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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 22.11.2016 R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 31 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (1 p.)  

W Warszawie przedmioty będą rzucały najdłuższy cień 

A. 22 czerwca w południe słoneczne. 

B. 22 grudnia w południe słoneczne.   

C. 22 grudnia po wschodzie słońca.   

D. 21 marca o godzinie 9.00. 

 

Zadanie 2. (1 p.)   

Schemat przedstawia mikroskop optyczny.  

Literami a i b zaznaczono odpowiednio:  

A. obiektyw, rewolwer. 

B. okular, obiektyw.  

C. tubus, okular. 

D. rewolwer, okular. 

 

 

 

Zadanie 3. (1 p.)  

Batyskaf wykorzystujemy podczas  

A. obserwacji Słońca i innych gwiazd. 

B. poznawania głębin oceanicznych.  

C. badania wirusów. 

D. rozpoznawania elementów komórki bakteryjnej.   

 

Zadanie 4. (1 p.)  
Niektóre rośliny mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jedna z nich powoduje 

zaczerwienienia i oparzenia skóry, pęcherze. Rośliną, która może przyczynić się do powstawania 

takich objawów jest  

A. barszcz Sosnowskiego.  

B. rumianek pospolity.   

C. bazylia pospolita.  

D. rosiczka okrągłolistna.  

 

Zadanie 5. (1 p.)  

Aby zostać dobrym obserwatorem przyrody, trzeba prowadzić obserwacje i doświadczenia 

według określonych zasad. Podaj poprawną kolejność etapów przeprowadzania doświadczeń 

przyrodniczych.  

1) określenie problemu badawczego doświadczenia 

2) zapisanie wyników doświadczenia 

3) przygotowanie sprzętu i materiałów do doświadczenia 

4) przeprowadzenie doświadczenia 

5) wyciąganie wniosków z doświadczenia 

 

A. 1, 5, 4, 3, 2. 

B. 3,  2, 1, 4, 5. 

C. 3, 1, 4, 5, 2. 

D. 1, 3, 4, 2, 5. 
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Zadanie 6. (1 p.)  

Uczniowie na kole przyrodniczym sprawdzali jak intensywność fotosyntezy zależy od 

temperatury otoczenia. Przeprowadzili odpowiednie doświadczenie, a jego wyniki nanieśli na 

wykres. Wykres zinterpretowali w następujący sposób: wraz ze wzrostem temperatury do 

ok. 40ºC intensywność fotosyntezy rośnie, a powyżej tej temperatury spada.  

Który wykres odpowiada powyższemu opisowi? 

 

 
A B 

 

 

 

C D 

 

Zadanie 7. (1 p.)  

Jacek zważył 3 suche kępy mchu, po czym wystawił je na 2 godziny na deszcz. Następnie 

zważył kępy mokrego mchu. Wyniki doświadczenia zapisał w tabeli. 

 

Numer kępy mchu 
Masa mchu 

suchego (w gramach) mokrego (w gramach) 

I 30 70 

II 50 85 

III 90 197 

 

Wskaż zdanie, które jest wnioskiem z doświadczenia Jacka. 

A. Masa mokrego mchu zmniejszyła się.  

B. Mech pochłania duże ilości wody. 

C. Mokry mech waży dokładnie dwa razy więcej, niż suchy. 

D. Kępy mchu po namoczeniu ważyły trzy razy tyle, co przed namoczeniem. 
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Zadanie 8. (1 p.)  

Przyrząd meteorologiczny o nazwie anemometr służy do pomiaru 

A . prędkości wiatru. 

B. ciśnienia atmosferycznego. 

C. wilgotności powietrza. 

D. ilości opadów. 

 

Zadanie 9. (1 p.)  

Uzupełnij schemat ilustrujący przebieg oddychania komórkowego, korzystając z poniższych 

wyrazów.   

cukier               dwutlenek węgla               tlen               energia               woda 

 

.........................  +  ………………..   →  ………………. + ………………..+ ………………. 

 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Przyporządkuj przedstawionym na rysunkach I, II, III i IV elementom budowy ciała zwierząt 

wielokomórkowych ich nazwy A, B, C, D. Schematy nie zachowują skali. 

