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WOJEWÓDZKI  
KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

ETAP III – WOJEWÓDZKI 
„Lasy dla ludzi” 

 
17 marca 2012 r. 

godz. 10:00  
  Kod pracy ucznia                                               Suma punktów
     
 
 
 

 
 

Instrukcja dla ucznia: 
 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 13 stron i zawiera 27 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 10 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  

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

8. Rozwiązania zadań: od 11 do 27 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: 50 punktów 
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Zadanie  1. (0 – 1p.) 
Natalia zbiera widokówki parków narodowych. Pudełko, w  którym je przechowuje nie ma 
wieczka. Jaka jest objętość tego pudełka, jeżeli wiadomo, że ma kształt sześcianu, a do 
wyklejenia jego wnętrza Natalia zużyła 45 dm2 kolorowego papieru.   

 
A)  9 dm3    B)   3 dm3      C)   27 dm3   D)   12 dm3  

 
 
 
 
 
Zadanie  2. (0 – 1p.) 
Wartość poniższego wyrażenia wynosi: 
 

2 −  −3
1
4  ∙  (−4)  ∙  (− 1) − (−4) ∙  −

1
2  

 
 

A)  − 17     B)   -- 33      C)  33   D)   17  

 

 
 
Informacje do zadania 3 a  i  3 b: 
Na wykresie pokazano, ile kalorii spala organizm podczas godziny uprawiania określonego 
sportu.  
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Zadanie  3 a.   (0 – 1p.) 
Ile kalorii spaliła mama Natalii jeżdżąc na rowerze przez 45 minut  leśnymi ścieżkami? 

 
A)  300 kalorii    B)   600 kalorii     C)  450 kalorii  D)  500 kalorii 

 
 
 
 
Zadanie  3 b.   (0 – 1p.) 
Natalia chce spalić 1250 kalorii. Ile godzin musi maszerować w lesie, jeżeli już pływała na 

basenie  godziny?  

 
A)  1 godzinę    B)  3 godziny      C)  2 godziny  D)  4 godziny 

 
 
 
 
 
Informacje do zadania 4 a  i  4 b: 
Na wykresie podano ceny basenów kąpielowych w zależności od ich średnicy. 

 

 
 

 
Zadanie  4 a.   (0 – 1p.) 
Długość promienia basenu, który kosztuje 21 000 zł wynosi: 

A) 1,5 m    B)  3 m      C) 6 m   D)  12 m  
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Zadanie  4 b.   (0 – 1p.) 
Jaką długość ma najdłuższa cięciwa dna basenu w cenie 6 tys. zł? 

 
A) 3,1 m    B)  2,9 m      C) 3 m   D)  1,5 m 

 
 
 
 
Zadanie  5. (0 – 1p.) 
W rezerwacie ichtiologicznym chroni się: 
 

A) gady B) owady C) ryby D) ssaki 
 
 
 
 
Zadanie  6. (0 – 1p.) 
Którą godzinę wskazuje zegar w Manna Hill w Australii (długość geograficzna 141°E), jeżeli 
w tym samym czasie w Warszawie (długość geograficzna 21°E) jest godzina 8:00 rano: 
 

A) 16:00 B) 13:00 C) 10:00 D) 18:00 
 
 
 
 
Zadanie  7. (0 – 1p.) 
Cała kula ziemska jest podzielona na strefy czasowe. Im dalej na wschód, tym późniejszą godzinę 
wskazują zegary. Skorzystaj z informacji podanych poniżej lub ze swojej wiedzy i odpowiedz na 
pytanie: która z podanych azjatyckich stolic jest wysunięta najdalej na zachód?  
 
Informacje: 
Kiedy w Pekinie jest godzina 7:00, to w Tokio jest 8:00, a w Ankarze jest głęboka noc. 
Różnica czasu pomiędzy Bagdadem a Tokio jest taka sama, jak pomiędzy Ankarą a Pekinem.  
Stolicą najdalej wysuniętą na zachód jest:  
 

A) Tokio B) Bagdad C) Ankara D) Pekin 
 
 
 
Zadanie  8. (0 – 1p.) 
Gdy temperatura topnienia lodu wynosi 0oC, to ile wtedy wynosi temperatura krzepnięcia wody 
w takich samych warunkach? 
 

