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  Imię i nazwisko 
 
 
............................................. 

pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

X KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ETAP SZKOLNY 
 
Drogi Uczniu! 
Witaj na I etapie Konkursu Biologicznego Dla Uczniów Gimnazjum woj. Świętokrzyskiego. 
Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
 
 
 Arkusz liczy 10 stron i zawiera 31 zadań. 

 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 precyzję 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:  

54 
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Zadanie 1 (0 – 1 pkt) 
Z wymienionych poniżej związków wybierz te, które należą do związków organicznych:  

I. glukoza II. białka III. dwutlenek węgla IV. woda 

 

a. tylko I 

b. I i III 

c. II i IV 

d. I i II 

Zadanie 2 (0 – 3 pkt) 

Uzupełnij poniższy tekst wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie słowa:  

„Wszystkie organizmy do prawidłowego funkcjonowania potrzebują pożywienia, czyli 

związków organicznych, z których uzyskują ……………………… potrzebną do życia.  

Te, które są zdolne do samodzielnego wytwarzania pokarmu nazywamy organizmami 

…………………………………………, czyli ………………………….. . Natomiast te, które muszą pokarm 

otrzymać w postaci gotowych związków organicznych nazywamy organizmami 

…………………………………., czyli ……………………………………. . Większość autotrofów wytwarza 

pokarm w procesie …………………………… .”  

Zadanie 3 (0 – 2 pkt) 

Na podstawie podanych równań reakcji określ, która przedstawia proces fotosyntezy,  

a która proces oddychania wewnątrzkomórkowego: 

a) 2612622 666 OOHCOHCO
chlorofil

swiatlo                  ……………………………………………………….. 

b) energiaOHCOOOHC  2226126 666    ……………………………………………………….. 

Zadanie 4 (0 – 2 pkt) 

Uzupełnij tabelę wpisując podane niżej procesy w odpowiednie kolumny:  

chemosynteza, fermentacja, fotosynteza, oddychanie wewnątrzkomórkowe 

PROCESY POCHŁANIAJĄCE ENERGIĘ PROCESY UWALNIAJĄCE ENERGIĘ 
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Zadanie 5 (0 – 3 pkt) 

Porównaj fotosyntezę i oddychanie wewnątrzkomórkowe u roślin uzupełniając tabelę: 

 

 

cecha                            proces 

porównywana 

 

Fotosynteza 
Oddychanie 

wewnątrzkomórkowe 

lokalizacja procesu   

substraty   

produkty   

 

Zadanie 6 (0 – 2 pkt) 

Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń dotyczących komórkowej budowy organizmów.  

Jeśli uważasz, że dane zdanie jest prawdziwe, otocz  kółkiem literę P, a jeśli uznasz  

je za fałszywe – otocz kółkiem literę F. 

a. Komórki zwierzęce mają taką samą budowę jak komórki roślinne.  P/F 

b. Mitochondria to centra energetyczne komórek.     P/F 

c. Płynnym składnikiem cytoplazmy jest cytozol.     P/F 

d. Tylko jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny.    P/F 

Zadanie 7 (0 – 1 pkt) 

Błona komórkowa: 

a. Oddziela wnętrze komórki od otoczenia. 

b. Uczestniczy w transporcie międzykomórkowym. 

c. Przenosi impulsy do innych komórek i reaguje na impulsy ze środowiska.  

d. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 
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Zadanie 8 (0 – 3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono schemat budowy komórki zwierzęcej.  

 
a. Podaj nazwę i funkcję struktury X 

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

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

b. Zaznacz na schemacie i podpisz strukturę, która odpowiada za wytwarzanie energii 

użytecznej biologicznie. 

c. Podaj nazwę jednej struktury komórkowej, która powinna znaleźć się na rysunku, 

gdyby przedstawiał on budowę komórki roślinnej ………………………………… .  

Zadanie 9 (0 – 2pkt) 

 

Na rysunku przedstawiono budowę komórki bakterii. Napisz:  

a. Jak nazywa się struktura komórkowa oznaczona literą Z i jaką pełni funkcję  

w komórce bakteryjnej - ….………………………………………………………………………………………… 

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

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

b. Podaj jak nazywa się odpowiednik tej struktury w komórce grzyba. 

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

 

 

 

X 

Z 
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Zadanie 10 (0 – 2 pkt) 

Uzasadnij słuszność stwierdzenia: „Grzyby to organizmy cudzożywne.”  