 

A - narząd,   B - tkanka,   C- układ narządów,  D- komórka 

 

 

   I       II           III   IV 

                   
 

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

 

Zadanie 11. (1 p.)  

Do wyznaczania kierunków geograficznych używamy różnych metod. Na półkuli północnej, 

w nocy możemy odnaleźć Gwiazdę Polarną, która pomoże określić kierunek północny.  

Na schemacie przedstawiającym Wielki Wóz i Mały Wóz, wskaż i podpisz Gwiazdę Polarną.  
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Zadanie 12. (1 p.)  

Z podanych niżej elementów przyrody wybierz i podkreśl wszystkie te, które tworzą przyrodę 

nieożywioną.  

bakterie,  piasek,  powietrze,  grzyby,  chmury,  tasiemce,  Słońce 

 

Zadanie 13. (2 p.) 

Przyporządkuj opis do rodzaju osadu lub opadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ………,    2 - ………,   3 - ……… 

 

Zadanie 14. (1 p.)  

Schematy przedstawiają właściwości ciał lub modele różnych zjawisk odbywających się na 

poziomie cząsteczkowym. Rozpoznaj je i podpisz, wybierając z niżej podanych określeń.  

 

dyfuzja,  kruchość,  ściśliwość,  topnienie,  wrzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A - …………………..……… B - …………………………….……… 

 

Zadanie 15. (1 p.)  

Odległość w linii prostej między dwoma miastami na mapie o skali 1 : 250 000 wynosi 

18 cm. Jaka jest to odległość w terenie? 

 

Miejsce na obliczenia 

 

 

 

 

W terenie odległość między miastami wynosi  ………………… km.   

 

Zadanie 16. (1 p.)  

Turysta miał do dyspozycji 4 mapy tego samego obszaru w różnych skalach: 1 : 10 000,               

1 : 25 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000. Mapę z którą skalą powinien wybrać, jeżeli chce znać jak 

najwięcej szczegółów? 

 

Powinien wybrać mapę ze skalą ……………………… .  

1. grad 

2. rosa 

3. szron 

A. drobne kropelki wody powstałe z pary wodnej i 

osadzające się na przedmiotach, chłodnych 

powierzchniach tuż przy ziemi 

B. drobne kryształki lodu powstające z pary wodnej 

na chłodnej powierzchni. 

C. cienka warstwa lodu powstała w wyniku 

zamarzania kropel drobnego deszczu na ziemi 

lub na powierzchni przedmiotów 

D. spadające na ziemię bryłki lodu 
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Zadanie 17. (2 p.)  

W lesie i na łące mogą występować organizmy o różnym sposobie odżywiania. Uzupełnij 

tabelę, wpisując we właściwe rubryki niżej podane organizmy.  

 

niedźwiedź brunatny, jastrząb zwyczajny, sosna zwyczajna, dzik euroazjatycki, 

 mniszek pospolity, kornik drukarz, zając szarak, łasica pospolita 

 

producenci roślinożercy mięsożercy wszystkożercy 

 

 

   

 

 

   

 

Zadanie 18. (2 p. ) 

Przeanalizuj pogodową mapę Polski. Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a literę F 

przy zdaniach fałszywych.  

 

 
 

1. W centrum Mazowsza wieje wiatr północny. …………….. 

2. Ciśnienie na Pomorzu wynosi 1019 hPa. ……………. 

3. W Tatrach temperatura wynosi 16ºC. …………….   
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Zadanie 19. (1 p.)  

Rysunek przedstawia używane na lotniskach rękawy, które służą do wyznaczania kierunku 

i siły wiatru.  

                    
   

Jaki jest kierunek tego wiatru? Jest to wiatr ………………………………… .  

 

Zadanie 20. (2 p.)  

Rysunki przedstawiają trzy gatunki drzew liściastych. Podpisz je, wybierając odpowiednią 

nazwę z niżej podanych.  

buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, wierzba biała, 

lipa drobnolistna, grab pospolity, jarząb pospolity 

 

   
 
A - ………………………  B - …………………….      C - ……………………. 
  

Zadanie 21. (2 p.)  

