
30. Zdolnosc echolokacji majll
a) leniwce
b) nietoperze
c) wiewi6rki latajllce

1. Jak nazywa siC;;hormon, wydzielany przez trzustk\;, obnizajllcy poziom cukru we krwi
a) inhalacja
b) insulina
c) adrenalina

2. Fotosynteza to proces zachodzllcy u
a) roslin
b) zwiefZllt
c) grzyb6w

3. Cukrem zapasowym u roslinjest
a) sacharoza
b) skrobia
c) glukoza

4. Kt6re z krwinek Sllodpowiedzialne za krzepni\;cie krwi
a) erytrocyty
b) leukocyty
c) trombocyty

5. Wirus HIV przenosi si\; przez
a) kichnic;;cie
b) krew
c) podanie rc;;ki

6. Brak kt6rej witaminy wywoluje u dzieci krzywiC\;
a) D
b) C
c) A

7. Przeciwnym mic;;sniemdo mic;;sniazginaczajest
a) odginacz
b) prostownik
c) antyzginacz

8. Wszystkie informacje dotycZ/lce budowy i funkcji kom6rki zawiera
a) jlldro kom6rkowe
b) mitochondrium
c) cytoplazma

9. Grypa jest wywolywana przez
a) grzyby
b) wirusy
c) bakterie



10. Rozmnazanie p1ciowe polega na
a) ll\czeniu si<;garnet pochodzllcych od roinych osobnikow
b) podziale jednego osobnika na dwie cz<;sci
c) wytwarzaniu zarodnikow

20. Proces kostnienia konczy si<;u czlowieka
a) w wieku niemowl<;cym
b) w wieku okolo 20 lat
c) w okresie menopauzy

II. Tasiemiec to
a) symbiont
b) saprofit
c) pasoZyt

21. Ktore z drzew iglastych zrzuca igly na zim<;
a) jodla
b) sosna
c) modrzew

12. Jakie trzy rodzaje mi<;sniwyrozniamy
a) poprzecznie prllZk:owane,gladkie i sercowy
b) szkieletowe, poprzecznie prllZk:owanei sercowy
c) poprzecznie prllZk:owane, szkieletowe i gladkie

22. Jak nazywa si<;barwna cz<;scoka
a) t<;czOwka
b) rogowka
c) spojowka

13. Zaplodnienie ma miejsce w
a) macicy
b) jajowodzie
c) pochwie

23. Cialka zieleni wyst<;pujl\u
a) grzybow
b) roslin
c) zwierzl\t

24. Dorosly czlowiek ma
a) 44 z~by
b) 20 z~bow
c) 32 z~by

25. Erytrocyty to
a) krwinki czerwone
b) krwinki biale
c) plytki krwi

14. Krotkie i rozgal~zione wypustki kom6rki nerwowej to
a) neuryty
b) dendryty
c) nibynoili

15. Z i1ucZ~Scisklada si<;Iudzkie serce
a) 4
b) 3
c) 1

16. Jakie trzy kosteczki sluchowe wyst~pujl\ w uchu czlowieka
a) mloteczek, lopatka, kowadelko
b) mloteczek, kowadelko, strzemil\czko
c) lopatka, strzemil\czko, kowadelko

26. Do ptakow nielotow nalei:l\
a) orzel
b) kiwi
c) perkoz

17. Odruchy bezwarunkowe to
a) nabyte
b) wrodwne
c) zwi¥ane z procesem uczenia si<;

27. W skorze ssakow wyst~pujl\ gruczoly
a) potowe, lojowe
b) lojowe, mleczne
c) odpowiedzi a i b poprawne

18. Hormon walki to
a) adrenalina
b) melatonina
c) tyroksyna

28. I1eodnoZy posiadajl\ owady
a) 8
b) 9
c) 3 pary

19. W przedramieniu wyr6iniamy
a) kosc promieniowl\ i lokciowl\
b) kosc piszczelowl\ i strzalkowl\
c) kosc lokciowl\ i goleniowl\

29. Do czynnikow rakotw6rczych nalezl\
a) azbest
b) arsen
c) wszystkie odpowiedzi poprawne