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

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

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

 

Zadanie 11 (0 – 3 pkt) 

Podkreśl trzy zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące grzybów. 

 

a. Ściana komórkowa grzybów jest zbudowana z chityny. 

b. Ścianę komórkową grzybów buduje wyłącznie celuloza. 

c. Wśród grzybów spotykamy tylko formy wielokomórkowe. 

d. Grzyby rozmnażają się bezpłciowo m.in. za pomocą zarodników.  

e. Ciało grzyba to plecha mająca postać strzępek. 

f. Materiałem zapasowym w komórkach grzyba jest skrobia 

Zadanie 12 (0 – 2 pkt) 

Bakterie są często określane jako „wszechobecne”. Można je spotkać nawet w środowiskach 

ekstremalnych. Podaj dwie cechy bakterii, które wpływają na powszechność ich 

występowania. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Zadanie 13 (0 – 2 pkt) 

Z podanego tekstu wykreśl pogrubione wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. 

 

Systematyka to dziedzina biologii, której celem jest klasyfikowanie organizmów. Obecnie 

wyróżniamy dwa systemy podziału organizmów. System sztuczny, który klasyfikuje 

organizmy na podstawie ich pokrewieństwa / ich zewnętrznego podobieństwa oraz system 

naturalny, który uwzględnia wspólne pochodzenie / zewnętrzne podobieństwo. 

 

Zadanie 14 (0 – 1 pkt) 

Uszereguj podane jednostki taksonomiczne zaczynając od najwyższej rangą: 

Gromada, Gatunek, Typ, Królestwo, Rząd, Rodzaj, Rodzina  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..... . 
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Zadanie 15 (0 – 1 pkt) 

Na podstawie podanych cech morfologicznych i anatomicznych, podaj nazwę grupy roślin,  

o których mowa: 

 

Są to niewielkie rośliny lądowe, które w budowie anatomicznej nie wykształciły typowych 

tkanek. Nie mają również typowych organów roślinnych. Wytwarzają jedynie organy 

przypominające wyglądem korzenie, łodygi i liście, które nazywamy odpowiednio 

chwytnikami, łodyżkami i listkami. W ich cyklu rozwojowym dominuje gametofit co jest 

wyjątkiem w świecie roślin. 

 

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

Zadanie 16 (0 – 1 pkt) 

Nieprawdą jest, że: 

a. Młodociany gametofit mszaków to splątek. 

b. Sporofit mszaków nie przeprowadza fotosyntezy, a substancje odżywcze pobiera  

od gametofitu. 

c. Pióropusznik strusi wytwarza dwa rodzaje liści. 

d. Salwinia pływająca, jako jedna z nielicznych paproci żyje na lądzie.  

Zadanie 17 (0 – 1 pkt) 

Do roślin, które nie wytwarzają owoców należy sosna zwyczajna, ponieważ jest to roślina: 
 

a. wiatropylną 
b. rozdzielnopłciową 
c. nagonasienną  
d. jednopienną 

 

Zadanie 18 (0 – 2 pkt) 

Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny liścia rośliny okrytozalążkowej. Podaj nazwę tkanki 

oznaczonej na rysunku literą A i określ jedną jej funkcję. 

 
 

Nazwa tkanki ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

Funkcja ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 19 (0 – 1 pkt) 

Korzystając z rysunku w zadaniu 18 podaj nazwę struktury odpowiedzialnej między innymi za 

proces wymiany gazowej między rośliną a otoczeniem. 

Nazwa struktury ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 20 (0 – 1 pkt) 

Przyporządkuj pokazanym na schematach różnym rodzajom miękiszu odpowiednie nazwy.  

 

a. 1 – gąbczasty, 2 – powietrzny, 3 – spichrzowy 

b. 1 – spichrzowy, 2 – powietrzny, 3 – gąbczasty 

c. 1 – powietrzny, 2 – gąbczasty, 3 – spichrzowy 

d. 1 – powietrzny, 2 – spichrzowy, 3 – gąbczasty 

Zadanie 21 (0 – 1 pkt) 

Tkanka miękiszowa oznaczona w poprzednim zadaniu liczbą 3 występuje między innymi w:  

a. liściach sosny 

b. bulwach ziemniaka 

c. owocach czereśni 

d. liściach orzecha 

Zadanie 22 (0 – 1 pkt) 
Włośniki, to wydłużone komórki zewnętrznej warstwy korzenia. Są wytwarzane z komórek:  

a. łyka 

b. korka 

c. skórki 

d. drewna 

Zadanie 23 (0 – 2 pkt) 

Połącz nazwy modyfikacji liści z przykładami roślin, u których one występują: 

a. liście spichrzowe 

b. liście pułapkowe 

c. liście wabiące 

d. ciernie 

1. kaktus 

2. dzbanecznik 

3. cebula 

4. poinsecja 

a - ….  b - ….  c - ….  d - …. 
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Zadanie 24 (0 – 3 pkt) 

W doświadczeniu użyto plasterki świeżego ogórka, które posypano solą kuchenną.  

