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…………………………. 

kod pracy ucznia 

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

     pieczątka nagłówkowa szkoły 

 
 

KONKURS Z PRZYRODY 

DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP SZKOLNY 

 

Drogi uczniu!                     

Miło nam, że zdecydowałeś się sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności                                          

w Podkarpackim Konkursie Przyrodniczym. Przed Tobą zestaw pytań, którego tematem 

przewodnim  jest: ”Człowiek i jego środowisko”. Pamiętaj, że udział  w Konkursie powinien 

być dla Ciebie radosną przygodą, a nie stresującym egzaminem.  

 

Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo 

odpowiedzieć na wszystkie pytania: 

 

 

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test zawiera 

20 stron i 36 zadań, ewentualny brak zgłoś Komisji 

Konkursowej. 

2. Rozwiązania wpisuj długopisem bądź piórem. 

3. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź 

zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść 

wybranej odpowiedzi.  

4. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem         

i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. 

5. W zadaniach otwartych odpowiedź zapisz czytelnie  

i starannie w wyznaczonym miejscu (skróty wyrazów nie 

będą oceniane!). Pomyłki przekreślaj. Nie używaj 

korektora. 

6. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę 

punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.   

7. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenianiu. 

 

 

 

 

                                                Życzymy  powodzenia !                               

 

 

 

Czas pracy : 

60 minut 

 

 

 

Liczba punktów   

do uzyskania: 

113        
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Zadanie 1. [ 0 – 4 ] 

 

Ziemia w naszym codziennym wyobrażeniu to jak na razie jedyna planeta we Wszechświecie, 

o której wiemy, że istnieje na niej życie. Sami jesteśmy jego częścią. Nauki o Ziemi najczęściej 

wyróżniają cztery główne sfery Ziem (chociaż są badacze, którzy uważają, że powinno być ich 

pięć lub nawet sześć, ale tym nie zajmujemy się teraz). Są to: atmosfera, litosfera, hydrosfera 

i biosfera.  

 Przyporządkuj podane poniżej składniki środowiska przyrodniczego do odpowiedniej sfery 

Ziemi.   

      

składniki środowiska: lodowiec, łoś, dwutlenek węgla, góra, ropa naftowa, azot, morze, 

koniczyna 
  

Sfery Ziemi: 

 

1. atmosfera ......................................................................................................................... 

2. litosfera   .......................................................................................................................... 

3. hydrosfera ........................................................................................................................ 

4. biosfera ............................................................................................................................ 

 

 

Zadanie 2. [ 0 – 1 ] 
 

Litosfera, która  stanowi zewnętrzną, sztywną powłokę Ziemi, obejmuje: 

 

A. skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego 

B. płaszcz Ziemi 

C. górną część płaszcza Ziemi 

D. jądro Ziemi 
 

Zadanie 3. [ 0 – 1 ] 

 

Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Każdy w pełni rozwinięty ekosystem 

składa się z dwóch elementów: biocenozy i biotopu. Wyjaśnij, co to jest biocenoza. 

 

Biocenoza to............................................. 

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

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

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

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

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

................................................................ 
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Zadanie 4. [ 0 – 5] 

 

Dopasuj w poniższej tabeli nazwę ekosystemu do jego charakterystyki, wybierając ich nazwę 

spośród niżej podanych. 

 

Ekosystemy: jezioro, łąka, sad, rzeka, pole uprawne 

L.p. Ekosystem Charakterystyka 

1. 
 naturalne zagłębienie na powierzchni ziemi wypełnione wodą, nie 

mającą bezpośredniego, szerszego połączeni z morzem. 

2.  obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany 

lub obsadzony jedną rośliną, np. żytem, kukurydzą, ziemniakami.  

3. 
 teren pokryty zwartą roślinnością w skład której  wchodzą trawy i 

różne gatunki kwiatów.  Jest miejscem  gniazdowania  i żerowania 

ptaków oraz  małych ssaków.   

4.  naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez 

erozję rzeczną korycie. 

