
1. Jak nazywa si~ hormon strcSll. inaczej zwany IlllrmOIlCI11..walki i L1cieczki".
a) somalolropina
b) inslilina
c) aJrenalina

2. Klare z krwinck s'l. oJpowicdzialnc za rcakcjc OdPl1fIlOSciowcorganizmLl
a) erytrocyty
b) lellkocyty
c) trombocyty

3. WirLls HIV przcnosi sit;: przcz
a) kichni<;:cie
b) krew
c) poJanic r~ki

4. W chloroplastach odbywa si~ proccs
a) oddychania
b) fotosyntezy
c) biosyntezy bialka

5. Ospa jest wywolywana przez
a) grzyby
b) wirusy
c) bakterie

6. Jak nazywa sil( h011110n,wydzielany przez trzLlstkl(, obnizaj'1.cy poziom cukru we krwi
a) inhalacja
b) insulina
c) adrenal ina

7. Fotosynteza to proces zachodz'1.cy U

a) roslin
b) zwierz'lt
c) grzybaw

8. Brak ktarej \Vitaminy \\ywolujc LIc1zieci krzywict;:
a) D
b) C
c) A

9 Glypajest wywolywana przcz
a) grzyby
b) wirusy
c) bakterie

10. Rozmnazanie plciowe polcga na
a) l'lczeniu sit;:gamet pochodz:lcych od r6Znych osobnikow
b) poclzialc jednego osobnika na dwic czt;:sci
c) wylwarzanill zarodniko\',;



II Zaplodniona komorka jajowa nosi nazw~
a) zygota
b) zaroelek
e) plod

22. Leukoeyty to
a) krwinki ezerwone
b) krwinki bia!e
e) plytki krwi

12. Mehy rozmnazaj'l si<;za pomoe'l
a) nasion
b) zarodniko\V
e) kwiato\V

23. lie par skrzydel posiadaj'l owady
a) 2 pary
b) I par<;
e) 3 pary

13. Jaki barwnik nadaje zabar\Vi~nie skorze ezlowieka
a) karoten
b) ksantofil
c) melanina

24. Ile odnozy posiadaj'l owady
a) 8
b) 9
e) 3 pary

14. Jako ostateezny prodllkt przell1ian bialkowyeh ezlowiek wydala
a) moeznik
b) amoniak
e) kwas moczowy

25. Koniee jl(zyka jest sU'et~ wrazli Wilna smak:
a) gorzki
b) s!odki
e) Kwasny

15. Jakie trzy rodzaje mi<;sni wyroi.niamy
a) poprzeeznie pr'lzkowane, gladkie i sereowy
b) szkieletowe, poprzeeznie prqi.kowane i sereowy
e) poprzeeznie prilZkowane, szkieletowe i gladkie

26. Dorosly ezlowiek ma
a) 44 zl(by
b) 20 zl(bow
e) 32 zl(by

16. Z ilu eZl(sei sklada sil( 11Idzkie scree
a) 4
b) 3
e) I

27. Zdolnose eeholokaeji majq
a) leniwee
b) de1finy
c) wiewiorki latajqee

17. Jakie trzy kosteezki siliehowe wyst<;Pllj<lw uehll czlowieka
a) mloteczek, {opatka, kowadelko
b) mloteczek, kowadelko, strzemiqczko
e) lopatka. strzemi'lezko, kowaelelko

28 Ktore z elrzew iglastych zrzllea igly na ziml(
a) joella
b) sosna
c) moclrzew

18. W przedramieniu wyr6Zniall1y
a) kose promieniow'l i lokciow<l
b) kose pisl-ezclow<l i strzalkolV'I
e) kose lokeiow'l i goleniow'l

29. Jak nazywa sil( barwna ez~se oka
a) tl(ezowka
b) rogowka
e) spojowka

19. Ktore z e1rzew igiastyeh dOll1inlljc w drzcwostanie Polski
a) joella
b) sosna
c) swierk

30. Jaki\. nazw'l okrdla si<;mi<;snie przyezepione do kosei
a) szkieletowe
b) gladkie
e) kostne

20. Cialka zieleni wyst<;pllj'lll
a) grzybow
b) roslin
c) zwierz'lt

21. Mlecznyeh z<;bowjest
a) 44 z<;by
b) 20 z<;bow
e) 32 zyby


