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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY – 12.01.2017 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. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.)    
Uczniowie wykonali doświadczenie. Przygotowali monetę, 2 szpilki i kawałek listewki. Szpilki 

wbili w listewkę w takiej odległości, żeby ściśle mieściła się między nimi moneta (rysunek).  

     
 

 

Następnie monetę przez dobę trzymali w zamrażalniku lodówki, w którym panowała temperatura 

-15oC. Po wyjęciu z zamrażalnika moneta 

A. łatwiej wejdzie między szpilki, ponieważ jej objętość zmniejszyła się. 
B. nie zmieści się między szpilkami, ponieważ jej objętość zwiększyła się. 
C. tak samo będzie się ją wkładało między szpiki jak przed włożeniem do zamrażalnika, 

ponieważ jej objętość nie zmieniła się. 
D. zamarznie i rozkruszy się. 

 

Zadanie 2. (1 p.)  

Jeziorem przybrzeżnym jest  
A. Jezioro Zegrzyńskie.  

B. Jezioro Mamry.   

C. Jezioro Solińskie.  

D. Jezioro Łebsko.  

 

Zadanie 3. (1 p.)  

W okresie dojrzewania na skórze może pojawić się trądzik młodzieńczy. Jeżeli jego objawy 

nasilają się, należy zgłosić się do lekarza zajmującego się schorzeniami skóry, czyli 

 

A. kardiologa. 

B. dermatologa. 

C. chirurga. 

D. ginekologa. 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Drożdże rozmnażają się 

 

A. płciowo przez pączkowanie 

B. płciowo przez zarodniki 

C. bezpłciowo przez pączkowanie 

D. bezpłciowo przez zapylenie 
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Zadanie 5. (1 p.)  

Na kole przyrodniczym uczniowie położyli na stole magnes podkowiasty. Następnie między 

ramionami magnesu ustawili niską igiełkę magnetyczną, która mogła swobodnie się obracać. 

Zaznacz rysunek, który poprawnie pokazuje ustawienie igiełki magnetycznej?  

 

 
 A B C D 

 

Zadanie 6. (1 p.)  

Pasożyty negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Każdy z nich odżywia się typowym, 

charakterystycznym pokarmem. Na rysunkach (rysunki bez zachowania skali) przedstawiono 

formy dorosłe pasożytów człowieka. Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając dwie poprawne 

odpowiedzi.  

           

         A                           B                      C                         D                               E  

Krwią człowieka nie odżywiają się pasożyty oznaczone literami  ..................... 

 

Zadanie 7. (1 p.)  

Z niżej podanych nazw gatunkowych roślin wybierz i podkreśl 3, które występują 

w środowisku wodnym.  

 

mak polny, grążel żółty, moczarka kanadyjska,  

chaber bławatek, zawilec gajowy, 

rogatek sztywny, narecznica samcza 
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Zadanie 8. (2p.)  

Przyporządkuj nazwę choroby do jej charakterystycznych objawów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ………,  2 - ………, 3 - ……… 

 

Zadanie 9. (1 p.)  

Schematy przedstawiają budowę cząsteczkową dwóch ciał stałych. Rozpoznaj i podpisz, 

który z rysunków przedstawia sól kuchenną, a który parafinę używaną do wyrobu świec.  

 

    
 

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

 

Zadanie 10. (2 p.)  

Niektóre materiały bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny. Nazywamy je przewodnikami.  

Inne bardzo słabo lub wcale nie przewodzą prądu elektrycznego. Takie materiały nazywamy 

izolatorami. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe rubryki niżej podane materiały. 

  

grafit, plastik, szkło, miedź, drewno, złoto 

 

Przewodniki prądu Izolatory prądu 

  

  

  

 

 

Zadanie 11.  (1 p.)  

Poniższe zdania dotyczą położenia poszczególnych miast w Polsce. Wpisz literę P przy 

zdaniach prawdziwych, a literę F przy zdaniach fałszywych.  

