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WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP II – POWIATOWY 
 

1 lutego 2012 r. 
godz. 13:30  

  Kod pracy ucznia                                               Suma punktów 
  „Lasy dla ludzi”   

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 
 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 14 stron i zawiera  36 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 18 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.: i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź np.:        A           B  

8. Rozwiązania zadań: od 19 do 36 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 i Dawid z rodzicami odwiedzili ciocię i wujka, którzy mieszkają w leśniczówce. Rodzeństwo 
pomagało wujkowi. Dawid, tata i  wujek odśnieżyli podjazd do magazynu, gdzie trzymano zimowe 
zapasy dla leśnych zwierząt.  
Wujek odgarnął śnieg z obszaru 2 razy większego niż Dawid i 4 razy mniejszego niż tata. Jaką częścią 
całej odśnieżonej powierzchni była część odśnieżona przez wujka? 

 

A.     B.     C.     D.    

 
 

 
Zadanie 2. (0 – 1p.) 
Rodzeństwo poszło na polanę, która miała kształt trapezu prostokątnego. Podzielili ją wzdłuż wysokości 
poprowadzonej z wierzchołka kąta rozwartego.  Jedna z otrzymanych w ten sposób części ma kształt 
kwadratu o boku równym 130 m, a druga – trójkąta równoramiennego. Jaką długość ma najdłuższy bok 
tej polany? 

 
A.   200 m     B.   260 m  C.   520 m  D.  130 m   

 
 
 
 
Zadanie 3. (0 – 1p.) 
W zamrażarce Natalia odkryła woreczki z mrożonymi owocami dzikiej róży i jarzębiny. W sumie było 60 

woreczków tych owoców.  Które z poniższych wyrażeń przedstawia liczbę woreczków jarzębiny, jeśli  

woreczków to dzika róża.  

A.    1 +   ∙ 60    B.    60 −   ∙ 60   

 

C.      ∙ 60 −       D.    60 −  ∙ 60 

 
 
 
 
Zadanie 4. (0 – 1p.) 
Dawid chciał wejść na stronę internetową lasów państwowych, ale włączył się program antywirusowy. 
Po 57 sekundach pracy program antywirusowy sprawdził 0,15 wszystkich plików na komputerze. 
Ile minut będzie trwało pełne sprawdzenie tego komputera przez program antywirusowy? 
 

A.   580   B.    6    C.   3    D.   6,2 
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Zadanie 5. (0 – 1p.) 
Trzy proste przecinają się tak jak na rysunku. Kąt x ma miarę:  

 
A.   30o     B.   110o  C.   60o   D.   80o   

 
 
Zadanie 6. (0 – 1p.) 
Na skraju lasu leży kamień, na którym widnieje data wyrażona cyframi rzymskimi MCXLIV.  Który rok 
wyryto na kamieniu? 

 
A.   1144     B.   1454  C.   1455  D.   1145 

 
 
 
Zadanie 7. (0 – 1p.) 
W zagajniku rosną różne drzewa. Jedne mają rok, inne dwa lata, a jeszcze inne trzy lata. Rocznych 
drzew jest o 120 mniej niż dwuletnich i półtora raza mniej niż  trzechletnich. Jeżeli przez n oznaczymy 
liczbę drzew rocznych, to łączną liczbę drzew w tym zagajniku możemy opisać wyrażeniem 
 

A.    1,5 (n – 120)   B.     1,5 (n + 120) 

 C.    2,5 n + 120   D.     3,5 n + 120 

 
Zadanie 8. (0 – 1p.) 
Odpoczywając, Natalia podała przykład doświadczenia, w którym można zbadać jak działają kwaśne 
deszcze na marmur. 
 
Kawałki marmuru umieścić na jedną noc w occie. Ocet i kwaśny deszcz mają podobny poziom 
kwasowości. Po umieszczeniu kawałka marmuru w occie tworzą się pęcherzyki gazu. Masa suchego 
kawałka marmuru może być określona, można zważyć suchy marmur przed i po doświadczeniu. Przed 
zanurzeniem na noc w occie masa kawałka marmuru wynosiła 2,0 gramy. Następnego dnia ten kawałek 
wyjęto z octu i osuszono.  
Jaka będzie masa suchego kawałka marmuru? 
 