5.  obszar użytkowany rolniczo, na którym rosną drzewa owocowe.  

 

Zadanie 5. [ 0 – 6 ] 

 

W otaczającym nas środowisku możemy wyróżnić składniki ożywione i nieożywione, powstałe 

zarówno w sposób naturalny, jak i w wyniku działalności człowieka. Są one ściśle ze sobą 

powiązane w jednolitą, będącą w ciągłym ruchu i oddziaływującą na siebie całość.  

 

A. Przyporządkuj poszczególne składniki środowiska do podanych zbiorów X, Y i Z. 

 

składniki środowiska: jaskinia, porosty, woda, drogi, wilk, zakłady przemysłowe, protisty, 

pole magnetyczne Ziemi, mosty 

 

X – zbiór składników ożywionych: 

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

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

Y - zbiór składników nieożywionych: 

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

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

Z - zbiór wytworów pracy człowieka:  

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

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

 

B. Z wymienionych składników środowiska z pkt. A. wybierz ten, który jest niezbędny do  życia 

człowieka. 

 

Odpowiedź:.................................................................................................................................. 
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Zadanie 6. [ 0 – 6 ] 

 

Powietrze jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego, warunkuje 

bowiem życie na Ziemi. Powietrze to mieszanina gazów, która wypełnia wszystkie miejsca 

wokół nas. 

Uzupełnij prawidłowo schemat tak, aby odpowiedzieć na pytanie: Do czego jest potrzebne 

powietrze organizmom żywym? 

 

                                      A.    B.    

  

potrzebny jest do      

 

 

 

              C.         D. 

 

dzięki niemu organizm otrzymuje    potrzebną do 

 

 

 

 
  

 

Zadanie 7. [ 0 – 5] 

 

Każdy organizm ma swoje miejsce występowania na Ziemi, na które działają korzystne lub 

niekorzystne czynniki środowiska. Przyporządkuj poniższe organizmy do najbardziej 

właściwego dla nich środowiska życia w naszym kraju. 

  

Organizmy: kąkol, daniel, turzyca pospolita, żyto, rogatek, rurecznik, buk zwyczajny, 

owocówka jabłkóweczka, knieć błotna, orzech włoski 

 

Ekosystemy: 

 

1. Las..................................................................................................................................... 

2. Pole uprawne.................................................................................................................... 

3. Łąka................................................................................................................................... 

4. Sad..................................................................................................................................... 

5. Rzeka................................................................................................................................. 

 

Składnikiem 

powietrza jest azot, 

dwutlenek węgla  i ...              

1.....................................

2.....................................

3.....................................

4.....................................

5..................................... 
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Zadanie 8. [ 0 – 2] 

 

Wzrost, rozwój organizmów oraz cechy charakterystyczne ich budowy zewnętrznej 

są uzależnione od wielu czynników środowiska, w którym one żyją (temperatury, wiatru, 

nasłonecznienia itp.). Do zmiennych warunków na lądzie, szczególnie w klimacie 

umiarkowanym, organizmy przystosowały się w różny sposób. Przy podanych w tabeli  

organizmach, wpisz dwa przykłady ich zmian w  zachowaniu lub w wyglądzie  w okresie 

jesienno - zimowym. 

  

 

L.p. 

 

Przedstawiciel Zmiany w okresie jesienno - zimowym 

1. 
niedźwiedź 

brunatny 

 

1.……………………………………………………………… 

………………………………………………………...……... 

2……………………………………………………………… 

………………………………………………………..……… 

2. 
kosaciec żółty 

(irys) 

 

1……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..… 

2……………………………………………………………… 

………………………………………………………..……… 

 

 

Zadanie 9. [ 0 – 4 ] 

 

Odżywianie się jest jedną z niezbędnych czynności życiowych, ponieważ dzięki niemu 

organizmy pozyskują materiał budulcowy oraz energię. Uzupełnij poniższy schemat - Sposoby 

odżywiania organizmów, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy podanych poniżej 

organizmów pod względem ich sposób odżywiania. 

