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KONKURS Z ANATOMII CZŁOWIEKA 
 

I etap konkursu ma formę testu i jest przeprowadzony dla chętnych gimnazjalistów w celu wyłonienia 
10 najlepiej przygotowanych uczniów, którzy przechodzą do drugiego etapu.  
 
II etap może mieć formę konkursu przeprowadzonego na forum szkoły.  
 
 
 
ETAP I 
 
1. Do  narządu ruchu nie należy: 

a) kość udowa,                  
b) biceps,                        
c) nagłośnia.  

2. Osseina jest substancją chemiczną wchodzącą w skład: 
a) kości,                             
b) tkanki nerwowej        
c) nabłonka. 

3. Miejsce przyczepu  mięśnia do kości nazywa się: 
a) ścięgnem                       
b) włóknem                   
c) brzuścem. 

4. Biceps to mięsień : 
a) obręczy barkowej           
b) obręczy miednicowej  
c) kończyny górnej. 

5. Oddychanie komórkowe zachodzi w : 
a) mitochondriach               
b) płucach                     
c) jądrze komórkowym. 

6. Ciałka  krwi, które odpowiadają za zwalczanie drobnoustrojów to : 
a) erytrocyty                         
b) leukocyty                 
c) trąbocyty. 

7.Do procesu krzepnięcia krwi niezbędne są jony: 
a) wapnia                              
b) jodu                          
c) potasu.  

8.Naczynia wieńcowe to naczynia występujące w : 
a) wątrobie                           
b) jelitach                      
c) sercu. 

9. Układ limfatyczny to układ: 
a) otwarty                             
b) zamknięty                 
c) którym płynie krew. 

10. Limfa to lekko żółtawy płyn, który powstaje: 
a) w szpiku kostnym czerwonym  
b) w śledzionie 
c) jako przesącz krwi.  

11. Pękanie skóry warg, kącików ust, łojotokowe zapalenie skóry to objawy niedoboru witaminy: 
a) A                                      
b) B12                                              
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c) B2. 

12. Sok trzustkowy to bezbarwny płyn wydzielany przez trzustkę, który nie zawiera:  
a) trypsyny                           
b) ptialiny                      
c) lipazy. 

13. W przewodzie pokarmowym kwas solny występuje w: 
a) przełyku                            
b) żołądku                     
c) jelicie cienkim. 

14. Marskość wątroby nie jest wywoływana przez: 
a) nikotynę                            
b) alkohol                      
c) wirus żółtaczki.  

15.W ciałku nerkowym nie występuje : 
a) kłębuszek nerwowy          
b) torebka                       
c) miedniczka. 

16. Mocz pierwotny zawiera substancje : 
a) mocznik i tlenek węgla     
b) amoniak i sole sodu   
c) kwas moczowy i podpuszczkę.  

17. Gruczoły potowe występujące w skórze produkują pot, który nie spełnia funkcji: 
a) oziębiania   ciała                
b) zabijania drobnoustrojów   
c) natłuszczania skóry i włosów.  

18. Adrenalina to hormon wydzielany przez: 
a) rdzeń nadnerczy               
b) korę nadnerczy           
c) przysadkę mózgową  

17. Karłowatość to choroba wywołana nieprawidłowym funkcjonowaniem : 
a) trzustki                             
b) przytarczyc                  
c) przysadki mózgowej.   

18. W komórce nerwowej długa wypustka nazywa się: 
a) dendrytem                            
b) aksonem                            
c) synapsą.. 

18. Impuls nerwowy w komórce nerwowej przebiega: 
a) od dendrytu do neurytu 
b) od neurytu do dendrytu 
c) od synapsy do otoczki mielinowej.  

19. Kora mózgowa stanowiąca zewnętrzną część mózgu jest zbudowana z:  
a) aksonów                         
b) ciał komórek nerwowych 
c) nerwów czaszkowych. 

20. Opony mózgowe to: 
a) miękka ,twarda i siatkówka    
b) twarda, naczyniówka i siatkówka   
c) miękka, pajęczynówka i twarda. 

21. Za regulowanie utrzymania równowagi, pionowej postawy i napięcia mięśni odpowiadają ośrodki 
umieszczone w: 

a) rdzeniu przedłużonym  
b) płacie czołowym mózgu  
c) móżdżku.  
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22. Wybierz właściwy schemat prostego łuku odruchowego: 
a) receptor - efektor -  neuron czuciowy -neuron kojarzeniowy  
b) receptor - neuron kojarzeniowy - neuron czuciowy - neuron ruchowy -  efektor 
c) receptor - neuron czuciowy - neuron kojarzeniowy - neuron ruchowy – efektor. 

