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ETAP OKRĘGOWY 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 19 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań 

jest  kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji 

Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Zadania rozwiązuj zgodnie z poleceniem.       

6. (Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.) 

7. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.  

8. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę 

punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

9. Nie używaj kalkulatora. 

10. Nie używaj korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  
Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz co 

najmniej 32 punktów.  

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

                                                       

Nr 

zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Razem 

Liczba 

punktów 

                    

 

                                                                                                                     

Zatwierdzam 

 

 

                                                                                                                         

  

 

 

 

 

    



Zadanie 1. (3 p.)  

A. Dobierz, spośród podanych informacji, właściwie opisującą  źródło zarażenia i 

przyporządkuj każdemu z wymienionych  pasożytów. Wpisz  odpowiednie litery. 

Źródła zarażenia: 

a) zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa wołowego z larwami pasożyta, 

b) kontakt z formami przetrwalnikowymi, które znajdują się w wodzie  lub w 

pożywieniu,  

c) zjedzenie surowego i niedogotowanego mięsa wieprzowego lub dziczyzny z larwami 

pasożyta, 

d) spożycie nieumytych, zakażonych jajami warzyw, owoców lub zanieczyszczonej 

wody. 

I tasiemiec nieuzbrojony II glista ludzka III włosień spiralny 

   

B. Podaj, dla każdego wymienionego w tabeli pasożyta,  po jednym przykładzie 

skutecznego zachowania profilaktycznego: 

I  

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

 

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

II  

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

 

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

III  

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

 

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

 

Zadanie 2. (2 p.)    
Rysunek przedstawia mięśnie ramienia człowieka. Rozpoznaj je i zapisz ich nazwy   

w ramkach. 

  
Wykorzystaj  właściwe nazwy z ramki do opisania mechanizmu  prostowania ręki. 

mięsień dwugłowy,  staw łokciowy, mięsień trójgłowy, skurcz mięśnia 

 

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

 

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

 

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

                pkt 

pkt 



Zadanie 3. (3 p.)  

Stopień wentylacji płuc jest uzależniony od głębokości wdechu i wydechu. Rozpoznaj i 

zapisz w ramkach właściwe nazwy faz oddychania.  Opisz  mechanizm wdechu i wydechu 

człowieka wykorzystując określenia poniżej. 

przepona, mięśnie międzyżebrowe, ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej, objętość klatki 

piersiowej, 

 

                                                   
 

Faza  ……………………………………….. 

 

Faza ………………………………………. 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Pojemność życiowa płuc to ilość powietrza wydychanego po najgłębszym wdechu i wynosi 

ona około 4000 ml.  

Dokończ zdania. 

Na zwiększenie pojemności życiowej płuc wpływa…………………………………………… 

 

 Urządzenie za pomocą którego można  zmierzyć pojemność płuc to ……………………….. 

 

 Schorzenie człowieka, które można zdiagnozować tym urządzeniem  to ……………………. 

 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Którą z podanych chorób wywołują bakterie? 

a)  opryszczka. 

b)  grzybica. 

c)  świerzb. 

d)  czyrak. 

                pkt 

Zadanie 5. ( 1 p.)   

 Białkowe cząsteczki, które unieszkodliwiają drobnoustroje w organizmie człowieka to 

a) antybiotyki. 

b) alergeny. 

c) przeciwciała. 

d) antygeny. 

                pkt 

                pkt 



Zadanie 6 (4 p.). 

Uzupełnij tabelę wpisując nazwę miejsca wytwarzania każdego z podanych hormonów  

i właściwe litery a - h, oznaczające główne jego funkcje. 

Hormon tyroksyna testosteron progesteron adrenalina 

Miejsce 

wytwarzania 

    

Funkcja     

 

a) wzmaga tempo akcji serca i rozszerza oskrzeliki, 

b) przygotowuje błonę śluzową macicy do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej, 

c) wpływa na rozwój drugorzędowych i trzeciorzędowych cech płciowych, 

d) stymuluje skurcz tętniczych naczyń krwionośnych m.in. w skórze, powodując wzrost 

ciśnienia tętniczego krwi, 

e) odpowiedzialny za rozwój komórek płciowych męskich, 

f) zwiększa tempo przemiany materii w organizmie, 

g) stymuluje rozpad glikogenu, czego efektem jest wzrost poziomu glukozy we krwi, 

h) hamuje owulację, 

i) zwiększa  poziom wapnia we krwi i powoduje skurcze mięśni. 

                pkt 

Zadanie 7. ( 3 p.)  

