Test sprawdzający z biologii - Organizm człowieka. Skóra. II gimnazjum
1 . Na kongresie naukowym jeden z profesorów przedstawił wyniki swojej pracy dotyczącej budowy
ciała człowieka. Podaj nazwę dziedziny biologii, którą zajmuje się profesor.

2.

Podkreśl trzy cechy, na podstawie których odróżnisz człowieka od innych przedstawicieli
naczelnych.

A.
B.
C.
D.
E.
3.

Przeciwstawny paluch.
Zredukowane owłosienie ciała.
Dobrze rozwinięte kły.
Dobrze rozwinięty mózg.
Spionizowana postawa ciała.

Podane elementy uszereguj zgodnie z hierarchiczną budowa człowieka

Biceps, włókno mięśniowe, układ mięśniowy, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana
szkieletowa

4.

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwę układu lub ich funkcję, jaką dany
układ pełni w organizmie człowieka.
Nazwa układu

Funkcja

pokarmowy
pobieranie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla

5.

utrzymywanie ciężaru ciała i nadanie mu określonego kształtu
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Kolagen zawarty w skórze

A. nadaje jej sprężystość i elastyczność.
B. bierze udział w termoregulacji.

C.
D.

odbiera bodźce zewnętrzne.
chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania IJV.

6. Podkreśl nazwę substancji, która chroni skórę przed niekorzystnym wpływem promieniowania
LIV.
keratyna, łój, melanina, kolagen, woda

7. Uzupełnij zdanie.
Gruczoły łojowe i potowe są wytworami

8. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Za odbudowanie złuszczających się komórek odpowiadają
A. komórki warstwy podskórnej.
B. ciałka dotykowe skóry właściwej.

C. komórki warstwy rogowej naskórka. D. komórki warstwy rozrodczej naskórka.

9. Do podanych funkcji skóry dobierz nazwę elementu, który za nie odpowiada.
A. odbieranie bodźców B. Izolacja wrażliwych okolic ciała od wpływu otoczenia ....
C.
ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi .
D.
ochrona włosów przed wyschnięciem....

1 . włosy
2.
3.
4.
5.

łój
ciałka dotykowe
paznokcie
gruczoły potowe

10. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Gruczoły sutkowe
A.
B.
C.
D.

chronią włosy przed niekorzystnymi
czynnikami środowiska.
biorą udział w usuwaniu z organizmu
zbędnych substancji.
Wytwarzają substancje niezbędne do
wzrostu i rozwoju dziecka.
Izolują wrażliwe okolice ciała od
wpływu otoczenia.

I I . Uszereguj zdarzenia tak, aby powstał
mechanizm zapobiegający przegrzaniu się
organizmu.
o
o

o

ochłodzenie powierzchni skóry
... . zwiększenie aktywności gruczołów
potowych
..odbiór bodźców termicznych
. . ..parowanie powierzchni skóry

12. Wypisz, dwa objawy oparzenia Il stopnia.

Test sprawdzający- Biologia jako nauka.
Komórkowa budowa organizmów.
I Dokończ zdania:
Biologia to nauka o
2.Janek obserwował pod mikroskopem chloroplasty w komórkach liścia moczarki
kanadyjskiej.
Naukę, która bada tego typu zagadnienia, nazywamy
A. cytologią
B. histologią
C. systematyką

3.

D. morfologią

Wymień sposoby uczenia się biologii:

a)
b)
c)
d)

4.

Wymień części optyczne mikroskopu:

a)
b)
c)
d)

5.

Jeżeli okular powiększa 10 razy, a obiektyw 40 razy, to obserwowany pod
mikroskopem obiekt jest powiększony:
A. 50 razy
B. 40 razy
C. 400 razy
D. 500 razy

6.
a)

Wymień zasady przeprowadzania doświadczeń

b)
c)
d)
7. Przyporządkuj cechy organizmu odpowiednim królestwom. Wstaw X we właściwe miejsca
tabeli.
Cecha organizmu

