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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI– 21.02.2017 R. 

 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 33 zadania. 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.) 

Który z wymienionych równoleżników jest najkrótszy?         

A. Koło podbiegunowe północne. 

B. Zwrotnik Koziorożca. 

C. Równik. 

D. Zwrotnik Raka. 

 

Zadanie 2. (1 p.)  

Do odnawialnych zasobów przyrody należy/należą 

A. węgiel kamienny i woda. 

B. rośliny i zwierzęta. 

C. powietrze i gaz ziemny. 

D. rudy żelaza i siarka. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Pustynia Gobi znajduje się w 

A. Afryce. 

B. Azji. 

C. Europie. 

D. Ameryce Północnej. 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Niektóre rośliny zapylane są przez wiatr, a inne przez owady. Która z wymienionych roślin 

jest typową rośliną zapylaną przez owady?    

A. Leszczyna pospolita.   

B. Sosna zwyczajna.   

C. Topola biała.   

D. Wiśnia pospolita.  

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Określ współrzędne geograficzne punktu A. 

 

 
 

A. 44°S, 15°W 

B. 44°E, 15°N 

C. 44°W, 15°S 

D. 44°N, 15°E 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Który zestaw zawiera tylko gady żyjące w naturalnym środowisku w Polsce? 

A. Żmija zygzakowata, krokodyl błotny, wąż Eskulapa. 

B. Zaskroniec zwyczajny, ropucha szara, salamandra plamista. 

C. Padalec zwyczajny, gniewosz plamisty, żółw błotny. 

D. Jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, kobra królewska. 
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Zadanie 7. (1 p.)  

Na lekcjach przyrody uczniowie wykonali następujące doświadczenie. W menzurce 

przygotowali solankę, wsypując 5 łyżek soli do 300 ml wody. Następnie na patyku wspartym 

o brzegi menzurki zawiązali nić i włożyli ją do mieszaniny (rysunek). Całość ustawili 

w miejscu o temperaturze 28
o
C. Uczniowie obserwowali nić przez kilka tygodni.  

  

 

Podczas tego doświadczenia zaszły następujące procesy 

A. topnienie i krystalizacja soli. 

B. rozpuszczanie i krzepnięcie soli. 

C. rozpuszczanie i krystalizacja soli. 

D. topnienie i krzepnięcie soli. 

 

 

 
 

Zadanie 8. (1 p.) 

W zwierciadle wypukłym powstaje obraz 

A. pomniejszony. 

B. powiększony. 

C. rzeczywistych rozmiarów. 

D. odwrócony. 

 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Makia to 

A. gęste lasy iglaste występujące w północnej Azji. 

B. zarośla, zwykle zimozielonych krzewów i karłowatych drzew, charakterystyczne dla 

strefy śródziemnomorskiej. 

C. bezleśna roślinność składająca się z traw i innych roślin zielnych, występująca w 

klimacie umiarkowanym.  

D. roślinność składająca się głównie z traw i nielicznych drzew, występująca w strefie 

międzyzwrotnikowej. 

 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Wskaż zestaw zawierający wyłącznie mieszaniny jednorodne. 

A. Powietrze, woda z octem, woda z olejem. 

B. Woda z solą, kakao, woda z opiłkami żelaza. 

C. Woda z cukrem, brąz, woda z olejem. 

D. Powietrze, mosiądz, brąz. 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Białe światło jest mieszaniną świateł o różnych barwach. Oświetlając światłem białym trawę, 

widzimy ją w kolorze zielonym, ponieważ 

A. przepuszcza przez siebie światło zielone. 

B. pochłania światło zielone.  

C. odbija światło zielone. 

D. trawa zawsze jest zielona. 
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Zadanie 12. (1 p.) 

Kartka papieru przyłożona do odwróconej do góry dnem szklanki, napełnionej w całości 

wodą, nie odpada. Zaznacz odpowiedź wyjaśniającą to zjawisko.  

 

A. Kartka papieru utrzymywana jest przede wszystkim przez wodę. 

B. Kartka papieru utrzymywana jest przede wszystkim przez szkło.  

C. Ciśnienie jakie wywiera powietrze na spód kartki pod szklanką jest większe niż 

ciśnienie jakie wywiera na kartkę woda.  

D. Ciśnienie jakie wywiera woda na powierzchnię kartki jest większe niż ciśnienie 

powietrza wywierane na kartkę. 

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Zwierzęta w różnorodny sposób przystosowują się do warunków środowiska, w których żyją. 

