46 Olimpiada Biologiczna

Pracownia zoologiczna
Piotr Bernatowicz i Marta Polańska

22 kwietnia 2017 r.

Zasady oceniania rozwiązań zadań
Zadanie 1 Identyfikacja zwierząt (15 pkt)





1 pkt – za każdą prawidłową nazwę typu
1 pkt – za każdą prawidłową nazwę gromady
1 pkt – za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie

UWAGA: Można było podać nazwę łacińską lub polską jednostki systematycznej. Nazwa
systematyczna była uznana za prawidłową, gdy została zapisana bezbłędnie lub gdy dojdzie
do pomyłki w jednej literze (jedna litera zostanie zamieniona lub jednej litery będzie
brakować lub o jedną literę będzie za dużo).

Prawidłowe rozwiązanie:
Numer
szalki
1

Typ

Gromada

Pytanie

Strunowce
Chordata

Ryby (lub Ryby
kostnoszkieletowe)
Pisces (lub
Osteichthyes)

2

Stawonogi
Arthropoda

Skorupiaki (lub
Pancerzowce)
Crustacea (lub
Malacostraca)

3

Mięczaki
Molusca

Ślimaki
Gastropoda

4

Mięczaki
Molusca

Chitony (lub
Wielotarczowce,
Wielopłytkowce)
Polyplacophora

Zwierzę to jest:
a) filtratorem
b) drapieżnikiem
c) roślinożercą
d) padlinożercą
Zwierzę to:
a) unosi się w planktonie
b) należy do bentosu
c) unosi się na powierzchni wody
d) aktywnie pływa w pelagialu
Zwierzę to występuje w:
a) drobnych zbiornikach słodkowodnych
b) litoralu mórz i oceanów
c) tropikalnych lasach deszczowych
d) suchych lasach strefy zwrotnikowej
Zwierzę to jest:
a) pasożytem wewnętrznym
b) pasożytem zewnętrznym
c) organizmem wolnożyjącym
d) organizmem osiadłym
Zwierzę to:
a) musi przechodzić proces linienia by
rosnąć
b) ma układ wodny (ambulakralny)
c) nie ma członowanych odnóży
d) ma symetrię biradialną

5
Stawonogi
Arthropoda

Owady
Insecta

Zadanie 2 Anatomia i morfologia owadów (11 pkt)

Przyznaje się 1 pkt za poprawne wykonanie czynności (poleceń) oznaczonych za pomocą 
I. Morfologia stadium dorosłego – kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus (Heteroptera)
a)  wypreparuj odnóża i ułóż je w kolejności: I, II, III para. Oznacz długopisem
odpowiednio: I, II, III.
b)  Na tej samej kartce, przy pomocy skalpela podziel ciało zwierzęcia na tagmy:
głowową, tułowiową i odwłokową. Oznacz długopisem odpowiednio: G, T, O.

Przykładowe rozwiązanie:

II. Morfologia gąsienicy Spodoptera littoralis (Lepidoptera)
Użyj tacki styropianowej oznaczonej literą A. Na jednej z połówek ułóż gąsienicę.
Następnie ułóż zwierzę na boku.
Szpilkami (zielone chorągiewki) zaznacz:
a)  Przód (głowę) – szpilka z literą A
b)  Stronę grzbietowa – szpilka z literą B
c)  Odnóże właściwe – szpilka z literą C
d)  Odnóże rzekome (posuwki) – szpilka z literą D

Przykładowe rozwiązanie:

II. Anatomia gąsienicy Spodoptera littoralis (Lepidoptera)
 Ułóż gąsienicę w szalce preparacyjnej stroną brzuszną do dołu.
 W części tylnej, przy pomocy nożyczek, wykonaj delikatne poprzeczne nacięcie,
a następnie przetnij powłoki ciała wzdłuż linii środkowej w kierunku głowy. Rozciętą kutikulę
rozłóż na boki, przypinając szpilkami (bez chorągiewek) do dna szalki.
Obejrzyj preparat przy pomocy lupy i zaznacz szpilkami (zielone chorągiewki) następujące
narządy:
a)  Ślinianki – szpilka z literą E
b)  Jelito środkowe – szpilka z literą F
c)  Cewki Malpighiego – szpilka z literą G

Przykładowe rozwiązanie:

Zadanie 3 Anatomia i morfologia małża (12 pkt)

Przyznaje się 1 pkt za poprawne wykonanie czynności (poleceń) oznaczonych za pomocą 
I. Morfologia omułka jadalnego, Mytilus edulis
A. Połóż zwierzę na drugiej połówce tacki oznaczonej literą A, na prawej muszli. Wskaż
strzałką w odpowiednim kolorze:
a)  stronę brzuszną – strzałka pomarańczowa,
b)  przód zwierzęcia – strzałka żółta,
c)  więzadło (ligamentum) – strzałka zielona.
B.  Kulką z plasteliny oznacz na zewnątrz lewej muszli miejsce, w którym w jej wnętrzu
przyczepiony jest tylny mięsień zwieracz muszli

Przykładowe rozwiązanie:

II. Anatomia omułka jadalnego, Mytilus edulis
A.  Drugiego małża umieść na tacce B, zalej go wodą, przetnij skalpelem tylny mięsień
zwieracz i rozchyl połówki muszli.
B. Rozchyl fałdy płaszcza małża. Znajdź i zaznacz szpilkami (pomarańczowe chorągiewki):
szczeliny (syfony)
a)  wlotową – szpilka z cyfrą 1,
b)  wylotową – szpilka z cyfrą 2.
C. W jamie płaszcza odszukaj i oznacz szpilkami (pomarańczowe chorągiewki):
a)  skrzela – szpilka z cyfrą 3,
b)  nogę – szpilka z cyfrą 4,
c)  mięśnie nożne – szpilka z cyfrą 5,
d)  płaty gębowe – szpilka z cyfrą 6,
e)  otwór gębowy – szpilka z cyfrą 7.

Przykładowe rozwiązanie:

