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XI WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

II ETAP – POWIATOWY  
(on-line) 

 
 

8 stycznia 2014 r. 
Godz.10:00 

 
                                                                  

      
Czas pracy: 60 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 punktów 
 
 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 
 

1. Test zawiera  41 zadań. 

2. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

3. Zadania rozwiązuj w dowolnej kolejności. 

4. Zawsze masz możliwość powrotu do dowolnego pytania klikając na odpowiedni numer po lewej 

stronie (dotyczy testu zamieszczonego na platformie). 

5. Jeżeli  udzieliłeś wszystkich odpowiedzi  i zakończyłeś  pracę, pamiętaj że po zatwierdzeniu 

zakończenia nie będzie już możliwości powrotu do pytań. 

 

Powodzenia! 
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Zadanie 1.  (0 – 2p.)   

Ułamek 0,875 jest równy: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. 
18

14
 

B. 

7

1
1

1
 

C. sumie odwrotności każdej z liczb: 2 i 4 oraz 8 

D.  różnicy  liczby 1 i odwrotności sześcianu liczby 2 

Zadanie 2.   (0 – 3p.) 

Suma cyfr liczby trzycyfrowej jest równa 9. Cyfra jedności jest  trzy razy większa od cyfry 

dziesiątek, która jest najmniejszą liczbą pierwszą.  

Wybierz  P jeśli zdanie jest PRAWDZIWE  lub F jeśli zdanie jest FAŁSZYWE: 

A. Ta liczba jest nieparzysta    P   F 
B. Ta liczba to 513     P   F 
C. Ta liczba jest podzielna przez 9   P   F 
D. Ta liczba jest wielokrotnością liczby 7   P   F 

Zadanie 3.   (0 – 2p.)  

Nieprawdą  jest, że  w rozwinięciu dziesiętnym ułamka
37

9
(wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. piątą cyfrą po przecinku jest cyfra 3 
B. drugą i dwudziestą cyfrą po przecinku jest cyfra 4 
C. trzecią i trzydziestą piątą cyfrą po przecinku jest cyfra 3 
D. pierwszą i siedemnastą cyfrą po przecinku jest cyfra 2 

Zadanie 4.   (0 – 1p.)  

Dwie koleżanki Asia i Kasia spotkały się na basenie 1 października. Asia uczęszcza na basen 

regularnie co 5 dni, a Kasia co 7 dni. Data najbliższego kolejnego spotkania obu koleżanek na 

tym basenie to: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. 3 listopada B. 4 listopada  C. 5 listopada  D. 6 listopada     



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

 

II Etap – Powiatowy                                                                   2013/2014 Strona 3z13 

 

Zadanie 5.   (0 – 1p.)  

Każdą z przekątnych rombu o długościach 0,05m i 80mm zwiększono o czwartą część 

decymetra. Zatem prawdą jest, że: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. pole rombu zwiększyło się dwukrotnie 
B. pole rombu zwiększyło się o połowę 
C. pole rombu zwiększyło się o 38,75cm2 

D. pole rombu zwiększyło się o 19  cm2 

Zadanie 6.   (0 – 1p.)  

Jacek ma p monet o nominale 5zł  i pięć razy więcej monet o nominale 2zł. Wyrażenie 

algebraiczne opisujące wartość pieniędzy Jacka to: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. p +5p 
B. 2p + 5p 
C. 2p + 10p 
D. 15p 

Zadanie 7.   (0 – 1p.)  

Ewa przez kolejne 7 dni dwóch różnych miesięcy zapisywała pomiary temperatur mierzonych 

zawsze o tej samej porze dnia. Wyniki tych  pomiarów przedstawia poniższa tabela: 

     dzień tygodnia 

miesiąc 

1 dzień 2 dzień  3 dzień 4dzień 5 dzień  6 dzień 7 dzień 

IX 12oC 15oC 13oC 18oC 17oC 18oC 19oC 

XII 1oC -2oC -2oC -5oC -1oC 0oC 2oC 

  

Różnica między najwyższą temperaturą września i najniższą temperaturą grudnia zapisanych 

przez Ewę w tabeli wynosi: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. 17oC B. 14oC  C. 24oC  D. 10oC 
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Zadanie 8. (0 – 1p.) 