 

Organizmy: jarzębina pospolita, ryjówka, pijawka, daniel, turzyca pospolita, pchła, wstężyk 

austriacki, myszołów zwyczajny 

 

 

Sposoby odżywiania organizmów 

 

 

organizmy samożywne             organizmy cudzożywne 

 

 

    organizmy 

fotosyntetyzujące       roślinożercy                  drapieżniki                     pasożyty 

 

 

1..............................  1............................       1........................... 1............................... 

 

2...............................              2..............................     2............................     2.............................. 
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Zadanie 10. [ 0 – 2 ] 

 

Formy ukształtowania powierzchni Ziem, zwane też formami ukształtowania terenu Ziemi, 

zależą od wysokości bezwzględnej (wysokości nad poziomem morza), natomiast formy terenu 

od wysokości względnej (od przyjętego w danym miejscu poziomu). Połącz w pary podane 

poniżej nazwy form terenu z odpowiadającym im opisem: 

 

Formy terenu: 

A. pagórek 

B. przełęcz 

C. kotlina 

D. równina 

 

    Opisy: 

 

1. płaski rozległy teren o minimalnych różnicach wysokości względnej 

2. wzniesienie terenu o wysokości względnej do 50 metrów 

3. obniżenie terenu otoczone niemal ze wszystkich stron wzniesieniami 

4. obniżenie terenu pomiędzy dwoma szczytami górskimi 

 

A B C D 

    

 

Zadanie 11. [ 0 – 1 ] 

 Formy terenu możemy przedstawiać za pomocą rysunku poziomicowego. Przyporządkuj do 

poniższego rysunku poziomicowego, na którym wartość poziomic wzrasta do środka 

(środkowych kręgów), odpowiedni rysunek formy terenu. 

 

                                                       

Rysunek poziomicowy 

 

 

A. 

 

B.  

 

C. 

 

D. 

 

Rysunki form terenu 

 

 

odpowiedź.................................................................................................................................... 
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Zadanie 12. [ 0 – 5 ] 

 

Aby sprawnie poruszać się w terenie ważna jest znajomość kierunków geograficznych.                         

Najczęściej używamy do tego celu kompasu. Aby poprawnie skorzystać z tego przyrządu należy 

wykonać w odpowiedniej kolejności czynności, które przedstawione zostały w poniżej tabelce. Ustal 

ich poprawną kolejność, wpisując w wolne kratki tabeli cyfry od 1 do 9. 

 

 

 Zasady posługiwania się kompasem Kolejność wykonywanych 

czynności 

A.  

Poczekaj chwilę, aż igła magnetyczna przestanie się ruszać 

i wskaże kierunek północny - (igła zamalowana na 

niebiesko ). 

 

B.  Odczytaj z tarczy kompasu pozostałe kierunki.  

C.  Zaznacz wyznaczone kierunki na podłożu.  

D.  Zaznacz swoje miejsce obserwacji.  

E.  Zablokuj igłę magnetyczną.  

F.  
Ułóż kompas w pozycji poziomej ( równoległej do 

powierzchni Ziemi). 

 

G.  

Obróć kompas w taki sposób, aby niebieski koniec igły 

magnetycznej kompasu pokrył się z kierunkiem 

północnym oznaczonym na tarczy kompasu.  

 

H.  Zwolnij blokadę igły magnetycznej.  

I.  

Sprawdź, czy w pobliżu nie ma magnesów ani metalowych 

przedmiotów, które mogłyby zakłócić działaniu kompasu. 

Jeśli są wyszukaj właściwe miejsce obserwacji. 

 

 

       

 

 

Zadanie 13. [ 0 – 8 ] 

 

Podczas wypraw bardzo często przydaje się znajomość map czy planów, które ułatwiają nam 

poruszanie się i poznanie  bliższej i dalszej okolicy. Korzystając z poniższego fragmentu mapy 

i jej legendy  wykonaj następujące polecenia. 

 

1. Podaj trzy różne przykłady składników legendy mapy. 

 

a................................................................................................................................... 

b....................................................................................................................................... 

c.................................................................................................................................... 

