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WOJEWÓDZKI  
KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

ETAP SZKOLNY 
 

22 listopada 2012 r. 
godz. 12:00 

 
   Kod pracy ucznia                                                 Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 16 stron i zawiera 37 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.  

Jeśli zauważysz braki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

6. W zadaniach 1 do 15 podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.  

Wybierz tylko jedną odpowiedź i odpowiadającą jej literę zaznacz w kółku np.:    A 

7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl znakiem: X  

i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź np.:    A      i np.     B  

8. Rozwiązania zadań: od 16 do 37 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj.  

9. Redagując odpowiedzi do zadań otwartych, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy  

w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

10. Nie używaj kalkulatora. 

11. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 

Czas pracy: 90 minut 
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 punktów 
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Zadanie 1. (0 –1 p.) 

Zaznacz  liczbę, której  0,8  wynosi 600 

A. 75 

B. 750 

C. 480 

D. 48. 

 

 

Zadanie 2. (0 –1 p.) 

Zaznacz  zdanie fałszywe 

A. Istnieje trójkąt prostokątny, który ma oś symetrii  

B. Każdy kwadrat jest rombem  

C. Przekątne każdego prostokąta przecinają się pod kątem prostym  

D. Istnieje równoległobok, który ma wszystkie boki równe. 

 

 

Zadanie 3. (0 –1 p.) 

Wskaż równość fałszywą  

A. 37 + 45 : 9 = 42 

B. 56 – 18 = 2 ∙ (15 + 4) 

C. (16 – 3) ∙ 8 = 45 – 21 : 7 

D. 86 – (3 ∙ 9) = 45 + 28 : 2 

 

 

Zadanie 4. (0 –1 p.) 

Na okładce płyty CD z piosenkami zapisany jest czas trwania poszczególnych utworów (minuty 

i sekundy). Podaj czas odtwarzania całej płyty.  

Utwór 1 4 : 12      Utwór 4  3 : 50 

Utwór 2  2 : 55      Utwór 5  7 : 01 

Utwór 3  7 : 41      Utwór 6  8 : 48 
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A. 34 minuty 45 sekund 

B. 31 minut 27 sekund  

C. 31 minut 7 sekund 

D. 34 minut 27 sekund 

 

 

Zadanie 5. (0 –1 p.) 

Do ciasta należy dodać    miarki mleka. Ile mleka wleje Ania do tego ciasta, jeżeli w  pełnej 

miarce jest 0,3 litra, a  Ania będzie robić podwójną porcję tego ciasta? 

A.   litra 

B. 0,12  litra 

C. 0,06   litra 

D.    litra 

 

 

Zadanie 6. (0 –1 p.) 

Na rysunkach przedstawiono: łańcuszek, kolczyki i pierścionek. Ile kosztuje pierścionek? 

 
300 zł     170 zł           330 zł 

 

A. 230 zł 

B. 70 zł 

C. 100 zł 

D. 320 zł 

  



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap I – Szkolny                                                                                                                                                  Strona  
 

  4 z 16

Zadanie 7. (0 –1 p.) 

W pewnym czworokącie przekątne o długości 6 cm i 8 cm przecinają się w punkcie, który jest 

środkiem każdej z nich. Ten czworokąt na pewno jest: 

A. kwadratem 

B. rombem 

C. deltoidem 

D. równoległobokiem. 

 

Zadanie 8. (0 –1 p.) 

Wybierz stwierdzenie, z którym się nie zgadzasz: 

Wszystkie organizmy: 

A. zbudowane są z komórek 

B. przystosowują się do środowiska życia 

C. pobierają gotowy pokarm z otoczenia 

D. należą do jakiegoś łańcucha pokarmowego. 

 

Zadanie 9. (0 – 1p.) 

Wchłanianie końcowych produktów trawienia do krwi ma miejsce:                     

A. wyłącznie w żołądku 

B. przede wszystkim w jelitach 

C. wyłącznie w przełyku  

D. w żadnym z wymienionych miejsc 

 

Zadanie 10. (0 – 1p.) 

Kasia i Zosia pojechały z rodzicami do lasu na grzybobranie. Podkreśl zestaw grzybów, w którym 

znajdują się tylko grzyby jadalne:  

A. borowik szlachetny, pieprznik jadalny(kurka), czernidłak pospolity, gąska zielonka 

B.  koźlarz babka, muchomor sromotnikowy, maślak zwyczajny, borowik szlachetny  

C. czubajka kania, podgrzybek brunatny, pieprznik jadalny(kurka), koźlarz babka 

D.  borowik szatański, borowik szlachetny, maślak zwyczajny, goryczak żółciowy 
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Zadanie 11. (0 – 1p.) 

