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WOJEWÓDZKI  
KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

ETAP POWIATOWY 
 

31 stycznia 2012 r. 
godz. 12:00 

 
   Kod pracy ucznia                                                 Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 18 stron i zawiera 35 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 19  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 20 do 35 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj.  

9. Redagując odpowiedzi do zadań, 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.) 

Jurek ma dużą kolekcję znaczków, którą rozdzielił po równo do dziewięciu klaserów. Ile 
znaczków może mieć Jurek? 
 

A.  3054   B.  2027  C. 1081   D.  9081   

 

 

Zadanie 2. (0 –1 p.) 

Z 27 m2 płótna uszyto 15 fartuszków małych i pewną ilość fartuszków dużych. Na jeden  
fartuszek mały zużywano 1,2 m2 płótna, a na duży 1,5 m2. Ile uszyto fartuszków dużych? 
 

A.  10   B.  8   C.  6    D.  5 

 

Zadanie 3. (0 –1 p.) 

Liczba 586 zapisana poprawnie w systemie rzymskim, to: 

A.  DXXCVI  B.  DLXXXVI   C.  DMLXXXVI   D.  CCCCCLVI 

 

 

Zadanie 4. (0 –1 p.) 

O ile większa jest liczba D od liczby CXXXVII? 

A.  263   B.  483   C.  363   D.  283 

 

 

Zadanie 5. (0 –1 p.) 

Jak zmieni się iloraz dwóch liczb, jeżeli dzielną zwiększymy 6 razy, a dzielnik zmniejszymy 3 razy? 

A.  zwiększy się 18 razy   C.  zmniejszy się 2 razy 

B.  zwiększy się 2 razy    D.  zwiększy się 3 razy 

 

 

Zadanie 6. (0 –1 p.) 

Jeśli utworzymy iloczyn liczby 2 i różnicy liczb 186 i 147, to otrzymamy liczbę:  
 

A.  82   B.  78   C.  68   D.  666
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Zadanie 7. (0 –1 p.) 

Zakreśl organizm, który nie występuje w Morzu Bałtyckim 

A.  turbot      C.  murena 

B.  śledź      D.  flądra 

 

 

Zadanie 8. (0 –1 p.) 

Ania uczyła się o różnych mieszaninach. Którą odpowiedź powinna wybrać, jeśli ma wskazać 
zestaw zawierający wyłącznie mieszaniny jednorodne.  
 

A. powietrze, woda z octem, woda z olejem  

B. powietrze, mosiądz, brąz  

C. woda z solą, kakao, woda z opiłkami żelaza 

D. woda z cukrem, brąz, woda z olejem. 

 

 

Zadanie 9. (0 –1 p.) 

Wskaż, który z wymienionych procesów jest reakcją chemiczną 

A.  parowanie wody      

B.  spalanie cukru      

C.  topnienie wosku 

D.  proces powstawania chmur 

 

 

Zadanie 10. (0 – 1p.) 

Proces krystalizacji to:  

A. proces powstawania kryształów 

B. proces przemiany cieczy w ciało stałe 

C. zjawisko krzepnięcia substancji 

D. przemiana ciała stałego w ciecz 
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Zadanie 11. (0 – 1p.) 

Lód pływa po powierzchni wody, ponieważ:  

A. lód ma większą gęstość niż woda 

B. lód ma mniejszą gęstość niż woda 

C. woda zamarzając zwiększa swoją objętość i gęstość 

D. woda zamarzając zmniejsza swoją objętość i gęstość  

 

 

Zadanie 12. (0 –1 p.) 

Wybierz odpowiedź, która wskazuje właściwości miedzi 

A. krucha, srebrzysta, nie przewodzi ciepła 

B. metal, nie przewodzi ciepła i prądu elektrycznego 

C. srebrzysta, kowalna, przewodzi prąd elektryczny 

D. metaliczny połysk, kowalna, przewodzi prąd elektryczny 

 

 

Zadanie 13. (0 –1 p.) 

Piesi, idąc wieczorem poboczem ulicy, powinni być widoczni dla nadjeżdżających samochodów. 
Dlatego często noszą elementy odblaskowe. Takie elementy działają na zasadzie: 
 

A.  załamania światła    C.  wykorzystania fluorescencji gazów 

B.  odbicia światła     D.  rozszczepienia światła 

 

 

Zadanie 14. (0 –1 p.) 

