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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. 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 

15 stron i 29 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: 

58      
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Zadanie 1. [ 0 – 1] 

 

Na ilustracji przedstawiono budowę pewnej komórki. 

 

 
 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C i uzasadnienie 1, 2 lub 3. 

 

Schemat przedstawia komórkę: 

 

A. 

 

roślinną 

 

ponieważ 

1. 
komórka ta ma błonę komórkową 

i nie występują w niej chloroplasty 

B. zwierzęcą 2. 
komórka ta ma ścianę komórkową, 

ale brak w niej chloroplastów 

C. grzyba 3. 
komórka ta zawiera ścianę 

komórkową i chloroplasty 

 

wybieram                      komórkę.........................ponieważ ............................ 

 

Zadanie 2. [ 0 – 1] 

 

Czynniki niezbędne do życia organizmu zależą od tego, czy organizm jest samożywny 

czy cudzożywny. 

 

Poniżej zamieszczono przykłady cech organizmów samożywnych i cudzożywnych. 

 

1. Energię potrzebną do prowadzenia czynności życiowych uzyskuje z oddychania 

tlenowego lub beztlenowego. 

2. Zawiera w komórkach chloroplasty. 

3. Porusza się aktywnie biegając, skacząc, pełzając, fruwając czy pływając. 

4. Jest zdolny do przyswajania energii słońca i magazynowania jej w związkach 

organicznych. 

5. W swoich komórkach nie ma chlorofilu. 

6. Pobiera dwutlenek węgla do budowy własnych związków organicznych. 

 

Które zdania są prawdziwe dla organizmu cudzożywnego? 

 

A. 1, 2, 3 

B. 4, 5, 6 

C. 1, 3, 5 

D. 2, 4, 6 
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Zadanie 3. [ 0 – 2 ] 

 

Ułóż poprawny schemat ilustrujący hierarchiczną organizację budowy organizmu roślinnego, 

wpisując pod każdym rysunkiem nazwę poziomu oraz numer poszczególnego poziomu 

od najniższego do najwyższego. 

 

 A. B. C. D. 

 

 
  

 

Nazwa 

poziomu 
    

Numer 

poziomu 
    

 

   

Zadanie 4. [ 0 – 1 ] 

 

Na poniższej ilustracji przedstawiono różne formy terenu. 

 

 

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C i uzasadnienie 1, 2 lub 3. 

 

Teren falisty jest: 

 

A. W obszarze punktu B 

ponieważ 

1. 
Jego wysokość względna jest większa 

od wzgórza 

B. W obszarze punktu C 2. 
Jego wzniesienie jest wyższe od 

pagórka 

C. W obszarze punktu D 3. 
Jest najczęściej  mniej lub bardziej 

pofałdowany 

 

 

wybieram             obszar ..................................uzasadnienie ....................................... 
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Zadanie 5. [ 0 – 2] 

 

Dobierz odpowiedzi, które są najwłaściwsze, wpisując pary liter (literę małą i literę wielką)    

w wyznaczonym miejscu.  

 

Z jakich map skorzystasz jeżeli: 

 

1. Wyjeżdżasz samochodem z Lublina do Warszawy na urodziny swojej najbliższej 

przyjaciółki:  

 

A. Mapa krajobrazowa    

 

 

          a. Chcę podziwiać po drodze cuda natury  

 

 

B. Mapa samochodowa Polski 

 

 

          b. Chcę jak najszybciej dotrzeć do celu  

 

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

 

 

2. Jesteś w Bieszczadach i chcesz  pieszo dojść na najwyższy szczyt gór                             

    Bieszczad - Tarnicę:  

 

A. Mapa samochodowa Polski                       

 

          a. Chcę dokładnie wiedzieć, którędy  

              wiedzie szlak turystyczny  

 

 

B. Mapa topograficzna  

 

 

          b. Chcę wiedzieć, gdzie w Bieszczadach   

              można zatankować paliwo (odszukać  

              stacje benzynowe) 

 

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

 

 

3. Planujesz pieszo dotrzeć do nowo otwartej galerii handlowej w Twoim mieście:  

 

A. Mapa samochodowa  

 

 

          a. Znajduję to miasto, które jest celem  

              mojej podróży  

 

 

B. Plan miasta  

 

 

          b. Odnajduję galerię handlową oraz trasę,  

              do której ona prowadzi  

 

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

 

 

4. Na zadanie domowe z przyrody masz wyszukać bogactwa mineralne występujące 

na terenie województwa podkarpackiego:  

 

A. Mapa gospodarcza Polski  

 

 

          a. Znajduję miejsca, w których    

              eksploatuje się surowce mineralne  

 

 

B. Mapa fizyczna  Polski 

 

 

          b. Znajduję formy ukształtowania terenu  

 

odpowiedź .................................................................................................................................. 
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Zadanie 6. [ 0 – 2] 

 

Do akwarium wlano wodę, w której zanurzono kilka pustych przezroczystych naczyń                         

o różnych kształtach, tak jak pokazano na rysunku. 