A. ponad 2,4 grama B. równo 2,0 gramy C. między 2,0 a 2,4   

    grama 
D. poniżej 2,0 grama 
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Natalia z Dawidem zabawili się w quiz przyrodniczy. Zadawali sobie nawzajem pytania. Pomóż im 
odpowiedzieć na poniższe pytania. 

 
Zadanie 9. (0 – 1p.)   
Do okrytonasiennych  nie należy: 
 
A. trawa pospolita B. poziomka C. lipa D. modrzew 

 
 
Zadanie 10. (0 – 1p.)     
Szkodnik lasu, który jest objęty ochroną: 

 
A. brudnica mniszka B. koziróg dębosz C. kornik drukarz D. osnuja  gwiaździsta 
 
 
 
Zadanie 11. (0 – 1p.)   
Fala dźwiękowa to fala: 
 
A.elektromagnetyczna B. akustyczna C. muzyczna D.ultrasonograficzna 

 
 
 

Zadanie 12.  (0 – 1p.)  
Związkiem chemicznym nie jest: 
 
A. sól kuchenna B. białko C. węgiel D. dwutlenek siarki 
 
 
 
Zadanie 13. (0 – 1p.)  
Ile wynosi amplituda temperatury powietrza dla obszaru Polski, jeżeli średnia temperatura powietrza 
zimą wynosi –6 °C, latem 18,5°C 
 
A. amplituda roczna  
     wynosi 12,5 °C 

B. amplituda roczna  
     wynosi -24,5 °C 

C. amplituda roczna  
     wynosi 24,5 °C 

D. amplituda roczna  
     wynosi -12,5 °C 

 
 
 
Zadanie 14. (0 – 1p.) 
Rodzeństwo zobaczyło starą, czarną oponę wyrzuconą na skraju lasu. Zobaczyło ją, ponieważ: 

A. od opony odbijają się wszystkie barwy tworzące światło białe, 
B. opona rozszczepia padające na nią światło, 
C. opona przepuszcza wszystkie barwy tworzące światło białe, 
D. opona pochłania wszystkie barwy tworzące światło białe. 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap II - Powiatowy Strona 5 
 

Zadanie 15. (0 – 1p.)   
Dzieci spacerując zauważyli w oddali wiatrak. Dawid powiedział, że przy tej samej szybkości wiatru, 
im większa jest wysokość nad poziomem morza, tym wolniej obracają się śmigła.  
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odpowiada na pytanie chłopca: dlaczego śmigła wiatraków 
obracają się wolniej na większych wysokościach nad poziomem morza, przy takiej samej szybkości 
wiatru? 
 

A. Wraz ze wzrostem wysokości maleje gęstość powietrza. 
B. Wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura. 
C. Wraz ze wzrostem wysokości wzrasta ciśnienie atmosferyczne. 
D. Wraz ze wzrostem wysokości zwiększa się ilość opadów. 

 
 
 
Zadanie 16. (0 – 1p.) 
Zimą wiele zwierząt obniża temperaturę swojego ciała, przechodząc w stan, w którym spowalniają się 
ich procesy życiowe (m.in. wolniej bije im serce). Mogą one dzięki temu zmniejszyć swoją aktywność 
i  przetrwać zimę bez pożywienia. Identycznie nazywany jest stan „uśpienie”, czyli zmniejszonej 
aktywności urządzeń (np. komputera). Stan ten to: 
  
A. hipotermia B. hiperwentylacja C. hibernacja D. halucynacja 
 
 
 
 
Zadanie 17. (0 – 1p.) 
Rodzeństwo usłyszało rano wiadomość o zaczadzeniu pewnej rodziny. Wiedzą, że czad to substancja 
groźna dla życia człowieka. Czad to popularna nazwa: 
 
A. tlenku węgla B. dwutlenku węgla C. azotu D. metanu 
 
 
 
Zadanie 18. (0 – 1p.) 
Trzy jednakowe szklanki wypełniono różnymi ilościami wody. Po uderzeniu w szklanki pałeczką 
wydawały dźwięki o różnej wysokości. Prawdą jest, że im więcej wody w szklance: 