A. Wpisz w miejsce kropek nazwy wskazanych na rysunku elementów ucha. 

 

 

 

 

a) …………………………………… 

 

b) …………………………………… 

 

c) …………………………………… 

 

d) …………………………………… 

 

Wskaż właściwy narząd równowagi.  a b c d 

 

B. Uzasadnij stwierdzenie, że ucho wewnętrzne jest odpowiedzialne za utrzymanie 

równowagi ciała. Wykorzystaj informacje zapisane w ramce. 

ośrodek równowagi w móżdżku, płyn z drobnymi ziarnistościami, impuls nerwowy, komórki 

czuciowe z rzęskami, 

 

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

 

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

 

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

                pkt 
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Zadanie 8. ( 2 p.)  
Wpisz w kratkę nazwę elementu morfotycznego krwi, który jest odpowiedzialny za 

mechanizm jej krzepnięcia. Opisz krótko ten mechanizm, wykorzystując informacje zapisane 

w ramce. 

 

 

fibryna, fibrynogen, enzym, skrzep, krwinki 

 

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

 

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

 

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

 

                pkt 

Zadanie 9. ( 2 p.)  

A. Wśród wielu chorób układu krążenia szczególnie niebezpieczna dla człowieka jest 

choroba wieńcowa  Zapisz dwa objawy tej choroby. 

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

 

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

 

B. Skuteczne leczenie tej choroby wymaga nie tylko podawania leków, ale przede 

wszystkim zmiany pewnych nawyków. Przedstaw dwie podstawowe zasady 

profilaktyki tej choroby. 

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

 

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

                pkt 

Zadanie 10. ( 3 p.)  
W poniższej tabeli przedstawiono wypisy z kart pacjentów. Wpisz  w drugiej kolumnie  

witaminę, której prawdopodobnie brakuje w organizmie pacjenta. Wybierz z ramki i wpisz w 

trzeciej kolumnie  produkty żywnościowe zawierające na tyle dużo tej witaminy, aby mogły 

być one zalecone przez lekarza jako uzupełnienie diety. 

Wyciąg z karty zdrowia pacjenta: Witamina Pokarm 

Objawy, z którymi zgłosił się pacjent: suchość skóry, 

rogowacenie i złuszczanie się naskórka, a także pogarszający 

się wzrok, słabe widzenie, szczególnie o zmroku. 

  

Objawy, z którymi zgłosił się pacjent: wybroczyny w skórze i 

błonach śluzowych, krwawienie z nosa, owrzodzenie dziąseł i 

wypadanie zębów. 

  

Objawy, z którymi zgłosił się pacjent: pękanie skóry warg, 

kącików ust,, upośledzenie ostrości wzroku, zanik nabłonka i 

stany zapalne języka. 

  

 

tran, ryby, żółtko jaja, sery, cytryny, papryka, mleko, szpinak, mięso, marchew 

 

                 pkt 



Zadanie 11. ( 2p.)  
 Oceń prawdziwość zdań wpisując w drugą kolumnę literę P(zdanie prawdziwe) lub F (zdanie 

fałszywe). 

Rdzeń kręgowy jest odpowiedzialny za analizę bodźców płynących ze środowiska.  

Puls to fala podniesionego ciśnienia, która kurczy ściany naczyń krwionośnych  

Surowica zawiera osłabione bakterie, dlatego organizm szybko zwalczy zakażenie.  

Limfocyty T bezpośrednio niszczą rozpoznane obce komórki lub własne zainfekowane 

wirusami. 
 

Odruch ssania palca u noworodka to odruch bezwarunkowy.  

 

Zadanie 12. ( 1 p.)  
Zakreśl kółkiem wszystkie te litery, którymi oznaczono czynniki wpływające na rozwój 

próchnicy zębów. 

a) niedobór cynku. 

b) nadmiar cukru w pokarmach. 

c) niedobór jodu. 

d) nadmiar potasu. 

e) bakterie. 

 

Zadanie 13. ( 1 p.)  