23. Do odruchów warunkowych nie należy odruch: 
a) zwężenia źrenicy pod wpływem światła  
b) zatrzymanie się na czerwonym świetle  
c) wydzielanie śliny na dźwięk sztućców.  

24. Nerw błędny nie unerwia : 
a) serca                       
b) narządów oddechowych       
c) pęcherza moczowego. 

25. Proces przystosowania do widzenia w różnych warunkach świetlnych nazywa się: 
a) daltonizmem          
b) akomodacją                            
c) astygmatyzmem.  

26. W siatkówce oka znajduje się miejsce, o dużym zagęszczeniu komórek światłoczułych. Jest to:  
a) plamka ślepa          
b) źrenica                                    
c) plamka żółta.  

27. Daltonizm to wada wzroku oznaczająca zaburzenia w rozpoznawaniu barw. Nieprawdą jest, że: 
a) dotyka częściej mężczyzn  
b) najczęściej dotyczy nie rozróżniania koloru czerwonego i zielonego 
c) najczęściej dotyczy nie rozróżniania koloru pomarańczowego i niebieskiego.  

28. Do ucha środkowego nie zaliczamy:  
a) ślimaka                  
b) trąbki słuchowej                     
c) kowadełka.  

29. Kubki smakowe rozmieszczone na języku, podniebieniu i tylnej ścianie gardła stanowią narząd 
smaku, który jest: 
a) termoreceptorem          
b) mechanoreceptorem            
c) chemoreceptorem. 

30. Zapłodnienie to proces zachodzący w:  
a) macicy                           
b) jajowodzie                            
c)  jajnikach. 

31. Proces owulacji zachodzi: 
a) na początku cyklu miesiączkowego  
b) w połowie cyklu miesiączkowego    
c) 14 dni przed następną miesiączką. 

32. Twór, za pomocą którego zarodek pobiera z krwi matki pokarm i tlen, a wydala zbędne produkty 
przemiany materii nazywa się: 
a) łożyskiem                      
b) owodnią                                  
c) otocznią. 

33. Do objawów dojrzewania nie należy: 
a) mutacja głosu u mężczyzn  
b) rozwój tkanki łącznej gruczołów mlecznych 
c) brak miesiączki u kobiet. 

34. Kod genetyczny nie jest: 
a) dwójkowy                      
b) uniwersalny                             
c) trójkowy 

35. Homozygota dominująca posiada: 
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a) różne allele tego samego genu 
b) recesywne allele danego genu  
c) dominujące allele danego genu. 

36. Do czynników mutagennych nie zaliczamy : 
a) związków organicznych  
b) promieniowania X  
c) promieniowania gamma.  

   
  
 
 
ETAPII 
 
Konkurencja 1  
 
Wszyscy uczniowie otrzymują taki sam tekst do uzupełnienia  
Za każde poprawnie uzupełnione zdanie uczeń otrzymuje 2p. Maksymalnie może otrzymać, więc 30 p.  
 
1. Swoistymi cechami ludzkimi są: .................................ciała, mózgoczaszka ................. od  
                                                              (pionowa postawa)                                                               (większa ) 

trzewioczaszki , ..............................  na ustach oraz ................................. stopa. 
                                    (rąbek czerwieni )                                                       (wysklepiona) 

 
2. U dorosłego człowieka występuje ......... kości. 
                                                             (206) 

 
3. Kąt, jaki tworzą ze sobą obie zrośnięte kości kulszowe u kobiet wynosi .................. , a u mężczyzn  
                                                                                                                                                                               (125°) 

........., co stanowi przystosowanie do porodu.  
(65°) 

  
4. Mięśnie uzyskują energię potrzebną do wykonania ich pracy ze zmagazynowanego w 

nich................... lub dostarczanej z krwią..................... Gdy mięśnie są zmuszane do dużego 
             ( glikogenu)                                                                    (glukozy) 

       wysiłku, a krew nie nadąża z dostarczeniem tlenu, to w mięśniach powstaje  ...............................  
                                                                                                                                       (kwas mlekowy) 

(zachodzi oddychanie beztlenowe) i odczuwamy wtedy ból . 
 
5. Najtwardszą substancją w organizmie człowieka jest ......................... budujące zęby.  
                                                                                                (szkliwo) 

 
6. W żołądku człowieka występuje odczyn  ................ wskutek obecności ........................... ; w  
      (kwaśny)                                                      (kwasu solnego) 

dwunastnicy środowisko jest .............................. 
                                                         ( lekko zasadowe) 

 
7. Krwinki czerwone nie posiadają................................... . Zawierają natomiast czerwony barwnik  
                                                               (jądra komórkowego) 

zwany ......................., której zadaniem jest ................................ 
                   (hemoglobiną)                                                          (łączenie z tlenem) 

 
8. Człowiekowi o grupie krwi A nie wolno podać krwi grupy ....... i grupy .........,gdyż nastąpi  
                                                                                                      (B)                        (AB)      

zlepienie się krwinek.  
 
