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         Kod Ucznia 
 
 

 

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 
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 12 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:  

50 

 













Wypełnia członek wojewódzkiej komisji konkursowej 
Imię i nazwisko ucznia:  

Nazwa szkoły:  

Liczba uzyskanych punktów:  

Czytelny podpis sprawdzającego:  
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Zadanie 1 (0 - 2) 

Podaj symbole pierwiastków, które odpowiadają za wymienione funkcje. 

 

a) Jest składnikiem niektórych aminokwasów, wpływa na właściwości mechaniczne białek 

budujących wytwory rogowe naskórka. 

b) Wchodzi w skład m.in. mioglobiny i enzymów łańcucha oddechowego. 

c) Bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, wpływa na pobudliwość komórek. 

d) Ważny składnik chlorofilu, aktywator enzymów, zapewnia właściwą strukturę 

rybosomom. 

a) -  …….                     b) - ……                   c) - ……..                    d) – …….. 

Zadanie 2 (0 - 2) 

Nasienne osiągnęły najwyższy stopień rozwoju ewolucyjnego wśród roślin oraz dominację  

w środowisku. Wymień cztery cechy, dzięki którym sukces ten był możliwy. 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

Zadanie 3 (0 - 2) 

W Polsce torfowiska są zbiorowiskami zasługującymi na szczególnie troskliwą ochronę. Podaj 

dwa argumenty popierające słuszność przedstawionego stanowiska dotyczącego ochrony 

torfowisk. 

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

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

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

argument 2 – ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Zadanie 4 (0 - 2) 

Na schemacie przedstawiono dwa typy reakcji metabolicznych. 

 
Rozpoznaj i podaj nazwy dwóch procesów biologicznych przedstawionych na schemacie, 
ustalając rodzaj energii warunkującej zapoczątkowanie procesu X i energii powstałej  
w wyniku procesu Y. 
 
Proces X – ………………………………………………………………………………….. 

Proces Y – ………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj energii warunkującej zapoczątkowanie procesu X – ……………………………… 

Rodzaj energii powstałej w wyniku procesu Y - ………………………………………….. 

Zadanie 5 (0 - 1) 

Wodniczka pokarmowa i tętniąca to organelle komórkowe występujące między innymi  
u jednokomórkowych, cudzożywnych protistów. 
Które z wymienionych poniżej zdań prawidłowo określa ich funkcje. 
 

a) Wodniczka pokarmowa i tętniąca pełnią te same funkcje w komórce cudzożywnych 
protistów. 

b) Wodniczka pokarmowa reguluje poziom wody u jednokomórkowców, a wodniczka 
tętniąca usuwa niestrawione resztki pokarmu. 

c) W wodniczce pokarmowej odbywa się trawienie pokarmu, a wodniczka tętniąca usuwa 
produkty przemiany materii. 

d) Wodniczka pokarmowa usuwa niestrawione resztki pokarmu, a w wodniczce tętniącej 
trawiony jest pokarm. 
 

Zadanie 6 (0 - 2) 

Po intensywnym treningu sportowym przeprowadzono eksperyment, który miał na celu 

porównanie pH panujące w komórkach mięśniowych biegacza przed biegiem i po 

przebiegnięciu kilkunastu kilometrów. Biorąc pod uwagę przemiany biochemiczne zachodzące 

w mięśniach w czasie wysiłku odpowiedz: 

a) Jak zmieniła się wartość pH w komórkach mięśniowych? 

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

 

b) Podaj jeden argument wyjaśniający zmianę pH. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 7 (0 - 4) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą podziałów komórkowych odpowiednimi liczbami (nie używając 

słów). 

1 Komórka macierzysta ma kariotyp  

2n = 28. 

Liczba par chromosomów homologicznych 

w profazie I wynosi ……….. 

2 Podczas I podziału mejotycznego  

w komórce jest 10 par chromosomów 

homologicznych. 

