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WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

I ETAP - SZKOLNY 
 

15 listopada 2013 r. 
Godz.13:00 

 
     Kod pracy ucznia                                                               Suma punktów 

      
Czas pracy: 90 minut 

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

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 14 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 od 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 krzyżykiem  

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

8. Rozwiązania zadań: od 16 do 35 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 odwrotna  do wartości wyrażenia  4
4

5
:10   to:                   

A. 2 B. 0,5 C. 0,25 D. 
32

1
         

Zadanie 2.   (0 – 1p.) 

Siódmą cyfrą rozwinięcia dziesiętnego ułamka   
37

13
 jest: 

A. 5 B. 1 C. 3 D. 2         

Zadanie 3.   (0 – 1p.)  

Uczniowie  klas VI brali udział w warsztatach teatralnych. W czasie ich trwania duża wskazówka 

zegara wykonała jeden pełny obrót i jeszcze obróciła się o kąt o mierze 240o. Warsztaty 

teatralne trwały: 

A. 90 minut B. 1godzina 45minut C. 1,40 godziny D. 100 minut       

Zadanie 4.   (0 – 1p.)  

Jeden z kątów wewnętrznych rombu ma miarę większą od drugiego o 40o. Miary kątów tego 

rombu wynoszą: 

A. 20o, 160o , 20o , 160o
 

B. 70o, 110o , 70o , 110o
 

C. 40o, 140o , 40o , 140o
 

D. 80o, 100o , 80o , 100o
 

Zadanie 5.   (0 – 1p.)  

Ola pomagała mamie przy przesadzaniu kwiatów. Mama przesadziła czwartą część, a Ola tylko 

cztery kwiaty. Wówczas okazało się, że razem przesadziły  
12

5
 wszystkich kwiatów. Ile kwiatów 

pozostało im jeszcze do przesadzenia? 

A. 24 B. 10 C. 14 D. 4         
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Zadanie 6.   (0 – 1p.)  

W siedmiokącie liczba przekątnych jest równa:   

A. 16 B. 14 C. 12 D. 10         

Zadanie 7.   (0 – 1p.)  

Pan Karol  miał w ciągu dwóch dni posadzić 100 drzewek. Drugiego dnia stwierdził, że  ma 

jeszcze do posadzenia połowę tego co już posadził i jeszcze cztery drzewka. Pan Karol powinien 

jeszcze dosadzić drzewek: 

A. 34 B. 40 C. 38 D. 36        

Zadanie 8. (0 – 1p.) 

Dokończ zdanie. Recykling to …: 

A. składowanie śmieci na wysypisku 
B. spalanie śmieci 
C. ponowne wykorzystanie odpadów 
D. segregacja odpadów 

Zadanie 9. (0 – 1p.) 

Układ pokarmowy człowieka składa się z wielu narządów.  Wskaż odpowiedź, która przedstawia  

„drogę” pokarmu w organizmie człowieka. 

A. jama ustna → przełyk → gardło → żołądek → jelito cienkie → jelito grube → odbyt 

B. jama nosowa → gardło → krtań → tchawica → oskrzela → płuca 

C. gardło → jama nosowa  → przełyk → jelito cienkie → żołądek → jelito grube → odbyt 

D. jama ustna → gardło → przełyk → żołądek → jelito cienkie → jelito grube → odbyt 

Zadanie 10. (0 – 1p.) 

Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

A.  z nasion rzepaku otrzymuje się olej 

B. z oleju słonecznikowego produkuje się margarynę 

C. z siemienia lnianego wytwarza się włókno 

D. z nasion słonecznika produkuje się olej. 
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Zadanie 11. (0 – 1p.) 

Do grzybów nie należą: 
 
A. pierwotniaki B. drożdże C. huby D. pleśnie 

Zadanie 12. (0 – 1p.) 

Dokończ zdanie. Komórka grzyba nie posiada… 

A. jądra B. chlorofilu C. ściany   
     komórkowej 

D. błony  
     komórkowej 

Zadanie 13. (0 – 1p.) 

