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 BIOLOGIA KLASA VII  i VII 

1. Co wiem o mięśniach?   

Na rysunku przedstawiono fragment układu ruchu człowieka. 

a) podaj nazwę tkanki, z której zbudowany jest brzusiec, oraz 

nazwę tkanki, z której zbudowane są ścięgna mięśnia 

dwugłowego. 

b) podaj  rodzaj stawu utworzonego przez głowę kości ramiennej i 

łopatkę. 

c) wymień nazwy kości wchodzących w skład obręczy kończyny 

górnej człowieka. 

2. Jaka to choroba ? 

U dziewięciomiesięcznej Oli lekarz stwierdził nieprawidłowości 

w rozwoju kości spowodowane niedoborem witaminy D3. Zalecił 

podawanie zwiększonej dawki tej witaminy i dużo spacerów, 

szczególnie w słoneczne dni.  

a) podaj nazwę choroby stwierdzonej u Oli. 

b) krótko wyjaśnij, w jaki sposób zalecenia lekarza poprawią stan 

zdrowia dziewczynki. 

3. Jak zbudowany jest kręgosłup?  

 Kręgosłup człowieka zbudowany jest z kręgów różniących się budową 

w zależności od odcinka, w którym występują. Pomiędzy trzonami kręgów 

występują krążki międzykręgowe, zwane dyskami, zbudowane z tkanki łącznej.  

Na rysunkach przedstawiono 

budowę kręgu lędźwiowego oraz 

położenie krążka 

międzykręgowego między dwoma 

kręgami lędźwiowymi 

a) wykaż związek między bardziej masywną budową kręgów lędźwiowych, 

w porównaniu do kręgów z innych odcinków kręgosłupa, a funkcją 

pełnioną przez te kręgi.  

b) określ przyczynę braku krążka międzykręgowego pomiędzy kręgiem 

szczytowym a obrotowym. W odpowiedzi uwzględnij wspólną funkcję 

tych kręgów.  
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 BIOLOGIA KLASA V i VI 

Zadanie 1 

Na rysunku przedstawiono gatunki należące do różnych grup stawonogów 

(skorupiaków, owadów i pajęczaków).          Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości zwierząt. 

 

a) wypisz z rysunku oznaczenia literowe wszystkich gatunków stawonogów należących 

do owadów. 

b)  określ, który z gatunków stawonogów (A–F) przedstawionych na rysunku jest 

pajęczakiem. Uzasadnij wybór, podając jedną charakterystyczną cechę budowy 

pajęczaków widoczną na rysunku. 

 

Zadanie 2  

Na rysunku przedstawiono etapy cyklu rozwojowego motyla (bielinka kapustnika). 

 

a) podaj nazwę rodzaju rozwoju, występującego u przedstawionego na rysunku motyla  

i wyjaśnij, które stadium rozwojowe umożliwia jego rozpoznanie. 

Zadanie 3 

Jaja i larwy pasożytów, takich jak tasiemce (np. uzbrojony i nieuzbrojony), glisty, 

owsiki, włośnie, dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową. Podaj po jednym 

przykładzie konkretnego działania profilaktycznego pozwalającego uniknąć zarażenia  

a) włośniem spiralnym  

b) tasiemcem uzbrojonym 
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c) tasiemcem nieuzbrojonym 

d) glistą ludzką  

 