A. Tym szybciej drgają jej ścianki i tym wyższy jest dźwięk powstały po uderzeniu brzegu szklanki 
pałeczką. 

B. Tym wolniej drgają jej ścianki i tym niższy jest dźwięk powstały po uderzeniu brzegu szklanki 
pałeczką. 

C. Tym wolniej drgają jej ścianki i tym wyższy jest dźwięk powstały po uderzeniu brzegu szklanki 
pałeczką. 

D. Tym szybciej drgają jej ścianki i tym niższy jest dźwięk powstały po uderzeniu brzegu szklanki 
pałeczką. 
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Zadanie 19. (0 – 2p.) 
Oblicz wartość liczby n zapisanej jako wyrażenie liczb rzymskich.  

n  =  CD  -  CCC  -  (XC – XXXV ) =  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Zaznacz na osi liczbowej  punkt K odpowiadający liczbie  n  
 

 
 

 
 
 
Zadanie 20. (0 – 1p.) 
Natalia zastanawia się, jaką cyfrę może wpisać w miejsce pustej kratki, aby otrzymać liczbę podzielną 
zarówno przez 3 jak i przez 2?  

 
 
Wpisz w kratkę odpowiednią cyfrę i wyjaśnij dlaczego ją wpisałeś? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
Zadanie 21. (0 – 3p.) 
Szkółka ze świerkami ma kształt kwadratu i powierzchnię 49 arów. Oblicz, ile metrów siatki 

ogrodzeniowej zużyto na ogrodzenie tej szkółki, jeżeli brama zajmuje   długości boku? 
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Zadanie 22. (0 – 3p.) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań: 
 

A. Suma liczb  8,25  i  84,3  jest większa  
od iloczynu liczb  11,2  i  8,25        PRAWDA              FAŁSZ        

B. 
0,2 wartości wyrażenia   + 0,25  ∙ 100   
jest mniejsze od  0,3  wartości wyrażenia  
(0,85 − 1,25 ∶ 2) ∙ 100     

   PRAWDA              FAŁSZ        

 
Udowodnij, wykonując odpowiednie obliczenia.  
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Zadanie 23. (0 – 1p.) 
W trzech słojach jest pewna ilość jeżyn. W pierwszym słoju jest o 2 litry jeżyn mniej niż w drugim, 
a w trzecim o 3 litry więcej niż w drugim. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile litrów jeżyn 
jest w trzech słojach.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
Zadanie 24. (0 – 3p.) 
Uczniowie z pracowni modelarskiej przygotowują się do wiosennego Święta Lasu. Na tę okoliczność 
zbudowali 18 latawców w kształcie kwadratu o długości przekątnych po 28 cm oraz 19 latawców 
w kształcie rombu o długości przekątnych 26 cm i  52 cm. Oblicz, ile metrów kwadratowych materiału 
zużyły dzieci na wszystkie latawce? 
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Zadanie 25. (0 – 3p.) 
Jedna z zaplanowanych przed leśniczówką rabat ma kształt trójkąta, położonego wewnątrz kwadratu 
o  obwodzie 24 m.  Szkic rabaty przedstawia poniższy rysunek. Ile wynosi jej pole powierzchni 
(zamalowanej części)? 
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Zadanie 26. (0 – 2p.) 
Na dzikim wysypisku w lesie, uczniowie znaleźli w sumie 36 kg śmieci. Na diagramie przedstawiono ilości 
poszczególnych śmieci, które znaleźli. 
 

 
 

a) Uzupełnij diagram, wpisując odpowiednie wartości obok pionowej osi. 
b) Oblicz, jaką część wszystkich śmieci stanowią gazety? 

 

 

 
 
 
 
 
Zadanie 27. (0 – 1p.) 
Dawid będąc w lesie starał się usłyszeć jak najwięcej dźwięków. Wykorzystując poniższe określenia, 
ułóż drogę odbioru jego wrażeń słuchowych od źródła ich powstawania do mózgu. Wpisz odpowiednie 
litery w miejsca kropek.  
 
A. kosteczki słuchowe  B. śpiew ptaków   C. nerw słuchowy  D. mózg  
E. małżowina uszna   F. błona bębenkowa 
             
1.......  2.......  3......            4.......          5.......               6.......... 
 



Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Etap II - Powiatowy Strona 11 
 

Zadanie 28. (0 – 1p.) 
Dawid poprosił siostrę o rozpoznanie nazw parków narodowych, w których większość powierzchni 
porastają lasy. Obok każdego opisu parku, wpisz jego nazwę. 
 

A. Należy do parków górskich. Zajmuje obszar Polski najdalej wysunięty na południe. 
 
........................................................................................................................................ 
 

