
REGULAMIN   

KONKURSU BIOLOGICZNEGO 

„Puls życia” 
 

  
 
I  Uczestnictwo w konkursie 

    Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII. 

 
II Cele konkursu 

 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologią. 

 Pogłębianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych. 

 

III Miejsce, termin i czas trwania konkursu  

     Konkurs biologiczny odbywać się będzie w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Kopra                                      

w Słupi w dniach od 17.10.2021r . do 21.10.2021r. na lekcjach biologii  

(w poszczególnych klasach zgodnie z planem lekcji). 

     Czas trwania konkursu – 40 minut. 

 
IV Bibliografia:  

 Klasy VI: Marian Sęktas, Joanna Stawarz  - „Puls życia” Podręcznik do biologii dla 

klasy piątej szkoły podstawowej. 

 Klasy VII: Joanna Stawarz – „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy szóstej 

szkoły podstawowej. 

 Klasy VIII: Małgorzata Jefimow – „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej. 

 

V  Kryteria oceny 

Test pisemny będzie oceniany wg opracowanego klucza odpowiedzi. 

I miejsce zajmuje uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów, ale nie mniej niż 90%                

i zostaje laureatem konkursu. 

Miejsce II i III zajmują uczniowie z następnymi kolejno najwyższymi wynikami. 

W przypadku, gdy żaden z uczniów nie osiągnie, co najmniej 90% punktów to tylko, uczeń              

z najwyższym wynikiem otrzymuje tytuł zwycięscy konkursu. 

 

VI Nagrody 

1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje pozytywny wpis z zachowania. 

2. Za zajęcie miejsca I – ocena celująca z przedmiotu oraz dyplom. 

3. Za zajęcie miejsca II i III - ocena bardzo dobra z przedmiotu oraz dyplom. 

4. W przypadku wyłonienia tylko zwycięscy konkursu uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą z przedmiotu oraz dyplom. 

 

VII Organizator 

Katarzyna Stępień – nauczyciel biologii 



 

 

 
 

ZAGADNIENIA  DO  KONKURSU  BIOLOGICZNEGO   

DLA  KLAS VI 
 

 

            1. Biologia – nauka o życiu   

Biologia jako nauka. 

Jak poznawać biologię? 

Obserwacje mikroskopowe. 

 

            2. Budowa i czynności życiowe organizmów 

Składniki chemiczne organizmów.  

Budowa komórki zwierzęcej. 

            Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek. 

            Samożywność. 

            Cudzożywność. 

            Sposoby oddychania organizmów. 

 

            3. Wirusy, bakterie, protesty i grzyby 

            Klasyfikacja organizmów. 

Wirusy i bakterie. 

Różnorodność protistów. 

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty. 

 

            4. Tkanki i organy roślinne 

Tkanki roślinne, 

            Korzeń – organ podziemny rośliny. 

            Pęd. Budowa i funkcje łodygi. 

            Liść – wytwórnia pokarmu. 

             

5. Różnorodność roślin 
            Mchy. 

Paprotniki. 

Nagonasienne. 

Okrytonasienne. 

Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ZAGADNIENIA  DO  KONKURSU  BIOLOGICZNEGO   

DLA  KLASY VII 
 

 

1. Świat zwierząt 

W królestwie zwierząt. 

Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa, łączna. 

 

2. Od parzydełkowców do pierścienic 

Parzydełkowce  - najprostsze zwierzęta tkankowe. 

Płazińce – płazińce zwierzęta, które mają płaskie ciało. 

Nicienie – zwierzęta, które mają nitkowate ciało. 

Pierścienice – zwierzęta, które mają segmentowane ciało. 
 

3. Stawonogi i mięczaki 

Cechy stawonogów. 

Skorupiaki – stawonogi, które mają twardy pancerz. 

Owady – stawonogi zdolne do lotu. 

Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży. 

Mięczaki – zwierzęta, które mają muszlę. 

 

4. Kręgowce zmiennocieplne 

Ryby – kręgowce środowisk wodnych. Przegląd i znaczenie ryb. 

Płazy – kręgowce wodno-lądowe. Przegląd i znaczenie płazów. 

Gady – kręgowce, które opanowały ląd. Przegląd i znaczenie gadów. 

 

5. Kręgowce stałocieplne 
Ptaki – kręgowce zdolne do lotu. Przegląd i znaczenie ptaków. 

Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem. Przegląd i znaczenie ssaków. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZAGADNIENIA  DO  KONKURSU  BIOLOGICZNEGO  

DLA  KLAS VIII 
 

1. Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu  

             Organizm człowieka jako funkcjonalna całość. 

             Budowa i funkcje skóry. Higiena i choroby skóry. 
 

2. Aparat ruchu 

             Aparat ruchu. Budowa szkieletu. 

             Budowa kości. 

             Budowa i rola szkieletu osiowego. 

             Szkielet kończyn. 

             Budowa i rola mięśni. 

             Higiena i choroby aparatu ruchu. 
 

3. Układ pokarmowy 

Pokarm  - budulec i źródło energii. 

Witaminy, sole mineralne, woda. 

Budowa i rola układu pokarmowego. 

Higiena i choroby układu pokarmowego. 
 

4.  Układ krążenia 

             Budowa i funkcje krwi. Krążenie krwi. 

             Budowa i działanie serca. 

             Higiena i choroby układu krwionośnego. 

             Układ limfatyczny. 

             Budowa i funkcjonowanie  układu odpornościowego. 

             Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. 
                  

5.  Układ oddechowy 

             Budowa i rola układu oddechowego. 

             Mechanizm oddychania. 

             Higiena i choroby układu oddechowego. 
 

6. Układ wydalniczy 

Budowa i działanie układu wydalniczego. 

Higiena i choroby układu wydalniczego. 
 

7. Regulacja nerwowo-hormonalna 

Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego. 

Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. 

Budowa i rola układu nerwowego. 

Ośrodkowy układ nerwowy. 

Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. 

Higiena układu nerwowego. 
 

8. Narządy zmysłów 

Budowa i działanie narządu wzroku. 

Ucho – narząd słuchu i równowagi. 

Higiena oka i ucha. 

Zmysły powonienia smaku i dotyku. 
 

9. Rozmnażanie i rozwój człowieka 

Męski i żeński układ rozrodczy. 

Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. 

Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. 

Higiena i choroby układu rozrodczego. 
 

10. Równowaga wewnętrzna organizmu 

      Mechanizmy regulacyjne organizmu. 

      Choroba – zaburzenie homeostazy. 

            

 