 

 

 
               woda  

 
               pęcherzyki powietrza 

 

 
               naczynie szklane 

          

 

 

Zapisz obserwacje oraz wniosek z przedstawionego doświadczenia. 

 

Obserwacje: ................................................................................................................................ 

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

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

 

Wniosek ....................................................................................................................................... 

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

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

 

 

Zadanie 7. [ 0 – 2 ] 

 

Która ze strzałek oznaczonych 

literami od A do F na rysunku 

poziomicowym wskazuje: 

 

 

 
 

1. najłagodniejszą drogę w dół 

 

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

 

2. najbardziej stromą drogę w górę 

 

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

 

3. najbardziej stromą drogę w dół 

 

odpowiedź ................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. [ 0 – 4] 

 

Poniższe zdania dotyczą dwóch map o różnych skalach. Pierwsza mapa jest w skali                      

1:500 000, a druga mapa jest w skali 1:50 000.  

  

Wśród wyróżnionych wyrazów, skreśl niewłaściwe określenia, aby informacje opisujące daną 

mapę były prawdziwe. 

1. Skala mapy pierwszej/drugiej jest mniejsza i dlatego zawiera mniej/więcej 

szczegółów.  

2. Na mapie pierwszej/drugiej zastosowano większe uogólnienie i dlatego przedstawia 

ona mniej/więcej obiektów.  

3. Z mapy pierwszej/drugiej  można odczytać nazwy miast, a z mapy  pierwszej/drugiej 

przebieg granic obiektów przyrodniczych.  

4. Mapa pierwsza/druga jest przydatna podczas pieszej wędrówki po okolicy, a mapa 

pierwsza/druga może posłużyć do odszukania największych miast Polski.  

 

 

Zadanie 9. [ 0 – 1 ] 

 

W podanych poniżej podpunktach podano cechy lasu. Wskaż najbardziej istotną cechę 

dla naturalnego lasu: 

 

A. występują małe i duże drapieżniki  

B. jest duża różnorodność gatunkowa w warstwie podszytu i runa leśnego 

C. można spotkać znaczną ilość stojących drzew będących w różnych fazach 

rozwojowych, jak też obfitość martwego drewna w różnych stadiach rozkładu 

D. różnorodność gatunkowa powoduje wielopiętrową budowę takiego lasu 
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Zadanie 10. [ 0 - 1 ]  

 

Jakie typy lasów przedstawiają poniższe zdjęcia? 

 

1. 2. 3. 

   

 

A. 1.bór sosnowy   2. grądy              3. łęgi 

B. 1. grądy             2. łęgi                 3. bór sosnowy 

C. 1. las bukowy    2. bór sosnowy   3. łęgi 

D. 1. las bukowy    2. grądy              3. olsy 

 

 

Zadanie 11. [ 0 - 1 ]  

 

Typowymi mieszkańcami żyjącymi w polskich lasach są: 

 

A. jeleń, bocian, żubr, kornik 

B. kret, puchacz, ryś, krzyżodziób  

C. dzik, niedźwiedź,  jaskółka, borsuk 

D. lelek kozodój, wilk, jeleń, głuszec 

 

 

Zadanie 12. [ 0 - 1 ]  

 

Wataha to grupa zwierząt, która odnosi się do stada: 

 

A. wilków i dzików 

B. dzików i żubrów 

C. żubrów i jenotów 

D. saren i borsuków 

 

 

Zadanie 13. [ 0 – 1] 

 

Rysunek przedstawia profil gleby: 

 

A. bielicowej 

B. brunatnej 

C. mady rzecznej 

D. czarnoziemu 
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Zadanie 14. [ 0 – 4 ] 

 

Dopasuj nazwę gatunkową organizmów oznaczonych liczbami od 1 - 7 do zdjęć organizmów  

oznaczonych literami od A - G oraz przyporządkuj do każdego z nich oznaczenia P lub K I 

lub K II lub K III, w zależności od poziomu troficznego, do jakiego należy dany gatunek                                    

w łańcuchu pokarmowym, uzupełniając poniższą tabelę.  

(P – producent materii organicznej, K I – roślinożerca, K II, K III – konsumenci dalszych 

rzędów – mięsożercy) 

 

Nazwa gatunkowa Rośliny i zwierzęta 
Poziom troficzny  

w łańcuchu pokarmowym 

1. Ślimak winniczek 

A .  