Podkreśl rośliny okopowe: 

A. kukurydza, proso, owies, 

B. pszenica, żyto, jęczmień 

C. ziemniaki, buraki cukrowe, marchew pastewna 

D. słonecznik, rzepak, len. 

 

 
Zadanie 12. (0 – 1p.) 

Wybierając się na wycieczkę w góry, Jacek zabrał ze sobą mapy wykonane w różnej skali. 

Zaznacz mapę, która zawiera najwięcej szczegółów. 

A. mapa w skali 1: 300 000 

B. mapa w skali 1: 1 000 000 

C. mapa w skali 1: 2 300 000 

D. mapa w skali 1: 500 000  

 

 

Zadanie 13. (0 – 1p.) 

Przeczytaj uważnie dwa zdania: 

W Polsce temperaturę mierzy się w stopniach Celsjusza. 

Gołoledź najczęściej występuje latem. 

Zdecyduj: 

A. Oba zdania są fałszywe 

B. Oba zdania są prawdziwe 

C. Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie – prawdziwe 

D. Pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie - fałszywe 
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Zadanie 14. (0 – 1p.) 

Zastanów się i podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.  

Tlen rozpuszcza się w wodzie. Rozpuszczalność jego … 

A. jest taka sama w różnych temperaturach 

B. maleje wraz ze wzrostem temperatury wody 

C. rośnie wraz ze wzrostem temperatury wody 

D. waha się gdy rośnie temperatura wody 

 

 

Zadanie 15. (0 – 1p.) 

Przyjrzyj się rysunkom i zastanów się, w którym szeregu gałęziom pochodzącym z drzew prawidłowo 

przypisano inne części spotykane na tych drzewach (owoce, szyszki itp.). Wybierz właściwą 

odpowiedź. 

 

 
 

 

A. I→3,   II→4,    III→1,       IV→2 

B. I→3,   II→4,    III→2,       IV→1 

C. I→4,   II→3,    III→1,       IV→2 

D. I→4,   II→3,    III→2,       IV→1 
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Zadanie 16. (0 – 3p.) 

Autobus zabrał 64 dorosłych pasażerów. Jaką długość miałby sznur samochodów osobowych, 

gdyby każdy z tych pasażerów jechał sam samochodem? Przyjmij, że przeciętny samochód ma 

długość 4,5 m, a odstęp między samochodami wynosi 8 m. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Zadanie 17. (0 – 2p.) 

Ola pomyślała o pewnej liczbie. Dodała do niej 8, wynik pomnożyła przez 5 i otrzymała liczbę 62. 

O jakiej liczbie pomyślała Ola?   
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Zadanie 18. (0 – 2p.) 

Oblicz wartość wyrażenia:  1  − 0,9 −       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 19. (0 – 4p.) 

Ania miała w torebce 40 czekoladowych cukierków. Kasia zabrała jej     liczby cukierków, ale 

dołożyła do torebki 5 innych. Potem Basia zabrała      liczby cukierków z torebki, a dołożyła 

7 innych. Ile cukierków miała teraz w torebce Ania?  
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Zadanie 20. (0 – 1p.) 

W poniższym wyrażeniu wstaw nawiasy tak, aby równość była prawdziwa:  

100 ∙ 6,2 – 6,15 + 0,4 : 10 = 4,5 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 21. (0 – 3p.) 

Podłogę w przedpokoju o wymiarach 2,5 m x  4 m wyłożono terakotą w  cenie 30 zł za 1 m2. Ile 

zapłacono za terakotę, jeśli kupiono jej o 0,1 więcej niż powierzchnia przedpokoju? 
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Zadanie 22. (0 – 2p.) 

Niech k=0,(24). Napisz: 

a) dwudziestą oraz trzydziestą pierwszą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby k, 

b) setną cyfrę po przecinku liczby 10 razy większej od liczby k. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 23. (0 – 2p.) 

Największe jezioro w Polsce - Śniardwy (województwo warmińsko-mazurskie) ma powierzchnię 

113,6 km2, a  najgłębsze jezioro w Polsce - Hańcza (województwo podlaskie) 310 hektarów.  

Ile razy większa jest powierzchnia jeziora Śniardwy od powierzchni jeziora Hańcza? Wynik podaj 

z dokładnością do części dziesiętnych. 
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Zadanie 24. (0 – 4p.) 