Na podstawie danych w tabeli odpowiedz na pytanie. 

     dzień tygodnia 

miesiąc 

1 dzień 2 dzień  3 dzień 4dzień 5 dzień  6 dzień 7 dzień 

IX 12oC 15oC 13oC 18oC 17oC 18oC 19oC 

XII 1oC -2oC -2oC -5oC -1oC 0oC 2oC 

Średnia temperatura podanych w tabeli dni grudnia jest równa: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. 16oC B. -1oC  C. 1oC  D. -7oC 

Zadanie 9. (0 – 2p.) 

Na podstawie danych w tabeli odpowiedz na pytanie. 

     dzień tygodnia 

miesiąc 

1 dzień 2 dzień  3 dzień 4dzień 5 dzień  6 dzień 7 dzień 

IX 12oC 15oC 13oC 18oC 17oC 18oC 19oC 

XII 1oC -2oC -2oC -5oC -1oC 0oC 2oC 

Wskaż zdania prawdziwe: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. w 4 dniu grudnia temperatura wzrosła o 3oC w porównaniu z dniem poprzednim 
B. w 2 dniu grudnia temperatura zmalała o  3oC w porównaniu z dniem poprzednim 
C. przez pięć  dni grudnia Ewa odnotowywała temperatury niedodatnie 
D. różnica temperatur pomiędzy piątym dniem września i piątym dniem grudnia wynosi  

18oC. 

Zadanie 10. (0 – 1p.) 

 

Współrzędna punku K zaznaczonego na osi liczbowej jest równa: (wybierz jedną odpowiedź) 

A.  
21

1
 B. 

21

4
 C. 

42

1
 D. 

21

4
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Zadanie 11. (0 – 1p.) 

Przekątne pewnego czworokąta o równych długościach przecinają się w połowie swojej długości. Ten 

czworokąt nie  może być: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. trapezem równoramiennym 
B. trapezem prostokątnym 
C. rombem 
D. kwadratem 
E. prostokątem 
F. równoległobokiem 

Zadanie 12. (0 – 3p.) 

Jakub jest o 5 lat starszy od Michała, a za 7 lat będą razem mieli 31 lat.  

Zaznacz  P jeśli zdanie jest PRAWDZIWE  lub F jeśli zdanie jest FAŁSZYWE: 

A. Obecnie Jakub ma 12 lat       P     F 
B. Michał ma obecnie 6 lat       P     F 
C. Przed rokiem Michał był 2 razy młodszy od Jakuba    P     F 
D. Trzy lata temu chłopcy mieli razem tyle lat co Jakub obecnie P     F 

Zadanie 13. (0 – 2p.) 
Filip w czasie ferii zimowych w dniach od 4 do 11 lutego przeczytał fragment książki – od 
rozdziału XXIV do rozdziału XXXIX.  

Wskaż  zdania nieprawdziwe: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. Filip przeczytał podane rozdziały książki w ciągu tygodnia 
B. W  podanym czasie chłopiec przeczytał 15 rozdziałów książki 
C. Filip średnio czytał dwa rozdziały książki dziennie 
D. Filip czytał średnio więcej niż dwa rozdziały dziennie 

Zadanie 14. (0 – 1p.) 

Jeśli 90 gramów czekoladowych cukierków kosztuje 2,88 zł, to kilogram tych cukierków kosztuje: 

(wybierz jedną odpowiedź) 

A. 3,20 zł  B. 9 zł C. 32 zł  D. 90 zł 
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Zadanie 15. (0 – 1p.) 

Liczba wszystkich prostokątów zawarta  w zamalowanej figurze  

przedstawionej obok na rysunku jest równa:        

(wybierz jedną odpowiedź) 

                                                                                                            
 

A.  12 B.  16  C. 20  D. 21 

Zadanie 16. (0 – 3p.) 

Długości boków równoległoboku są równe 12 cm i 8 cm, a krótsza wysokość ma 0,4 dm długości.  

