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ETAP WOJEWÓDZKI 

 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 22 zadania. 

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. Odpowiedzi wpisz w wyznaczonych do tego miejscach. 

6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

7. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

8. Nie używaj korektora. 

 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

 
Nr 

zadania 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Razem 

Liczba 

punktów 
                       

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

    



 Przeczytaj i przeanalizuj poniższy tekst, a następnie rozwiąż zadania 1-4. 

                 Bawoły afrykańskie są potężnymi ssakami roślinożernymi, które mają niewielu 

naturalnych wrogów poza człowiekiem. Żywią się one różnymi gatunkami traw. Chętnie 

zjadają też bulwy. W lesie podgryzają liście, pąki i pędy. Podobnie jak bydło domowe, mają 

czterokomorowe żołądki i dużo czasu zabiera im przeżuwanie wcześniej połkniętego 

pokarmu. Połknięty, nieprzeżuty pokarm dostaje się do żwacza i tam ulega fermentacji pod 

wpływem licznych bakterii beztlenowych. Znajduje się tu również liczna fauna orzęsków, 

biorących udział w rozkładzie celulozy. Przefermentowany pokarm zwracany jest do jamy 

gębowej, gdzie ulega przeżuciu, po trawieniu enzymami bakterii symbiotycznych. 

Przeżuwanie jest możliwe dzięki istnieniu rynny przełykowej, która pozwala na regulowanie 

ruchu pokarmu i przeprowadzenie go, po zżuciu prosto do ksiąg, a stamtąd do trawieńca, 

gdzie odbywa się właściwe trawienie.  

Często w przewodzie pokarmowym bytuje tasiemiec nieuzbrojony, który nie poddaje 

się procesowi trawienia. Bawołom  towarzyszą dwa ptaki - brązowy bąkojad, wybierający 

kleszcze z ich skóry, bliznowate tkanki i krew z ran ssaka oraz czapelki egipskie z białymi 

skrzydłami, krążące zwykle wyżej. Ptaki nie tylko pokazują myśliwym miejsca, gdzie pasą się 

te zwierzęta, ale również pełnią rolę systemu wczesnego ostrzegania. Bąkojad wydaje ostry, 

terkoczący dźwięk na widok zbliżającego się człowieka.  

Bawołom konieczne  jest  obfite źródło wody, tak do picia, jak i do ulubionych przez 

nich kąpieli, przynoszących ulgę skórze gryzionej nieustannie przez pchły, kleszcze i gzy. W 

Afryce uważa się, że bawoły zabijają więcej ludzi niż jakiekolwiek inne zwierzę.  Dorosłe 

bawoły potrafią skutecznie bronić się przed stadem lwów. Lwy polują na bawoły regularnie, 

ale zwykle robią to stadnie zwalając z nóg samotne osobniki. Tylko duże samce lwów były 

znane z zabicia w pojedynkę dorosłego bawołu. Lampart i hiena cętkowana są groźne tylko 

dla nowo narodzonych cieląt.  

W latach dziewięćdziesiątych na bawoły spadła straszliwa plaga. Od północy przez 

całą Afrykę przeciągnęła fala zarazy bydlęcej (pryszczycy). Zdziesiątkowała ona wspaniałe 

stada. Dziś jest ich sporo, ale nigdy już nie osiągną stanu sprzed wielkiej zarazy.       

                  

Zadanie 1. (2 p.) 

Wybierz z tekstu cztery pary organizmów między którymi występują interakcje 

antagonistyczne i wpisz je w kolumnie pierwszej. W kolumnie drugiej nazwij właściwy dla 

nich rodzaj zależności międzygatunkowej. 

 

Relacje niekorzystne/antagonistyczne 

Pary organizmów Rodzaj zależności międzygatunkowej 

  

  

  

  

 

             p. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulwa_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anaerob
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampart
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_c%C4%99tkowana


Zadanie 2. (2 p.) 

A. Wyszukaj w tekście powyżej przykład symbiozy obowiązkowej i wpisz go w ramkę (1). 

Podaj inną nazwę tej interakcji (2).  

1.  2. 

B. Napisz, na czym polega to oddziaływanie, wykazując jego obustronną korzyść. 

 

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

 

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

 

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

 

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

             p. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Wybierz patogeny, które w latach dziewięćdziesiątych wywołały  u bawołów w Afryce zarazę 

bydlęcą (pryszczycę). 

a) bakterie,  

b) wirusy,  

c) grzyby, 

a) priony.  

 

Zadanie 4. (2 p.)   
Podaj cztery przystosowania tasiemca nieuzbrojonego do pasożytniczego trybu życia w 

przewodzie pokarmowym bawoła. 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Zadanie 5. ( 1 p.) 

