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XI WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

III ETAP – WOJEWÓDZKI  
 
 

1 marca 2014 r. 

Godz.10:00 

 
                                                                  
     Kod pracy ucznia                                                               Suma punktów 
 

Czas pracy: 90 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 
 
Instrukcja dla ucznia: 
 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 18 stron i zawiera  33 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 od 1 do 14 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 krzyżykiem  

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

8. Rozwiązania zadań: od 15 do 33 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj.  

9. Nie używaj kalkulatora. 

10. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 
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Zadanie 1. (0 – 1p.) 

Liczba najbliższa wartości wyrażenia  
3302

20061650 
 to: 

A. 1030   B. 1020 C. 1010 D. 1000 

Zadanie 2. (0 – 1p.) 

Suma liczby wierzchołków,  krawędzi i ścian pewnego ostrosłupa jest równa 30. Podstawą tego 

ostrosłupa jest: 

A.  pięciokąt  B. sześciokąt  C. siedmiokąt D. ośmiokąt 

Zadanie 3. (0 – 1p.).         

Długości promieni okręgów  przedstawionych na rysunku są równe: 1cm, 2cm, 3cm.  

Obwód trójkąta, którego   wierzchołkami  są środki tych okręgów jest równy:  

A. 6cm 

B. 9cm 

C. 12cm 

D. 15cm 

Zadanie 4. (0 – 1p.) 

Błędny zapis to: 

A. 2 h 15min = 2,25h        B. 30 
s

m
  = 108 

h

km
         C. 250a = 0,025km2     D. 80s = 1,20min 

Zadanie 5. (0 – 1p.) 

Maciek ma w lewej kieszeni o 2zł mniej niż w prawej. Jeśli z prawej kieszeni przełoży do lewej                

4 zł, to wówczas w lewej kieszeni będzie miał  dwa razy więcej pieniędzy niż w prawej.                             

Jeśli   x oznacza kwotę pieniędzy w prawej kieszeni Maćka przed  przełożeniem, to  równanie 

opisujące treść zadania ma postać: 

A.  (x – 2) + 4 = 
2

1
(x –  4) 

       B. 2(x + 4) = x – 4 C. 2(x – 4) = x +4 D. x + 2 = 2( x – 4) 
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Zadanie 6.  (0 – 1p.) 

Spośród podanych niżej substancji wybierz ten zestaw, który zawiera najbardziej znane 
substancje o właściwościach magnetycznych. 

A. Nikiel, żelazo, miedź 

B. Aluminium, żelazo, kobalt 

C. Nikiel, żelazo, kobalt 

D. Żelazo, cynk, miedź 

Zadanie 7. (0 – 1p.) 

Linie sił pola magnetycznego w magnesie sztabkowym biegną: 

A. Od bieguna S do bieguna N 

B. Od bieguna S w nieskończoność 

C. Od bieguna N do bieguna S 

D. Od bieguna N w nieskończoność 

Zadanie 8. (0 – 1p.) 

Argali to: 

A. Największa dzika owca 

B. Konik polski 

C. Pantera  śnieżna 

D. Największa dzika koza 

Zadanie 9. (0 – 1p.) 

Nizina Chińska powstała poprzez: 

A. Osuszenie zatoki płytkiego morza 

B. Zasypanie płytkiego morza osadami rzecznymi 

C. W wyniku ruchów Ziemi wyrównujących teren 

D. W wyniku działalności człowieka 
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Zadanie 10. (0 – 1p.) 

Spośród podanych poniżej zestawów miast, wybierz ten, w którym występują miasta położone 
na obszarze Zagłębia Ruhry. 

A. Essen, Hamburg, Roztock 

B. Essen, Kolonia, Dortmund 

C. Berlin, Monachium, Hamburg 

D. Kolonia, Hanower, Hamburg 

Zadanie 11.   (0 – 1p.) 

W tabeli przedstawiono nazwy roślin rosnących w różnych strefach krajobrazowych. Zdecyduj, 

w której kolumnie popełniono błąd. 