2. Posługując się legendą mapy, podaj nazwę dwóch miejscowości, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 100 000 tysięcy mieszkańców, ale jest większa niż 50 000 

tysięcy mieszkańców. 

 

odpowiedź............................................................................................................................. 

 

3. W którym kierunku geograficznym pojedziesz z Jeleniej Góry, by dojechać 

do Wałbrzycha? 

 

odpowiedź............................................................................................................................. 
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4. Na jakiej wysokości bezwzględnej leży miejscowość Świdnica? 

 

odpowiedź............................................................................................................................. 

 

5. Podaj dwa przykłady różnych znaków liniowych i punktowych zawartych                         

w legendzie mapy. 

 

znaki punktowe ................................................................................................................... 

znaki liniowe ........................................................................................................................ 

 

6. Zamień  skalę liczbową mapy na skalę mianowaną (wynik podaj w cm, m i w km). 

skala mianowana................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 
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Zadanie 14. [ 0 – 2 ] 

 

Jednym z najbardziej interesujących i najlepszych sposobów poznawania przyrody 

są obserwacje żywych organizmów i zjawisk przyrodniczych. W oparciu o poniższe rysunki, 

podaj cechy, na podstawie których można dokonać identyfikacji gatunków  poszczególnych  

roślin okrytonasiennych. 

A B 

            
         

Nazwa cechy: 

 

Nazwa cechy: 

 

 

C D 
  

 

     

 
Nazwa cechy: 

 

Nazwa cechy: 

 

 

 

Zadanie 15. [ 0 - 2 ]  

 

Trawy to rośliny  wszędobylskie, mało wymagające, których najwięcej jest na łące. Rozpoznaj 

trawy przedstawione na poniższych ilustracjach i wpisz pod nimi poprawną nazwę gatunkową 

wybraną z ramki. 

wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa 

 

A B C 
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Zadanie 16. [ 0 - 1 ]  

 

W uprawie roślin użytkowych człowieka, pojawiają się rośliny niepożądane, które 

powszechnie nazywane są chwastami. Rośliny te powodują obniżenie plonów roślin 

uprawnych. Niekorzystny wpływ chwastów na rośliny uprawne ujawnia się głównie                        

w początkach rozwoju wegetacji, gdy chwasty konkurują z nimi o: 

 

A. światło, wodę, tlen 

B. sole mineralne, wodę, światło, miejsce do życia 

C. glebę, o inne rośliny, cień 

D. wodę, glebę, cień  

 

Zadanie 17. [ 0 - 1 ]  

 

W którym zestawie podano zwierzęta, które zakładają gniazda na łące: 

 

A. sarna, skowronek, lis 

B. dzik, badylarka, pliszka żółta 

C. kuropatwa, zając szarak, gronostaj 

D. pliszka żółta, skowronek, kret 

 

 

Zadanie 18. [ 0 - 4 ]  

 

W uprawie roślin wiele zwierząt jest sprzymierzeńcem człowieka w walce ze szkodnikami 

niszczącymi jego uprawy. Przyporządkuj wymienione niżej zwierzęta pod względem 

pożyteczności lub szkodliwości z punktu widzenia upraw człowieka, wpisując ich nazwy do 

odpowiednich rubryk w poniższej tabeli.  

 

Zwierzęta: bażant, mszyca, sikorka, myszołów, kret, nornica, , biedronka, pomrów  

 

Zwierzęta 

Pożyteczne Szkodliwe (szkodniki) 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 19. [ 0 - 1 ]  

 

W którym zestawie przedstawiono rośliny zapylane przez pszczoły: 

 

A. malina, bez czarny, lipa drobnolistna  

B. buk pospolity, sosna zwyczajna, koniczyna łąkowa 

C. tymotka łąkowa, kukurydza, pałka wodna 

D. grzybień biały, pszenica, zimowit jesienny 
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Zadanie 20. [ 0 – 1 ] 

 