W II połowie XIX wieku została wydana przez Sejm Krajowy we Lwowie ustawa, uważana za 
pierwszy na świecie akt prawny wydany z uwagi na wartości przyrodnicze, dotycząca ochrony 
gatunkowej:        
 

A.  świstaka i kozicy     C.  żubra i tura 

B.  sokoła i łabędzia    D.  cisa pospolitego 
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Zadanie 15. (0 –1 p.) 

Echolokacja jest dla niektórych zwierząt podstawowym źródłem informacji o otoczeniu. 
Zwierzęta te wysyłają i odbierają sygnały akustyczne odbite od elementów otoczenia. Zaznacz 
poprawną odpowiedź. 
 

A. nietoperze i  delfiny wykorzystują infradźwięki  

B. delfiny i słonie wykorzystują ultradźwięki  

C. nietoperze i delfiny wykorzystują ultradźwięki  

D. słonie i nietoperze wykorzystują infradźwięki 

 

 

 

Zadanie 16. (0 – 1p.) 

Menisk wklęsły (jak na rysunku) pojawiający się na powierzchni wody jest wynikiem:   

 

A. działania siły grawitacji  

B. istnienia napięcia powierzchniowego  

C. działania większych sił przylegania niż spójności  

D. działania większych sił spójności niż przylegania  

 

 

Zadanie 17. (0 – 1p.) 

Na przedstawionej poniżej mapie Polski pas kotlin podkarpackich  oznaczono numerem: 

A. 4 

B. 2 

C. 6 

D. 5 
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Zadanie 18.  (0 – 1p.) 

W tabeli przedstawiono wyniki eksperymentu, w którym badano wpływ temperatury na rozwój 

pewnego organizmu. 

Temperatura (°C) 0 10 20 30 50 60 

Liczba komórek 4 20 90 150 10 3 

 

Jaki jest optymalny zakres temperatury dla badanego organizmu? 

A.   20 – 30  °C     C.  50 – 60  °C 

B.   0 – 40  °C      D.  30 – 50  °C 

 

 

 

Zadanie 19.  (0 – 1p.) 

Przedstawione poniżej symbole parków narodowych należą w kolejności do: 

 

A. Gorczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego, Parku 

Narodowego Gór Stołowych 

B. Gorczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego, Karkonoskiego 

Parku Narodowego 

C. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Parku 

Narodowego Gór Stołowych 

D. Gorczańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Karkonoskiego 

Parku Narodowego 
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Zadanie 20. (0 – 5p.) 

Andrzej ma 480 znaczków.  
 
 połowy wszystkich znaczków to znaczki angielskie,  czwartej 

części wszystkich znaczków to znaczki francuskie, połowa sumy znaczków angielskich 

i  francuskich to znaczki włoskie,  sumy znaczków angielskich,  francuskich i włoskich to znaczki 

niemieckie, a pozostałe znaczki to znaczki polskie. Ile znaczków z każdego państwa ma Andrzej? 
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Zadanie 21. (0 – 3p.) 

Oblicz: 

a) (0 – 1p.)  0,5  +  (–3,5)  ·  (–2)  :  0,1  =  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

b) (0 – 2p.)  2 14 + 
           –    ·     

 
  =    
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Zadanie 22. (0 – 2p.) 

Znajdź ułamek o mianowniku 200, większy od 0,39, a mniejszy od  . 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Zadanie 23. (0 – 2p.) 

Z   cyfr  0, 2, 3, 4 utwórz  wszystkie liczby całkowite trzycyfrowe podzielne przez 3. Liczby  mają 
mieć wszystkie cyfry różne. 
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Zadanie 24. (0 – 3p.) 

Państwo Nowakowie planują wytapetować swój pokój, który ma 3 m wysokości.  Na poniższym 

rysunku, w skali 1 : 100, przedstawiony jest plan mieszkania państwa Nowaków. Oblicz, ile m2 

tapety muszą kupić państwo Nowakowie. Przy obliczaniu ilości potrzebnej tapety nie odliczamy 

powierzchni okien  i drzwi. 

