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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 36 zadań. 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 19 stron i 36 zadań, ewentualny brak zgłoś 

Komisji Konkursowej. 

2. Pisz czytelnie. Rozwiązania wpisuj długopisem bądź 

piórem. 

3. W zadaniach otwartych odpowiedź zapisz czytelnie  

i starannie w wyznaczonym miejscu (skróty wyrazów 

nie będą oceniane!). Pomyłki przekreślaj. Nie używaj 

korektora. 

4. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź 

zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej 

treść wybranej odpowiedzi.  

5. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem         

i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. 

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: 

110        
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Zadanie 1. [ 0 – 4 ]  
 

Do podanych poniżej zadań przyrodniczych oznaczonych literami, dobierz odpowiednie 

źródło wiedzy przyrodniczej oznaczonej cyframi. 
 

Zadania przyrodnicze 

A. Przygotowanie trasy i programu wycieczki. 

B. Wyjaśnienie pojęcia -  krasowienie. 

C. Zainteresowania tematyką kosmosu. 

D. Powierzchnie/ludność krajów Europy i Azji. 

E. Sąsiedzi Polski. 

F. Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących występujących na terenie Polski. 

G. Najdłuższe rzeki i najgłębsze jeziora świata. 

H. Kim był James Cook? 
 

Źródła wiedzy przyrodniczej 

1. Atlas grzybów 

2. Płyta CD (planety i gwiazdy) 

3. Atlas geograficzny 

4. Przewodnik 

5. Encyklopedia Powszechna PWN 

6. Tablice geograficzne 

7. Szkolny słownik geograficzny 

8. Rocznik statystyczny 
 

A B C D E F G H 

 

 
       

 

Zadanie 2. [ 0 – 4 ] 
 

Mikroskop to urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych 

gołym okiem.  

 

W oparciu o poniższy tekst opisujący zasady mikroskopowania, napisz jakie czynności źle 

wykonała Ania podczas mikroskopowania. 
 

Przed przystąpieniem  do mikroskopowania Ania sprawdziła, czy mikroskop jest wyposażony  we wszystkie 

elementy potrzebne do mikroskopowania. Ustawiła mikroskop na stole tak, aby stał prosto i można było 

wygodnie oglądać obraz spod mikroskopu. Przed rozpoczęciem mikroskopowania wyczyściła wszystkie części 

optyczne czystą ściereczką. Ustawiła obiektyw na powiększenie 10 x wybierając spośród trzech obiektywów (10x, 

40x i 60x). Patrząc w okular manewrowała stroną wypukłą lusterka tak, by uzyskać równomierne oświetlenie 

pola widzenia. Następnie umieściła preparat na stoliku przedmiotowym dokładnie pośrodku jego otworu                         

i patrząc w okular powoli kręciła śrubę mikrometryczną tak, aby obiektyw znalazł się możliwie najbliżej 

preparatu, a śrubę makrometryczną użyła do uzyskania ostrości obrazu. Oglądając preparat stwierdziła, że chce 

zobaczyć więcej szczegółów i zmieniła powiększenie obiektywu na 40 x za pomocą rewolweru, uważając, by  nie 

zgnieść szkiełka nakrywkowego przykrywającego obserwowany obiekt leżący na szkiełku podstawowym. Po 

skończonej obserwacji Ania wyjęła preparat spod dużego powiększenia, a następnie wyczyściła szkiełka  

i mikroskop, a obiektyw ustawiła na najmniejszym powiększeniu. 
 

odpowiedź 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 3. [ 0 – 1 ]  
 

Która postać skali mapy umożliwia najłatwiejsze obliczenie rzeczywistych odległości                                   

w terenie? 
 

A. skala liczbowa 

B. skala mianowana 

C. podziałka liniowa 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

Zadanie 4.  [ 0 – 1 ] 
 

W ciągu dnia kierunki geograficzne świata możemy wyznaczyć za pomocą Słońca kilkoma 

sposobami. Jednym ze sposobów jest wyznaczanie stron świata przy pomocy zegarka                                

i położenia Słońca w zależności od pory roku i godziny. 
 

