśnij dlaczego. 

 

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

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

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

 

Zadanie 8 (0 – 2 pkt) 

Naukowcy zbadali zawartość kadmu i ołowiu w tkankach roślin uprawnych i zwierząt 

żyjących w pobliżu autostrady. Wszystkie badane organizmy zostały zebrane w odległości  

50 m od autostrady. Podaj, która grupa organizmów skumuluje najwięcej metali ciężkich  

w przeliczeniu na jednostkę masy ciała. Uzasadnij swój wybór. 

 

a) Rośliny 

b) Drapieżcy II rzędu żywiący się konsumentami II rzędu 

c) Konsumenci II rzędu żywiący się konsumentami I rzędu 

d) Roślinożercy 

 

Uzasadnienie wyboru:  

 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9 (0 – 2 pkt) 

Oceń poprawność poniższych stwierdzeń, zaznaczając literą P zdanie prawdziwe, a literą  

F fałszywe. 

 

 Stwierdzenie P / F 

A. Im więcej gatunków występuje w ekosystemie, tym ekosystem jest bardziej 

stabilny. 

 

B. W ekosystemie zachodzi jednokierunkowy przepływ materii.  

C. Łańcuch pokarmowy nie może zaczynać się od martwej materii organicznej.  

D. Glon i glonojad to przykład mutualizmu.  

 

Zadanie 10 (0 – 2 pkt) 

Wykres przedstawia zakresy tolerancji zasolenia i temperatury dla czterech gatunków. 

 
Przeanalizuj wykres i podaj cyfrę oznaczającą: 

A. Gatunek bytujący w morzu arktycznym - ……… 

B. Gatunek bytujący w jeziorze tropikalnym - ……..  

 

Zadanie 11 (0 – 4 pkt)  

Poniżej podano przykłady łańcuchów troficznych: 

 

1. Liście ziemniaka  stonka ziemniaczana  kuropatwa  jastrząb  

2. Martwa materia organiczna  bakterie  orzęski  dafnia  płoć  szczupak 

3. Fitoplankton  karp  człowiek 

4. Jagody  ślimaki  jaszczurki  lisy 
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A. Zaznacz przykład łańcucha troficznego, w którym będą najmniejsze straty energii. 

Odpowiedź uzasadnij. 

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

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

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

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

B. Na podstawie łańcucha troficznego 4 narysuj piramidę energii i podpisz używając 

właściwych określeń poziomy troficzne w piramidzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 12 (0 – 2 pkt) 

Uczeń na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej odpowiadając  

na pytanie dotyczące podobieństw i różnic między człowiekiem a innymi naczelnymi napisał: 

 

Małpy człekokształtne wykazują tak wielkie zdolności umysłowe, że niektórzy naukowcy 

przebąkują o zaliczeniu ich do gatunku Homo. 

 

A. Podkreśl błąd merytoryczny znajdujący się w tekście. 

B. Zaproponuj prawidłowe brzmienie tekstu. 

 

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

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

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

 

Zadanie 13 (0 – 2 pkt) 

Spośród poniższych par narządów wybierz te, które są parami narządów homologicznych, 

oraz te, które są narządami analogicznymi: 

a) Chwytnik mchu płonnika – korzeń orlicy pospolitej 

b) Cierń kaktusa – kolec róży 

c) Kończyna grzebiąca kreta – kopyto konia 

d) Skrzydło nietoperza – płetwa wieloryba 

 

Pary narządów homologicznych: ……………………………. 

Pary narządów analogicznych: ………………………………. 
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Zadanie 14 (0 – 3 pkt) 

Ewolucję potwierdzają pochodzące z różnych dziedzin nauki bezpośrednie oraz pośrednie 

dowody. Ustal, wstawiając w odpowiednie miejsce tabeli „X”, które z podanych dowodów 

ewolucji należą do dowodów bezpośrednich, a które do pośrednich. 

 

Dowody ewolucji Bezpośrednie Pośrednie 

Skamieniały las w Arizonie   

Kości i zęby znalezione na pustyni Gobi   

Uniwersalny kod genetyczny   

Odciski paproci kopalnych na węglu   

Wyrostek robaczkowy człowieka   

Podobieństwo budowy oka głowonoga i oka ryby   

 

Zadanie 15 (0 – 2 pkt) 

W tabeli przedstawiono przykłady działania doboru naturalnego i doboru sztucznego. 

Przeanalizuj podane przykłady i zaznacz w tabeli literą N przykłady dotyczące doboru 

naturalnego, a literą S przykłady działania doboru sztucznego. 