Jednym z przystosowań jest zapadanie w hibernację, sen zimowy, letarg zimowy, gdy 

warunki klimatyczne są niekorzystne. W Polsce takie warunki panują zazwyczaj późną 

jesienią i zimą. Z niżej podanych przykładów wybierz i podkreśl trzy nazwy gatunkowe 

zwierząt, u których występuje sen zimowy, hibernacja lub letarg zimowy.  

 

kruk zwyczajny, dzik euroazjatycki, żubr europejski, jeż wschodni, niedźwiedź brunatny,  

sikora bogatka, borsuk europejski 

 

Zadanie 14. (2 p.)  

Każdy krajobraz świata, np. tundra, wilgotny las równikowy ma charakterystyczną, naturalną 

florę i faunę. Przyporządkuj wszystkie podane niżej nazwy gatunkowe zwierząt do 

poszczególnych krajobrazów.  

pardwa mszarna, tapir anta, leming brunatny, hiena cętkowana, kapucynka czubata,  

leniwiec pstry, nosorożec biały, sowa śnieżna 

sawanna w Afryce ……………………………………………………………………………… 

tundra w Azji ….………………………………………………………………………………... 

wilgotny las równikowy w Ameryce Południowej …………………………………………… 

…………………….……………………………......   
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Zadanie 15. (1 p.) 

Zaznacz na mapie świata wymienione poniżej nazwy geograficzne. Wpisz w ramkę 

odpowiednią cyfrę.  

1. Kilimandżaro 

2. Kordyliery 

3. Góry Tien–szan 

4. Andy 

 

 

 

Zadanie 16. (2 p.) 

Skreśl błędne wyrazy, tak aby zdania były prawdziwe. 

Wielu żeglarzy, badaczy dokonywało ważnych odkryć geograficznych.  

James Cook / Vasco da Gama odkrył m.in. Hawaje. Ferdynand Magellan w swojej  

podróży wokół ziemi przepłynął z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny opływając 

Amerykę Północną / Amerykę Południową. Edmund Strzelecki / Ignacy Domeyko badał 

najwyższe pasma górskie Australii.  

Zadanie 17. (1 p.) 

Wiele materiałów pod wpływem różnych czynników otaczającego ich środowiska może 

ulegać niszczeniu. Przedmioty zawierające żelazo stopniowo utleniają się i na ich 

powierzchni może pojawić się rdza. Z niżej podanych czynności podkreśl trzy, które 

wykonuje się, aby skutecznie ochronić różne przedmioty zawierające żelazo, przed procesem 

rdzewienia. 

 

malowanie farbą olejną, polewanie solanką, posypywanie mąką, chromowanie,  

polewanie sokiem z cytryny, posypywanie piaskiem, pokrywanie smarem  
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Zadanie 18. (1 p.)  

Na niektórych obszarach świata żyje pierwotna, rdzenna, charakterystyczna dla danego terenu 

grupa ludzi. Przyporządkuj nazwę ludności do jej odpowiedniego opisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - …............…,          2 - …............…,          3 - …............… 

 

 

Zadanie 19. (2 p.)  

Schemat przedstawia siatkę kartograficzną, na której zaznaczono kilka punktów. Przeanalizuj 

go i dokończ poniższe zdania.  

 
 

1. Ten sam czas miejscowy jest w punktach oznaczonych literami: …………….. 

2. Na tej samej szerokości geograficznej leżą punkty oznaczone literami: ……………… 

3. Słońce najwcześniej będzie wschodzić w punkcie ……. 

4. Wszystkie punkty widoczne na siatce kartograficznej leżą na półkulach 

……………..…………... i …………….…………. .   

1. Pigmeje 

2. Tuaregowie 

3. Jakuci 

A. Ludność zamieszkująca wschodnią część Syberii. Mogą 

zajmować się hodowlą reniferów, koni i bydła. 

B. Ludzie zajmujący się hodowlą bydła i kóz. Wędrują po 

pustyniach i jej obrzeżach. Przemieszczanie się 

ułatwiają im wielbłądy. Zamieszkują obszary Sahary.   

C. Ludzie o niskim wzroście, prowadzący koczowniczy 

tryb życia. Zamieszkują dżungle Afryki Środkowej.  

D. Żyją w środkowej Afryce (np. Kenia). Prowadzą 

koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia. Jest to 

ludność rasy czarnej o smukłej budowie ciała 

i wysokim wzroście.   
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Zadanie 20. (1 p.) 

