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ZESTAW ZADAN KONKURSOWYCH Z PRZYRODY
DLA UCZNI6W SZKOI,Y PODSTAWOWEI

ROK SZKOLNY 20rs12076

ETAP SZKOLNY

Instrukcja dla ucznia

'1,. Zestaw konkursowy zawiera 20 zada(.
2. Przed rozpoczgciem ptaq sprawdi, czy zestaw zadari

jest kornpletny.
3. fe2eli zauwaizysz rsterki, zglo6 je Komisji Konkursowej.
4. Zad,aria czytaj uwa2nie i ze zrozumieniem.
5. Rozwi4zania zapisui dfugopisem lub pi6rem.

Rozwi4zania zapisane ol6wkiem nie bgdE oceniane.
5. W nawiasach obok numer6w zadan podano liczbg

punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.
7. Nie u2ywaj kalkulatora.
8. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Czas praaJ:
60 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 30
Do nastepnego etapu
zakwalifikujesz sig,
je2eli uzyskasz co

najmniej 27 punkt6w.
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Zadanie 1. (1 p.) 
 

Z podanych w ramce nazw produktów spożywczych wybierz i podkreśl wszystkie te, które 

zjadane codziennie, wpływają niekorzystnie na wzrost wagi ciała (powodują otyłość). 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. (2 p.) 
 

A. Ewa zjadła porcję chipsów, która zmieściła się w jej dłoni. Oblicz, jak długo musiałaby 

Ewa tańczyć, chcąc całkowicie „spalić” energię zawartą w całej paczce tych chipsów  

(w paczce jest 8 porcji mieszczących się w dłoni). Wynik swoich obliczeń zapisz w 

miejscu kropek, pod tabelą. 

 

 Czas potrzebny na spalenie porcji chipsów, która zmieści się w dłoni  

Szybki taniec 20 minut 

 

   Ewa, by spalić zjedzone chipsy, musiałaby tańczyć ……………………………………. . 

 

B. Podaj dwa argumenty skierowane do Ewy, które przekonają ją do zrezygnowania 

z jedzenia chipsów. 

1 …………………………………………………………………….………………………….. 

2 …………………………………………………………………………………..…………..… 

Zadanie 3. (1 p.) 
 

Uzupełnij zdanie, wskazując literę oznaczającą właściwy rysunek. Uzasadnij swój wybór. 

                        
http://uprawopis.w.interia.pl/2.jpg 

 

 

Prawidłowy sposób podlewania roślin pokazany jest na rysunku …………...., ponieważ 

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

 

bułka pszenna z wędliną i majonezem, batonik z orzechów bez czekolady, pączki z nadzieniem 

truskawkowym i lukrem, jabłka, suszone owoce, pestki dyni, serek z owocami, chleb razowy z 

szynką i sałatą, napój energetyczny, woda mineralna, słodzone i gazowane napoje 



Zadanie 4. (2 p.) 
 

A. Odległość w linii prostej pomiędzy dwoma punktami w terenie wynosi 16 km. Na 

planie jest to odcinek 4 cm. Narysuj podziałkę liniową tego planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 

 

6 centymetrów na tym planie to w rzeczywistości 

a) 24 km. 

b) 96 km. 

c) 20 km. 

d) 8 km. 
 

Zadanie 5. (1 p.) 
 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 

 

 
http://uprawopis.w.interia.pl/cebulki.gif 

 

Rysunek nie przedstawia  

a) byliny o pędzie w postaci cebuli. 

b) rośliny wieloletniej w różnych fazach rozwoju. 

c) byliny, której korzeń ma postać cebuli. 

d) rośliny wieloletniej, która jest byliną. 

 
 



Zadanie 6. (2 p.) 
 

A. Wybrane nazwy organizmów, tworzących przedstawione poniżej łańcuchy 

pokarmowe, wpisz do odpowiednich rubryk tabeli. 
 