Ludzie od tysięcy lat spoglądali w niebo, uważnie je obserwowali i na tej podstawie usiłowali 

przewidzieć pogodę. W przewidywaniu pogody przydatne są obserwacje dotyczące zmiany 

temperatury powietrza, ciśnienia, wilgotności, prędkości wiatru, a także obserwacje: 

 

A. chmur, kwiatów niektórych roślin, dolegliwości reumatycznych u człowieka 

B. zachowania zwierząt, wschodów i zachodów słońca, os, które częściej atakują ludzi 

C. wschodów i zachodów słońca, chmur, opadania liści z drzew 

D. zachowania zwierząt, a w szczególności ptaków, wschodów i zachodów słońca, roślin, 

których kwiaty szybko przekwitają 

 

Zadanie 21. [ 0 – 6 ] 

 

Obserwacje atmosfery prowadzone są w placówkach pomiarowych (stacje meteorologiczne), 

za pomocą zestandaryzowanych przyrządów, które umieszcza się w ogródku 

meteorologicznym. Do zbierania danych wykorzystuje się też samoloty, rakiety, balony 

meteorologiczne, satelity meteorologiczne i radary meteorologiczne. 

 

A. W Polsce pomiarami i obserwacjami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz 

opracowaniem prognoz pogody zajmuje się IMGW. Rozwiń skrót: 

 

odpowiedź ................................................................................................................................. 

  

B. Zdjęcie nr 1 przedstawia wyposażenie klatki meteorologicznej zawierającej zestaw 

przyrządów  niezbędnych do wykonywania pomiarów meteorologicznych, a zdjęcie nr 2 

przedstawia w powiększeniu jeden z przyrządów zamieszczonych w tej klatce 

meteorologicznej. Podaj nazwę i zastosowanie tego przyrządu meteorologicznego. 
 

  
            

                           zdjęcie nr 1                                                                              zdjęcie nr 2         
 

Nazwa przyrządu........................................................................................................................ 

Zastosowanie ...............................................................................................................................  

 

C. Na jakiej wysokości nad powierzchnią ziemi są umieszczone przyrządy znajdujące się       

w klatce meteorologicznej ? 

 

odpowiedź ................................................................................................................................... 
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D.  W którym kierunku geograficznym otwierane są drzwi klatki meteorologicznej i dlaczego ? 

 

1. Drzwi klatki meteorologicznej otwierają się  .......................................................................... 

 

2.Wyjaśnienie............................................................................................................................... 

 

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

 

Zadanie 22. [ 0 – 3 ] 

 

Woda jest niezbędna do życia. Często zmienia swój stan (np. z cieczy zamienia się w parę), co 

ułatwia jej dotarcie do różnych miejsc na Ziemi. Proces zamiany wody w parę wodną 

nazywamy parowaniem. Przy każdej podanej niżej sytuacji wskaż przyczynę, od której zależy 

szybkość parowania wody. 

 

1. Mokra bielizna powieszona na wietrze wysycha  szybciej niż przy bezwietrznej 

pogodzie. 

odpowiedź ................................................................................................................. 

2. Strój po kąpieli w basenie na otwartym powietrzu szybciej schnie na słońcu niż                

w cieniu. 

odpowiedź ................................................................................................................. 

3. Taka sama ilość wody wyparuje szybciej z  talerzyka niż woda ze szklanki. 

odpowiedź ................................................................................................................. 

 

Zadanie 23. [ 0 – 3] 

 

Dopasuj nazwę substancji  do produktów spożywczych przez człowieka lub używanych przez 

niego przedmiotach  zamieszczonych na poniższych zdjęciach. 

  

nazwa substancji : celuloza, cukry (fruktoza), chlorek sodu,  kwas cytrynowy, kwas 

mlekowy,  skrobia (węglowodan)  

 

 

A.                           B.                          C.                           D.                          E.                      F. 
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Zadanie 24. [ 0 – 2 ] 

 

Określ, które procesy są zjawiskami fizycznymi, a które reakcjami chemicznymi w poniżej 

przedstawionych przykładach. 

1. kwaśnienie mleka  - ..............................................................................................................  