Tundra Tajga Las równikowy 

chrobotek sosna epifity 

płucnica islandzka świerk syberyjski liany 

wierzba płożąca czeremcha dąb ostrolistny 

karłowata brzoza olcha drzewa chlebowe 

A. Tylko w kolumnie z roślinnością tundry 

B. Tylko w kolumnie z roślinności tajgi  

C. Tylko w kolumnie z roślinnością lasu równikowego 

D. W żadnej z kolumn nie popełniono błędu. 

Zadanie 12.   (0 – 1p.)  

Antarktyda jest obszarem niezamieszkanym, znajdują się tam tylko stacje badawcze. Polacy 

także mają swój wkład w zdobywanie i badanie Antarktyki. Mieszkają oni w stacji  

im. Arctowskiego, której lokalizację przedstawiono na mapie. 
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 Źródło:http://bdp.ibe.edu.pl 

Zasatnów się, czy poniższe zdania zawierają prawdziwą informację o warunkach 
występujących w okolicy stacji Arctowskiego i wybierz poprawną odpowiedź. 
 
1. 22 czerwca całą dobę Słońce jest schowane pod horyzontem, czyli występuje noc 

polarna, 
ponieważ 

2. stacja leży na północ od południowego koła podbiegunowego. 

A. Pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe. 

B. Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie jest prawdziwe. 

C. Oba zdania są prawdziwe 

D. Oba zdania są fałszywe. 

Zadanie 13. (0 – 2p.) 

Sok z sześciu półtora litrowych butelek rozlano do jednakowych kartoników w kształcie 
prostopadłościanu  o wymiarach  4cm, 5cm, 9cm wypełniając je do pełna. 

1. Objętość każdego z kartoników wynosi: 

2.  Liczba kartoników do,  których  rozlano sok  jest  równa: 

A. 50         B. 34             C. 33   D. 30 

A.  1,8 dm3 B. 0,018 l C. 18000 mm3  D. 180 ml 
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Zadanie 14. (0 – 1p.) 

1. Określ współrzędne geograficzne punktu B. Wybierz prawidłową odpowiedź. 

       63o           55o          

        

        

        

         

        

        

         

A.  36°N 59°E B. 36°N 59°W C. 36°S 59°E D. 36°S 59°W 

2. Na podstawie współrzędnych geograficznych rozpoznaj, które miasto z podanych poniżej ma 

współrzędne geograficzne takie jak punkt B. 

A.  Nowy Jork   B. Tokio C.  Buenos Aires D. Sydney 

Zadanie 15.  (0 – 1p.)  

Oceń prawdziwość zdań dotyczących cech kręgowców, wybierając przy zdaniu prawdziwym - 
TAK, przy zdaniu nieprawdziwym - NIE. 

 

A.  Gady oddychają przez skórę. 
 

    TAK 
 

 
         NIE  

B.  
Wszystkie gady posiadają zęby, które 
pomagają im w chwytaniu ofiary. 

 
    TAK 

 

 
         NIE  

C.  Łabędzie należą do zagniazdowników. 
 

    TAK 
 

 
         NIE  

D.  
Kazuary to ptaki, które utraciły zdolność do 
latania. 

 
    TAK 

 

 
         NIE  

 

32o 

40o 
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Zadanie 16.   (0 – 1p.)  

Grupa przyjaciół spędzała pierwszy tydzień wakacji w kilku nadbałtyckich miastach oznaczonych 

na mapie literami A, B, C, D. 3 lipca rozmawiali ze sobą przez komunikator internetowy  

i zauważyli, że miejsca ich pobytu różnią się długością trwania dnia. 

 Źródło: http://bdp.ibe.edu.pl 

Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstała prawdziwa informacja. 

Na początku lipca dzień najdłużej trwa w miejscu oznaczonym: 

A. Literą A 

B. Literą B 

C. Literą C 

D. Literą D 

ponieważ długość dnia zmienia się wraz ze wzrostem odległości od : 

A. Południka zerowego 

B. Równika 

Zadanie 17. (0 – 1p.) 