A)  0oC B)  – 1oC C)  – 0,1oC D)  – 4oC 
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Zadanie  9. (0 – 1p.) 
Głównymi roślinami uprawianymi na Nizinie Chińskiej są:  
 

A) trzcina cukrowa, wanilia, cynamon, kawa, 
B) proso, soja, tytoń, żyto, 
C) bawełna, ryż, palma kokosowa, kauczukowiec, 
D) pszenica, kukurydza, proso, soja, bawełna, ryż. 

 
 
Zadanie  10. (0 – 1p.) 
Czterej przyjaciele zamieszkujący w różnych miastach dokonało w dniu 22.06.2011r. o godzinie 
12:00 pomiaru długości cienia, który rzucał gnomon o długości 1 metra na powierzchnię ziemi 
w ich miejscowościach. W której miejscowości cień był najkrótszy? 
 

A) w Kinszasie nad  
     rzeką Kongo 

B) w Trypolisie nad  
    Morzem  
    Śródziemnym 

C) w Wenecji nad  
    Adriatykiem 

D) w Kolonii 
    w Zagłębiu 
    Ruhry 

 
 
 
 
 
Zadanie  11. (0 – 4p.) 

Miejscowość, w pobliżu której stoi leśniczówka, ma cztery ulice. Przy pierwszej ulicy mieszka   

liczby ogółu mieszkańców, przy drugiej    liczby mieszkańców pierwszej ulicy, przy trzeciej 

   liczby mieszkańców dwóch pierwszych ulic, a przy czwartej 420 mieszkańców. Oblicz, ile 

kilogramów  chleba należy przygotować dla mieszkańców  tej miejscowości na trzy dni świąt, 

zakładając, że przeciętnie jeden mieszkaniec zjada dziennie 0,5 kg chleba. 
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Zadanie  12. (0 – 3p.) 
Do tekturowego kartonika w kształcie graniastosłupa o podstawie równoległoboku wlewano sok 
z owoców leśnych w  ilości 250 ml. Równoległobok będący dnem kartonika ma wysokość 3 cm 
i  podstawę o długości 1 dm. Jaką wysokość ma opakowanie, jeżeli wiadomo, że wlany sok 

stanowi    pojemności kartonika?  

 

 

 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

 

Etap III - Wojewódzki Strona 7 
 

Zadanie  13. (0 – 2p.) 
Zapisz liczbę trzycyfrową, która w rzędzie jedności ma cyfrę x, w rzędzie dziesiątek ma cyfrę 
o 2 większą, a w rzędzie setek cyfrę równą sumie cyfry jedności i cyfry dziesiątek. Znajdź 
wszystkie takie liczby. 

 

 
Zadanie  14. (0 – 2p.) 
Rozwiąż równanie: 

1 + 3 ∙  
2 + 3푦

5   −  2 ∙  
2푦 − 2

5  − 1  = 7 
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Zadanie  15. (0 – 1p.) 

Dla jakich wartości  푥 wyrażenie   푥 + 
 
  ma sens liczbowy?  Odpowiedź uzasadnij.  

 
 
 
 
Zadanie  16. (0 – 3p.) 
Natalia dowiedziała się, że spotykana przy leśnych bagnach kaczka krzyżówka doskonale lata. 
Kaczka ta trasę 615 km pokonała w dwóch etapach. Pierwszą część drogi przeleciała 

z prędkością  60 , a drugą – w czasie o 1 godzinę dłuższym niż pierwszą, lecąc z  prędkością 

75 . Oblicz ile godzin kaczka była w powietrzu pokonując tę trasę.  