Narysuj na poniższej tarczy zegara poprawne wyznaczanie kierunku północnego                                 

i południowego w słoneczny dzień lipca o godzinie 13:50 za pomocą wskazówek zegara                          

i Słońca.  

 

 

                                                
 

                   Tarcza zegara 
 

Zadanie 5. [ 0 – 3 ]  
 

Na rysunku oznaczono strzałkami i numerami odcinki drogi w terenie.  
 

Określ kierunki geograficzne używając skrótów angielskich  poszczególnych odcinków drogi 

wpisując je w tabeli.  

 

 
        2.          3.  

         1.      4.   

     

                                   5.       

                            6. 

              7.   

 
 

Numer 

drogi 

Kierunek 

geograficzny 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Zadanie 6. [ 0 – 4 ]  
 

Do podanych definicji (oznaczonych liczbami),wpisz poprawne pojęcia, które ich dotyczą. 

 

1. Obniżenie terenu otoczone prawie ze wszystkich stron wzniesieniami to:  

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

2. Przyrząd podobny do cyrkla  z dwoma igłami, służący do mierzenia odległości na 

mapach to: 

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

3. Proces polegający na rozpuszczaniu i wymywaniu skał węglanowych przez wody 

zawierające dwutlenek węgla, poszerzaniu szczelin i spękań w skale oraz wytrącaniu 

węglanów wapnia i osadzaniu ich na powierzchni skały w postaci nacieków nazywa 

się  

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

4. Piaszczyste wzniesienie o nieregularnych kształtach usypane przez wiatr to:             

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

 

Zadanie 7. [ 0 – 2 ] 
 

Romek ma do przejścia dziesięciometrowy odcinek drogi. Na całą drogę  potrzebował                   

15 kroków. Oblicz długość jednego kroku Romka (wynik  zaokrąglij do liczby całkowitej). 
 

obliczenia: ................................................................................................................................... 

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

odp. .............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 8. [ 0 – 4] 
 

Poniższe zdania dotyczą pozornej wędrówki Słońca nad widnokręgiem. Wśród wyróżnionych 

wyrazów, skreśl niewłaściwe określenia, tak aby informacje dotyczące  pozornej wędrówki 

Słońca nad widnokręgiem były prawdziwe. 
 

1. Rano słońce ukazuje się na horyzoncie po wschodniej / zachodniej stronie nieba. 

2. Tylko jeden /dwa raz (-y) w roku wschód Słońca dokładnie wskazuje kierunek 

wschodni widnokręgu, a zachód Słońca - kierunek zachodni.  

3. Najwyższe położenie na niebie na półkuli północnej Słońce osiąga 21 marca / 22 

czerwca , a najniższe położenie na niebie Słońce osiąga 23 września / 22 grudnia. 

4. Cień gnomonu w południe słoneczne w momencie górowania na półkuli północnej jest  

najkrótszy / najdłuższy i wskazuje  północ / południe. 

  5.   Gdy Słońce zachodzi na linii widnokręgu cienie są krótkie / długie i są skierowane na   

 wschód / zachód. 

 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/23710,,,,skala,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/52818,,,,nacieki,haslo.html
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Zadanie 9. [ 0 – 2 ]  
 

Określ, jakie zjawiska fizyczne obserwujemy przy każdej podanej niżej sytuacji. 
 

Lp. Opis sytuacji Zjawisko fizyczne 

1. Na spodku przykrywającym szklankę z ciepłą wodą 

pojawiły się krople wody. 

 

2. W mroźny słoneczny dzień woda na spodku zamieniła 

się w lód, który po pewnym czasie znikł. 

 

3. Chuchając zimą na dworze na metalowy klucz 

zauważymy, że pojawia się na nim szron. 

 

 

Zadanie 10. [ 0 – 1]  
 

Ziemię otacza kilkunastokilometrowa 

warstwa powietrza, która naciska na 

wszystko, co się na Ziemi znajduje. Na 

rysunku przedstawiono doświadczenie,                            

w którym po odwróceniu szklanki 

wypełnionej wodą dnem do góry, przyłożona 

do jej powierzchni kartka papieru nie 

odpada. Przyczyną takiego stanu jest: 
 

 

A. nacisk powietrza od dołu na powierzchnię kartki, który jest większy od nacisku wody 

na powierzchnię kartki, w efekcie czego pozostaje ona w szklance. Ciśnienie 

powietrza jest większe od ciśnienia wody. 
 