Wybierz  P jeśli zdanie jest PRAWDZIWE  lub F jeśli zdanie jest FAŁSZYWE: 

A. Pole równoległoboku jest równe 32 cm2          P     F 
B. Pole równoległoboku jest równe  0,48 dm2     P     F 
C. Druga z wysokości tego równoległoboku ma 60 mm długości      P     F 

D. Długość jednej z wysokości stanowi 
3

2
długości drugiej z wysokości P     F 

Zadanie 17. (0 – 2p.) 

Wybierz zdania prawdziwe odczytując informacje z rysunku obok:  

(wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)            

A. Obwód narysowanej  figury przedstawia wyrażenie   4 a + 4 2a 
B. Obwód narysowanej  figury opisuje wyrażenie  16a                                          a    
C. Pole tej figury przedstawia wyrażenie 8a2  
D. Jeśli pole figury jest równe 32 cm2, to obwód figury jest równy 

320 mm.  
 

      

Zadanie 18.  (0 – 2p.)  

Za pomocą cyfr  1, 2,  3 zapisano wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe.  

Wybierz zdania nieprawdziwe: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. Wśród nich liczb parzystych jest  o jedną mniej niż liczb złożonych 
B. Wśród nich liczb pierwszych i złożonych jest po równo 
C. Wśród nich liczb nieparzystych  jest 2 razy mniej niż liczb podzielnych przez 3 
D. Wśród nich jest 5 liczb złożonych 

   

   

   

       2a 
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Zadanie 19. (0 – 1p.) 

Symbolem jednego z parków narodowych jest największy europejski kot. W Polsce ten 

drapieżnik objęty jest ścisłą ochroną gatunkową od 1995 r. (wybierz jedną odpowiedź) 

Park ten położony jest na obszarze: 

A. nadmorskim 

B. nizinnym 

C. wyżynnym 

D. górskim 

Zadanie 20. (0 – 1p.) 

Wybierz charakterystyczną roślinność występującą w niżej wymienionych parkach narodowych: 

(wybierz po jednej odpowiedzi) 

1. Woliński Park Narodowy: 

A. ostnica Jana 
B. długosz królewski 
C. szafran spiski 
D. wierzba lapońska 

 
2. Biebrzański Park Narodowy 

A. ostnica Jana 
B. długosz królewski 
C. szafran spiski 
D. wierzba lapońska 

Zadanie 21. (0 – 2p.) 

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Przy każdym zdaniu prawdziwym wybierz TAK, przy 

zdaniu nieprawdziwym wybierz NIE. 

A. Ocet jest mieszaniną jednorodną.      TAK NIE 

B.  Stopy metali są mieszaniną niejednorodną.     TAK NIE 

C. Trąbka Eustachiusza przewodzi impulsy nerwowe do mózgu  TAK NIE 

D. Ultrasonograf – urządzenie stosowane w medycynie wykorzystuje  

zjawisko echolokacji        TAK NIE 
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Zadanie 22. (0 – 1p.) 

Spośród niżej wymienionych właściwości gazów, wybierz taką właściwość, której nie posiadają 

ciecze: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. łatwość zmiany kształtów 
B. wywieranie nacisku na dno pojemnika, w którym się znajdują 
C. dostosowanie się do kształtów znajdujących się w nich przedmiotów 
D. samorzutnego wypełniania dostępnej objętości. 

 Zadanie 23. (0 – 1p.) 

Zaznacz cechę, która nie określa właściwości ciał stałych: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. atomy ciał stałych bardzo silnie przyciągają się  
B. są ściśliwe 
C. zajmują określoną objętość, którą trudno zmienić 
D. mają określony kształt 

Zadanie 24. (0 – 1p.) 

W 1816 roku w Anglii wykonano po raz pierwszy kalejdoskop. Ten niewielki i prosty przyrząd 

wzbudził zachwyt. Do skonstruowania kalejdoskopu wykorzystano zjawisko:  

(wybierz jedną odpowiedź) 

A. załamanie światła 
B. odbicie światła 
C. rozproszenie światła 
D. rozszczepienie światła   

Zadanie 25.  (0 – 2p.) 