 

1. Wrocław leży na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. …….. 

2. Kraków leży w pasie wyżyn. ……….  

1. świnka 

2. owsica 

3. różyczka 

A. Brak apetytu, mdłości, swędzenie odbytu. Choroba 

pasożytnicza. 

B. Na skórze pojawiają się swędzące pęcherze 

wypełnione przeźroczystym płynem. Choroba 

wirusowa.  

C. Gorączka, bóle głowy, bolesne powiększenie ślinianek 

przyusznych. Choroba wirusowa.  

D. Na skórze pojawiają się małe czerwone plamki. 

Choroba niebezpieczna dla kobiet w ciąży, gdyż może 

prowadzić do wad u płodu. 
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Zadanie 12. (1 p.)  

Uczniowie przeprowadzili doświadczenie, którego zapis przedstawiono w tabeli. 

numer słoika mleko mąka cukier drożdże temperatura 

1 100 ml 5 łyżek 1 łyżeczka 1 łyżeczka 20
o
C 

2 100 ml 5 łyżek 2 łyżeczki 1 łyżeczka 20
o
C 

3 100 ml 5 łyżek 3 łyżeczki 1 łyżeczka 20
o
C 

 

Wszystkie składniki znajdujące się w słoiku dokładnie wymieszali i umieścili w opisanych 

w tabeli warunkach. Po upływie 30 minut sprawdzili co zmieniło się w obserwowanych 

hodowlach.  

Jaki problem badawczy mogli sprawdzać uczniowie wykonujący takie doświadczenie? 

Uzupełnij zdanie wybranymi słowami (w odpowiedniej formie gramatycznej) z niżej 

wymienionych.  

drożdże, temperatura, woda, mąka, cukier, słoik, mleko 

Wpływ ………………..………. na wzrost i rozwój ………………………. .  

 

Zadanie 13. (1 p.)  

Schemat przedstawia piętra roślinności w Tatrach. Podpisz je, wybierając odpowiednie nazwy 

z niżej podanych.  

 

turnie, regiel górny, regiel dolny, żleb, hale, stożek piargowy kosodrzewina, szczyt 
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Zadanie 14. (1 p.) 

W lesie, na łące, na polu, czy w jeziorze występują charakterystyczne rośliny i zwierzęta. 

Rozpoznaj i wpisz w odpowiednie miejsce oznaczenia literowe przedstawionych organizmów 

typowych dla danego środowiska. 

                              

     A                                                    B                                                 C                                       

                            

 D                                                        E                                          F 

a) Jezioro Hańcza ……………….. 

b) Morze Północne ………… 

c) las sosnowy w Puszczy Knyszyńskiej ………… 

d) pole uprawne …………….. 

 

Zadanie 15. (1 p.)  

Połącz nazwę parku narodowego z jego opisem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ………….  2 - ………….  3 - ………….. 

 

1. Słowiński PN 

2. Biebrzański PN 

3. Park Narodowy Ujście Warty 

A. Największy park narodowy w Polsce. 

 

B. Najmłodszy park narodowy w Polsce. 

  

C. W logo tego parku narodowego znajduje się mewa 

srebrzysta. 

  

D. W logo tego parku narodowego jest orzeł bielik. 
 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ REJONOWY 

7 z 14 

Zadanie 16. (1 p.)  

Uzupełnij tabelę dotyczącą pojęć związanych z ochroną przyrody w Polsce. 

 

 Objaśnienie Pojęcie 

A. Pojedynczy obiekt chroniony, np. głaz narzutowy. 
 

 

B. 
Spis, często w formie książki, w którym znajdują się 

gatunki zagrożone wyginięciem. 

 

 

 

Zadanie 17. (2 p.)  