B. nacisk powietrza od dołu na powierzchnię kartki jest mniejszy od nacisku wody na 

powierzchnię kartki w efekcie czego pozostaje ona w szklance. Ciśnienie powietrza 

jest mniejsze od ciśnienia wody. 
 

C. nacisk powietrza od dołu na powierzchnię kartki jest taki sam jak nacisk wody na 

powierzchnię kartki w efekcie czego pozostaje ona w szklance. Ciśnienie powietrza 

jest równe ciśnieniu wody. 
 

D. na powierzchnię kartki nie jest wywierany żaden nacisk powietrza. Ciśnienie 

powietrza nie uległo zmianie, podobnie jak ciśnienie wody. 
 

Zadanie 11. [ 0 – 2 ]  
Krainy geograficzne w Polsce wydzielono na podstawie zróżnicowania wszystkich elementów 

środowiska przyrodniczego. 
 

Do podanych w tabeli miast Polski, przyporządkuj liczbę nazwy krainy geograficznej. 

 

Kraina geograficzna 

1. Nizina Południowo - Wielkopolska  

2. Wybrzeże Słowińskie 

3. Wyżyna Małopolska 

4. Pojezierze Mazurskie 

 
 

Lp. Miasto Polski Kraina geograficzna 

A. Darłowo  

B. Augustów  

C. Jarocin  

D. Busko - Zdrój  
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Zadanie 12. [ 0 – 3 ]  
 

Wyjątkowo dużo wód powierzchniowych, szczególnie jezior występuje w północnej części 

Polski. Szczególnym pięknem wyróżnia się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. 

Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych. 

                     Mapa ogólnogeograficzna Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 

 

 

Opis obiektu Nazwa obiektu 

A. Jezioro Śniardwy w północno - zachodniej  części łączy  

     się z niewielkim jeziorem, które jest rezerwatem ptaków  

     wodnych i błotnych a szczególnie łabędzia niemego. 

 

B. Miejscowość mająca położenie geograficzne                            

     o współrzędnych geograficznych około 55° N, 21° 45′ E. 

 

C. Na tym jeziorze znajduje się niewielka wyspa Wysoki  

     Ostrów, która stanowi obszar ochronny oraz ścisły  

     rezerwat dzikiej przyrody. Jest siedliskiem kormoranów.  

     Położone jest na południe od Jeziora Mamry oraz na  

     zachód od Jeziora Dargiń. 
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D. Miasto słynące z corocznie organizowanego Pikniku  

     Country. Jest popularnym ośrodkiem turystycznym  

     i wypoczynkowym na Mazurach. Leży na zachód od  

     Mikołajek. 

 

E. Największy kompleks leśny na Mazurach leżący na  

     południe od jeziora Śniardwy. 

 

F. Łączy jezioro Mamry z jeziorem Rydzówka.  
 

 

Zadanie 13. [ 0 – 2 ]  
 

Marek wybiera się na wycieczkę do zamku, położonego na wzgórzu na wysokości 730 m 

n.p.m. Droga biegnie z miasteczka położonego na wysokości 125m n.p.m. Oblicz, jaką różnicę 

wysokości względnej pokona Marek. 
 

obliczenia...................................................................................................................................... 

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

odp. ............................................................................................................................................... 

 

Zadanie 14. [ 0 - 6 ]  
 

Podział terytorialny wewnątrz kraju, czyli podział administracyjny Polski, zmieniał się                    

w okresie powojennym kilkakrotnie. W obecnym podziale administracyjnym Polski 

obowiązuje 16 województw. 
 

A. Podaj dokładną datę podziału administracyjnego Polski na 16 województw. 

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

 

B. Ile w Polsce jest województw z dwiema stolicami? 

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

 

 C. Podaj nazwę województw(-a)  z pkt. B oraz ich stolice(-ę). 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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D. Poniższa mapka przedstawia podział administracyjny kraju na województwa. Napisz,  

      którymi cyframi oznaczono województwo(-a) z dwiema stolicami. (Najpierw wpisz 

      nazwę województwa, a przy nim numer odpowiadający położeniu na mapie). 