 

 
 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

 

Etap III - Wojewódzki Strona 9 
 

 
 
 
Zadanie  17. (0 – 4p.) 
Rodzeństwo zbiera szyszki do dwóch pudełek. Natalia do pudełka w kształcie sześcianu, a Dawid 
w kształcie prostopadłościanu.  
Suma długości krawędzi sześcianu jest równa sumie długości krawędzi bocznych 
prostopadłościanu i wynosi 72 cm. Krawędzie podstawy prostopadłościanu wyrażają się 
kolejnymi liczbami naturalnymi. Jakie wymiary ma pudełko w kształcie prostopadłościanu 
oraz  jaka jest długość krawędzi pudełka z sześcianu, jeżeli pudełka te mają taką samą objętość? 
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Zadanie  18.  (0 – 2p.) 
Tworzenie jednorodnych lasów zostało wymuszone przez rosnące zapotrzebowanie na drewno. 
W wiekach XVII-XIX nastąpił rozwój nieznanych dotychczas gałęzi przemysłu zużywających 
ogromne ilości surowca drzewnego. W Polsce powstawały lite uprawy szybko rosnącej sosny 
zwyczajnej. 
Wymień 2 negatywne skutki zakładania monokultury sosnowej dla środowiska: 
 
A................................................................................................................................................... 
 
B................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Zadanie  19. (0 – 3p.) 
Do naturalnych zbiorowisk roślinnych, które występują w Polsce dobierz (z niżej podanych) ich 
charakterystyczne rośliny i miejsca występowania (dopisz cyfrę i literę). 
 

Zbiorowisko roślinne Skład roślinności Obszar występowania 
Olsy   
Grądy   
Łęgi   
 
Skład roślinności: 
1. wierzby, wiązy, topole 
2. wierzby, brzozy, jesiony, olsza czarna 
3. lasy liściaste: dęby, graby, klony, lipy 
 
Obszar występowania: 
A. na żyznych glebach 
B. w miejscach bardzo wilgotnych, na terenach podmokłych 
C. na terenach ciągnących się wzdłuż rzek 
 
 
 
Zadanie  20.  (0 – 1p.)  
W podanej niżej grupie zwierząt znajduje się „intruz”. Zakreśl jego nazwę i uzasadnij swój wybór. 
 

ukwiał, krab, koral, pąkla 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Zadanie  21. (0 – 2p.) 
Rysunek przedstawia promienie słoneczne padające na Ziemię. W tym dniu w Melbourne jest 
najkrótszy dzień w roku. 
 
  

----------←--------------------  
 ----------←--------------------  Promienie słoneczne 
 ----------←-------------------- 
 ----------←-------------------- 
 ----------←--------------------    

                      
Ziemia 

 
Zaznacz na rysunku: oś Ziemi, równik, półkulę południową i półkulę północną. Podpisz każdy 
z tych elementów.  
 
 
 
Zadanie  22.  (0 – 2p.) 
Wyjaśnij pojęcia: 
 
Nunataki - ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Jurta - ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Zadanie  23. (0 – 1p.) 
Tabela przedstawia systematykę sosny zwyczajnej. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy. 
 

Królestwo Rośliny 

Gromada  

Klasa  

Rząd Szpilkowce 

Rodzina Sosnowate 

Rodzaj Sosna 

Gatunek Sosna zwyczajna 
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Zadanie  24. (0 – 1p.) 
Wybierz dwa przykłady jezior tektonicznych, spośród podanych niżej. 

A. ..................................................   

B. ..................................................   

Morze Kaspijskie, Bajkał, Balaton, Jezioro Nezyderskie, Tanganika, Jezioro Aralskie 
 
 
 
 
 
Zadanie  25. (0 – 2p.) 
Podaj przyczyny powstawania monsunów oraz obszary ich występowania. 

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

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

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

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

 
 
 
 
Zadanie  26. (0 – 2p.) 
Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą:  45oN 65oW.  
Podpisz poniżej wartości południków i równoleżników, wiedząc że zostały narysowane co 10o 
Nanieś punkt A na siatkę kartograficzną. 
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Zadanie  27. (0 – 3p.) 
Wpisz w odpowiednie kolumny podane nazwy gadów 
 
aligator, kameleon, okularnik, gawial, legwan, kajman, żmija zygzakowata, padalec, boa, mamba 
czarna 
 

Jaszczurki Węże Krokodyle 

   

   

   

   

 
 
 

Brudnopis 
 

 

  