Oceń poprawność poniższych zdań. Przy każdym z nich wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli fałszywe.   

A. Ziemia wiruje wokół własnej osi z zachodu na wschód.  …… 

B. Zwrotnik Koziorożca znajduje się na półkuli południowej.  ….... 

C. Ze wszystkich planet Układu Słonecznego Merkury posiada najmniejszy księżyc.  …… 

 

Zadanie 21. (2 p.) 

Kasia wykonała prosty eksperyment. Stojąc w słabo oświetlonym pomieszczeniu przed 

lustrem, obserwowała swoje. Następnie zapaliła światło, odczekała 3 sekundy i ponownie 

przyglądała się swoim oczom. Zdjęcia przedstawiają wygląd oka w zależności od ilości 

docierającego światła. 

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2  

 

A. Oko reagujące na bardzo duże ilości docierającego do niego światła zostało 

przedstawione na zdjęciu nr …………….. 

B. Element oka oznaczony literą C to ……………………………………….. 

C. Element oka zaznaczony literą B na zdjęciu nr 2 jest na poniższym schemacie 

przekroju oka oznaczony cyfrą ….............. 

B 

A 

C 

Schemat przekroju oka       
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Zadanie 22. (1 p.) 

Kwaśne opady atmosferyczne to jeden ze skutków globalnego zanieczyszczenia środowiska. 

W Polsce mogliśmy go obserwować np. w Górach Izerskich. Uszereguj w odpowiedniej 

kolejności etapy opisujące ten proces. 

 

A. Występowanie kwaśnych opadów w Górach Izerskich. 

B. Unoszenie się i przenoszenie spalin przez wiejące wiatry. 

C. Reakcje chemiczne, zachodzące w atmosferze, między wodą i wyprodukowanymi 

gazami. Powstawanie kwasów o słabym stężeniu. 

D. Spalanie węgla w czeskich elektrowniach. 

E. Usychanie lasów na zachodnich stokach Gór Izerskich. 

 

 

  

 

Zadanie 23. (1 p.) 

Kasia złamała nogę. Jej mama, chcąc wspomóc rekonwalescencję córki (proces powrotu do 

zdrowia), podawała jej mleczną zupę, jogurt naturalny, twaróg. Kasia zauważyła, że mama 

dodatkowo dodaje do tego jedzenia łyżeczkę jakiegoś płynu. Gdy zapytała co to jest, mama 

tajemniczo odpowiedziała: „Jest to coś, co pozwoli zwiększyć wchłanianie składników, 

szczególnie potrzebnych w Twojej rekonwalescencji.”.  

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 

Substancja dodawana przez mamę do jedzenia Kasi to 

 

A woda 

ponieważ 

1 
ułatwia wchłanianie witaminy D zawartej w spożywanych 

produktach. 

B oliwa 2 
ułatwia wchłanianie witaminy A zawartej w spożywanych 

produktach. 

 

Zadanie 24. (1 p.) 

Rysunek przedstawia jaskinię krasową. Podaj nazwy zaznaczonych struktur naciekowych. 

 

 

 

 

 

A……………….…… 

 

 

 

B……………………. 
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Zadanie 25. (1 p.) 

Na kole przyrodniczym uczniowie obserwowali powolny proces opadania gumowej kulki 

w wąskiej, długiej menzurce napełnionej wodą. Wykonali rysunek i zaznaczyli najważniejsze 

siły działające na tę kulkę podczas opadania (rysunek). Podaj nazwy tych sił, wybierając 

odpowiednie określenia z niżej podanych. 

siła ciężkości, siła magnetyczna, siła sprężystości, 

siła elektrostatyczna, siła wyporu, siła spójności 

 

 

Zadanie 26. (1 p.) 

Substancje w różnych temperaturach mogą zmieniać stan skupienia. Przeanalizuj dane 

znajdujące się w tabeli, a następnie wykonaj polecenie.  

substancja temperatura topnienia/krzepnięcia temperatura wrzenia 

Woda 0
o
C 100

o
C 

Rtęć - 39
o
C 357

o
C 

Alkohol etylowy - 114
o
C 78

o
C 

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1. albo 2.   

Wybierając się na przełomie lipca i sierpnia na Antarktydę, najlepiej będzie, jeśli naukowcy 

zabiorą ze sobą termometr wypełniony  

 

A. wodą 

ponieważ substancja znajdująca się 

w takim termometrze 

1. nie skrzepnie. 

