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WOJEWÓDZKI  

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

Klucz odpowiedzi i kryteria punktowania zadań  

 

ETAP I - SZKOLNY 

 

 

 
 

Zasady ogólne: 
 

1. Za każde poprawne rozwiązanie zadania otwartego inne, niż w kluczu, przyznajmy maksymalną liczbę 

punktów. 

2. Jeżeli uczeń pomimo polecenia oblicz nie przedstawił żadnych obliczeń, a napisał poprawną 

odpowiedź, to nie przyznajemy punktu za rozwiązanie zadania. 

3. Jeżeli uczeń wśród poprawnych odpowiedzi, zamieszcza błędne odpowiedzi, nie przyznajemy punktu.  

4. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów. 
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Nr 
pytania 

 
Poprawna odpowiedź 

 
Kryteria punktowania 

 
Maksymalna 

liczba punktów 
1 A.   3 kg  1 punkt 
2. B.    15   1 punkt 
3. D.   1,9 km  1 punkt 
4. D.   34 zł  1 punkt 
5. B.   3  1 punkt 
6. D.   ok. 59 drzew  1 punkt 
7. A.   16 500 zł  1 punkt 
8. C.   15 cm2  1 punkt 
9. C.   dąb, lipa, olsza  1 punkt 

10. D.  glon  1 punkt 
11. B.  27 stopni C, wiatr słaby, wilgotność 

     duża 
 1 punkt 

12. C.  producentów – 1, konsumentów  - 4, 
      reducentów – 0. 

 1 punkt 

13. B. 100 metrów  1 punkt 
14. D.  w żadnym  1 punkt 

15. A.  TAK 
B.   NIE 

Za dwie poprawne odpowiedzi  
- 1 p 

1 punkt 

16. Kurek - 65;   borowików – 84;   rydzy - 72 Za poprawnie rozwiązane zadanie – 
3 p 
Za poprawny sposób rozwiązania 
przy jednym błędzie rachunkowym 
– 2p 
Za poprawny sposób rozwiązania 
przy kilku błędach rachunkowych – 
1p 
 
W przypadku, gdy uczeń nie 
dokończył zadania, za poprawne 
obliczenie każdego rodzaju 
grzybków po 1 p 

3 punkty 

17. a)  0,25 l 
b)  0,49 l 
 
c)  Dawid,  o 0,24 l  lub  o 0,2375 l 

a) Za poprawne obliczenie   – 1p 
b) Za poprawne obliczenie 
i przybliżenie    – 1p 
 
c) Za wskazanie imienia i poprawne 
obliczenie w zaokrągleniu lub bez 
zaokrąglenia  - 1p 
Uwaga:  
w przypadku błędu rachunkowego 
ucznia w a) lub b) dopuszcza się 
odpowiedź błędną, ale wynikającą 
z jego obliczeń 

 
3 punkty 

18. 4 prostokąty Za poprawne obliczenie obwodu 
jednego prostokąta  (12 m)      - 1p 
Za obliczenie i podanie liczby 
pełnych prostokątów       - 1p 

 
2 punkty 
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19. 64 m Za obliczenie (lub zaznaczenie na 
rysunku) długości boku kwadratu III 
(4 + 6)                 – 1p 
Za obliczenie obwodu kwadratu IV  
wraz z jednostką  (64 m)             - 1p 

 
2 punkty 

20. a) Fałsz 
 
b) Prawda 

Za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi  w   a)    - 1 p 
Za wskazanie poprawnej 
odpowiedzi  w   b)    - 1p 
 
Za poprawne uzasadnienie w a)  - 
1p 
Za poprawne uzasadnienie w  b) - 
1p 

 
 
 

4 punkty 

21. Obliczenie wartości wyrażenia Natalii:  10 
Obliczenie wartości wyrażenia Dawida:   
(-3) 
Oboje otrzymali poprawne wyniki 

Za każde poprawnie obliczone 
wyrażenie po 1p 
 
Za podanie odpowiedzi  
(w przypadku błędu rachunkowego 
ucznia dopuszcza się odpowiedź 
błędną, ale wynikającą z obliczeń) 
  -   1p 

 
3 punkty 

22.  
 

Las Łąka Jezioro 

modrzew, 
wilczomlecz 
migdałolistny 
borówka 
brusznica, 
wrzos 
zwyczajny. 

firletka 
poszarpana, 
babka 
lancetowata, 
storczyk 
szerokolistny 
cykoria 
podróżniczek 

tatarak 
zwyczajny,  
wywłócznik 
okółkowy, 
moczarka 
kanadyjska, 
grzybień 
biały. 

 

Za poprawnie wypełnioną każdą 
kolumnę po 1 p  

 

 
 
3 punkty 

 
23. 

 
Funkcje ekologiczne lasu (do wyboru): 

1. Pobiera dwutlenek węgla. 
2. Wydziela tlen. 
3. Pochłania pyły i gazy. 
4. Oczyszcza powietrza ze szkodliwych     
    substancji. 
5. Łagodzi klimat. 
6. Osłabia podmuchy wiatru. 
7. Gromadzi dużo wilgoci. 
8. Tłumi hałas. 

 
Za trzy poprawne funkcje – 1 p 
 
Za cztery poprawne odpowiedzi  
– 2 p 

 
2 punkty 

24. A. wydalanie 
B. fotosynteza  (odżywianie się) 
C. wymiana gazowa 
D. rozmnażanie 

Za 3 poprawne odpowiedzi  
- 1 punkt 
Za wszystkie cztery poprawne 
odpowiedzi     -  2 punkty 

 
2 punkty 
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25.  
a) Kierunek nurtu rzeki powinien być   
     skierowany w stronę leśniczówki: 
 

 
 1 p 

 
 

 
4 punktów 

b) Wysokość względna wynosi 10 m. 
 

 1 p 
 

c) Odległość w linii prostej z leśniczówki do 
     kaplicy wynosi 700 m 

 zamiana skali liczbowej na 
mianowaną          - 1 punkt  
1:10 000    1 cm - 100 m 
 

 poprawne obliczenie i właściwa 
odpowiedź           - 1 punkt 

       7 *100 = 700 m = 0,7 km 
Wynik może być w metrach lub 
kilometrach. 

26. Wiatr wschodni, oznaczenie angielskie: E Za  pełną  odpowiedź 1 punkt 
 

27. 
77,9 %  
(drzewa iglaste: sosna 69,4% + świerk 6% 
+jodła 2,5 %) 
 

Za poprawny wynik  - 1 punkt 
Uczeń może w pamięci dodać liczby. 

1 punkty 
 

28. 
 

Składnik 
pogody 

Przyrząd 
meteorologiczny 

Jednostka 
pomiaru 

wiatr wiatromierz lub 
anemometr 

m/s 

ciśnienie 
atmosferyczne 

barometr lub 
aneroid lub 
barograf 

hPa 

temperatura 
powietrza 

termograf  Stopnie C 

Za każdy poprawnie uzupełniony 
wiersz       -   po  1 punkcie 

 
3 punkty 

29. 1.Parowanie 
2. Skraplanie 
3. Opady atmosferyczne 
4. Spływ powierzchniowy 
5. Wsiąkanie 

Za 3 lub 4 poprawne odpowiedzi - 1 
punkt  
 
Za wszystkie pięć poprawnych 
odpowiedzi - 2 punkty 

 
2 punkty 

 

 

 