Liczba chromosomów w jądrach potomnych 

po zakończeniu całego podziału wyniesie 

………… 

3 W metafazie I w płaszczyźnie równikowej 

komórki ustawiło się 5 par 

chromosomów homologicznych. 

Liczba chromatyd, z których zbudowane są 

te chromosomy wynosi ……………. 

4 Ludzkie komórki budujące ciało posiadają 

46 chromosomów. 

Gamety ludzkie posiadają …………. 

chromosomy. 

 

Zadanie 8 (0 - 1) 

Badanie pewnej cząsteczki DNA wykazało, że adenina stanowi 22% wszystkich zasad 

azotowych. Procentowa zawartość cytozyny w tej cząsteczce DNA wyniesie: 

a) 22%          b)  24%          c)  26%          d)  28% 

Zadanie 9 (0 - 1) 

DNA psa i kota różnią się: 

a) Rodzajem zasad azotowych. 

b) Rodzajem wiązań chemicznych między parami zasad azotowych. 

c) Sekwencją zasad azotowych. 

d) Budową nukleotydów. 

Zadanie 10 (0 - 1) 

Kobieta o grupie krwi 0, wniosła do sądu pozew o ustalenie ojcostwa dla swojego syna, który 

ma grupę krwi B. Fenotypy mężczyzn, które możemy w tej sprawie wykluczyć to: 

a) 0 i B          b)  B i AB          c)  0 i A          d) A i AB          e)  0 i AB 

Zadanie 11 (0 - 2) 

Mężczyzna o normalnej krzepliwości krwi, którego ojciec cierpiał na hemofilię, poślubił 

kobietę zdrową, w której rodzinie nigdy nikt na hemofilię nie chorował. Zapisz krzyżówkę, 

w której wykażesz, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dzieci tej pary. 

Krzyżówka:  

 

 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w potomstwie: ……………………….  
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Zadanie 12 (0 - 2) 

Fragment cząsteczki białka składa się z 21 aminokwasów. 

a) Podaj, ile kodonów (tripletów) kodowało informację o tym fragmencie białka?. 

Odpowiedź uzasadnij. 

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

b) Podaj, ile nukleotydów składało się na fragment nici DNA kodującej ten fragment 

białka?. Odpowiedź uzasadnij. 

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

Zadanie 13 (0 - 1) 

Z podanych niżej cech budowy wybierz te, które charakteryzują wyłącznie gatunek Homo 

sapiens (człowiek rozumny): 

a) Obecność wałów nadoczodołowych i wysklepienie stopy. 

b) Wysklepienie stopy i brak wałów nadoczodołowych. 

c) Przeciwstawny kciuk w dłoni i brak wałów nadoczodołowych. 

d) Nieprzeciwstawny paluch u nogi i „esowate” wygięcie kręgosłupa. 

e) „Esowate” wygięcie kręgosłupa i przeciwstawny kciuk w dłoni. 

Zadanie 14 (0 - 1) 

Z podanych niżej stwierdzeń dotyczących tzw. dziur ozonowych zaznacz te, które są błędne: 

a) Największą dziurę ozonową zaobserwowano nad Antarktydą. 

b) Dziury ozonowe są główną przyczyną powstawania efektu cieplarnianego na Ziemi. 

c) Mogą sprzyjać powstawaniu mutacji. 

d) Są wywołane rozkładem ozonu przez tlenki azotu i chlor. 

e) Są przyczyną tzw. kwaśnych deszczy. 

Zadanie 15 (0 - 2) 

Schemat ukazuje sposoby zagospodarowania odpadów:

 
Oceń, który z nich stanowi najkorzystniejszą dla środowiska metodę zagospodarowania 
odpadów, a który najmniej korzystną. Uzasadnij swój wybór jednym argumentem. 

Metoda najkorzystniejsza to – ……………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie – ………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

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

Metoda najmniej korzystna to – ………………………………………………………………………………………..….. 