Do każdego niżej wymienionego procesu dobierz odpowiednią nazwę: zjawisko fizyczne lub 

przemiana chemiczna. (wybierz po jednej odpowiedzi) 

1. fotosynteza 
A. przemiana chemiczna 
B. zjawisko fizyczne 

2. oddychanie 
A. przemiana chemiczna 
B. zjawisko fizyczne 

3. korozja metali 
A. przemiana chemiczna 
B. zjawisko fizyczne 

       4.  rozpuszczanie cukru w wodzie 

A. przemiana chemiczna 
B. zjawisko fizyczne 
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Zadanie 26. (0 – 1p.) 

Tęcza jest to zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego 

wielobarwnego łuku. Wybierz zestaw, w którym przedstawiono barwy we właściwej kolejności 

(wybierz jedną odpowiedź) 

A. czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, granatowy, zielony, fioletowy 
B. czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, granatowy, niebieski, fioletowy 
C. czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy 
D. czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy 

Zadanie 27. (0 – 1p.) 

1. W oku człowieka z wadą wzroku krótkowzrocznością ostry obraz widzianego przedmiotu 

powstaje: (wybierz po jednej odpowiedzi) 

A. na siatkówce 
B. za siatkówką 
C. przed siatkówką 

2. Krótkowzroczność koryguje się za pomocą soczewki korygującej o kształcie: 

A. obustronnie wypukłej 
B. obustronnie wklęsłej 

Zadanie 28. (0 – 2p.)  

Rozpoznaj nazwę kontynentu, na którym znajduje się wybrany obiekt geograficzny:  
(wybierz po  jednej odpowiedzi do każdego obiektu geograficznego) 

1. Półwysep Synaj: 
A. Europa 
B. Azja 
C. Ameryka Północna 
D. Ameryka Południowa 
E. Afryka 
F. Australia 
G. Antarktyda 

2. Półwysep Somalijski: 
A. Europa 
B. Azja 
C. Ameryka Północna 
D. Ameryka Południowa 
E. Afryka 
F. Australia 

G. Antarktyda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Optyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
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3. Mount Vinson – to najwyższy szczyt górski 
A. Europa 
B. Azja 
C. Ameryka Północna 
D. Ameryka Południowa 
E. Afryka 
F. Australia 

G. Antarktyda 

4. Półwysep Jukatan: 
A. Europa 
B. Azja 
C. Ameryka Północna 
D. Ameryka Południowa 
E. Afryka 
F. Australia 

G. Antarktyda 

Zadanie 29. (0 – 2p.) 

Spośród podanych nazw geograficznych wybierz wyspy: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. Dekan 
B. Floryda 
C. Madagaskar 
D. Sumatra 
E. Labrador 
F. Synaj 
G. Nowa Gwinea 
H. Islandia                                      

Zadanie 30. (0 – 1p.) (wybierz po jednej odpowiedzi) 

1. Glon wielokomórkowy morszczyn pęcherzykowaty należy do: 
A. zielenic 
B. krasnorostów 
C. brunatnic 

2. Morszczyn występuje na głębokościach: 
A. ok. 3-4 metrów głębokości 
B. ok. 10-20 metrów głębokości 
C. ok.  30 metrów głębokości 
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Zadanie 31. (0 – 1p.)  

Oceń prawdziwość zdań, wybierając przy zdaniu prawdziwym PRAWDA, przy zdaniu 
nieprawdziwym FAŁSZ 

A. Tam gdzie przenika najwięcej światła rosną glony mające najmniej chlorofilu.      P      F 

B. Białe światło słoneczne składa się z wielu barw, które w wodzie docierają na różne 

głębokości               P      F

   

Zadanie 32. (0 – 1p.) (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

Spośród poniżej podanych substancji, wybierz substancje proste. 

A. Woda 
B. Tlen 
C. dwutlenek węgla 
D. ołów 
E. kwas siarkowy 

Zadanie 33. (0 – 1p.)  

Do pojęcia Gołoborza wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 

Gołoborza: 

A. powstały na skutek rozpuszczania skał wapiennych przez wodę 
B. powstały na skutek niszczenia skał w epoce lodowcowej przez zamarzającą  

i rozmarzającą wodę 
C. powstały na skutek gospodarczej działalności człowieka, w celu wydobycia surowca 

skalnego na potrzeby budownictwa 
D. powstały poprzez przywiezienie materiału skalnego  

Zadanie 34. (0 – 1p.)  