9. Mięśniami czynnie biorącymi udział w procesie wdechu są mięśnie ............................ i  
                                                                                                                                                                      (międzyżebrowe)     

..................                                                                                                                                                                    
        (przepona) 
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10. Korę nerki stanowią .................................., a rdzeń nerki ............................... 
                                           (kłębuszki nerkowe)                                                   (kanaliki nerkowe) 

 
11. Przed promieniami nadfioletowymi chroni człowieka ............. dzięki barwnikowi - ..................... 
                                                                                                 (skóra)                                                  (melaninie) 

12. Plemniki są wytwarzane w ......................................., a dojrzewają w ........................ 
                                                      ( kanalikach nasiennych)                                                    (najądrzach) 

 
13. Zarodek posiada serce i zawiązki kończyn po ................................., a od ósmego tygodnia zaczyna  
                                                                                (4 tygodniach życia) 

być nazywany ................. 
                                (płodem) 

 
14. Elementem mózgu regulującym cały organizm i kierującym jego czynnościami jest ............              
                                                                                                                                                 ( kora   

................. Leży ona ......................... mózgu i ma grubość około 3 mm . 
   mózgowa)                                 ( na zewnątrz) 

  
15. Drugą warstwę gałki ocznej stanowi ........................, której naczynia krwionośne dostarczają do  
                                                                   (naczyniówka) 

oka substancje odżywcze i tlen.  
 
 
Konkurencja 2 
 
Uczestnicy losują zestawy zdjęć lub okazów trzech kości. Zadaniem uczniów jest wskazanie ich na 
szkielecie i określenie kształtu każdej z nich. 
 Za właściwie rozpoznaną kość i określenie jej kształtu uczeń otrzymuje 2 p. Maksymalnie może 
uzyskać 6 punktów. 

Zestaw I                                              Zestaw II                                                   Zestaw III                                         
♦ żuchwa                                         ♦    żebro                                                   ♦    rzepka              
♦ mostek                                          ♦    kręg 1                                                  ♦    kość krzyżowa 
♦ łopatka                                          ♦    kość piętowa                                       ♦    kość udowa 
 
Zestaw IV                                           Zestaw V                                                    Zestaw VI 
♦ kość szczękowa                            ♦    kość biodrowa                                      ♦   kość kulszowa 
♦ kość piszczelowa                          ♦    kość piszczelowa                                 ♦    ząb  
♦ obojczyk                                       ♦    paliczki                                                ♦    żebro 
 
Zestaw VII                                          Zestaw VIII                                                 Zestaw IX 
♦ mostek                                          ♦    kość udowa                                          ♦    kość biodrowa 
♦ kość piętowa                                 ♦   kość łokciowa                                       ♦    ząb 
♦ kręg                                               ♦    żuchwa                                                 ♦     kość udowa 
  
Zestaw X                                              Zestaw XI                                                   Zestaw XII  
♦ kość szczękowa                             ♦   obojczyk                                                ♦    kość skroniowa 
♦ kość czołowa                                 ♦    kręg                                                       ♦    żebro 
♦ kość krzyżowa                               ♦    kość potyliczna                                     ♦     kręg obrotowy 
 
 
Konkurencja 3 
 
Uczestnicy konkursu losują po 3 pytania i odpowiadają na nie. Za każdą właściwą odpowiedź uczeń 
może uzyska po dwa punkty – maksymalnie, więc - 6 punktów.  
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1. Co to jest opłucna i jaką pełni funkcję? 
2. Co rozumiesz pod pojęciem „ dynamiczna praca mięśni”, a co pod pojęciem „statyczna praca 

mięśni”? 
3. Jaką funkcję pełni krtań i z ilu chrząstek jest zbudowana? 
4. Co to jest nagłośnia? Określ jej funkcje? 
5. Dlaczego wdech nazywamy fazą czynną oddychania? 
6. W której części mózgowia umieszczony jest ośrodek oddechowy? 
7. Gdzie zachodzi i na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna? 
8. Jak nazywają się naczynia krwionośne wyprowadzające krew z serca i jak są zbudowane? 
9. Jak nazywają się naczynia krwionośne wprowadzające krew do serca i jak są zbudowane? 
10. Jak nazywają się i jaką funkcję pełnią krwinki, które posiadają jądra komórkowe i powstają w 