Uzasadnienie - ……………………………………………………………………………………………………………………..  
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Zadanie 16 (0 - 2) 

Daltonizm to cecha recesywna sprzężona z płcią (z chromosomem X). 
Oceń zapisane poniżej zdania. Jeżeli zdanie uznasz za prawdziwe wstaw literę P, a jeśli zdanie 
ocenisz jako fałszywe wstaw literę F.  
 
1. Cecha nie jest dziedziczona w linii męskiej, tzn. nie jest przenoszona z ojca na syna.  ………… 
2. Mężczyźni są zdrowi albo chorzy, nie są nosicielami tej choroby.    ………… 
3. Cecha ujawnia się w każdym pokoleniu.        ………… 
4. Po chorym ojcu recesywny allel warunkujący chorobę dziedziczą wszystkie córki.  ………… 
 

Zadanie 17 (0 - 2) 

 

Podaj nazwy procesów przedstawionych na schemacie i wyjaśnij w jednym zdaniu, na czym 
polega każdy z nich. 
 
Proces X ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Proces Y ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Zadanie 18 (0 - 2) 

Napisz, jaki jest związek podanych produktów spożywczych z układem pokarmowym  
i procesami przedstawionymi w zadaniu 17. Weź pod uwagę główny składnik chemiczny tych 
produktów.     ser żółty, kefir, jaja 

 

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

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

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

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

 
Zadanie 19 (0 - 1) 
Kobieta ma grupę krwi 0Rh-, a jej mąż ABRh+. Opisana para spodziewa się dziecka. Wybierz te 
grupy krwi potomka, przy których wystąpi konflikt serologiczny. 
 

a) BRh-  b) BRh+ c) ARh+ d) ARh- 
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Zadanie 20 (0 - 2) 
Scharakteryzuj podane podziały komórkowe wpisując po trzy numery zdań prawidłowo 
opisujących te procesy. 
 

1. komórki potomne są diploidalne  
2. komórki potomne są haploidalne  
3. przed podziałem następuje replikacja DNA  
4. przed podziałem nie następuje replikacja DNA  
5. z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne 
6. z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne  
 
MITOZA ………………………………………………   MEJOZA ………………………………………………. 
 
Zadanie 21 (0 - 2) 
Rysunek przedstawia budowę ucha człowieka.  

 
 

a) Nazwij element budowy ucha oznaczony na rysunku literą X.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Wykorzystując rysunek oraz własne wiadomości oceń prawdziwość twierdzenia:  
Stan zapalny gardła może prowadzić do infekcji ucha. Uzasadnij swoją ocenę jednym 
argumentem. 

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

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

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

 

 

 

 

 

X 
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Zadanie 22 (0 - 2) 
Wydzielanie hormonów stresowych jest przykładem współdziałania układów w organizmie 
człowieka. 

BODZIEC         PODWZGÓRZE 
         

         

              X 
        ACTH (adrenokortykotropina) 
 

          KORA NADNERCZY 
 
      KORTYZOL 
     

                 Y 
a) Nazwij elementy oznaczone na schemacie literami X i Y.  
 
X - …………………………………………………..……   Y - ……………………………………………………….… 

b) Wymień trzy układy, zaangażowane w pokazany na schemacie sposób wydzielania 
kortyzolu.  

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

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

3. …………………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 23 (0 - 1) 
Rysunek przedstawia formę nizinną (A) oraz formę górską (B) mniszka pospolitego. Obie formy 
otrzymano z nasion tej samej rośliny. 
 

 
 
Napisz, jaki typ zmienności przedstawiają obie formy mniszka oraz określ, czy jest to 
zmienność podlegająca dziedziczeniu. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 24 (0 - 1) 
Z podanych niżej przykładów wybierz zapis na pewno nieprawidłowy. 
 

a) kodon UUG  leucyna 
b) kodon GUA  walina 

prolina 
c) kodon AGA   

lizyna 
AGG   

d) kodony:   arginina 
AGA 

 
Zadanie 25 (0 - 1) 
Mutacje mogą powstawać zarówno w komórkach rozrodczych (1), jak i w komórkach 
somatycznych (2). 
   