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

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

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

                            
 

                               Mapa - Podział administracyjny Polski 
 

E. Jak nazywa sie jednoosobowy organ władzy wykonawczej, wybierany w wyborach  

     bezpośrednich w Giżycku. Informacje wykorzystaj posługując się legendą mapy  

     ogólnogeograficznej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z zadania 12. 
 

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

Zadanie 15. [ 0 – 5 ]  
 

Dopasuj do pojęć geograficznych i biologicznych (oznaczonych literami) ich określenia 

(oznaczone liczbami), wpisując w tabeli pod literami odpowiednią liczbę. 
 

          Pojęcia                                         Określenia   

A. mierzeja   1. wyspa na Morzu Bałtyckim 

B. Łeba    2. walka gladiatorów  

C. morena   3. wywierzysko 

D. Prądnik   4. wodospad 

E. ostnica Jana   5. taniec flamenco 

F. Wolin     6. materiał skalny tkwiący w lodzie lodowca  

G. Hiszpania   7. roślina sucholubna  

H. Włochy    8. miasto turystyczne 

I. wodogrzmoty   9. rzeka w Ojcowskim Parku Narodowym 

J. Źródełko Miłości  10. piaszczyste wały naniesione przez wodę morską 

 

A B C D E F G H I J 
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Zadanie 16. [ 0 – 3 ]  
 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując poziomo wyrazy w wyznaczonym miejscu, a następnie wpisz 

hasło utworzone z liter w pogrubionych czarnych kratkach i wyjaśnij jego znaczenie. 

 

A. Linia zamknięta na mapie łącząca ze sobą punkty leżące na tej samej wysokości. 

B. Polski "biegun zimna". 

C. Najstarsza zachowana świątynia żydowska w Krakowie. 

D. Rzeka przepływająca przez środek Wyżyny Lubelskiej. Jest prawym dopływem rzeki 

Wisły.   

E.  Naciek jaskiniowy występujący w postaci słupa, stożka, guza narastający od dna 

jaskini krasowej ku górze wskutek wytrącania się węglanu wapnia z kapiącej ze stropu 

wody.     
 

      A          

B                

   C             

  D              

 E               

 

Hasło krzyżówki........................................................................................................................... 

Wyjaśnienie  pojęcia: 

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

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

 

Zadanie 17. [ 0 – 4]  
 

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

odpowiedzi wstawiając znak X w odpowiednim miejscu. 

1. W krajobrazie nadmorskim w Polsce występują niskie wybrzeża z piaszczystymi 

plażami i wydmami, jeziora przybrzeżne, mierzeje oraz wysokie brzegi (klify) 

niszczone przez fale. 
 

                 Prawda            Fałsz 

2. Chmury łatwiej tworzą się w zanieczyszczonym, zapylonym powietrzu, ponieważ 

drobiny pyłu skupiają krople wody. 
 

                 Prawda            Fałsz 

3. Mierząc temperaturę powietrza w skalach Celsjusza i Fahrenheita zobaczymy, że 32
0
F 

odpowiada wartości 0
0
C. 

 

                          Prawda            Fałsz 

4. Celem tworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych 

jest odnawianie  oraz zachowanie zasobów, tworów i składników przyrody przed ich 

zniszczeniem. 

               Prawda                      Fałsz 

http://portalwiedzy.onet.pl/58722,,,,mapa,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99glan_wapnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(geologia)
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Zadanie 18. [ 0 – 3]  
 

Najczęściej dziko rosnące rośliny, które zagrożone są wyginięciem podlegają ochronie 

gatunkowej, ponieważ, rosną w bardzo specyficznych środowiskach i nie mają szans na 

przeżycie gdzie indziej. 
 

W oparciu o poniższe zdjęcia roślin chronionych w Polsce napisz: 
 

1. Które rośliny  przedstawione na zdjęciach są reliktami? 

Odpowiedź .............................................................................................................................. 

2. Która roślina  ma  jedyne stanowisko występowania  na terenie Polski. 

Odpowiedź ............................................................................................................................. 
 