Bakterie

Protisty

G łzyby

Rośliny

Zwierzęta

I. Obecność jądra
komórkowego
2. Samożywność

3. Cudzożywność
4. Obecność ściany
komórkowej

8. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-D w taki sposób, aby
informacja o komórkach była prawdziwa.
Komórki roślinne, zwierzęce oraz bakterie mają CI A/ CI B. ten element
CIC/ÜD.
A. mitochondrium B. błonę komórkową C. zapewnia transport różnych D. odpowiada za
proces substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki uwalniania energii niezbędnej do życia
komórki
9. Określ rolę składników komórki:

a)
b)

jądro komórkowe chloroplast -

10. Określ kolejne czynności przy wykonywaniu preparatu mikroskopowego z liścia cebuli.

Test sprawdzający wiadomości z
biologii
ewolucja organizmów
1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Ewolucja prowadzi do
A. zmniejszenie się różnorodności organizmów.
B.
powstawania coraz prostszych form organizmów.
C zmniejszenia się liczby gatunków. D.
powstawania nowych gatunków.

2.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstało zdanie prawdziwe.
Archeopteryks to forma pośrednia między gadami/
rybami a gadami /ptakami.

3.

Podkreśl cechy rybie ichtiostegi.
Płetwa ogonowa, cztery kończyny, linia boczna, zęby,
długi ogon
4 Przyporządkuj dowodom ewolucji odpowiednie przykłady.
A. narządy homologiczne .
B. narządy szczątkowe
C. relikty
D. ogniwa pośrednie .

1.
2.
3.
4.
5.

latimeria
skrzydło ważki i skrzydło ptaka
ichtiostega
zęby mądrości człowieka
kończyna górna człowieka i kończyna przednia psa
5. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Kończyny przednie delfina i nietoperza mają
A. podobną budowę i wspólne pochodzenie ewolucyjne.
B. różną budowę, ale pełnią te same funkcje.
C podobną budowę i pełnią te same funkcję
D. tę samą budowę, ale inne pochodzenie ewolucyjne.
6. Zaznacz zdanie dotyczące działania doboru sztucznego.
A. Większość organizmów wydaje na świat więcej
potomstwa niż jest to konieczne.
B Osobniki o odpowiadających człowiekowi cechach
przekazują swe geny potomstwu.
C. Wśród osobników potomnych przeżywają te, które są
najlepiej przystosowane do środowiska.
D. Potomstwo, które jest bardziej podatne na choroby
lub mniej sprawne, ginie.
7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
W wyniku doboru naturalnego przeżywają wydają na
świat potomstwo tylko
A. gatunki najliczniejsze
B. osobniki największe.
C. osobniki najmniejsze
D. osobniki najlepiej przystosowane do danych warunków
środowiska.

8.

Podkreśl cechy wspólne człowieka i innych
naczelnych.
dwunożność,
obuoczne widzenie, wyprostowana
postawa ciała, rozbudowane mięśnie mimiczne, ręce z
przeciwstawnym kciukiem

9.

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Człowiek rozumny, Homo sapiens, pojawił się około
A, 7 mln lat temu.

B. 2 mln lat temu. C. 200
tys. Lat temu. D. 24 tys.
Lat temu.
10. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Spośród człowiekowatych współcześnie A. żyje
jeden gatunek.
B.
żyją dwa gatunki.
C.
żyją trzy gatunki
D.
żyją cztery gatunki.
11.
W 1929r. na Ukrainie wykopano okaz
młodej samicy nosorożca włochatego. To pochodzące z
epoki lodowcowej zwierzę zginęło prawdopodobnie
podczas powodzi.
Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane
spośród A-D w taki sposób, aby informacja była prawdziwa.
Znaleziony okaz należy uznać za AJB dowód ewolucji. Jest on
C/D.
A. pośredni
B. bezpośredni
C. reliktem
D. D. skamieniałością
12. Oceń prawdziwość poniższych zdań.
W wyniku pojawienia się barier geograficznych, różnice między
oddzielonymi od siebie osobnikami mogą się pogłębiać až do
powstania nowych gatunków.
Motorem ewolucji są mutacje i rekombinacje, które przyczyniają
się do zmienności organizmów.
PRAWDA/FAŁSZ
Dobór sztuczny polega na eliminowaniu przez środowisko
osobników gorzej do niego
przystosowanych. PRAWDA/FAŁSZ