2. spalanie benzyny - ................................................................................................................ 

3. powstanie mgły - .................................................................................................................. 

4. pieczenie ciasta - .................................................................................................................. 

 

Zadanie 25.  [ 0 – 3 ] 

 

Przyporządkuj wykorzystywane przez człowieka metale lub stopy metali (oznaczone literami) 

do ich zastosowań (oznaczonych liczbami).  

 

 Metale i stopy metali:  

A. żelazo    

B.  mosiądz  

C.  srebro  

D.  złoto  

E.  glin 

 

Zastosowania metali i ich stopów  

1. jego stopy, z miedzią, magnezem i manganem, znajdują bardzo szerokie zastosowanie 

m.in. do produkcji części statków kosmicznych, samolotów, samochodów i naczyń 

kuchennych. 

2. ze stali, której jest składnikiem, produkuje się dźwigi, elementy maszyn, a kiedyś  

wykonywało się również i mosty. 

3. używane jest, ze względu na swoje wysokie przewodnictwo elektryczne, w złączach 

USB.  

4. wykorzystywane było i jest nadal, chociaż już coraz rzadziej, m.in. do produkcji luster. 

5. jest wykorzystywany do produkcji polskich monet o nominałach 1,2 i 5 groszy. 

 

 

A B C D E 
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Zadanie 26. [ 0 – 3 ] 

 
 W życiu codziennym często spotykamy się z procesem gotowania wody w czajniku 

elektrycznym. Po pewnym czasie  na jego dnie lub na grzałce osadza się kamień, zwany 

kamieniem kotłowym. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące kamienia kotłowego. 
                                       

A. Głównymi składnikami kamienia kotłowego są...................................................................... 

 

i .....................................................................................................................................................  

 

B. Substancje te utrudniają przepływ............................................................................................ 

 

 od grzałki do................................................................................................................................. 

 

C. Obecność kamienia kotłowego na grzałce powoduje .............................................................. 
         

czas gotowania, a zatem ................................................................ zużycie energii elektrycznej. 

      

 

Zadanie 27. [ 0 – 3 ] 

 

Zanieczyszczenia atmosfery, oprócz schorzeń ludzi, zwierząt i szkodliwego wpływu na uprawy 

i drzewostan powodują m.in. korozję metali oraz zwiększone zużycie maszyn i urządzeń. 

Ze względu na ogromne straty, jakie ponosi gospodarka wskutek korozji, opracowano wiele 

metod zapobiegania a przynajmniej hamowania tego niepożądanego zjawiska. Poniżej          

w ramkach przedstawiono kilka metod ochrony antykorozyjnej. 

 

A. Skreśl  nieskuteczne sposoby ochrony antykorozyjnej.  

 

            

   

           

      

 

  

 

 

B. Jakie czynniki powodują korozję metali? 

Korozję metali powodują:  

 

1. ................................................................................................................................................. 

2 .................................................................................................................................................. 

czyścić przez kąpanie  w 

kwaśnych roztworach  

przemyć wodą                               

z detergentem 

nakładać warstwę 

innego metalu np. 

chromu 

zastosować malowanie, lakierowanie, 

smołowanie farbowanie 

zastosować emalie 

szkliste  
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Zadanie 28. [ 0 – 6] 

 

Przeczytaj uważnie poniższe zdania i zdecyduj, czy są one prawdziwe czy fałszywe. Udziel 

odpowiedzi wstawiając znak X w odpowiednim miejscu. 

 

1. Powietrze, które jest niezbędne do życia roślinom, zwierzętom i ludziom jest 

bezbarwne, bez smaku, ściśliwe, ma swoją masę, bierze udział w przekazywaniu 

dźwięków i umożliwia spalanie. 

    Prawda    Fałsz 

2. Wraz ze zmianą pogody zmienia się ciśnienie, co ma wpływ na samopoczucie ludzi. 

Reakcją na zmiany ciśnienia są bóle głowy, bóle reumatyczne, nadmierna pobudliwość 

nerwowa.   

