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WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

23  lutego  2013 r. 
godz. 10:00 

 
   Kod pracy ucznia                                           Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 18 stron i zawiera 32 zadania. 

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, w których 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 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. (0–1p.) 

Która z kostek pasuje do podanej siatki?     
 

  
     A.                   B.                C.              D. 
 
 
 
 
Zadanie 2. (0–1p.) 

120 uczniów z pięcioma opiekunami pojechało na wycieczkę dwoma dużymi autokarami 
i trzema małymi. W dużym autokarze jest 48 miejsc, a w małym 12 miejsc. Ile wolnych miejsc 
zostało w autobusach?  

 

A.  17   B.  12   C.  7   D.  0 

 
 
 
 
Zadanie 3. (0–1p.) 

Liczbę 99 poprawnie zapisano znakami rzymskimi:   
 
              A.   CIX                             B.   XCIX                               C.   LXXXIX                         D.   LXXXXIX 
 
 

 

Zadanie 4. (0–1p.) 

Klasa szósta wraz ze swoją szkołą włączyła się do akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy”. W klasach młodszych tej szkoły zebrano 
ퟐퟑ
ퟒퟎ 

 ilości wszystkich pieniędzy, a w klasach 

starszych o 306 złotych mniej niż w klasach młodszych.  Ile pieniędzy zebrano łącznie w tej 
szkole?   
 

A.  2040 zł  B. 2010 zł  C.  3040 zł  D.  2004 zł 
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Zadanie 5.  

Agata i Artur postanowili pojeździć po bieżni wokół stadionu. Agata jechała na motorynce ze 

średnią prędkością 25 
풌풎

풉
, a Artur na motorze ze średnią prędkością 70 

풌풎
풉

. Oboje 

wystartowali jednocześnie,  a długość pełnego okrążenia bieżni wynosi 0,4 km. Agata 
przejechała 50 okrążeń i zatrzymała się. Równocześnie zatrzymał się Artur.  
 

a) (0–1p.) 

Ile km przejechała Agata?   

A.  25 km  B.  20 km  C.  10 km  D.  16 km 

 

 
b) (0–1p.) 

Oblicz, ile km przejechał w tym samym czasie Artur?  

A.  80 km  B.  56 km  C.  28 km  D.  38 km 

 

 
 
 
Zadanie 6. (0–1p.) 

Podaj liczbę wszystkich trójkątów, które zawiera figura na rysunku?      
 

 
A.  12   B.  15   C.  16   D.  17 

 
 
 
 

Zadanie 7. (0–1p.) 

Jak nazywa się formacja roślinna, w której występują: chrobotek, płucnica islandzka, mech? 
Wskaż prawidłową odpowiedź. 
 

A.  Step  B.  Makia  C.  Sawanna  D.  Tundra 
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Zadanie 8. (0–1p.) 

Z mapki zamieszczonej obok odczytaj 
współrzędne geograficzne miasta Porto Alegre. 
Do określenia kierunków geograficznych użyj 
skrótów angielskich.  
 

Współrzędne geograficzne Porto Alegre 
wynoszą: 

     ………° szerokości geograficznej ……... 

     ………° długości geograficznej ………… 

 

 

Zadanie 9. (0–1p.) 

Wskaż zdanie nieprawdziwe:  
 

A. Ssaki są dominującą grupą kręgowców, pod względem rozwoju mózgu i narządów 
zmysłów. 
 

B.  Ssaki są uniezależnione od środowiska zewnętrznego, czemu sprzyja stała ciepłota 
ciała i jajorodność. 

 
C.  Ssaki opiekują się potomstwem, młode są karmione mlekiem matki. 

 
D.  Ssaki występują w różnych środowiskach.  

 

 

Zadanie 10. (0–1p.) 

Dzięki grawitacji możliwe jest działanie: 
 

A. Licznika rowerowego 

B. Zegarka na rękę 

C. Wagi laboratoryjnej 

D. Amperomierza 
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Zadanie 11. (0–1p.) 

Latem w Gdyni (54°N, 18°E) dzień trwa pół godziny dłużej niż w Krakowie (50°N, 20°E).  
Co jest przyczyną tej różnicy? Pokreśl poprawną odpowiedź. 
 

A. Ruch obrotowy Ziemi i oddziaływanie magnetyczne Ziemi 

B. Ruch obiegowy Ziemi i nachylenie osi ziemskiej do orbity Ziemi 

C. Ruch obiegowy Ziemi i ruch obrotowy Ziemi 

D. Oddziaływanie magnetyczne Ziemi i nachylenie osi ziemskiej do orbity Ziemi 
 
 

 

Zadanie 12. (0–1p.) 