Wybierz te ruchy, które nie są prostoliniowe: 

A. Ruch węża 

B. Ruch windy 

C. Bieg promieni świetlnych 

D. Ruch krzesełka na karuzeli 

E. Ruch samochodu na zakręcie 

F. Ruch wahadła zegara 
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Zadanie 18. (0 – 1p.) 

Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład średnich miesięcznych opadów atmosferycznych  

i temperatury powietrza w różnych strefach krajobrazowych. Przeanalizuj je i wpisz poniżej 

każdego diagramu klimatycznego wybraną z podanych, nazwę strefy krajobrazowej. 

tajga, krajobraz śródziemnomorski, tundra, pustynia, step 

  Opady (mm)                                                         Temperatura (°C) 

      
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych klimatycznych [W]:E. Dudek, E. Szedzianis, K. Tryl: Przyroda. Zeszyt ćwiczeń dla  

klasy szóstej szkoły podstawowej. Wrocław: Wydaw. Eduk. WIKING ,2001. 

            

                                               A.                

  Opady (mm)                                                         Temperatura (°C)  

      
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych klimatycznych [W]:E. Dudek, E. Szedzianis, K. Tryl: Przyroda. Zeszyt ćwiczeń dla  

klasy szóstej szkoły podstawowej. Wrocław: Wydaw. Eduk. WIKING, 2001. 

 

B. 

           



XI Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 

III Etap – Wojewódzki                                                                   2013/2014 Strona 9z18 
 

Zadanie 19. (0 – 1p.) 

Uzupełnij tekst wyrazami wybranymi spośród podanych niżej. 
 

mniejsza, większa, grawitacyjnym, magnetycznym, mniejszą, większą, południowy, północny 

 
Planety krążą wokół gwiazd dzięki oddziaływaniom ..................................... . Ciała tym silniej 

przyciągają się, im mają ................................ masę.  Im dalej od Ziemi siła przyciągania 

ziemskiego jest ............................... . W pobliżu północnego bieguna magnetycznego Ziemi 

znajduje się ................................ biegun geograficzny Ziemi. 

Zadanie 20. (0 – 2p.) 

W pewnym zakładzie koszt produkcji  zmywarki wynosił  1000 zł. W wyniku  usprawnień 

najpierw obniżono koszty produkcji zmywarki o 25%, a po miesiącu  o  kolejne 20% . Trzecie  

usprawnienie spowodowało kolejne obniżenie kosztu produkcji zmywarki o 
6

1
 .  

Oceń prawdziwość zdań: 

A. Po wszystkich usprawnieniach  koszt produkcji zmywarki stanowi 

 
60

37
 kwoty 1000 zł             P             F 

B. Koszty produkcji zmywarki obniżyły się o połowę.    P             F  

Zadanie 21. (0 – 2p.) 

Jeden z boków równoległoboku, którego obwód wynosi 24cm jest trzy razy krótszy od drugiego 

boku. Krótsza wysokość tego równoległoboku stanowi
48

5
 jego obwodu. Jaką długość ma druga 

z wysokości tego równoległoboku? 
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Zadanie 22.   (0 – 2p.)  

Podaj nazwę strefy krajobrazowej, w której żyją wymienione zwierzęta. Nazwy stref wpisz  

w odpowiednie miejsca do tabeli. 

 Charakterystyczne zwierzęta Strefa krajobrazowa 

A. Kuropatwy, dropie, susły, konie Przewalskiego  

B. Pardwy, renifery, pieśce, lemingi  

C. Antylopy, zebry, gepardy, hieny  

D. Okapi, koczkodany, kolibry, papugi  

E. Sobole, rosomaki, niedźwiedzie, wilki  

Zadanie 23. (0 – 2p.) 

Wpisz nazwę miasta, w którym możesz zobaczyć następujące atrakcje turystyczne: 

Katedra Sagrada Familia  - ............................... 

Akropol    - ............................... 

Katedra Notre Dame   - ............................... 

Pałac Dożów    - ............................... 

Forum Romanum    -................................ 

Katedra Santa Maria del Fiore -................................ 

Zadanie 24.   (0 – 3p.) 

Podane niżej organizmy uporządkuj w tabeli. 