Zilustrowany sposób rozmieszczenia osobników w populacji  na wybranym obszarze dotyczy: 

 

a. biedronek, morsów, pingwinów,  

b. morsów, antylop, zebr,  

c. biedronek, mszyc, żbików, 

d. morsów, mszyc, rysi.  

 

 

 

 

 

 

             p. 

             p. 

             p. 



Zadanie 6. ( 2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań dotyczących konkurencji międzygatunkowej roślin wpisując w drugą 

kolumnę literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe). 

Konkurencja między roślinami dotyczy zasobów środowiska.  

Konkurencja międzygatunkowa jest silniejsza niż wewnątrzgatunkowa.  

Konkurencja międzygatunkowa jest przyczyną selekcji, która prowadzi do ewolucji 

organizmów. 

 

Konkurencja może prowadzić do emigracji ustępującej populacji.  

 

             p. 

 

 

Zadanie 7. ( 1 p.) 

Zredaguj poniższą wypowiedź tak, by była prawdziwa.  
 

Allelami 

nazywamy 

 

A 
parę genów warunkujących 

te same cechy, zaś cecha 

człowieka 

warunkowana 

przez allel 

dominujący to: 

1 niebieska barwa tęczówki oka. 

2 ciemna barwa włosów. 

B 
wszystkie geny zawarte w 

jednym chromosomie, 
3 włosy proste. 

C 

różne formy tego samego 

genu, wywołujące odmienne 

wykształcenie cechy, 

4 wygięty kształt kciuka. 

 

             p. 

 

Zadanie 8. ( 3 p.) 

Wypełnij tabelę wpisując przykłady chorób człowieka uwarunkowanych mutacjami 

genowymi (punktowymi) oraz wywołujące je geny. Wykorzystaj podpowiedzi z ramek.  

W kolumnie III wpisz właściwe skutki powstałej mutacji. 

Nazwa choroby Charakter genu Skutki mutacji 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mukowiscydoza, hemofilia, daltonizm, 

recesywny gen sprzężony z płcią, recesywny gen autosomalny 

 

             p. 

 

 



Zadanie 9. ( 2 p.) 

Przyporządkuj podane przykłady (a-g) do właściwego rodzaju zmienności. 

 

Zmienność dziedziczna Zmienność niedziedziczna 

  

      a) dotyczy komórek ciała. 

b) dotyczy gamet. 

c) jest spowodowana losowym doborem gamet. 

d) jest spowodowana mutacjami przebiegającymi  w gametach rodzicielskich. 

e) jest związana z trybem życia. 

f) jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

g) powstaje pod wpływem środowiska. 

 

             p. 

Zadanie 10. ( 2 p.) 

Kobieta daltonistka poślubiła mężczyznę nie będącego daltonistą. Kobieta ma niebieskie a 

mężczyzna brązowe oczy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich syn będzie odróżniał kolory 

i będzie miał oczy niebieskie?  

Zapisz rozwiązanie podając oznaczenie alleli i właściwą krzyżówkę oraz odpowiedź. 

Daltonizm Kolor oczu 

  

 

 
                  Mężczyzna 
Kobieta                       

            Mężczyzna 
Kobieta 

  

    

 

     

 

 

     

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………….. 

             p. 

Zadanie 11. ( 2 p.)  

Oceń prawdziwość zdań wpisując w drugą kolumnę literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie 

fałszywe). 

Czynnikami wywołującymi mutacje nie są kwasy: octowy i fosforowy.  

U osobników rozdzielnopłciowych wszystkie chromosomy są jednakowe.  

Mutacje letalne to mutacje powodujące śmierć.  

Komplementarność zasad w cząsteczce DNA dotyczy sąsiadujących ze sobą 

nukleotydów jednej nici. 
 

 

             p. 

Zadanie 12. ( 1 p.) 

Źródłem zmienności genetycznej jest 

a) rozmnażanie płciowe. 

b) rozmnażanie bezpłciowe. 

c) warunki środowiska. 

d) rozmnażanie wegetatywne. 
 

 
             p. 



Zadanie 13. ( 2 p.) 

Spośród podanych poniżej stwierdzeń zaznacz tylko te, które charakteryzują chromosomy. 

a. są zbudowane z RNA i białek. 

b. są zbudowane jedynie z DNA. 

c. są zbudowane z DNA i białek. 

d. składają się z genów ułożonych liniowo. 

e. składają się z genów ułożonych spiralnie. 

f. w diploidalnych komórkach (ciała) występują podwójne zestawy chromosomów. 

g. w diploidalnych komórkach (ciała) występują pojedyncze zestawy chromosomów. 

h. w haploidalnych komórkach (gametach) są pojedyncze zestawy chromosomów. 

i. w haploidalnych komórkach (gametach) są podwójne zestawy chromosomów. 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Wśród wymienionych cech wskaż wstawiając X tylko tą, która świadczy o przynależności 

wirusów zarówno do materii ożywionej i nieożywionej. 