Poniżej przedstawiono nazwy zwierząt występujących w Polsce. Niektóre z nich objęte są  
ochroną (częściową lub ścisłą) w naszym kraju. Spośród podanych zwierząt wybierz zestaw, 
w którym znajdują się wyłącznie zwierzęta chronione: 
 

A. Nornik zwyczajny, wilk, ryś 

B. Wiewiórka, kukułka, jeż europejski 

C. Nornica ruda, kozica, żuraw 

D. Darniówka pospolita, kozica, kukułka 

 

 

Zadanie 13. (0–1p.) 

W tabeli podano jadalne organizmy wodne, które pogrupowano w trzy kategorie. W których 
kolumnach popełniono błąd?  
 

Owoce morza Ryby morskie Ryby słodkowodne 

krewetka tuńczyk pstrąg 

homar ośmiornica szprot 

krab sardynka karp 

 

A. W kolumnach owoców morza i ryb słodkowodnych 

B. W kolumnach owoców morza i ryb morskich 

C. W kolumnach ryb morskich i słodkowodnych 

D. W żadnej z kolumn nie popełniono błędu  
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Zadanie 14. (0–1p.) 

Z wymienionych łańcuchów górskich wybierz ten, który obejmuje wszystkie strefy 
oświetleniowe Ziemi: 
 

A. Himalaje 
B. Alpy 
C. Wielkie Góry Wododziałowe 
D. Kordyliery 

 

 

Zadanie 15.  

Basen ma kształt prostopadłościanu, którego długość jest równa 20 m, szerokość 12 m, 
a wysokość  2 m. 
 

a) (0–1p.) 
Oblicz wysokość wody wlanej do basenu, jeżeli  jej objętość jest równa 312 m3.   
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b) (0–2p.) 
Czy w tym basenie zmieści się jeszcze 48000 litrów wody? Odpowiedź uzasadnij 
obliczeniami.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
Zadanie 16. 

a)  (0–2p.) 
Oblicz,  jakim ułamkiem liczby  55  jest wartość danego wyrażenia:  

( ퟏퟏ
ퟐ  ퟑퟒ )· ( ퟑퟏ

ퟑ  – ퟏퟏ
ퟐ )  

 ( ퟏퟏ
ퟐ  ퟑ ퟑퟒ )· ퟏ

ퟑ  – ퟏퟏ
ퟐ 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap III – Wojewódzki                                                                                                                                        Strona                                                                                    
 

8 z 18

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 
b) (0–1p.) 

Oblicz  różnicę liczb:   10,5    i     ퟏ
ퟐ
   z  liczby 6.  
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Zadanie 17. (0–1p.) 

Dzielnik jest równy 18, iloraz 125, a reszta 15. Oblicz dzielną. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
Zadanie 18. (0–4p.) 

Pan Kowalski podzielił obszar w kształcie prostokąta o obwodzie 860 m pomiędzy trzech 
synów. Pierwszy syn dostał działkę o powierzchni większej od pola działki drugiego syna 
o 40 arów  i o 10 arów od pola działki trzeciego syna.  
Oblicz pole każdej działki, jeżeli długość tego obszaru jest większa od szerokości 
o 30 metrów. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap III – Wojewódzki                                                                                                                                        Strona                                                                                    
 

10 z 18

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
Zadanie 19. (0–2p.) 

Suma dwóch liczb wynosi 12,4.  Jakie to są liczby, jeżeli ich różnica wynosi 5,6? 
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Zadanie 20. (0–1p.) 

Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 75. Wypisz jakie to liczby?  
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Zadanie 21. (0–2p.) 

Narysuj siatkę graniastosłupa prostego, w którym podstawa jest trójkątem prostokątnym 
równoramiennym. Wysokość graniastosłupa jest dwa razy większa od przyprostokątnej 
podstawy. 
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Zadanie 22. (0–7p.) 

Określ, czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz literę P, jeżeli  zdanie jest 
prawdziwe lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 
 

1. Jeżeli odjemna i odjemnik są równe, to różnica wynosi zero 
 

 

2. Jeżeli dzielna i dzielnik są równe, to iloraz wynosi zero  
 

 

3. Jeżeli jednym ze składników sumy jest liczba zero, to suma ta jest 
równa drugiemu składnikowi 

 

4. Środek okręgu należy do okręgu   
 

 

5. Średnica okręgu to połowa promienia okręgu  
 

 

6. Najkrótsza cięciwa  to średnica okręgu  

7. Jeżeli licznik ułamka jest mniejszy od mianownika, to taki ułamek 
nazywamy niewłaściwym    

 

 
 

 

Zadanie 23. (0–1p.) 

Spośród wymienionych w ramce zwierząt, wybierz te, które występują w Arktyce  
 
 

 
 
 
Arktyka: .......................................................................................................................... 
 

 

 

Zadanie 24. (0–2p.) 