       

          Dziewięćsił            

         bezłodygowy 

       Szarotka alpejska   Dębik ośmiopłatkowy   Goryczka trojeściowa 

 

Zadanie 19. [ 0 - 5 ]  
 

Rozpoznaj państwa europejskie w oparciu o ich charakterystykę. Obok nazwy państwa wpisz 

jego stolicę. 
 

A. Państwo to słynie z legendy o Janosiku, które zostały spopularyzowane w drugiej połowie XVIII w. 

Ponadto występują tu baseny termalne, które mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Dzięki 

wysokim górom, można tutaj zimą pojeździć na nartach. 
 

           Państwo.....................................................     Stolica ........................................................ 
 

B. Państwo to słynie z licznych plaż i kurortów nad Morzem Czarnym. Jednym z najpiękniejszych miast 

jest Odessa. W 1986 roku doszło tu do katastrofy - wybuchu reaktora atomowego.   
  

           Państwo.....................................................     Stolica ........................................................ 
 

C. Państwo to zajmuje znaczną część Eurazji, rozciąga się od wybrzeży Morza Bałtyckiego, aż po 

wybrzeża Oceanu Spokojnego. Jest krajem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie, rzeźbie terenu                         

i klimacie ze względu na duży obszar, jaki zajmuje. Przepływa tu  najdłuższa rzeka w Europie oraz 

występuje największe i najgłębsze jezioro świata.  
 

           Państwo.....................................................     Stolica ........................................................ 
 

D. Jest niewielkim państwem, położonym nad Morzem Północnym, w dorzeczu trzech rzek: dolnego Renu, 

Mozy i Skaldy. Znane jest z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów i z tysięcy innych 

kwiatów, które co roku zachwycają miliony turystów, odwiedzających ten najbardziej kolorowy kraj 

Europy. Tu produkowany jest sprzęt marki Philips. 
 

           Państwo.....................................................     Stolica ........................................................ 
E. Dziś coraz więcej turystów z całego świata patrzy na ten kraj z zainteresowaniem, a nawet nieskrywaną 

fascynacją. Mieszkał tu słynący z okrucieństwa Dracula, czyli piętnastowieczny książę, znany również 

jako Vlad Palownik, który urodził się w Sighisoarze, gdzie do dzisiaj można zwiedzać jego dom,   

w którym przyszedł na świat. Szczególne znaczenie dla kultury tego kraju  ma muzyka, żywa i skoczna 

grana na fujarkach, fletniach, piszczałkach i cymbałkach.  
  

           Państwo.....................................................     Stolica ........................................................ 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak_holenderski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chodak
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Zadanie 20. [ 0 – 2 ]  
 

Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską, które nie mają dostępu do Morza Bałtyckiego? 

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

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

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

  

 

Zadanie 21. [ 0 – 1 ]  
 

Jarmark Dominikański to największa i jedna z najstarszych imprez handlowo – rozrywkowych               

w Polsce. Trwa przez trzy tygodnie w okresie wakacyjnym. W tym czasie odbywają się teatry 

uliczne, pokazy sztucznych ogni, festiwale orkiestr dętych itp.  
 

W którym mieście w Polsce jest organizowana tego typu impreza: 
 

A. Gdańsku 

B. Warszawie 

C. Krakowie 

D. Zakopanem 

 

 

Zadanie 22. [ 0 – 1 ] 
 

Trakt Królewski to najbardziej reprezentacyjna arteria miasta Warszawy, której trasa łączy 

dawne rezydencje królewskie. 
 

Które z przedstawionych obiektów Warszawy stanowią Trakt Królewski?  
 

A. Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Warszawska Syrenka, Aleje Ujazdowskie, 

Pałac na Wodzie, Centrum Nauki "Kopernik", Pałac Czapskich (Krasińskich) 
 

B. Plac Zamkowy, Katedra św. Jana, Zamek Ujazdowski, Belweder, Pałac Kultury                        

i Nauki, Łazienki Królewskie, Cytadela, Muzeum Powstania Warszawskiego 
 

C. Zamek Królewski, Kościół św. Anny, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, 

Pałac Czapskich (Krasińskich), Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, 