B. rtęcią 

2. nie zmieni objętości. 
C. alkoholem etylowym 
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Zadanie 27. (1 p.) 

Poniżej podano przykłady różnych gatunków zwierząt. Wybierz i podkreśl trzy nazwy 

zwierząt zmiennocieplnych. 

padalec zwyczajny, sikora modra, jeż europejski, 

ślimak winniczek, pstrąg potokowy, łoś europejski 

 

 

Zadanie 28. (1 p.) 

Uczniowie do trzech szklanek wlali wodę z kranu. Do szklanki I nie wsypali soli, 

do szklanki II  wsypali 3 łyżeczki soli, a do III – 7 łyżeczek. Następnie do każdego naczynia 

wkładali po kolei to samo surowe jajko. Jajko zmieniało położenie, tak jak pokazano na 

rysunku. 

 

 

 

 

 

          I II III 

 

Uzupełnij tekst dotyczący wyjaśnienia tego doświadczenia. Wybierz i skorzystaj z podanych 

określeń używając ich w odpowiedniej formie.  

 

mniejsza, większa, taka sama, zmniejszać, zwiększać 

 

Jajko znajdujące się w szklance I miało ………………….. gęstość od gęstości wody, dlatego 

zatonęło. Dosypując coraz więcej soli uczniowie ……………………… gęstość roztworu 

solanki. Jajko wyniesione zostanie na powierzchnię, gdy jego gęstość będzie 

…………………………… od gęstości solanki.  

 

Zadanie 29. (2 p.)  

Siatkę geograficzną tworzy układ krzyżujących się ze sobą południków i równoleżników. 

Przeanalizuj zdania i zdecyduj, które opisują cechy południków, a które równoleżników. 

Wstaw znak X w odpowiednie miejsce tabeli.  

 

cechy południki równoleżniki 

A. Są jednakowej długości.   

B. Mają kształt okręgów.   

C. Za ich pomocą określa się szerokość geograficzną.   

D. Łączą się na biegunach.   
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Zadanie 30. (2 p.). 

Formy dorosłe owadów są przystosowane do życia w różnych środowiskach. Ich odnóża 

uległy różnym modyfikacjom. Przyporządkuj podane nazwy odnóży oraz nazwy gatunkowe 

owadów do odpowiedniego odnóża pokazanego na rysunku.  

 

Odnóża: skoczne, chwytne, pływne, grzebne 

Owady: turkuć podjadek, modliszka zwyczajna, pływak żółtobrzeżek, pasikonik zielony 

 

Odnóże 

owada 

  
 

 
Nazwa 

odnóża 

    

Gatunek 

owada 

    

 

Zadanie 31. (1 p.)  

Rysunek przedstawia zależności pokarmowe występujące w lesie. Przeanalizuj go i wypisz 

trzy organizmy, które są konsumentami IV rzędu.  

 

 
 

 

Konsumentami IV rzędu są: …………………………………………………………………. 
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Zadanie 32. (1 p.) 

Uczniowie chcieli zaobserwować jeden z podstawowych procesów życiowych, 

występujących w przyrodzie przede wszystkim u roślin. W tym celu przygotowali zestaw 

(rysunek), który umieścili na parapecie okiennym. Panowała tam temperatura 25ºC i świeciło 

dość intensywne światło. Doświadczenie prowadzili w maju w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Przeanalizuj rysunek oraz treść zadania i odpowiedz na pytania. 

 
 

A. Jaki proces najintensywniej przeprowadzały rośliny w opisanych warunkach? 

……………………………………….. 

B. Jaki gaz powstał w tym procesie i gromadził się w górnej części probówki?  

…………………………………………. 

 

Zadanie 33. (2 p.) 

Nazwij substancje chemiczne kryjące się pod literami A, B, C, D. Opisy dotyczą substancji 

występujących w temperaturze 20ºC. 

 

A. Pierwiastek, gaz bezbarwny, bezzapachowy i podtrzymujący palenie. 

B. Gaz, w jego skład wchodzi węgiel oraz pierwiastek opisany w podpunkcie A. Jest 

bezbarwny, bezwonny, już w niewielkich stężeniach może powodować śmierć 

człowieka. 

C. Niemetal, pierwiastek, ciało stałe o żółtym kolorze, powszechnie wykorzystywany do 

produkcji zapałek.   

D. Pierwiastek, który stanowi 78% składu powietrza atmosferycznego Ziemi. 

 

Wpisz nazwy odkrytych substancji. 

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

C- …………………………          D - ………………………… 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