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

K I 

 

 

K II 

 

 

K III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Padalec zwyczajny 

B.  

3. Firletka poszarpana 

C.   

4. Bażant zwyczajny 

D.  

5. Ropucha szara 

E.  

6. Dąb bezszypułkowy 

F.  

7. Puchacz zwyczajny 

G.  

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BnmOA_LF5TKejM&tbnid=k3fHlAi6OXtkIM&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.digart.pl%2Fpraca%2F460567%2Fpuchacz.html&ei=tKK5U-vDCqKE4gSC14HwBw&psig=AFQjCNHNtaH-MbpdOtVJZSV6DFr2z1PK3w&ust=1404761140236719
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  Nazwa gatunkowa Rośliny i zwierzęta                     Poziom troficzny w łańcuchu pokarmowym 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

Zadanie 15. [ 0 - 2]  

 

1. Rośliny przedstawione na zdjęciach zaliczamy do roślin: 

 

1. 2. 3. 4. 

    
 

A. użytkowych i leczniczych 

B. nieużytków i leczniczych 

C. trujących i użytkowych 

D. leczniczych i użytkowych 

 

2. Które z powyższych zdjęć z ppkt.1 przedstawia roślinę - wrotycz pospolity? 

 

A. zdjęcie nr 1 

B. zdjęcie nr 2 

C. zdjęcie nr 3 

D. zdjęcie nr 4 

 

Zadanie 16. [ 0 - 1 ]  

 

Rzeka płynąc, kształtuje powierzchnię, po której przepływa. Efekty tej działalności zależą 

m.in. od spadku rzeki.  Na podstawie wielkości spadku rzeki wyróżnia się 3 odcinki biegu 

rzeki: bieg górny, środkowy i dolny. 

 

Który bieg rzeki opisuje poniższy tekst?  

 

Rzeka prowadzi większą ilość wody. Nad erozją wgłębną zaczyna przeważać transport 

drobniejszego materiału skalnego. Nie rzeźbi głębokiej doliny, lecz podmywa brzegi                                    

i poszerza dno. Zaczyna dominować erozja boczna - tworzą się meandry. Rzeka zaczyna 

płynąć charakterystycznymi zakolami. Ponieważ zakola stałe się powiększają, dochodzi do ich 

przerwania i rzeka prostuje swój bieg. Odcięta zaś część starego zakola staję się jeziorem, 

zwanym starorzeczem. Zaczynają się powolne procesy akumulacji. Świat organizmów rozwija 

się tu bujnie. 

 

odpowiedź.................................................................................................................................... 
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Zadanie 17. [ 0 – 2 ] 

 

Ruch wody jest ważnym czynnikiem ekologicznym - wpływa na rozmieszczenie organizmów                                  

w wodzie oraz kształtuje rzeźbę terenu. 

 

Podaj cechy budowy poniższych organizmów wodnych, które pozwalają im przetrwać przy 

silnym falowaniu wody: 

 

A. zatoczek rogowy................................................................................................................ 

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

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

B. moczarka kanadyjska ....................................................................................................... 

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

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

 

 

Zadanie 18. [ 0 – 2 ] 

 

Do wąskiego naczynia szklanego wlano 50 cm
3 

wody, następnie taką samą objętość 

denaturatu (tak, aby ciecze się nie wymieszały), a następnie  zmieszano obie ciecze. Na obu 

naczyniach szklanych zaznaczono poziom cieczy, najpierw przed zmieszaniem, a potem 

po zmieszaniu obu cieczy.  

 

Napisz, co zaobserwowano i podaj wniosek z doświadczenia?  

 

 

 

 

Obserwacje ................................................................................................................................... 

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

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

Wniosek ....................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. [ 0 – 1] 

 

Z poniższej tabeli wybierz właściwą metodę do rozdzielenia mieszaniny wody z olejem oraz 

odpowiednie uzasadnienie wpisując odpowiednią literę i liczbę. 

 

Mieszaninę  

wody z olejem można 

rozdzielić stosując 

A. metodę    

     sedymentacji 

ponieważ 

1. Olej i woda tworzy    

    mieszaninę dwóch cieczy                    

    z wyraźną granicą rozdziału  

    między nimi.  

B. stosując  

     rozdzielacz 

2. Olej może osiąść na  

    odpowiednio dobranym  

    sączku. 

C. metodę  

     filtracji 

3. Woda jest cięższa od oleju,  

    więc olej można zlać znad  

    wody. 

 

wybieram     metodę......................................uzasadnienie ....................................... 