Zamek Ujazdowski, Belweder, Zespół Pałacowo-Parkowy w Wilanowie    
 

D. Kolumna króla Zygmunta III Wazy, Rynek Starego Miasta, Plac Krasińskich, Teatr 

Wielki, Pałac Prezydencki, Nowy Świat, Muzeum Niepodległości, Zamek Ujazdowski  
 

 

 

 

Zadanie 23. [ 0 – 1 ]  
 

Uniwersytet Jagielloński jest  najstarszą polską uczelnią mieszczącą się w Krakowie. Powstał 

12 maja 1364 roku, dzięki staraniom króla: 
 

A. Kazimierza III Wielkiego 

B. Zygmunta Starego 

C. Władysława II Jagiełłę 

D. Jana Zamoyskiego 
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Zadanie 24. [ 0 – 4 ]  
 

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się szlak turystyczny nazwany "Szlakiem 

Orlich Gniazd", przeprowadzony między ruinami zamków, które zostały wybudowane na 

trudno dostępnych wapiennych skałach (na podobieństwo orlich gniazd) prawdopodobnie                  

z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w celu ochrony Krakowa na wypadek najazdów 

obcych wojsk. 
 

Wśród podanych poniżej miejscowości, w których zachowały się do dziś ruiny warownych 

zamków i strażnic podkreśl miasta, które leżą na "Szlaku Orlich Gniazd". 
 

Ogrodzieniec, Grodno, Mirów, Książ, Smoleń, Bolków, Chojnik, Pieskowa Skała, Żmigród, 

Homole, Ojców, Smolec, Trzciniec, Rabsztyn, Oleśnica, Bobolice, Bydlin 

  

Zadanie 25. [ 0 – 4 ]  
 

Rozpoznaj obiekty przedstawione na zdjęciach, wpisz ich nazwę oraz miejsce występowania                    

w Polsce. 
 

Lp. Zdjęcie Nazwa obiektu Miasto 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 
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Zadanie 26. [ 0 – 5 ]  
 

Obok opisów wstaw odpowiednią literę odpowiadającą Wyżynie Lubelskiej lub Nizinie 

Mazowieckiej. Cechy Wyżyny Lubelskiej oznacz literą "L", a cechy Niziny Mazowieckiej 

oznacz literą "M". 
 

1. Jest to lekko pofałdowana równina, pocięta wąwozami lessowymi i dolinami rzecznymi                   

    o łagodnych zboczach.............................................................................................................. 

2. Rolnicy uprawiają warzywa i rośliny kwiatowe....................................................................... 

3. Rolnicy uprawiają buraki cukrowe, tytoń, chmiel, owies, żyto, jęczmień, pszenicę   

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

4. Jest to krajobraz równinny, w którym występują doliny rzeczne............................................. 

5. Występuje tu obszar górniczy  pod nazwą "Bogdanka", na którym prowadzona jest   

    eksploatacja węgla kamiennego............................................................................................... 

6. Znajdują się tu najżyźniejsze gleby w Polsce - czarnoziemy................................................... 

7. Pozostałościami dawnej puszczy są nieliczne kompleksy leśne np. Puszcza Kurpiowska  

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

8. W dolinach większych rzek miejscowo występują urodzajne gleby zwane madami  

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

9. Są tu piaszczyste wydmy usypane przez wiatr, a między nimi występują podmokłe                        

i bagniste obniżenia. Obszary suche porasta bór sosnowy z domieszką dębów, a podmokłe - 

lasy olchowe, roślinność bagienna i łąkowa. ............................................................................... 

10. Rozwinięty jest  tu przemysł spożywczy, lotniczy, maszynowy, chemiczny......................... 

 

Zadanie 27. [ 0 – 4]  
 

W każdym z podpunktów, wśród wymienionych czterech pojęć, występuje jedno, które 

zasadniczo różni się od trzech pozostałych.  Odszukaj jedną  nazwę w zestawie i określ, 

dlaczego nie pasuje do pozostałych.  
 

1. 

grań              hale               gołoborze           żleb 
 

Pojęcie: ...................................................................................................................................... 

Wyjaśnienie.................................................................................................................................. 

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

2. 

              mgła                   gołoledź                     szadź                szron 

 

Pojęcie: ...................................................................................................................................... 

Wyjaśnienie.................................................................................................................................. 

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

             mleko               jaja                       soja                   masło  

 

Pojęcie: ...................................................................................................................................... 

Wyjaśnienie.................................................................................................................................. 

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

 

4. 

             kopalnia             las                     fabryki                hałdy                

 

Pojęcie: ...................................................................................................................................... 

Wyjaśnienie.................................................................................................................................. 

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

 

Zadanie 28. [ 0 – 4 ] 
 

Tłuszcze, podobnie jak węglowodany należą do składników pokarmowych, które są bogatym 

źródłem energii dla organizmu. Tłuszcze w przewodzie pokarmowym pod wpływem żółci 

ulegają rozbiciu na drobne kropelki. 
                                                                                                    

1. Podaj miejsce wytwarzania żółci                               

w organizmie człowieka. 

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

2. Gdzie wytworzona w organizmie żółć jest 

magazynowana. 

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

3. W którym odcinku przewodu pokarmowego 

uaktywnia się działanie żółci ? 

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

4. Na rysunku przedstawiającym budowę układu 

pokarmowego człowieka wybierz  liczbę, 

która odpowiada miejscu wytwarzania i 

działania żółci.  

 

a. Miejsce wytwarzania żółci oznaczone jest 

liczbą.................................................................. 

 

b. Miejsce działania żółci oznaczone jest 

liczbą 

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

           
 

Budowa układu pokarmowego     

człowieka. 
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Zadanie 29. [ 0 – 2 ] 
 

Odrębną grupą chorób człowieka są choroby pasożytnicze, wywoływane przez 

jednokomórkowe organizmy lub zwierzęta o prostej budowie, które żyją w ciele lub na ciele 

człowieka i wykorzystują go jako środowisko życia oraz źródło pokarmu. 
 

A. Wypisz numery pasożytów ludzkich, które powodują uszkodzenie układu pokarmowego. 

 

1. pchła       2. zarodziec malaryczny       3. kleszcz       4. tasiemiec uzbrojony 

5. wesz głowowa       6. pluskwa       7. włosień spiralny       8. owsik 

 

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

B.  Jakiego pasożyta powinniśmy uniknąć stosując się do poniższych zasad. Podaj nazwę  

      gatunkową pasożyta. 
 

Aby uniknąć zakażeniu tym pasożytem powinniśmy przestrzegać zasad higieny osobistej,                     

higieny żywienia oraz zasad higieny domu. Na działkach nie powinniśmy nawozić roślin 

kałem ludzkim. Zawsze powinniśmy  pamiętać o piciu przegotowanej wody i dokładnym 

umyciu owoców i warzyw przed  ich spożyciem. 
 

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

Zadanie 30. [ 0 – 2 ]  
 

Serce to najważniejszy narząd u człowieka, który pompuje krew do naczyń krwionośnych, 

dzięki skurczom i rozkurczom przedsionków sercowych i komór serca .  
 

Jak nazywają się naczynia krwionośne, do których wypompowywana jest krew z prawej                      

i lewej komory serca. Podaj ich pełną nazwę. 
 

1. Krew z lewej komory serca jest wypompowywana naczyniem zwanym:  

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

2. Krew z prawej komory serca jest wypompowywana naczyniem zwanym:  

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

 

Zadanie 31. [ 0 – 6 ] 
 

Pokarm spożywany przez człowieka jest potrzebny do wzrostu i rozwoju organizmu oraz jest 

źródłem energii. Uzyskanie energii w organizmie człowieka jest możliwe tylko przy udziale 

tlenu. 
 

1. Uzupełnij poniższy schemat przedstawiający wykorzystanie tlenu w organizmie człowieka  

 

   + tlen                          +               + energia 

 
 

2. Jak nazywamy proces przedstawiony w powyższym równaniu. 
 

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

3.  a. Na podstawie poniższego rysunku napisz, od czego zależy zapotrzebowanie na energię          

        u człowieka?   

     b. Na podstawie podanych przez Ciebie czynników w ppkt. 3a wypisz litery osób, które       

         zużywają najwięcej energii.  
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Odpowiedzi: 

 

Ad. 3a Zapotrzebowanie na energię u człowieka zależy od: 

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

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

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

 

Ad. 3b Najwięcej energii zużywają następujące osoby: 

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

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

 

 
                       Potrzeby pokarmowe ludzi  

 

 

 

Zadanie 32. [ 0 – 1 ]  
 

Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy,                        

a drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami. 
 