Grzybnia wielu gatunków grzybów oplata korzenie drzew oraz innych roślin, wnikając do ich 
komórek. Takie zjawisko nazywamy mikoryzą. Zaznacz rodzaj współzależności. 

A. konkurencja B. pasożytnictwo C. symbioza D. drapieżnictwo 

Zadanie 14. (0 – 1p.) 

Które narządy nie służą do oddychania: 

A. płuca B. tchawki C. tętnice D. skrzela 

Zadanie 15. (0 – 1p.) 

Poniżej przedstawiono liście  różnych drzew. Rozpoznaj zestaw, w którym prawidłowo wskazano 
nazwy liści w prawidłowej kolejności. 
 

 

 

 

 

A. olsza, klon, dąb, grab 

B. olsza, dąb, klon, buk 

C. lipa, klon, dąb, grab 

D. lipa, klon, dąb, buk 
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Zadanie 16. (0 – 2p.) 

Oceń prawdziwość zamieszczonych poniżej zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe wpisz obok literę P 
– Prawda, jeśli zdanie jest fałszywe wpisz literę F - Fałsz. 

1. Barometr to przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza.  

2. Wiatr wieje od obszaru o niskim ciśnieniu do obszaru o wysokim ciśnieniu.  

3. Gołoledź nie występuje latem.  

4. Meandry spotykamy w środkowym i dolnym biegu rzeki.  

5. Porosty powstały z symbiozy grzybów i glonów.  

6. Wątroba człowieka wydziela żółć, która pomaga w trawieniu tłuszczów.  

Na podstawie rysunku poziomicowego odpowiedz na pytania 17, 18, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 17. (0 – 1p.) 

Rozpoznaj formę terenu, która występuje pomiędzy punktami A i B. Jest to: 

A. Przełęcz  

B. Wzniesienie 

C. Dolina 

D. Kotlina  
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Zadanie 18.  (0 – 2p.)  

Na podstawie wartości poziomic oceń prawdziwość zdań (zakreśl właściwą literę: P - Prawda, F - 

Fałsz) 

A. Punkt B położony jest wyżej niż punkt A    P F   

B. Najwyżej położony jest punkt C             P F 

C. Liczby na poziomicach oznaczają wysokości bezwzględne P F 

D. Punkt A położony jest w kierunku SW od punktu B.  P F 

Zadanie 19. (0 – 2p.) 

Na podstawie rysunku poziomicowego oblicz odległość w linii prostej z punktu A do punktu B. 

Zapisz obliczenia, podaj odpowiedź.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 20. (0 – 2p.) 

Uzupełnij zdania, wpisując wyrazy z ramki 

 

 

A.  ............................ to bryłki lodu spadające z chmur. 

B.  ............................ to różnokształtne kryształki lodu spadające z chmur. 

C.  ............................ powstaje z kropli deszczu zamarzających na chłodnej nawierzchni szosy. 

D.  ............................ to osad kryształków lodu powstających wskutek zamarzania pary wodnej. 

śnieg, grad, szron, mgła, gołoledź 
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Zadanie 21. (0 – 3p.) 

Połącz ze sobą: składniki pokarmowe, funkcje, jakie one pełnią i pokarmy, w których się 

znajdują. Oznaczenia literowe funkcji i pokarmów wpisz poniżej. 

Składniki pokarmowe Funkcje składników 
pokarmowych 

Pokarmy, w których występują 

A. białka 1. dostarczają energię, dzięki 
nim wiele witamin jest 
przyswajalnych 

a. kasza, mąka, ziemniaki 

B. cukry 2. budują organizm  b. margaryna, olej 

C. tłuszcze 3. dają energię c. szynka, biały ser, fasola 
 

Odpowiedzi:                

A → …….. → …….. B → …….. → …….. C → …….. → …….. 

Zadanie 22. (0 – 2p.) 

Kierunki świata możemy wyznaczyć za pomocą obiektów przyrodniczych w terenie. Obok 
każdego z rysunków wpisz symbole określające kierunki geograficzne. 
 