Zaznacz właściwą odpowiedź  wskazującą główne składniki pokarmowe przenikające z 

wnętrza jelit do naczyń limfatycznych w kosmkach.  

a) białka. 

b) skrobia. 

c) woda i witaminy rozpuszczalne w wodzie. 

d) kwasy tłuszczowe. 

                pkt 

Zadanie 14. ( 2 p.)  
Cennym węglowodanem złożonym jest celuloza, czyli błonnik, konieczny do  

funkcjonowania organizmu. 

A. Uzasadnij potrzebę spożywania pokarmów zawierających duże ilości błonnika, 

 podając dwa argumenty, wskazujące na jego funkcje. 

1)..............................................................................................................

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

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

2)..............................................................................................................

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

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

B. Wskaż, zakreślając właściwą literę, dwa przykłady produktów spożywczych szczególnie 

bogatych w błonnik. 

A B C D 

gotowany ryż z 

mlekiem 

sałatka owocowa   

z płatkami owsianymi 

ziemniaki 

opiekane 

surówka z marchwi  

z jabłkiem i chrzanem 

 

 

 

                pkt 

                pkt 

                pkt 



Zadanie 15. ( 2 p.)  

Uzupełnij tabelę literami, którymi oznaczono elementy układu pokarmowego. 

Miejsce wytwarzania enzymów rozpoczynających proces trawienia  węglowodanów.  

Gruczoł trawienny wydzielający enzymy trawiące tłuszcze.  

Miejsce wytwarzania kwasu solnego.  

Miejsce przechowywania substancji tworzącej emulsję z tłuszczów.  

Miejsce wchłaniania wody.  

 

a. trzustka   b. woreczek 

żółciowy    

c. ślinianki d. żołądek e. wątroba f. jelito 

cienkie 

g. jelito 

grube 

 

 

Zadanie 16. ( 2p.)  

Wybierz wszystkie właściwe zalety i wady środków chemicznych dodawanych do żywności i 

przyporządkuj je właściwym kolumnom. 

 

Zalety środków chemicznych (barwników, 

konserwantów) dodawanych do żywności. 

Wady środków chemicznych (barwników, 

konserwantów) dodawanych do żywności. 

   

 

A. Powodują uczulenia. 

B. Zwalczają drobnoustroje. 

C. Wydłużają okres trwałości. 

D. Zaburzają funkcjonowanie nerek. 

E. Usprawniają pracę receptorów skóry. 

F. Mogą przyczynić się do powstawania nowotworów. 

G. Są bezpieczne. 

H. Nadają atrakcyjny smak. 

I. Nadają nieprzyjemny zapach. 

 

Zadanie 17. ( 2 p.)  

Na schemacie mózgu człowieka oznaczono numerami niektóre ośrodki znajdujące się w korze 

mózgowej. 

A. Wpisz odpowiednie numery, którymi oznaczono podane poniżej ośrodki w korze 

mózgu. 

 

 

Ośrodek mowy  ………. 

Ośrodek wzroku  ……… 

Ośrodek słuchu  ………. 

Ośrodek dotyku  ……… 

Ośrodek ruchu ………... 

 

 

B. U człowieka duże obszary kory mózgowej zajmują ośrodki kojarzące. Numerem 6 

oznacz  na schemacie lokalizację ośrodka kojarzącego i zapisz dwie czynności typowo 

ludzkie, którymi kieruje. 

………………………………………………………………………………………… 

                pkt 

                pkt 

                pkt 



Zadanie 18. ( 2 p.)  
Schemat przedstawia wymianę substancji przez łożysko między matką a zarodkiem/płodem. 

Wpisz  tylko te substancje, które przenikają od zarodka/płodu do matki  (kolumna I) oraz 

tylko te, które przenikają od  matki do zarodka/płodu (kolumna II).  Wykorzystaj poniższe 

podpowiedzi. 

mocznik, przeciwciała, CO2, cukry proste,  O2, aminokwasy 

 

zarodek/płód łożysko 

 

 

matka 

 

                      

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Zadanie 19. (2p.)  
Wybierz odpowiedni czynnik lub organizmy  od 1 do 4 i przyporządkuj  je właściwym 

opisom. 

bakterie wirusy protisty grzyby 

1 2 3 4 

 

 

 

                pkt 

…... Wywołują rzeżączkę. 

.….  , ….. Niektóre są źródłem antybiotyków. 

….. Wywołują choroby,  takie jak  żółtaczka typu C. 

….. Wywołują toksoplazmozę – chorobę groźną szczególnie dla kobiet w ciąży. 

                pkt 