węzłach chłonnych? 
11. Omów proces krzepnięcia krwi. 
12. Co to jest krążenie wrotne i jakie jest jego zadanie? 
13. Gdzie znajduje się płyn osierdziowy i jakie jest jego znaczenie? 
14. Opisz fazy pracy serca. 
15. Podaj objawy niedoboru witaminy C i A. 
16. Podaj objawy niedoboru witaminy D i B2 . 
17. Podaj objawy niedoboru witaminy K i B6. 
18. Podaj objawy niedoboru witaminy B1 i B12. 
19. Wymień składniki odżywcze pełniące w organizmie człowieka funkcje budulcowe. 
20. Podziel składniki odżywcze ze względu na funkcje. 
21. Opisz uzębienie pięciolatka. Podaj jego wzór zębowy. 
22. Scharakteryzuj funkcje śliny. 
23. Podaj funkcje żołądka. 
24. Wyjaśnij, dlaczego podczas połykania pokarmu u osoby stojącej na głowie, pokarm nie wypada na 

zewnątrz. 
25. Wymień skład soku trzustkowego i określ jego znaczenie. 
26. Podaj funkcje wątroby. 
27. Co oznacza pojęcie „ruchy robaczkowe jelit” i co je wspomaga? 
28. W której części nerki powstaje mocz pierwotny i co zawiera? 
29. W której części nerki powstaje i co zawiera mocz ostateczny? 
30. Wymień 5 wytworów skóry. 
31. Podaj funkcje potu i łoju. 
32. Trzustka wydziela insulinę i glikogen. Podaj znaczenie tych hormonów. 
33. Jaki gruczoł dokrewny wydziela adrenalinę? Podaj 3 skutki oddziaływania tego hormonu na 

organizm człowieka. 
34. Kora nadnerczy wydziela pewnego rodzaju hormony. Podaj ich nazwę i określ ich wpływ na 

organizm człowieka. 
35. Wymień 3 elementy chroniące mózgowie przed urazami. 
36. Wymień 3 funkcje móżdżku. 
37. Wymień 3 ośrodki nerwowe umieszczone w rdzeniu przedłużonym. 
38. Opisz doświadczenie przeprowadzone przez Pawłowa. Co ono udowodniło? 
39. Sklasyfikuj nerwy układu obwodowego. 
40. Wymień 5 czynności układu nerwowego współczulnego. 
41. Wymień 5 czynności układu nerwowego przywspółczulnego. 
42. Wymień rodzaje komórek światłoczułych oraz podaj, na jaki bodziec reagują? 
43. Opisz proces przewodzenia fal dźwiękowych w uchu. 
44. Opisz budowę ucha środkowego. 
45. Opisz budowę ucha wewnętrznego. 
46. Opisz rozmieszczenie kubków smakowych: słodkich, gorzkich, kwaśnych i słonych na języku. 
47. Wymień błony płodowe. 
48. Wymień 3 elementy, które rozwijają się z zewnętrznego listka zarodkowego.  
49. Wymień 3 elementy, które rozwijaj się ze środkowego listka zarodkowego. 
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50. Wymień 3 elementy, które powstają z wewnętrznego listka zarodkowego. 
51. Podaj 3 cechy kodu genetycznego. 
52. Wymień i opisz etapy, fazy mitozy.  
 
Wylosowanych zostanie tylko 30 pytań. Pozostałe mogą być wykorzystane w ewentualnej dogrywce. 
 
 
Konkurencja 4 
 
Konkurencja ta polega na wylosowaniu 2 opisów chorób, a następnie odgadnięciu ich nazwy. Za 
każdą właściwie nazwaną chorobę uczeń uzyskuje 2 punkty. Maksymalnie możne otrzymać 4 punkty. 
 
1. Choroba ta najczęściej dotyka kobiety w starszym wieku i objawia się brakiem wapnia w 

kościach, co jest przyczyną częstych złamań szyjki kości udowej i trzonów kręgów.(osteoporoza)  
2. Wada ta objawia się uniesieniem jednego z ramion do góry, bólami pleców. ( skolioza) 
3. Wada ta objawia się nadmiernym zaokrągleniem pleców w części piersiowej oraz często 

zapadniętą klatką piersiową.( kifoza piersiowa lub okrągłe plecy ) 
4. Choroba ta częściej dotyczy dzieci niż dorosłych. Objawia się niespokojnym snem , opóźnieniem 

raczkowania, chodzenia, zbyt wydętym brzuszkiem oraz zniekształceniem kończyn ( kształt ( )  
lub X ), a także zniekształconą klatką piersiową.(krzywica) 