 
 
 
 

   

                       A. mrowisko      B. pień drzewa  
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 Zadanie 23. (0 – 2p.) 

Dokonaj klasyfikacji organizmów przedstawionych poniżej. Wpisz ich nazwy w odpowiednie 

kolumny tabeli. 

 

 

Rośliny lądowe Rośliny wodne 

  

 

Zadanie 24. (0 – 2p.) 

Napisz, jaką rolę pełnią dżdżownice w ekosystemie pola. Podaj trzy przykłady. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 25.  (0 – 1p.) 

Wypisz wszystkie liczby naturalne, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 20. 

                        

                        

                        

firletka poszarpana, moczarka kanadyjska, jaskier, grążel żółty, krwawnik, grzybień biały 
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Zadanie 26. (0 – 2p.) 

Kobieta i mężczyzna różnią się między sobą m.in. budową układu rozrodczego, zmianami  

zachodzącymi w organizmie w okresie dojrzewania.  

Niżej podane zdania przyporządkuj poprzez wpisanie właściwej litery: K jeśli dotyczy kobiet, M 

jeśli dotyczy mężczyzn.  

A. Komórki rozrodcze to plemniki  

B. Narządem produkującym komórki rozrodcze są jajniki  

C. Narządem produkującym komórki rozrodcze są jądra  

D. Komórka rozrodcza to komórka jajowa  

E. W okresie dojrzewania występują polucje  

F. W okresie dojrzewania pojawia się miesiączka  

Zadanie 27. (0 – 2p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując  w odpowiednie kolumny zamieszczone niżej nazwy ptaków. 

 

 

 

Ptaki zimujące w Polsce Ptaki odlatujące na zimę 

  

 

 

bocian, kukułka, sikora bogatka, jaskółka, wróbel, 

sójka 
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Zadanie 28. (0 – 2p.)  

Suma dwóch liczb, z których  jedna stanowi 
11

8
 liczby [ ]  jest równa 35

17

5
. Oblicz 

iloczyn  tych liczb.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 29. (0 – 2p.) 

Kwadrat ABCD podzielono na dwa mniejsze kwadraty i dwa prostokąty. Oblicz obwód kwadratu 

ABCD odczytując potrzebne informacje z rysunku: 
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Zadanie 30. (0 – 3p.)  

Jakim ułamkiem liczby  
1,0

18,081,519,418,0 
a

 
 jest liczba   ?

4

1
:5,12

3
b

   
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 31. (0 – 3p.)  

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna, której długość jest równa długości jednego                           

z ramion trapezu tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 40o. Wyznacz miary wszystkich kątów 

wewnętrznych tego trapezu. 
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Zadanie 32. (0 – 3p.)  

Mama napełniła dzbanek kompotem do 
5

3
 pojemności, a następnie dolała jeszcze 0,1 

pojemności. Wtedy w dzbanku było 1
4

3
 litra kompotu. Ile maksymalnie litrów kompotu 

powinna  dolać  mama, aby dzbanek był pełny? 
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Zadanie 33. (0 – 3p.)  

Ewa, Zosia i Jurek wybrali się razem do sklepu na zakupy. Ewa za 2 zeszyty i jeden kalendarz 

zapłaciła 33,30zł. Zosia za 3 identyczne zeszyty i jeden kalendarz zapłaciła 45,80zł. Ile zapłaci 

Jurek za dwa takie same  kalendarze  i jeden zeszyt? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie  34.  (0 – 3p.)  

Obwód prostokąta o wymiarach 0,9 dm x 110 mm jest 1,6 razy większy od obwodu kwadratu. 

Oblicz w cm2 pole kwadratu. 
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Zadanie 35.  (0 – 3p.) 

Rodzina państwa Kowalskich z trójką dzieci zapłaciła za bilety lotnicze do Malmo 666,40zł. Za 

bilety dla dzieci rodzice zapłacili o 39,20zł więcej niż za swoje bilety. Ile kosztowałyby bilety 

lotnicze tym samym rejsem dla rodziny  państwa Nowaków z dwójką dzieci? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