 

 Przykłady działania doboru N / S 

A. Oporność na antybiotyki u bakterii.  

B. Możliwość uzyskania większej mleczności krów.  

C. Białe ubarwienie zwierząt żyjących na Antarktydzie.  

D. Większa liczba erytrocytów u ludzi mieszkających w górach.  

 

Zadanie 16 (0 - 2) 

Uczniowie gimnazjum badali intensywność procesu fotosyntezy. Do każdej z czterech 
probówek włożyli moczarkę kanadyjską, którą zalali różnymi rodzajami wody podanymi 
poniżej. 
Podkreśl ten rodzaj wody, który wpłynie na podniesienie intensywności procesu fotosyntezy. 
Swój wybór uzasadnij. 
 

woda destylowana, woda wodociągowa, woda mineralna gazowana, woda gotowana 
 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17 (0 - 3) 

Tabela kodu genetycznego 

`  

Na skutek działania czynnika mutagennego w pewnym odcinku DNA zaszła mutacja. 

 W sekwencji ACG zamiast nukleotydu guaninowego został wstawiony nukleotyd tyminowy.  

A. Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, jaki będzie efekt mutacji. Swoją 

odpowiedź uzasadnij. 

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

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

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

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

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

B. Spośród podanych określeń podkreśl te, które dotyczą opisanej mutacji.  

punktowa, chromosomowa, korzystna, niekorzystna, neutralna 
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Zadanie 18 (0 - 3) 

Na lekcji biologii uczniowie przeprowadzili doświadczenie. W tym celu do dwóch słoików 

włożyli ligninę nasyconą wodą, na niej umieścili jednakową ilość pęczniejących nasion fasoli. 

Słoik szczelnie przykryli folią spożywczą (uszczelnili taśmą). W folii na jednym słoiku zrobili 

otwory (patrz rysunek poniżej). Oba słoiki postawili w zaciemnionym miejscu, w jednakowej 

temperaturze. Przez tydzień obserwowali zachodzące zmiany.  

 

A. Sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia. 

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

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

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

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

B. Określ, w którym słoiku wykiełkuje więcej nasion i wyjaśnij, dlaczego.  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 19 (0 - 2) 
Homeostaza to zdolność do utrzymania równowagi wewnętrznej organizmu. Wymaga 

kontrolowania i regulowania najważniejszych parametrów środowiska wewnętrznego, 

między innymi stężenia glukozy we krwi. 

Wybierz te działania, które spowodują wzrost stężenia glukozy we krwi.  

a) Wstrzykniecie insuliny 

b) Wypicie słodkiego napoju 

c) Podanie zastrzyku kalcytoniny 

d) Zastrzyk glukagonu 

e) Podłączenie kroplówki z glukozą 

f) Stres powodujący wzrost poziomu adrenaliny 

 

Zadanie 20 (0 - 2) 
Każda komórka zbudowana jest z substancji organicznych i nieorganicznych. Udział tych 
związków chemicznych w zależności od rodzaju komórki jest różny.  
Zdecyduj, który wykres kołowy przedstawia skład chemiczny komórki roślinnej, a który 
dotyczy komórki zwierzęcej. Podpisz oba wykresy, a swój wybór uzasadnij jednym 
argumentem odnoszącym się do funkcji wybranego związku, w danym typie komórki. 
 

              
       

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 21 (0 - 1) 
Pracownicy laboratorium przygotowywali preparaty mikroskopowe do określania kariotypu 
człowieka. W tym celu pobrali i pobudzili do podziałów mitotycznych: 

a) leukocyty 
b) trombocyty 
c) erytrocyty 
d) komórki jajowe 
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Zadanie 22 (0 - 2) 

 
Wykres przedstawia stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rejestrowane w obserwatorium 

Mauna Loa na Hawajach (półkula północna). 
 
Przeanalizuj powyższy wykres, a następnie odpowiedz na pytania.  
 

A. Jaka jest główna przyczyna ogólnego wzrostu koncentracji dwutlenku węgla 
 w powietrzu atmosferycznym? 

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

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

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

 
B. Dlaczego odczyt stężenia dwutlenku węgla w ciągu roku nie jest jednakowy? 

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

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

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

 
Zadanie 23 (0 - 2) 
Przyporządkuj poniższe zdania do właściwego podziału komórkowego, wpisując 
odpowiednie cyfry do tabeli. 
 