 

      90 mm 

45 mm 

 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

10 mm 

60 mm 

10 mm 

40 mm 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap II – Powiatowy                                                                                                                                             Strona                                                                                                                                   
 

  11 z 18

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Zadanie 25. (0 – 3p.) 

Obwód prostokąta o wymiarach 12 cm x 18 cm jest 1,5 razy dłuższy od obwodu kwadratu. 
Oblicz, jaką długość ma bok kwadratu. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap II – Powiatowy                                                                                                                                             Strona                                                                                                                                   
 

  12 z 18

Zadanie 26. (0 – 2p.) 

60-letnia sosna wytwarza dziennie 1800 litrów tlenu, czyli tyle, ile wynosi dobowe 
zapotrzebowanie na ten pierwiastek dla 3 osób.  
Oblicz, ile 60-letnich sosen wyprodukuje tlen potrzebny na jeden dzień dla 120-tysięcznego 
miasta oraz ile litrów tlenu dziennie zużywa takie duże miasto.  
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Zadanie 27. (0 – 2p.) 

Wpisz w wolnych  polach brakujące liczby. Połącz każdą liczbę z odpowiednim punktem na osi 
liczbowej. 
 

a)  

 
 

b) 
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Zadanie 28. (0 – 2p.) 

Okręgi w jednakowych kolorach mają równe promienie. Niebieskie okręgi mają środki 
odpowiednio w punktach A i C, a ich średnice mają po 2,8 cm . Jaki promień ma czerwony 
okrąg? Jakie promienie mają zielone okręgi? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Zadanie 29. (0 – 1p.) 

W liściach roślin zachodzi proces fotosyntezy. Na poniższym schemacie wpisz w puste kratki 
nazwy substancji, które biorą udział w tym procesie. 

 

             Energia słoneczna  

 

     

 

 

 

+ + 
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Zadanie 30. (0 – 3p.) 

Poniżej wypisano miasta i jeziora znajdujące się na Pojezierzach: Pomorskim, Mazurskim   
i Wielkopolskim. Uzupełnij tabelkę, wpisując właściwe nazwy do odpowiednich kolumn.  
 

              Szczecinek, Jezioro Śniardwy, Poznań, Olsztyn, Jezioro Drawsko, Jezioro Gopło 

 

 

Pojezierze Pomorskie Pojezierze Mazurskie Pojezierze Wielkopolskie 

   

   

 

 

 

Zadanie 31. (0 – 2p.) 

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

A. Jodła należy do roślin okrytonasiennych.      

B. Sosna zwyczajna wytwarza kwiatostany jednopłciowe     

C. Owoc maliny jest owocem pojedynczym  

 

 

Zadanie 32.  (0 – 2p.) 

Podanym nazwom elementów budowy nasienia przyporządkuj ich funkcje: 

 

1. tkanka odżywcza  a) rozwija się z niego nowa roślina 

2. zarodek   b) pełni funkcje ochronne 

3. łupina   c) zawiera pokarm dla rozwijającej się rośliny 

    d) służy do rozmnażania 

 

1…………………   2…….......   3……........ 
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Zadanie 33. (0 – 3p.) 

Na mapie konturowej Polski zaznaczono wysokości wybranych szczytów w Polsce. Uzupełnij 
tabelę wpisując nazwę szczytu oraz nazwę krainy geograficznej, w której znajduje się wskazane 
wzniesienie.  

 

 

 

Wysokość n.p.m. Szczyt Kraina geograficzna 

329 m  n.p.m.   

612 m  n.p.m.   

1602 m  n.p.m.   
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Zadanie 34. (0 – 3p.) 

Woda na kuli ziemskiej występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. 
Wpisz w kratki stany skupienia wody, które zmieniają się  podczas zachodzenia niżej opisanych 
sytuacji. 
 

A. Suszenie bielizny na  podwórku 
zimą, w temperaturze poniżej 00C.  
 
B. Powstawanie rosy w bezchmurny 
wieczór lub poranek. 
  
C. Rozmrażanie lodówki.  
 

 

 

 

Zadania 35. (0 – 3p.) 

Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli wymienione nazwy organizmów: 

 

Pierwotek, żabiściek pływający, narecznica, rak, rozwielitka, pieprznik jadalny 

 

Organizmy samożywne Organizmy cudzożywne 
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BRUDNOPIS 
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BRUDNOPIS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