B. Park, którego 70% powierzchni pokryta jest lasami, ustanowiony Rezerwatem Biosfery UNESCO, 
w logo parku widnieje góra Chojnik. 
 
........................................................................................................................................ 

 
 
 

Zadanie 29. (0 – 1p.) 
Kiedyś ojciec dzieci pracował przy remoncie starego domu. W bagażniku samochodu zostawił butelkę 
wody, metalowe gwoździe i kawałek drewna. Jego samochód stał na słońcu przez trzy godziny, 
temperatura wewnątrz samochodu osiągnęła około 40 ºC. Co działo się z przedmiotami 
pozostawionymi w samochodzie?  
Otocz kółkiem odpowiedź „TAK” lub „NIE” przy każdym z poniższych zdań. 
 
A. Wszystkie miały taką samą temperaturę.      TAK   /   NIE 
B. Po pewnym czasie metalowe gwoździe zaczęły się żarzyć na czerwono. TAK   /   NIE 
 
 
 
Zadanie 30. (0 – 2p.) 
Podaj cechy obrazu powstałego na siatkówce oka Natalii podczas obserwacji samotnie rosnącego 
drzewa. 

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

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

C. ....................................................... 

 
 
 
Zadanie 31. (0 – 1p.) 
Napisz, jaką rolę w komórkach krasnorostów odgrywają inne barwniki niż chlorofil.  

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

................................................................................................................................................................. 
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Zadanie 32. (0 – 3p.) 
Dawid z siostrą zastanawiali się nad właściwościami ciał w różnych stanach skupienia występującymi 
w  przyrodzie. Pomóż im i dobierz do podanych substancji, ich właściwości i cechy budowy 
wewnętrznej. Odpowiedzi wpisz poniżej. 
 

Nazwa 
substancji 

 

Właściwości Cechy budowy wewnętrznej 

I. ciało stałe A. Cząsteczki znajdują się daleko od siebie 
i bezustannie się poruszają. 

1. Łatwo zmienić kształt  
i trudno zmienić objętość. 

II. ciecz B. Cząsteczki znajdują się bardzo blisko 
siebie i są regularnie ułożone. 

2. Łatwo zmienić kształt  
i łatwo zmienić objętość. 

III. gaz C. Cząsteczki znajdują się blisko siebie 
i bezustannie się poruszają. 

3. Trudno zmienić kształt 
i trudno zmienić objętość. 

 
 Odpowiedź: 
I. - ..........................  II. - ..........................  III. -  .......................... 
 
 
Zadanie 33. (0 – 1p.) 
Korzystając z wykresu, zapisz w jakim stanie skupienia będą się znajdować cynk i żelazo, jeśli ogrzejemy 
je do temperatury 1200OC. 
 

 

Odpowiedz: 

A. Stan skupienia cynku w temperaturze 1200OC - ................................................. 

B. Stan skupienia żelaza w temperaturze 1200OC - ................................................. 
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Informacja do zadania 34.  
 
Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa.  

 
 
Zadanie 34. (0 – 1p.) 
Miasta wojewódzkie oznaczono numerami od 1 do 4.  Wybierz właściwy zestaw miast.  

A.  1 - Wrocław,  2-Białystok,  3-Poznań,  4-Kielce.  
B.  1 - Poznań,  2-Olsztyn,  3-Łódź,  4-Katowice.  
C.  1 - Bydgoszcz,  2-Olsztyn,  3-Kielce,  4-Opole.  
D.  1 - Poznań,  2-Białystok,  3-Łódź,  4-Wrocław.  

 
 
Zadanie 35. (0 –1p.) 
Natalia podała bratu opisy krain geograficznych w Polsce. Pomóż mu je rozpoznać i wpisz ich nazwy. 

 
A. W środkowej części tej krainy leży miasto wojewódzkie, przez które przepływa druga co do wielkości 

rzeka Polski: 

…………...................................................................................................................................................... 

B.   W tej krainie znajdują się jeziora pochodzenia krasowego: 

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

1
  

2

3

4
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Zadanie 36. (0 – 2p.) 
Wyjaśnij pojęcia: 

A. Sylwoterapia - ................................................................................................................. 

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

B. Mikoryza - ....................................................................................................................... 

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

 
 

BRUDNOPIS:  
 

 