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

A. Pole magnetyczne to przestrzeń, w której działają siły elektryczne.  

B. Miarą ilości substancji jest masa.                                                                         

C. Ciężar ciała zmienia się w zależności od odległości od środka Ziemi.             

pingwin cesarski, maskonury, niedźwiedzie polarne, słonie morskie, lamparty morskie  
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Zadanie 25. (0–3p.) 

Poniżej zamieszczono zdania dotyczące naszej planety. Jeśli zdanie jest prawdziwe wpisz  
obok literę P (prawda), jeśli zdanie jest fałszywe wpisz F (fałsz). 
 

A. Oś ziemska w czasie ruchu obiegowego wokół Słońca stale skierowana jest ku 
Gwieździe Polarnej. 

 
B. Na półkuli południowej 23 września rozpoczyna się jesień. 

 
C. 22 czerwca w południe promienie słoneczne padają pionowo na zwrotnik    

Koziorożca. 
 

D. Pełen obieg Ziemi dookoła Słońca trwa jedną dobę. 
 

E. W międzyzwrotnikowej strefie oświetlenia Ziemi, granicznymi równoleżnikami są 
zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca. 

 
F. Następstwem ruchu wirowego Ziemi jest występowanie pór roku.                 

 
 

 

Zadanie 26. (0–3p.) 

Na południku 75° E jest  godzina 13:48 czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego 
jest w tym momencie na południku 32° W.  Zapisz obliczenia.  Napisz odpowiedź. 
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Zadanie 27. (0–2p.) 

Meteorolodzy pracujący w obserwatorium meteorologicznym na Kasprowym Wierchu przez 
całą dobę dokonują pomiarów różnych składników pogody. W dzienniku obserwacji  
21 marca zanotowali następujące temperatury powietrza: 
 

Godzina 3:00  7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 

Temperatura   -2°C  3°C 6°C 9°C 6°C -1°C 

  

A. Oblicz średnią dobową temperaturę powietrza na Kasprowym Wierchu. 

................................................................................................................... 

 

B. Oblicz amplitudę dobową temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu. 

...................................................................................................................... 

 

 

 

Zadanie 28. (0-1p.) 

Wyjaśnij pojęcie i podaj przykład: 

 

Epifity: ………………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Zadanie 29. (0–2p.) 

Podaj nazwę strefy roślinnej, w której żyją wymienione zwierzęta 

 

Charakterystyczne zwierzęta Strefa roślinna 

A. Przepiórki, dropie, susły, konie Przewalskiego  

B. Karibu, renifery, pieśce, lemingi  

C. Okapi, koczkodany, kolibry, papugi  
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Zadanie 30. (0–3p.) 

Rozpoznaj na mapie świata zaznaczone cyframi od 1 do 6 morza i zatoki.   
Nazwy rozpoznanych mórz i zatok wpisz odpowiednio poniżej.  
 

 

 

 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

3. ................................................................................................ 

4. ................................................................................................ 

5. ................................................................................................ 

6. ................................................................................................ 
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Zadanie 31. (0–2p.) 

Poniższe zdania dotyczą mieszkańców tundry. Podkreśl poprawne zakończenia zdań. 
 

A.  Lapończycy zamieszkują… 

… północne obszary Europy – Półwysep Skandynawski. 

… północne obszary Azji. 

 

B.  Eskimosi (Inuici) zamieszkują… 

… północne obszary Ameryki Północnej – Alaskę i Kanadę. 

… północne obszary Ameryki Południowej. 

 

C.  Jakuci zamieszkują… 

… północne obszary Azji – Syberię Wschodnią. 

… północne obszary Europy – Półwysep Skandynawski. 

 
 

Zadanie 32. (0–3p.) 

Przyporządkuj nazwom stref krajobrazowych po dwa opisy głównych zajęć ich mieszkańców.         
Odpowiednie cyfry wpisz w kratki. 

A. Wilgotny las równikowy 
 
 
 
 
 
 

 
1. Zajmują się rolnictwem. Uprawiają proso, orzeszki 

ziemne, bawełnę. 
 

2. Mieszkają w jurtach, zajmują się hodowlą zwierząt. 
 
3. Mieszkają w oazach. Uprawiają cytrusy, warzywa  

i palmy daktylowe. 
 
4. Żyją w Sahelu. Zajmują się hodowlą bydła, owiec, kóz. 
 
5. Polują na zwierzęta futerkowe m.in. lisy.  
 
6. Nazywani są Beduinami. Prowadzą wędrowny tryb 

życia. Hodują wielbłądy, kozy, owce. 
 
7. Zajmują się myślistwem i zbieractwem. 
 
8. Zajmują się rolnictwem plantacyjnym.  Uprawiają 

kawę, herbatę, kauczukowce, banany.  

B. Sawanna 
 

 
 
 
 
 

C. Pustynia gorąca 
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BRUDNOPIS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
  
 
 