Poniższe zdania dotyczą budowy i funkcjonowania ciała człowieka. Wpisz literę P przy 

zdaniach prawdziwych, a literę F przy zdaniach fałszywych.  

 

1. Najdłuższą kością ciała człowieka jest kość udowa. …….. 

2. Wątroba znajduje się w jamie brzusznej, po prawej stronie. .…… 

3. Strawiony pokarm najintensywniej wchłaniany jest w żołądku ……….  

 

Zadanie 22. (1 p.)  

Wklęsłe formy terenu przedstawione zostały na rysunkach: …………………. 

 

           
    

 A B C 

N 
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Zadanie 23. (1 p.)  

Schemat przedstawia narządy wewnętrzne żeńskiego układu rozrodczego. Rozpoznaj i podaj 

nazwę zaznaczonych narządów.  

 
1 - ………………………………  2 - ……………………………… 

Zadanie 24. (1 p.)  

Podkreśl 3 produkty zawierające dużo cukrów.  

 

ryba,  fasola,  makaron,  ogórek,  kurczak,  ziemniaki,  kasza,  oliwa 

 

Zadanie 25. (2 p.) 

W początkowym okresie życia człowieka wyróżniamy kilka etapów. 

Przyporządkuj podane nazwy etapów rozwoju właściwym rysunkom. 

 

okres noworodkowy, okres zarodkowy, okres niemowlęcy, okres płodowy, 

 

A.                              B.                                  C.                                D. 

 
          

  okres                          okres                              okres                           okres    

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

 

Zadanie 26. (2 p.)  

Rozpoznaj obserwowane przez dziewczynkę chmury po ich opisie. 

 

Był letni pogodny dzień. Ania wybrała się na spacer po łące. Zauważyła, że wysoko 

znajdujące się na niebie chmury przypominają wyglądem delikatne włókna lub pióra.  

 

A. Są to chmury ……………………. 

 

Dwa dni później przez cały dzień padała mżawka. Wracając ze szkoły Ania ponownie 

przyglądała się niebu. Dziś chmury znajdowały się nisko i zasłaniały niebo jednolitą, szarą 

warstwą.  

 

B. Są to chmury ……………………..  
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Zadanie 27. (2 p.)  

Jakie procesy zmiany stanów skupienia są przyczyną wymienionych zjawisk? 

A. Schnięcie prania w ciepły dzień - ………………………………………………. 

B. Zmniejszanie się sopla lodu - …………………………………………….. 

C. Powstawanie „mgiełki” na lustrze podczas kąpieli -…………………………....... 

 

Zadanie 28. (1 p.)  

Na rysunkach w tabeli przedstawiono zastosowanie różnych skał. 

Uzupełnij tabelę właściwymi określeniami wybranymi z niżej podanych.  

luźna, zwięzła, granit, lita, piasek, glina 

 

 

 

 

klepsydra garncarstwo kostka brukowa 

Rodzaj skały 
………………… ……………………… ………………….. 

Nazwa skały 
……………… ……………………… …………………. 

 

Zadanie 29. (1 p.)  

Rysunki przedstawiają „wędrówkę” Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku 

w Warszawie. Wpisz pod rysunkami nazwy odpowiednich pór roku.     

 

 

 

 

 

A       B 

A. …………………………………                          B. ……………...…………..………… 
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Zadanie 30. (2 p.)  

Uczniowie dokonywali pomiaru temperatury. Na podstawie temperatur odczytanych 

z termometrów odpowiedz na pytania. 

     8
00                               

12
00                                 

16
00                               

20
00                                 

0
00                                  

4
00

 

  

A. O ile stopni spadła temperatura między południem a godziną 16.00? ………... 

B. Jaka jest różnica między najniższą a najwyższą temperaturą wskazywaną przez 

termometry?   ………….. 

 

Zadanie 31. (1 p.)  

Uzupełnij lukę w zdaniu, wpisując w miejsce słowo, tak aby powstała definicja. 

A. Obszar lądu położony poniżej poziomu morza, oznaczany na mapach 

hipsometrycznych kolorem ciemnozielonym to …………………….. 

B. Roślina niepożądana w uprawach rolnych np. mak na polu żyta to 

……………………………... 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