Podaj, jakie mutacje (powstające w komórkach 1 czy 2) mają znaczenie w procesie ewolucji. 
Wybór uzasadnij jednym argumentem. 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 26 (0 - 2) 
Poniżej podano cechy kodu genetycznego. Wskaż dwa błędne zdania i dokonaj ich korekty. 
 

a) Kod genetyczny jest czwórkowy, co oznacza, że zawsze cztery kolejne nukleotydy 
kodują jeden aminokwas. 

b) Kod genetyczny jest zdegenerowany, co oznacza, że jeden aminokwas może być 
kodowany przez różne kodony. 

c) Kod genetyczny jest jednoznaczny, co oznacza, że jeden kodon koduje zawsze ten sam 
aminokwas. 

d) Kod genetyczny jest specyficzny gatunkowo, co oznacza, że każdy gatunek ma swój 
własny kod genetyczny 

 
KOREKTA ZDAŃ: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 27 (0 - 2) 
Do trzech plastikowych butelek wrzucono po 10 dkg pokruszonych drożdży i po 3 łyżeczki 
cukru oraz dolano tyle wody, żeby poziom w każdej butelce wynosił 7cm. Woda dolewana do 
kolejnych butelek miała różną temperaturę. W pierwszej butelce było to 20oC, w drugiej 35oC, 
w trzeciej 50oC. Po włożeniu wszystkich składników na gwint każdej butelki nałożono gumowy 
balonik. Przez następne 15 minut każdą butelkę trzymano w łaźni wodnej utrzymującej 
odpowiednią temperaturę wody (taką, jaka była wewnątrz butelki).  
Wyniki doświadczenia były następujące: 
 

 
 

a) Napisz, jaki gaz zbierał się w balonach 

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

b) Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia.  

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

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

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

 
Zadanie 28 (0 - 1) 
Spośród podanych niżej zdań dotyczących historii gatunku Homo sapiens, wybierz poprawne: 

a) Przodkiem Homo sapiens, który jako pierwszy osiągnął dwunożną postawę był 

australopitek. 

b) Umiejętność wyrabiania narzędzi pojawiła się po raz pierwszy u neandertalczyka. 

c) Posługiwanie się mową było cechą typową dla wszystkich gatunków człowieka. 

d) Człowiek zręczny jako pierwszy potrafił posługiwać się ogniem. 

 

Zadanie 29 (0 - 2) 
Pyłek rośliny rodzicielskiej jest niepłodny lub płodny, w zależności od rośliny przyjmującej 
pyłek. U większości gatunków z takim systemem zahamowanie wzrostu łagiewki pyłkowej ma 
miejsce w słupku. Rysunek przedstawia trzy możliwe warianty (A, B, C) zachowania pyłku. 
WZ – woreczek zalążkowy 
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                 A      B            C 
 
Wybierz wariant (A, B lub C), gdzie pyłek jest całkowicie niepłodny i wyjaśnij, z czego to 
wynika. 
.......................................................................................................................................................  

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

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

Zadanie 30 (0 - 1) 
Na lekcji biologii w gimnazjum przeprowadzono doświadczenie sprawdzające gęstość 
rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała.  
Na rysunkach przedstawiono wyniki doświadczenia.  
 

 
 
Zaznacz poprawny wniosek, który sformułowano na podstawie analizy wyników tego 
doświadczenia.  
 

a) Receptory dotykowe są rozmieszczone w skórze w jednakowych odległościach.  
b) Skóra człowieka posiada receptory w różnych miejscach, które są równomiernie 

rozmieszczone na jej powierzchni.  
c) Receptory dotykowe są nierównomiernie rozmieszczone w skórze człowieka w różnych 

częściach jego ciała.   
d) Im mniejsza jest odległość między podrażnionymi punktami na skórze, tym mniej 

receptorów dotykowych znajduje się między nimi.  
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BRUDNOPIS 


