
1. Pasozyt to:
a) Organizm, kt6ry sam produkuje pokarm
b) Roslina samozywna
c) Organizm, kt6ry zyje kosztem innego zywego organizmu

2. Trzy elementy, buduj<tce nukleotyd DNA to:
a) Cukier - deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego, zasada azotowa
b) Cukier - ryboza, reszta kwasu azotowego, zasada fosforowa
c) Cukier - sacharoza, reszta kwasu fosforowego, zasada azotowa

3. Poziom glukozy we krwi obniza:
a) glukagon
b) insulina
c) adrenalina

4. W budowie porostu bior<tudzial:
a) Grzyby i pierwotniaki
b) Pierwotniaki i glony
c) Glony i grzyby

5. Narz<tdy oddechowe sluz<tcedo oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie to:
a) plucotchawki
b) tchawki
c) skrzela

6. Zesp61 drobnych organizm6w, unoszonych przez wod~ to:
a) plankton
b) detrytus
c) gatunek

7. Czlowiek wydala wod~ z:
a) moczem
b) pot em i wydychanym powietrzem,
c) wszystkimi wymienionymi drogami

8. Jezeli ojciec i matka maj<tgrup~ krwi 0, to dziecko b~dzie mialo:
a) Ciemne wlosy
b) Grup~ krwi °
c) Niebieskie oczy

9. Barwnik w sk6rze to
a) chlorofil
b) melanina
c) karoten

10. Wypustki kom6rki nerwowej nazywaj<t si~:
a) Akson i dendryty



b) nibynozki
c) rz~ski i wici

11. Wchlanianie pokarmu odbywa si~ w:
a) Jelicie grubym
b) Jelicie cienkim
c) w'\trobie

12. Jakie wyrozniamy trzy kosteczki sluchowe
a) m/oteczek, /opatka, kowadelko
b) m/oteczek, kowadelko, strzemi,\czko
c) kowadelko, strzemi,\czko, /opatka

13. Podstawowym irod/em energii dla organizmu S,\:
a) W~glowodany i tluszcze
b) Bia/ka i t1uszcze
c) W~glowodany i bialka

14. Drzewo iglaste, zrzucaj,\ce ig/y na zim~ to:
a) cis
b) jod/a
c) modrzew

15. Podzia/em redukcyjnym nazywamy:
a) mitoz~
b) mejoz~
c) cytokinez~

16. Erytrocyty Sq to:
a) Biale krwinki
b) Czerwone krwinki
c) Plytki krwi

17. Krew wyplywaj,\ca pod duzym cisnieniem jasnoczerwona to objawy:
a) Krwotoku t~tniczego
b) Krwotoku zylnego
c) Krwotoku wewn~trznego

18. Barwnikiem, umozliwiaj,\cym fotosyntez,<jest:
a) karoten
b) ksantofil
c) chlorofil

19. W sklad kosci czlowieka wchodz'\:
a) Fosfor i wapn
b) Zelazo i wapn
c) Fosfor i zelazo

20. Ktory zestaw zawiera choroby wirusowe
a) Czerwonka, opryszczka, malaria
b) Ospa, gruilica, angina
c) AlDS, swinka, roi:yczka



21. Pfytki krwi (trombocyty) sluzq do
a) Obrony organizmu
b) Procesu krzepnit:cia krwi
c) Przenoszenia tlenu

22. Brak witaminy D w organizmie powoduje:
a) krzywict:
b) kurzC\.slepott:
c) anemit:

23. Mucha domowa ma:
a) Dwie pary nog
b) Trzy pary nog
c) eztery pary noz

24. Do czynnikow mutagennych zaliczamy:
a) Bakterie i wirusy
b) PrzyciC\.£anie ziemskie
c) Promienie Roentgena, promieniowanie ultrafioletowe

25. Do najmlodszych gatunkow na Ziemi nalezy:
a) Archeopteryx
b) Tyrannosaurus rex
c) Homo sapiens

26. Najmniejsza czt:sc strukturalna i funkcjonalna katdej istoty zywej to:
a) komorka'
b) tkanka
c) chloroplast

27. Zawsze na poczC\.tku lancucha pokarmowego Sq:
a) producenci
b) reducenci
c) konsumenci

28. Kanaly odpowiedzialne za rownowagt: to:
a) Kanaly koliste
b) Kanaly polkoliste
c) Kanaly owalne

29. Jacek ugryzl kawalek chleba i 5 minut trzymal go w ustach. Jaki smak poczul?
a) gorzki
b) slodki
c) kwasny

30. Otwor w oku nosi nazwt::
a) irenicy
b) soczewki
c) tt:czowki