Nie wykazują funkcji życiowych.  

Brak budowy komórkowej.  

Są zbudowane ze związków organicznych typowych dla organizmów.  

Mogą wnikać do komórek gospodarza i namnażać się.  

 

             p. 

Zadanie 15. (3 p.) 

A. W ramkach przedstawiono niektóre związki chemiczne, których wzrost ilości w atmosferze 

decyduje  o potencjale ocieplania globalnego na Ziemi. Wpisz w ramkę ich ogólną nazwę. 

Wskaż spośród A-E te, które mają największy udział w globalnym ociepleniu klimatu. 

 
 

 
 

 

                                                                                                               

B.W ramce poniżej podaj 4 główne źródła wszystkich wymienionych powyżej związków.  

 

                                                                                                                         

  

  

 

 

 

 

C. Zapisz dwa najważniejsze skutki wpływu tego zjawiska na stan biosfery. 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
             p. 

 

 

             p. 

CH4 

metan 

 H2O 

woda 

 CO2 

tlenek węgla (IV) 
 freony  tlenki 

azotu 
A  B  C  D  E 

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

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

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

4……………………………………………………………………………………………………….. 

 



Zadanie 16. ( 2 p.) 

Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz wpływ zachowań członków pewnej rodziny na 

ilość zużywanej w ich gospodarstwie  domowym wody. Swój projekt przedstaw w tabeli. 

problem badawczy 

 

 

 

grupa doświadczalna  

 

 

 

 

grupa kontrolna  

 

 

metoda porównania 

otrzymanych wyników 

 

 

             p. 

Zadanie 17. ( 2 p.)  
Dowodami pośrednimi ewolucji są narządy szczątkowe.  Podkreśl tylko właściwe przykłady 

narządów szczątkowych u człowieka. 

ostatnia  para zębów trzonowych, mięśnie poruszające małżowinami 

usznymi, siekacze, wyrostek robaczkowy, kość ogonowa, spojenie łonowe,  

owłosienie ciała, pierwszy palec dłoni przeciwstawny 

 

 

Zadanie 18 ( 1 p.)  
Połącz dziedziny nauki ze źródłami świadectw ewolucji, które są przez naukowców. 
 

biochemia 1  skamieniałe szczątki A 

paleontologia 2 podobieństwa i różnice w budowie organizmów B 

biogeografia 3 budowa DNA i białek C 

anatomia 

porównawcza 

4 podobne typy przystosowań w różnych regionach świata D 

narządy szczątkowe E 
 

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

 

Zadanie 19. ( 2 p.) 

Wymień cztery różnice między małpą człekokształtną a człowiekiem  w budowie szkieletu. 

Pomogą ci poniższe ilustracje. 

 A.    

 

 

 

 B.  

A. 

 

B.  

 

 

 

 

 

 

             p. 

             p. 

             p. 



Zadanie 20. ( 2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań wpisując w drugą kolumnę literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie 

fałszywe). 

W wyniku pojawienia się barier geograficznych, różnice między oddzielonymi od siebie 

osobnikami mogą się pogłębiać aż do powstania nowych gatunków. 
 

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

organizmów 

 

Dobór sztuczny polega na eliminowaniu przez środowisko osobników gorzej do niego 

przystosowanych 

 

Wszystkie organizmy ewoluują w takim samym tempie.  

 

             p. 

 

 

Zadanie 21. (2p.) 

A. Bagno Bubnów należy do Obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Poleskiego Parku 

Narodowego i  stanowi głównie ostoję ptaków wodno-błotnych.  

Podaj nazwę ptaka, dla którego jest to trzecia pod względem liczebności populacji ostoja 

lęgowa w Polsce.  

 

 

 

 

Na Bagnie Bubnów jesienią obserwuje się największe na Lubelszczyźnie zgrupowanie 

ptaków dochodzące nawet do 3500 osobników. Podaj nazwę tych ptaków.    

 

 

 
 

 

B. Podaj dwa nadrzędne cele ochrony, powołanych na terenie Roztoczańskiego Parku 

Narodowego dwóch  obszarów Natura 2000. 

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

             p. 

 

 

 

 



Zadanie 22. (2 p.) 

Rozpoznaj na podstawie ilustracji poniższe przykłady roślin. Wpisz wybrane z ramki nazwy 

gatunkowe tych roślin obok odpowiednich cyfr w kolumnach oraz przyporządkuj te cyfry do 

odpowiedniej grupy w tabeli. 

leszczyna pospolita, topola osika, brzoza brodawkowata, 

kokos pospolity, modrzew europejski, świerk pospolity, 

 

 

1. 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

 

Nazwa grupy roślin Numery oznaczające gatunki roślin 

nagonasienne 

 

 

dwuliścienne 

 

 

jednoliścienne 

 

 

 

             p. 

 

 