Po upływie 30 minut zaobserwowano, że plasterki ogórka straciły swoją jędrność.  

a. Nazwij proces, który zachodzi w powyższym doświadczeniu - ……………………..…………….. 

b. Napisz na czym ten proces polega - ……………………………………………………………………….…… 

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

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

c. Ustal jak wyglądałaby próba kontrolna do tego doświadczenia 

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

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

Zadanie 25 (0 – 3 pkt) 

Tabela przedstawia porównanie niektórych cech budowy zewnętrznej i wewnętrznej 

płazińców i nicieni. Uzupełnij brakujące miejsca tabeli oznaczone jako A, B, C. 

Cecha budowy Płazińce Nicienie 

Kształt ciała spłaszczony A 

Układ pokarmowy B 
otwór gębowy, gardziel, 

jelito zakończone odbytem 

Układ rozrodczy C rozdzielnopłciowy 

 

Zadanie 26 (0 – 1 pkt) 

Na schemacie przedstawiono kolejne etapy rozwoju złożonego owadów na przykładzie 

motyla. 

 
Wskaż, w którym szeregu podano poprawne nazwy stadiów rozwojowych: 

a. jajo, poczwarka, gąsienica, imago 

b. jajo, pędrak, poczwarka, imago 

c. jajo, gąsienica, poczwarka, imago 

d. jajo, czerw, pędrak, imago 
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Informacja do zadania nr 27 
Organizmy te mają grzbietobrzusznie spłaszczone ciało. Ich wilgotna skóra bierze udział  
w wymianie gazowej. W szkielecie brak żeber i klatki piersiowej. U osobników dorosłych 
kończyny tylne są zaopatrzone w błony pławne. 
 

Zadanie 27 (0 – 1 pkt)  
Spośród podanych gatunków zwierząt kręgowych podkreśl te, których dotyczy powyższa 
charakterystyka.  
 

a. jaszczurka zwinka  

b. ropucha szara  

c. żaba wodna 

d. gniewosz plamisty  

e. zaskroniec zwyczajny 

 

Zadanie 28 (0 – 2 pkt) 

Płazy to organizmy przystosowane do życia w środowisku wodno – lądowym. Przyporządkuj 

podane niżej cechy budowy płazów do odpowiedniego środowiska życia: 

Cechy:  

a) wykształcenie kończyn przednich i tylnych; 

b) wilgotna skóra; 

c) zapłodnienie zewnętrzne; 

d) tylne kończyny zaopatrzone w błony pławne;  

e) kijanki oddychające skrzelami; 

f) powstanie płuc 

 

środowisko lądowe: ………………………………………………………..…………….….. 

środowisko wodne: ……………………………………………………………………….…… 

 

Zadanie 29 (0 – 1 pkt) 

Powstanie błon płodowych u gadów pozwoliło tym zwierzętom opanować ląd. Wskaż szereg 

prawidłowo opisujący rysunek: 

 
a. X – owodnia, Y- omocznia, Z – kosmówka 
b. X – omocznia, Y – owodnia, Z – kosmówka 
c. X – kosmówka Y – owodnia, Z – omocznia 
d. X – owodnia Y – kosmówka, Z – omocznia 
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Zadanie 30 (0 – 1 pkt) 
 
Określ, która z błon oznaczonych na rysunku literami X, Y, Z w zadaniu 29 zapewnia 
zarodkowi wymianę gazową ze środowiskiem. Podaj jej nazwę. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Zadanie 31 (0 – 2 pkt) 

Spośród niżej wymienionych cech ptaków, podkreśl cztery, które przystosowują ptaki  

do lotu: 

a. workowate płuca 

b. szczęki pozbawione zębów 

c. obecność grzebienia kostnego na mostku 

d. jeden kłykieć potyliczny 

e. część kończyny tylnej pokryta łuskami 

f. spneumatyzowane kości 

g. płuca podwójnie wentylowane 

 

 