 

 

Producenci Konsumenci IV rz. Reducenci 

 

 

 

 

 

  

 

B. Wpisz w okienko literę P, gdy informacja dotyczy producenta, literę K, gdy mówi o 

konsumencie i literę R,  gdy opisuje reducenta. 

 

Zawsze jest na początku łańcucha pokarmowego.  

Rozkłada martwą materię organiczną.  

Zawsze ma zdolność fotosyntezy.  

Może być roślinożercą lub mięsożercą.  

 

Zadanie 7. (1 p.) 
 

Podaj cztery cechy  charakterystyczne tylko dla drapieżnych ptaków takich, jak jastrzębie czy 

myszołowy. 

1. ………………………………………………. 

2. ……………………………………………….. 

3. ………………………………………………... 

4. ………………………………………………... 

 

Zadanie 8. (1 p.) 
 

Wpisz do tabeli odpowiednie informacje dotyczące procesu fotosyntezy. 

W jakich organach roślinnych zachodzi 

proces fotosyntezy? 

 

Co roślina produkuje w procesie 

fotosyntezy? 

 

Kiedy zachodzi proces fotosyntezy?  

  

 

 



Zadanie 9. (1 p.) 
 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 
 

Organizmy cudzożywne  to wszystkie 

a) grzyby, zwierzęta oraz liczne bakterie i pierwotniaki. 

b) organizmy, które posiadają chlorofil lub inne barwniki. 

c) rośliny, także te bez chlorofilu. 

d) bakterie i grzyby oraz niektóre zwierzęta. 

 

Zadanie 10. (2 p.) 
 

A. Uzupełnij zdanie. 
 

Pierwszy dzień lata to dzień   …………., przypada on  na …………………. .  
                                                      przesilenia/ równonocy                                         wpisz właściwą datę 

 

B. Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 
 

Długość dnia cały czas wzrasta w okresie od 

a. przesilenia zimowego do przesilenia letniego. 

b. przesilenia letniego do przesilenia zimowego. 

c. równonocy wiosennej do równonocy jesiennej. 

d. przesilenia zimowego do równonocy jesiennej. 
 

Zadanie 11. (4 p.) 
 

A. Wpisz w okienko literę P, gdy informacja dotycząca przedstawianego poniżej 

fragmentu mapy poziomicowej, jest prawdziwa, natomiast, gdy jest nieprawdziwa – 

wpisz literę F. 

 http://static.twojapogoda.pl 

 

Punkt A jest szczytem wzniesienia o wysokości dokładnie 170 m n.p.m. 

Szczyt A jest najwyższym punktem na tym fragmencie mapy. 

Punkt C leży dokładnie na wysokości 80 m n.p.m. 

 

B. Wskaż, rysując wyraźną strzałkę, kierunek rzeki widocznej na mapie. 

 

 



W zadaniu C.  zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 
 

C. Wysokość względna punktu A w stosunku do punktu C wynosi 
 

a) dokładnie 90 m. 

b) 90 metrów lub mniej. 

c) mniej niż 90 metrów ale więcej niż 80 metrów.   

d) więcej niż 90 metrów lecz mniej niż 100 metrów. 
 

D. W miejscu kropek wpisz właściwą nazwę formy terenu przedstawionej na pokazanym 

fragmencie mapy. 

                               ........................................................ 
                                         kotlina, dolina rzeczna, wąwóz, góry 

 

Zadanie 12. (1 p.) 
 

Zaznacz na konturze Polski, w odpowiednich miejscach, wszystkie informacje zawarte 

w prognozie pogody podanej poniżej.  

 

 

W Lublinie dzień będzie słoneczny i bezchmurny.  

W Krakowie zachmurzenie będzie częściowe, można spodziewać się przelotnych opadów 

deszczu. 

Nad morzem mogą wystąpić burze. 

W zachodniej części Polski, w godzinach porannych, wystąpią mgły. 

W górach będzie wiał wiatr południowo-zachodni. 



Zadanie 13. (1 p.) 
 