Przez wierzchołek kwadratu poprowadzono prostą, która dzieli kwadrat na trójkąt o polu 52 cm2 

i trapez o polu 117 cm2. Oblicz obwód kwadratu. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Zadanie 25. (0 – 1p.) 

Oceń prawdziwość poniższych zdań, zakreślając TAK lub NIE 

 

A. Oddychanie komórkowe polega na zużywaniu energii.       TAK  NIE 

B. W procesie oddychania komórkowego wykorzystywany jest dwutlenek węgla   TAK  NIE 

 

 

Zadanie 26.      (0 – 1p.) 

Spośród organizmów podanych w ramce, wybierz organizmy cudzożywne i wpisz poniżej: 

 

Pleśnie, leśne drzewa, trawy, zwierzęta lądowe, rośliny uprawne 

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 27. (0 – 1p.) 

Rzeka nieustannie rzeźbi swoją dolinę. W jednym miejscu ją niszczy, w innym buduje. Wybierz 

elementy, które powstały na skutek budującej działalności rzeki i wpisz je poniżej. 

 

Brzeg niski, nurt, mielizna, wysoki brzeg 

 

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 28. (0 – 1p.) 

Na schemacie przedstawiono klatkę piersiową. W puste miejsca wpisz właściwą fazę oddechu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
           A.                                       B.  
 

 

Zadanie 29. (0 – 2p.) 

Przy podanych zdaniach dopisz literę P (prawda) jeśli zdanie jest poprawne lub F (fałsz) jeśli 

zdanie jest błędne.  

A. Tętnice prowadzą krew z serca do narządów.  

B. Młoteczek to element budowy oka. 

C. Anemometr służy do pomiaru wilgotności powietrza.    
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Zadanie 30.  (0 – 2p.) 

Wykonaj rysunek poziomicowy przedstawiający kotlinę, której zbocze zachodnie jest strome 

a  wschodnie łagodne. Wpisz wartości poziomic co 50 m.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 31. (0 – 2p.)   

Rozpoznaj i podpisz przedstawione rośliny: 

                                  

 

A.                                      B.                                  C. 
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Zadanie 32. (0 – 2p.) 

Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu ukształtowanie powierzchni wyspy. 

 
A.  Szałas położony jest 300 m n.p.m., na południowo-zachodnim stoku wzniesienia A. 

Zaznacz na mapie miejsce, w którym znajduje się szałas.  

B. Oblicz wysokość względną szczytu A. 

  Obliczenia: 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………   

Zadanie 33. (0 – 2p.) 

Ułóż łańcuch pokarmowy z organizmów podanych niżej, żyjących w wodzie 

 

płoć, rogatek, wydra, szczupak, bakteria 

 

1…………  2…………  3…………  4…………  5………… 
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Zadanie 34. (0 – 2p.) 

W ogrodach i na polach uprawia się wiele roślin dwuletnich. Dokonaj klasyfikacji podanych 

poniżej roślin. Ich nazwy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. 

 

sałata, pietruszka, ziemniak, burak, ogórek, rzodkiewka 

 

Rośliny jednoroczne Rośliny dwuletnie 

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 35. (0 – 1p.) 

Określ, jaką rolę w łańcuchu pokarmowym w ujęciu ekologicznym pełnią bakterie na łące.  

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 36. (0 – 2p.) 

Przyporządkuj nazwy niekorzystnych skutków działalności człowieka dla środowiska 

przyrodniczego z prawidłowymi określeniami.  

 

A. Kwaśne deszcze 1. Szkodliwa mgła powstająca ze spalin i innych gazów 

B. Smog 2. Wynik połączenia wody z dwutlenkiem siarki 

C. Dziura ozonowa 3. Wynik stosowania nadmiernej ilości nawozów sztucznych 

 4. Wynik stosowania nadmiernej ilości freonów 

 

A. - ......                 B. - ......  C. - ...... 
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Zadanie 37. (0 – 3p.) 

Rysunki przedstawiają cień rzucany przez gnomon w różnych porach dnia. Uzupełnij rysunki, 

wpisując pod nimi nazwę rozpoznanej pory dnia: wschód słońca, południe, zachód słońca, 

a  przy wszystkich strzałkach brakujące oznaczenia kierunków głównych świata. Użyj skrótów 

w  języku angielskim. 

 
                 

        …… 

 

 

 

A.                                                         B.                                 C.  

 

BRUDNOPIS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

N 