Do pojęcia Klify wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 

Klify: 

A. powstały na skutek rozpuszczania skał przez wodę 
B. powstały na skutek gospodarczej działalności człowieka, w celu wydobycia surowca 

skalnego na potrzeby budownictwa 
C. powstały na skutek niszczącej działalności fal morskich 
D. powstały na skutek niszczącej działalności wiatru 
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Zadanie  35.  (0 – 1p.)  

Przyporządkuj znanym obiektom geograficznym miejsce ich występowania  

(wybierz po jednej odpowiedzi) 

1. Igła Deotymy: 
A. Wyżyna Śląska 
B. Sudety 
C. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
D. Wyżyna Lubelska 

2. Pielgrzymy nazywane Trzema Turniami: 
A. Góry Świętokrzyskie 
B. Sudety 
C. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
D. Wyżyna Lubelska 

Zadanie 36.  (0 – 1p.) 

Prędkość rozchodzenia światła w próżni wynosi: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. około 300 000 km/s 
B. około 300 000 km/h 
C. około 300 000 m/h 
D. około 300 000 cm/s 

Zadanie 37.  (0 – 2p.) 

Które z poniższych zdań dotyczących Wyżyny Lubelskiej jest prawdziwe? Przy każdym zdaniu 

prawdziwym wybierz P (PRAWDA), przy zdaniu nieprawdziwym wybierz F (FAŁSZ) 

1.Wyżyna Lubelska leży na zachód od Wisły      P F 

2. Pokryta jest grubą warstwą zwięzłej skały, zwanej czarnoziemem  P F 

3. W skale tej, woda opadowa rzeźbi głębokie wąwozy    P F 

4. Najważniejszą rośliną uprawą na Wyżynie Lubelskiej jest kukurydza  P F 

Zadanie 38.  (0 – 2p.) 

Wybierz cechy, którymi charakteryzuje się obraz powstały w zwierciadle płaskim:  

(wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) 

A. rzeczywisty 

B. pozorny 
C. powiększony 
D. pomniejszony 
E. takiej samej wielkości 
F. odwrócony 
G. w takiej samej odległości 
H. symetryczny 
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Zadanie 39.  (0 – 1p.) 

Do roślin okrytonasiennych należą: (wybierz jedną odpowiedź) 

A. drzewa, krzewy i rośliny zielne 
B. tylko rośliny zielne i krzewy 
C. wyłącznie rośliny zielne 
D. wyłącznie drzewa 

Zadanie 40.  (0 – 1p.) 

Źrenica w oku pełni rolę otworu wlotowego dla światła. Co się dzieje ze źrenicą podczas zmiany 

natężenia oświetlenia? (wybierz jedną odpowiedź) 

A. nie zmienia ona swojego rozmiaru prawie w ogóle podczas zmiany natężenia oświetlenia 
i tylko nieznacznie się zwęża w bardzo ciemnym pomieszczeniu 

B. nie zmienia ona swojego rozmiaru prawie w ogóle podczas zmiany natężenia oświetlenia 
i tylko nieznacznie się rozszerza w bardzo ciemnym pomieszczeniu 

C. gdy robi się coraz ciemniej, źrenica oka zwęża się, a gdy robi się coraz jaśniej – źrenica się 
rozszerza 

D. gdy robi się coraz ciemniej, źrenica oka rozszerza się, a gdy robi się coraz jaśniej – źrenica 
się zwęża. 

Zadanie 41.  (0 – 2p.) 

Obok zdań prawdziwych dotyczących roślin nasiennych wybierz Prawda a obok nieprawdziwych 

Fałsz. 

A. Miłorząb dwuklapowy, który ma spłaszczone, opadające na zimę liście należy do roślin 
nagonasiennych          P F 

B. Storczyki należą do roślin okrytonasiennych     P F 
C. Organami rozmnażania płciowego roślin iglastych są kwiatostany  

męskie i żeńskie         P F 
D. Szyszki tworzą się z kwiatostanów męskich      P F 

 

 

 