Na kole przyrodniczym uczniowie zbudowali prosty obwód elektryczny, którego schemat 

został przedstawiony poniżej. Sprawdzali, które żarówki będą świecić się, jeśli będą włączać 

lub wyłączać wyłącznik W1. Przeanalizuj schemat obwodu i zapisz, które żarówki będą 

świecić się jeśli: 

A. Włącznik W1 będzie otwarty ……………………………………… 

B. Włącznik W1 będzie zamknięty  ……………………………………… 

 

 

 

Zadanie 18. (1 p.)  

Rysunki przedstawiają cień rzucany przez gnomon w różnych porach dnia. Uzupełnij rysunki, 

wpisując pod nimi nazwę rozpoznanej pory dnia (np. ranek, południe, wieczór).  

 

                                  
 

A. ..............................................            B.  ……………............................ 
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Zadanie 19. (1 p.)  

Nadwaga u młodzieży to obecnie duży problem. Dwóch dwunastolatków o masie ciała 75kg 

zaczęło się odchudzać. Pierwszy robił to samodzielnie, a drugi pod kontrolą dietetyka. 

Zmiany masy ciała obu chłopców przedstawia wykres. Przeanalizuj go i wstaw znak X 

w odpowiednie miejsce tabeli.   

 

 
 

 

Zadanie 20.  (2p.)   

Nazwom grzybów oznaczonych literami przyporządkuj ich znaczenie w życiu człowieka 

oznaczone cyframi. 

A. pleśniak biały            1.  pożywienie człowieka 

B. muchomor sromotnikowy          2.  pomaga w trawieniu 

C. maślak  zwyczajny           3.  wytwarza substancję zabijającą bakterie 

D. pędzlak            4.  powoduje zatrucia pokarmowe 

                                                                    5.  rozkłada żywność 

A - .......  B -  .......  C -  .......  D -  ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 prawda fałsz 

A. Do 90. dnia procesu odchudzania masa obu chłopców przez 

cały czas spadała. 

  

B. Skuteczniej odchudzał się chłopiec będący pod kontrolą 

dietetyka.  
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Zadanie 21. (1 p.)  

Uzupełnij tekst dotyczący Wyżyny Lubelskiej. Wybierz odpowiednie wyrazy z niżej 

podanych i użyj we właściwej formie. 

 

mady rzeczne, plaże, wąwozy, glina, less, bielice, żwir, czarnoziem, hałdy pokopalniane 

 

Wyżyna Lubelska  okryta jest grubą warstwą skały zwanej ……………………… . 

Na podłożu tym powstały żyzne gleby  …………………………. . Charakterystycznym 

elementem krajobrazu Wyżyny Lubelskiej są ………………………………….., które 

powstały przy udziale wody opadowej.  

 

Zadanie 22. (1 p.)   

Rośliny podlegające ochronie przedstawiono na rysunkach ……. .  

 

      

          grzybień biały          mniszek lekarski         koniczyna łąkowa      rosiczka okrągłolistna

   A   B             C                 D 

Zadanie 23. (1 p.)   

Schematy obrazują dwa zjawiska świetlne. Otocz kołem literę P, jeśli zdanie w tabeli jest 

prawdziwe lub F - jeśli jest fałszywe. 

  

     A.                                         B.    
 

1. Na rysunku A przedstawiono rozproszenie światła. P / F 

2. Zjawisko oznaczone literą A występuje w naturze podczas powstawania tęczy.  P / F 

3. Rysunek B przedstawia załamanie światła. P / F 
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Zadanie 24. (2 p.)   

Rysunki przedstawiają mech płonnik i paprotkę zwyczajną. Skreśl błędne wyrazy tak, aby 

zdania były prawdziwe. 

A. Wspólnym elementem ich budowy są zielone liście / kłącza.  

B. Elementem budowy, który występuje u mchu, a nie ma go u paproci są zarodniki / 

chwytniki.  

                                                          

Zadanie 25. (2p.)    

Przedstawione na rysunkach rośliny nasienne dzielą się na dwie grupy. Przeczytaj opis i podaj 

nazwy tych grup oraz wskaż ich przedstawicieli. 

 

A. Rośliny w większości posiadające kwiatostany w postaci szyszek oraz nieosłonięte 

niczym nasiona. 