5. Choroba ta objawia się suchą, swędzącą skórą , rogowaceniem i łuszczeniem naskórka , ślepotą 
zmierzchową.( tzw. „kurza ślepota”, niedobór witaminy A ) 

6. Choroba ta objawia się nerwowością, łatwym przemęczaniem się, słabą pamięcią, kłopotami z 
koncentracją. ( choroba beri –beri, zapalenie nerwów, niedobór witaminy B1) 

7. Objawy tej choroby to anemia, zahamowanie wzrostu, choroby oczu, pękanie skóry warg, 
kącików ust, łojotok skóry. ( niedobór witaminy B2 ) 

8. Objawy tej choroby to podatność na depresję, nerwowość, łojotok, biegunki, objawy skórne.            
( niedobór witaminy B6 ) 

9. Anemia, ogólne osłabienie, zmęczenie, kłopoty z żołądkiem to objawy tej choroby. 
(niedokrwistość złośliwa, niedobór witaminy B12 ) 

10. Krwawienie dziąseł, trudne gojenie się ran, obniżona odporność organizmu, wypadanie zębów.     
( szkorbut, gnilec, niedobór witaminy C ) 

11. Choroba ta objawia się bólem brzucha, osłabieniem, nudnościami oraz utratą wagi. Rozwija się po 
zjedzeniu niedogotowanego mięsa wołowego.( tasiemczyca) 

12. Choroba ta objawia się nudnościami, bólami brzucha, złym samopoczuciem. Rozwija się po 
zjedzeniu zanieczyszczonych glebą warzyw, owoców lub wody. ( glistnica) 

13. Choroba ta rozwija się bezobjawowo, ale wirus wywołujący tę chorobę niszczy limfocyty, 
powodując zniszczenie układu odpornościowego. To z kolei prowadzi do pojawiania się infekcji, 
które u zdrowych ludzi są szybko zwalczane i dość łatwe do wyleczenia, a u ludzi cierpiących na 
tę chorobę często prowadzą do śmierci. (AIDS) 

14. Choroba ta często nazwana jest „skrytym zabójcą”, gdyż rozwija się bezobjawowo, przez bardzo 
długi czas powodując zwężenie tętnic, co może doprowadzić do martwicy komórek w jakimś 
narządzie i upośledzenia w wykonywaniu funkcji przez ten narząd. (miażdżyca) 

15.  Podczas tej choroby następuje zwężenie oskrzelików wskutek skurczu włókien mięśniowych w 
ich ścianach lub przez zwiększone wydzielanie śluzu ( astma) 

16. Choroba ta objawia się swądem skóry w miejscach, gdzie jest ona najbardziej delikatna. 
Wywoływana jest przez pajęczaka. ( świerzbowiec) 

17. Objawy tej choroby występują często u dzieci w wieku szkolnym. Są nimi nieuzasadniony lęk, 
niepokój, trudności z koncentracją uwagi, trudności z zapamiętywaniem, zaburzenia snu, 
łaknienie, bóle brzucha, głowy. (nerwica) 

18. Wada ta objawia się zaburzeniami w rozpoznawaniu barw: najczęściej dotyczy nie rozróżniania 
koloru czerwonego i zielonego. ( daltonizm) 

19. Choroba ta polega na skupianiu promieni świetlnych przed siatkówką, w następstwie, czego obraz 
oddalonych przedmiotów jest niewyraźny, zatarty, a przedmioty znajdujące się blisko są widziane 
wyraźnie. (krótkowzroczność) 



 8

20. Choroba ta polega na skupieniu promieni świetlnych za siatkówkę, co utrudnia ostre widzenie 
przedmiotów bliskich. (dalekowzroczność) 

 
 
 
 
Konkurencja dla publiczności 
 
Podczas, gdy uczniowie przygotowują się do odpowiedzi, publiczność bierze udział w rozwiązywaniu 
krzyżówki. Ochotnicy losują pytania i udzielają odpowiedzi. Za każde właściwie odgadnięte hasło, 
uczniowie otrzymują nagrodę np. owoce, warzywa, kalendarzyki. 
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1. Narząd zmysłu odbierający bodźce świetlne. 
2. Narząd głosu. 
3. Mleczny, potowy, łojowy ... 
4. Narząd układu pokarmowego uchodzący do dwunastnicy.  
5. Gruczoły występujące w jamie ustnej. 
6. Główna to aorta. 
7. Chroni część ośrodkowego układu nerwowego. 
8. Wyrostki w jelicie cienkim. 
 