             Prawda    Fałsz 

 

3. W zimie ośnieżone chodniki posypuje się piaskiem z solą, ponieważ sól obniża 

temperaturę topnienia lodu. W wyniku tego śnieg topi się w temperaturze niższej od 

zera. 

  Prawda    Fałsz 

4. Po kąpieli jest nam zimno, ponieważ  kropelki wody znajdujące na naszym ciele 

parują, pochłaniając ciepło z naszego organizmu. 

  Prawda    Fałsz 

 

5. W czasie gotowania wody w czajniku wylewa się woda, ponieważ zwiększa swoją 

objętość. 

  Prawda    Fałsz 

 

6. Przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie na powierzchni gruntu, na roślinach, 

dachach domów pojawia sie rosa, ponieważ w tych miejscach temperatura jest wyższa 

od powietrza. 

  Prawda    Fałsz 
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Zadanie 29. [ 0 – 5 ] 

 

Aby poprawić żyzność gleby człowiek prowadzi różne zabiegi w celu zwiększenia zawartości                     

soli mineralnych w glebie. Stosuje nawożenie sztuczne lub naturalne (nawóz zielony, obornik, 

kompost).Dodatkowo wysiewa po zbiorach rośliny wzbogacające glebę w składniki 

pokarmowe np. łubin, wykę, seradelę. Poniżej przedstawiono zdjęcie korzenia łubinu żółtego             

z  charakterystycznymi brodawkami, w których występują symbiotyczne bakterie azotowe                        

z rodzaju Rhizobium. 

 
 

A.  Określ korzyści wynikające z tej formy współżycia dla: 

 

1. bakterii: 

 

odpowiedź.................................................................................................................................... 

 

2.  łubinu: 

 

odpowiedź.................................................................................................................................... 

 

B.  Ustal, kto jest "gospodarzem" a kto jest "lokatorem"? 

 

1. Gospodarzem jest ................................................................................................................... 

2. Lokatorem jest ........................................................................................................................ 

 

C. Wymień dwie korzyści z nawożenia zielonego, w którym wykorzystuje się łubin żółty: 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

Zadanie 30. [ 0 – 1 ] 

 

Znajdź błędną odpowiedź. Zagrożeniem dla gleby ze strony człowieka jest: 

 

A. działalność przemysłu, produkującego olbrzymie ilości trujących gazów i pyłów, które 

dostają się do gleby wraz z wodą opadową (metale ciężkie, tlenki siarki, azotu, 

związki fluoru, chloru itd.).  

B. transport samochodowy produkujący związki ołowiu i węglowodory, które są w wielu 

przypadkach związkami rakotwórczymi 

C. rolnictwo, w którym wciąż obserwuje się wzrost zużycia środków chemicznych 

ochrony roślin, nawozów sztucznych 

D. proces mechanicznego niszczenia powierzchni gleby, spowodowany przez czynniki 

naturalne (woda, wiatr, organizmy żywe) 
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Zadanie 31. [ 0 – 4 ] 

 

W przyrodzie i życiu codziennym rzadko spotykamy się z pojedynczymi substancjami 

chemicznymi. Najczęściej mamy do czynienia z kilkoma zmieszanymi ze sobą substancjami. 

Tak zmieszane ze sobą substancje nazywamy mieszaniną. 

 

A. W oparciu o przedstawione poniżej przykłady mieszanin rozpoznaj te, które są  

mieszaninami niejednorodnymi, a następnie wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsce. 

 

mieszaniny: ocet, dym, solanka, zaprawa murarska, benzyna, mgła, powietrze, piana z mydła, 

opiłki żelaza zmieszane z cukrem, stopy metali (brąz)   

mieszaniny niejednorodne .......................................................................................................... 

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

B. Jak nazywamy metodę rozdzielania składników mieszaniny przedstawionej na poniższej 

ilustracji? 

odpowiedź............................................................................................................. 

 

 

Zadanie 32. [ 0 – 3 ] 

 

Oceń prawdziwość przytoczonych stwierdzeń, jeśli są prawdziwe, to podkreśl słowo TAK,                   

a jeśli są fałszywe, to podkreśl słowo NIE.  
 