MITOZA MEJOZA 

  

 
1. Zwiększa różnorodność genetyczną organizmów. 
2. Umożliwia rozmnażanie organizmów jednokomórkowych. 
3. Zapewnia wzrost organizmów wielokomórkowych. 
4. Podział ten nie zmienia informacji genetycznej. 
5. W wyniku tego procesu powstają zarodniki roślin. 
6. Przyczynia się do regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów organizmów 

wielokomórkowych. 
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Zadanie 24 (0 - 3) 
Chromosom to struktura zbudowana z silnie skręconej chromatyny, pojawia się w komórce  
w związku z jej podziałem. 
 

A. Wykonaj schematyczny rysunek chromosomu metafazowego. Zaznacz na nim  
i podpisz chromatydy oraz centromer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Wyjaśnij funkcję, jaką pełni centromer. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
Zadanie 25 (0 - 2) 
Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących procesu rekombinacji materiału 
genetycznego, zaznaczając literą P zdanie prawdziwe, a literą F fałszywe. 
 

 Stwierdzenie P / F 

A. To wymiana odcinków chromatyd między chromosomami 

niehomologicznymi. 

 

B. Proces prowadzi do powstania nowych alleli genu.  

C. Zachodzi w profazie I  

D. Proces jest przyczyną zmienności środowiskowej  

 

Zadanie 26 (0 - 2) 
Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszania się grubości warstwy ozonu w ozonosferze,  
na skutek zanieczyszczenia powietrza. 
Wybierz prawdziwe zdania dotyczące tego zjawiska. 
 

a) Na skutek dziury ozonowej zwiększa się masa planktonu roślinnego i zwierzęcego. 
b) Główną przyczyną zmniejszania ilości ozonu w stratosferze są freony. 
c) Szkodliwe promieniowanie UV przenikające przez dziurę ozonową może uszkadzać 

wzrok oraz przyspieszać proces starzenia się. 
d) W niszczeniu cząsteczek ozonu biorą udział atomy chloru. 
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Zadanie 27 (0 - 2) 
Antropopresja to działania człowieka mające wpływ, najczęściej negatywny, na środowisko 
przyrodnicze. Przykładem jest hałas, zanieczyszczanie wody, gleby i powietrza. 
Oceń poprawność poniższych stwierdzeń, zaznaczając literą P zdanie prawdziwe, a literą  
F fałszywe. 
 

 Stwierdzenie P / F 

A. Na wysypiskach śmieci wytwarza się biogaz złożony głównie z metanu  

i dwutlenku węgla. Jest to gaz palny. Może także przyczynić się do 

zwiększenia efektu cieplarnianego. 

 

B. Nawozy naturalne i sztuczne stosowane w rolnictwie spływają wraz  

z deszczem do zbiorników wody stojącej. Powodują wzrost żyzności,  

a w konsekwencji mogą doprowadzić do zabagnienia zbiornika.  

 

C. Wycinanie lasów, nadmierny wypas zwierząt oraz melioracja mogą 

prowadzić do erozji gleby. 

 

D. Smog tworzący się w okresie letnim ze spalin samochodowych zmniejsza 

odporność u ludzi. Powstający ozon przyziemny ogranicza intensywność 

fotosyntezy u roślin. 

 

 
Zadanie 28 (0 - 1) 
Ewa i Adam mają czworo dzieci. Każde z dzieci posiada inną grupę krwi. Napisz, jaki genotyp 
muszą mieć rodzice, żeby było to możliwe.  
 
Genotyp krwi matki ……………………………  Genotyp krwi ojca ……………………………….. 
 
Zadanie 29 (0 - 3) 
Przeanalizuj poniższe zdania i zapisz odpowiedź w postaci odpowiedniej liczby.  
 

A. Liczba autosomów w diploidalnej komórce człowieka    ……….. 
B. Ilość rodzajów nukleotydów w kwasach nukleinowych    ……….. 
C. Liczba nukleotydów tworzących antykodon     ……….. 
D. Ilość kodonów tworzących pięć aminokwasów    ……….. 
E. Liczba nukleotydów tworzących trzy aminokwasy    ……….. 
F. Liczba chromatyd w parze chromosomów homologicznych  ……….. 

 
Zadanie 30 (0 - 1) 
Gen recesywny warunkuje u ludzi rudy kolor włosów. Za włosy nierude odpowiada gen 
dominujący. Wybierz zestaw, który prawidłowo opisuje genotyp i fenotyp dziecka rudych 
rodziców. 
 

ZESTAW GENOTYP DZIECKA FENOTYP DZIECKA 

A. homozygota dominująca włosy rude 

B. homozygota recesywna włosy rude 

C. heterozygota  włosy nierude 

D. homozygota recesywna włosy nierude 

 



 

 Etap III  8 marca 2014 
 

14 XI Konkurs Biologiczny w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2013/2014 

BRUDNOPIS 
(nie podlega ocenie) 

 