Które kości układu kostnego tworzą szkielet osiowy człowieka ? 
 

A. czaszka, kręgosłup, kość biodrowa, żebra  
 

B. żebra, obojczyk, mostek, kręgosłup 
 

C. łopatka, czaszka, klatka piersiowa, kręgosłup 
 

D. mostek, żebra, czaszka, kręgosłup 
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Zadanie 33. [ 0 – 2 ]  
 

Napisz jaki  proces przedstawia  poniższy  rysunek oraz wskaż miejsce jego występowania                          

w organizmie człowieka. 

 

1. Rysunek przedstawia................................................................................................................  
 

2. Proce ten  zachodzi w .............................................................................................................. 

 

Zadanie 34. [ 0 - 4 ]  
 

Choroby nękały ludzi zawsze. Dzięki rozwojowi medycyny wiele groźnych chorób zostało 

przezwyciężonych. Są jednak takie, które stale człowiekowi zagrażają.  
 

A. Które choroby przedstawione w poniższej ramce jednorazowo przebyte przez człowieka  

     dają odporność na całe życie? 
 

grypa, ospa wietrzna, świnka, czerwonka, płonica, 

 gruźlica, malaria, tężec, różyczka, glistnica 
 

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

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

 

B. Najbardziej skutecznym sposobem w kształtowaniu odporności organizmu są szczepienia  

     ochronne. Wyjaśnij, na czym polega szczepienie ? 
 

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

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

C. Których chorób układu oddechowego przedstawionych w ramce w pkt. A można uniknąć   

     stosując szczepienia ochronne. 
 

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

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

 

Zadanie 35. [ 0 - 4 ]  
 

Ucho ludzkie łączy się z gardłem. Przez większość czasu połączenie to jest zamknięte. 

Podczas ziewania lub gwałtownych zmian wysokości, może nastąpić jego otwarcie, aby 

ciśnienie w uchu się wyrównało. Czasami przez to miejsce do ucha są przenoszone bakterie 

chorobotwórcze, powodując w nim stan zapalny. 
 

A. Podaj nazwę miejsca, które łączy ucho z gardłem. 
 

odpowiedź ................................................................................................................................... 
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B. Źródłem dźwięku są przedmioty drgające, które człowiek słyszy, ponieważ do jego ucha  

     dociera  fala dźwiękowa. Prędkość dźwięku w danym ośrodku zależy od różnych czynników  

     np. od naprężeń i gęstości w przypadku ciał stałych, od temperatury w przypadku gazów  

     i cieczy. 
 

W oparciu o przedstawione poniżej przykłady ośrodków, uporządkuj je od największej do 

najmniejszej prędkości rozchodzenia się dźwięku w warunkach normalnych (temperatura 

20°C, ciśnienie normalne 1013 hPa), a następnie wpisz ich nazwy w odpowiednim miejscu. 
 

Ośrodki: lód, powietrze, stal, woda, guma 
 

odpowiedź 
 

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

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

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

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

5..................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 36. [ 0 - 4 ]  
 

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

a jeśli są fałszywe, to podkreśl słowo NIE.  
 

A. Używając detergentów powinniśmy posługiwać się nimi zgodnie z instrukcją zawartą 

w ulotce lub na opakowaniu, ponieważ niektóre z nich działają drażniąco i żrąco. 
 

 TAK   NIE 
  

B. Korzystając z otwartych kąpielisk do wody nie wchodzimy wtedy, gdy na plaży 

wywieszona jest czerwona flaga oraz zgodnie z zakazem ratownika. 
  

 TAK   NIE 
 

C. Palące się urządzenia elektryczne lub elementy instalacji elektrycznej gasimy 

używając gaśnic halonowych i polewając je wodą. 
 

                                   TAK   NIE 
 

D. W przypadku krwotoku z nosa należy odchylić głowę do przodu i przyłożyć zimny 

kompres na kark. 
 

TAK   NIE 
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BRUDNOPIS 