 

A. W miejskiej zabudowie wysokie budynki mają istotny wpływ na zmianę kierunku 

wiatru w najbliższej okolicy. 

 

 TAK   NIE  

 

B. Środowisko pracy rolnika jest kształtowane przez panujące warunki atmosferyczne, 

bardzo często niekorzystnie oddziałujące na jego pracę. 

 

 TAK   NIE 

  

C. Wypalanie traw  na łące poprawia jakość gleby, lecz ogień uśmierca wszystkie 

organizmy łąkowe, a pożar może rozprzestrzenić się na lasy i zabudowania, 

powodując wielkie szkody.  

 

TAK   NIE  
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Zadanie 33. [ 0 - 4 ] 

 

Wśród wyróżnionych wyrazów, skreśl niewłaściwe określenia, tak aby informacje dotyczące  

zjawiska dyfuzji były prawdziwe.  

 

 

1. Dyfuzja jest procesem samorzutnym / niesamorzutnym. 

2. Polega na rozprzestrzenianiu się cząsteczek jednej substancji w drugą na skutek 

uporządkowanego /bezwładnego ruchu cieplnego cząsteczek materii.  

3. Jest zjawiskiem występującym w każdym/ tylko w ciekłym  stanie skupienia materii. 

4. Najłatwiej  zachodzi w  cieczach / w gazach, gdzie mamy do czynienia z małą 

koncentracją cząsteczek.  

5. W ciałach stałych dyfuzja prawie nie zachodzi  / w ogóle nie zachodzi.  

6. Jego szybkość  wzrasta / maleje wraz ze wzrostem temperatury. 

7. Ze zjawiskiem dyfuzji lub jego efektem mamy / nie mamy do czynienia, gdy 

obserwujemy rozprzestrzenianie się w powietrzu trujących dymów z kominów fabryk 

i reagujące na zapachy zwierzęta. 

 

Zadanie 34. [ 0 - 2 ]  

 

W centrach miast zakłada się parki miejskie, które są namiastką lasu. Wypisz numery zdań, 

które poprawnie opisują funkcje parków. 

 

 

1. Typowymi roślinami w parku są drzewa m.in. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy                                     

i bezszypułkowy, kasztanowiec zwyczajny i klon zwyczajny. 

2. Rośliny zwiększają ilość tlenu w powietrzu, zmniejszają hałas, zanieczyszczenie 

powietrza. 

3. Poprawiają  samopoczucie, sprzyjają  pozbywaniu się zmęczenia fizycznego                                          

i psychicznego. 

4. W parku są wydzielone ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe dla samochodów. 

5. Rośliny  wpływają na obniżenie temperatury powietrza i zwiększenie lokalnej 

wilgotności powietrza. 

6. Na terenie parku mieszkańcy miasta mogą uprawiać owoce i warzywa. 

 

odpowiedź ....................................................................................................................... 
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Zadanie 35. [ 0 - 1 ]  

 

W Polsce jest dziesięć form ochrony przyrody. Jak nazywa się forma ochrony przyrody, której 

celem jest „ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 

kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza, skarpy,  siedliska przyrodnicze 

oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje 

oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”?  

 

A. Park Narodowy 

B. Pomnik Przyrody 

C. Użytek ekologiczny 

D. Park Krajobrazowy 

 

 

Zadanie 36. [ 0 - 2 ]  

 

Poniżej przedstawiono pięć przykładów działań człowieka, które oddziałują w negatywny lub 

w pozytywny sposób na środowisko. Do tabelki wpisz liczby, którymi oznaczono działania, 

mające charakter pozytywny.  

         

1. tworzenie „dzikich” wysypisk śmieci 

2. zagospodarowywanie hałd 

3. wypalanie łąk  i lasów  

4. likwidacja przestarzałych fabryk 

5. stosowanie nowoczesnych sposobów produkcji 

 

 

Pozytywne działania człowieka 
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