Wykreśl, z tekstu podanego pod rysunkiem, wszystkie zdania zawierające błędne 

informacje tak, by właściwie opisywał on pokazany fragment jeziora. 

 

 

Wszystkie rośliny pokazane na rysunku należą do tej samej strefy roślinności jeziora. 

Najwyższe rośliny rosnące w płytkiej wodzie, najczęściej blisko brzegu, to pałki wodne. Mają 

one charakterystyczny kwiatostan w postaci główki. Tworzą duże skupienia. Na rysunku 

widać także rośliny o całkowicie zanurzonych liściach, które mają sztywne łodygi. Liście 

pływające należą do roślin zakorzenionych w dnie.   

 

Zadanie 14. (1 p.) 
 

Stosując wyraźne strzałki i wskazane oznaczenia literowe, zaznacz na schemacie ryby 

elementy jej budowy. 

 

A - płetwa odbytowa 

B – narząd zmysłu występujący jedynie u ryb 

C – miejsce, gdzie znajdują się skrzela 

D – płetwa piersiowa 



Zadanie 15. (3 p.) 

Dobierz do każdego zdjęcia przedstawiającego zwierzę związane ze środowiskiem wodnym 

odpowiednie określenia i właściwe litery wpisz w miejscu kropek. 
 

    

           topik                                            nartnik                                     pijawka 

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

A. To jest owad. 

B. To jest bezkręgowiec. 

C. To jest pasożyt. 

D. To jest pajęczak. 

E. To jest kręgowiec. 

F. To jest pierścienica. 

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Podkreśl wyraźną kreską informacje, które dotyczą zaskrońca. 

 

http://img.sadistic.pl/pics/489cca8929aa.jpg 

Ten wąż może ugryźć. 

To jest wąż jadowity. 

Jego pokarmem mogą być żaby. 

Jest łagodny i można się mu przyglądać z bliska.  

Można go spotkać w wodzie. 

 



Zadanie 17. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 
 

Stonka ziemniaczana nie jest 

a) szkodnikiem roślin uprawnych, głównie ziemniaków. 

b) owadem, który czasami żeruje na pomidorach. 

c) chrząszczem zawleczonym do Europy. 

d) owadem występującym w dużych ilościach na polach zbóż. 
 

Zadanie 18. (2 p.) 

Schematy przedstawiają kolejne etapy procesu fizycznego.  

 

 

A. Wpisz w okienko literę P, gdy informacja jest prawdziwa. Jeżeli jest nieprawdziwa, 

wpisz literę F. 

 

Schematy przedstawiają model doświadczenia z substancjami gazowymi. 

Drobiny substancji przedstawionych na schematach ulegają wymieszaniu. 

Ten proces zachodzi podobnie także w ciałach stałych. 

 

B. Sytuacja pokazana na schematach może wystąpić, gdy 

a) czad* wydostaje się z pieca łazienkowego. 

b) z kanalizacji ścieki docierają do rzeki. 

c) woda mineralna zawiera dużo dwutlenku węgla. 

d) do jeziora wyrzucone zostaną resztki pokarmów. 

*trujący gaz, który czasami może powstać  w wyniku uszkodzenia piecyka do ogrzewania wody w łazience. 



Zadanie 19. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 
 

Metale to substancje 

a) zawsze występujące w postaci ciała stałego.  

b) dobrze przewodzące ciepło. 

c) mające zdolność do łatwej dyfuzji. 

d) w których drobiny są zawsze najmniejsze. 

Zadanie 20. (1 p.) 

Wpisz w okienko literę P, gdy informacja jest prawdziwa. Jeżeli jest nieprawdziwa, wpisz 

literę F. 

Lodowy sopel rozpuszcza się pod wpływem ogrzewania przez promienie słoneczne. 

Śnieg i lód topnieją wiosną. 

 

Woda parując zamienia się w gaz. 

 

Deszcz jest wynikiem skraplania się wody w atmosferze. 