B. Rośliny posiadające kwiaty, z których powstają owoce osłaniające nasiona.  

                    
                                

                 1                      2             3             4  

  
       konwalia majowa                jałowiec  pospolity            modrzew europejski                 tulipan ogrodowy 

 

Literą A opisano rośliny ……………………….……., należą do nich rośliny oznaczone  

numerami ……....  

Literą B opisano rośliny …………………..…………., należą do nich rośliny oznaczone  

numerami ……....  
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Zadanie 26. (2 p.)   

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące skali mapy. Skorzystaj z podanych w ramce liczb. 

 

1,  100,  2,  20,  200,  2000,  50,  500,  5000 

 

A. 1m na mapie to 5 km w rzeczywistości, skala mapy to 1: ……… 

B. 1cm na mapie to 100 cm w rzeczywistości, skala mapy to 1: ……… 

C. 1m na mapie to 2000 mm w rzeczywistości, skala mapy to 1: ……… 

D. 0,5 m na mapie to 50 cm w rzeczywistości, skala mapy to 1: ……… 

 

Zadanie 27. (1 p.)   

Dźwięk to fala, która może rozchodzić się w różnych materiałach, ośrodkach. Uszereguj 

podane niżej ośrodki zaczynając od tego, w którym fala rozchodzi się najszybciej do tego, 

w którym fala rozchodzi się najwolniej. Przyjmij, że długość ośrodka w każdym przypadku 

jest jednakowa i mają one jednakową temperaturę.   

 

1. powietrze  2. stalowa szyna torów kolejowych  3. woda 

 

 

 

 

Zadanie 28. (1 p.)   

Rozpoznaj znane w Polsce pomniki. Podpisz fotografie nazwą miast, z których pochodzą.  

            
 

A.  ..........................................                        B.  .......................................     
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Zadanie 29. (1 p.)   

Światło w większości przypadków porusza się po liniach prostych. Dzięki temu tworzą się 

różne zjawiska. Jakie zjawisko astronomiczne przedstawiono na schemacie? Wybierz 

poprawne określenie z niżej podanych. 

zaćmienie Słońca, zaćmienie Ziemi, zaćmienie Księżyca. 

 

To zjawisko nazywamy ……………………. 

 
 

Zadanie 30. (2 p.)   

Uczniowie przygotowali dwa zestawy i wykonali doświadczenie (rys.). W pierwszym 

zestawie do statywu przymocowali stalową rurkę, do której przykleili jednakowej wielkości 

kulki z plasteliny. Drugi zestaw był taki sam, tylko rurka była wykonana ze szkła. Końcówkę 

każdej rurki podgrzewali przez 4 minuty. Zaobserwowali, że kulki plasteliny w jednym 

z zestawów zaczęły stopniowo spadać.  

 

 

 
 

A. W którym zestawie (z rurką stalową czy z rurką szklaną) kulki plasteliny zaczną szybciej 

odpadać? 

Kulki plasteliny zaczną szybciej odpadać w zestawie z rurką ………………………… 

B. W jednym zdaniu uzasadnij swój wybór, odnosząc się do odpowiedniej właściwości 

substancji.  

……………………………………………………………………………………………….

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

C. Podaj numer kulki, która pierwsza odpadnie. ………………. . 
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Zadanie 31. (2 p.)   

Uzupełnij tabelę cechami charakteryzującymi ciała stałe lub gazy. Do tabeli wpisz 

odpowiednie cyfry.  

 

1. W danej temperaturze nie można zmienić ich objętości. 

2. Oddziaływania między cząsteczkami są małe. 

3. Łatwo zmienić objętość. 

4. Cząsteczki leżą bardzo blisko siebie.  

5. Oddziaływania między cząsteczkami są duże. 

6. Odległości między cząsteczkami są duże. 

 

 

A.  B.  

ciała stałe (np. stal) gazy (np. powietrze) 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 

 