Batalion, traszka, kowalik, nietoperz, grzechotnik, grzebiuszka ziemna, ryjówka etruska, 

legwan, salamandra, krogulec, kameleon, morświn 

 

Płazy Gady Ptaki Ssaki 
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Zadanie 25. (0 – 2p.) 

Rozpoznaj obiekty geograficzne na mapie Europy przedstawione za pomocą cyfr od 1 do 6.  
Ich nazwy wpisz poniżej. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Źródło: http://www.maximus.pl 

 

1. …………………………………………………………  

2. …………………………………………………………  

3. …………………………………………………………   

4. …………………………………………………………   

5. …………………………………………………………   

6. …………………………………………………………   

 

 

http://www.maximus.pl/
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Zadanie 26. (0 – 2p.) 

Uzupełnij brakujące nazwy pięter roślinności w Himalajach. Obok wpisz wysokość 
występowania granicy wiecznych śniegów w Himalajach. 

 m n.p.m. 

     8848 

   6. .................................... 

 

     5800  

     4800  

     3400    4. .................................... 

     2600  3. .................................... 

     1400  2. .................................... 

   1. dżungla                                                                                          

Zadanie 27. (0 – 3p.) 

W Warszawie (52°N,21°E) jest godzina 7:12 czasu słonecznego. Oblicz długość geograficzną 

miejsc, nad którymi można obserwować wówczas górowanie Słońca. Podaj różnicę w czasie  

i w stopniach. Zapisz obliczenia. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

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

Granica wiecznych śniegów  

w Himalajach występuje na wysokości 

   ........................................................ 
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Zadanie 28. (0 – 3p.) 

Na poniższych rysunkach przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach pór roku. 

1.  Przy każdym rysunku wpisz właściwą datę. 

 

 

A. 
 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

C. 

 

 

 

2.  Na podstawie rysunków uzupełnij zdania skreślając błędne określenia. 

Na rysunku B noc polarna występuje pomiędzy kołem podbiegunowym północnym/ kołem 

podbiegunowym południowym a  północnym/południowym biegunem geograficznym. 

Najdłuższe noce polarne występują na kołach podbiegunowych/biegunach i trwają pół roku/cały 

rok. 

3. Spośród niżej podanych państw, zakreśl te, w których występuje zjawisko dni i nocy 

polarnych: 

A. Kanada       B. Meksyk           C. Finlandia    D. Japonia       E. Norwegia 
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Zadanie 29. (0 – 3p.) 

Pociąg miał przejechać trasę długości 300 km w ciągu 240 minut. Po przejechaniu 0,4 trasy 

został zatrzymany na 24 minuty. Z jaką prędkością powinien przejechać pozostałą część trasy, 

aby nie mieć opóźnienia? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 30. (0 – 3p.) 

Wyznacz liczbę o 150% większą od niewiadomej  x : 
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Zadanie 31. (0 – 4p.)                                               

Na rysunku przedstawiono dwa kwadraty. Obwód  kwadratu ABCD jest równy 3,6dm.                              

W trójkącie  KAL jedna z przyprostokątnych jest 2 razy dłuższa od drugiej. Jaką częścią pola 

kwadratu ABCD jest pole kwadratu KLMN?    
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Zadanie 32. (0 – 4p.) 

Suma długości obwodów trzech przystających trójkątów  równobocznych jest równa 0,72m.                        

Z tych trójkątów połączonych bokami  ułożono czworokąt.  Ile razy obwód tego czworokąta jest 

większy od obwodu jednego z tych trójkątów? Wykonaj rysunek tego czworokąta w skali 1:2. 
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Zadanie 33. (0 – 5p.) 

Karol  z jednakowych klocków sześciennych o krawędzi  0,1dm  zbudował sześcian o objętości 

27cm3. Następnie zburzył go i  odłożył 3 klocki. Jakie graniastosłupy, które mają  w podstawie 

kwadrat mógł zbudować Karol wykorzystując wszystkie pozostałe klocki? Podaj  wymiary tych 

graniastosłupów. Oblicz różnicę pól powierzchni tych graniastosłupów. 
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BRUDNOPIS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