 

 

Zadanie 20. [ 0 – 4 ] 

 

W oparciu o mapę synoptyczną przedstawiającą stan pogodowy na obszarze Polski                          

w wybranym  dniu odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 
 

A. W jakich miastach wartość temperatury powietrza była najwyższa w ciągu dnia i ile ona  

     wynosiła? 

Miasta .......................................................................................................................................... 

Temperatura powietrza ............................................................................................................. 

B. W której części Polski mogą pojawić się opady deszczu? 

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

C. Z jakiego kierunku geograficznego Polski będzie wiał wiatr? 

 odpowiedź .................................................................................................................................. 
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Zadanie 21. [ 0 – 2] 

 

Podaj nazwę przyrządu przedstawionego na  

zdjęciu oraz jego zastosowanie. 

 

nazwa przyrządu ........................................... 

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

zastosowanie................................................... 

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

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

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

 
 

 

Zadanie 22. [ 0 – 1 ] 

 

Napełniono plastikową butelkę octem do miejsca, w którym zaczyna się szyjka. Do balonu               

wsypano kilka łyżeczek sody oczyszczonej. Ostrożnie nałożono balonik na szyjkę butelki, 

tak aby nie wysypać sody z balonu. Następnie podniesiono balonik, aby wysypać z niego sodę 

do octu. Po chwili zauważono, że balonik stopniowo rósł. Podaj, jaka była tego przyczyna?  

 

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

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

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

 

Zadanie 23.  [ 0 – 2 ] 

 

Posługując się rysunkiem  uzupełnij zdania:  

 

  N         

  ↑                               Płock 

     Legnica     

             

             Opole  

  

1. Legnica leży na ...................................................... od Płocka.  

2. Płock leży na .......................................................... od Opola.  

3. Opole leży na ……………………………………. od Legnicy.  

 

 

Zadanie 24. [ 0 – 2 ] 

 

Ustawiono palącą się świeczkę w otwartym oknie. Najpierw umieszczono ją w dolnej części 

okna, a następnie u góry. Płomień palącej się świeczki umieszczonej w dolnej części okna 

wychyla się do środka pomieszczenia (zdjęcie nr 1), natomiast palącej się u góry na zewnątrz 

pomieszczenia (zdjęcie nr 2). 
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                       zdjęcie 1                              zdjęcie 2 

 

Napisz jak nazywamy powstałe zjawisko, które spowodowało zmianę kierunku zapalonej 

świeczki oraz podaj jego przyczynę. 

 

Nazwa zjawiska........................................................................................................................... 

Przyczyna.....................................................................................................................................

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

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

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

 

 

Zadanie 25. [ 0 – 3 ] 

 

Każde ciało zbudowane jest z substancji chemicznych o określonych właściwościach 

fizycznych np. jest cieczą, ciałem stałym, metalem, gazem, ma budowę krystaliczną, 

charakterystyczną barwę, zapach, połysk, jest rozpuszczalne w wodzie lub nie. 

 

Podaj jaką wspólną cechę fizyczną mają kolejne pary substancji chemicznych, wybierając 

pojęcia podane z powyższego zdania. 

 

Substancja 1 Substancja 2 Cecha/y  wspólne dla obu substancji 

chlor azot  

woda olej  

srebro złoto  

cukier sól  

 

 

Zadanie 26. [ 0 – 1 ] 

 

Ile wynosi odległość mierzona metodą „par kroków” między dwoma budynkami 

mieszkalnymi, jeżeli długość pary własnego kroku  osoby mierzącej wynosi 0,5 m,                                 

a ostateczna liczba kroków na mierzonym odcinku wynosi 30 par kroków. 

 

A. 50 m 

B. 25m 

C. 6 m  

D. 15 m 
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Zadanie 27. [ 0 - 1 ] 
 

Jakie wymiary będzie miała książka w skali 1:5, której wymiary rzeczywiste wynoszą - 15 cm 

długości i 25 cm szerokości? 
 

A. szerokość 5 cm a długość 3 cm 

B. szerokość 3 cm a długość 5 cm 

C. szerokość 4 cm a długość 3 cm 

D. szerokość 8 cm a długość 3 cm 

 

Zadanie 28. [ 0 – 2 ] 
 

Uzupełnij poniższą tabelę wpisując obok danego obiektu rodzaj skały, która go buduje.  
 

L.p. Nazwa obiektu Rodzaj skały 

1. maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale  

2. kopalnia soli w Wieliczce  

3. piaszczyste wydmy nad morzem  

 

Zadanie 29. [ 0 – 3 ] 
 

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odgadnij hasło, które będzie odpowiedzią na nazwę 

fragmentu rośliny, którą wskazuje strzałka na poniższej ilustracji oraz wyjaśnij jego 

znaczenie. Podaj jeden przykład rośliny - nazwę gatunkową, u której występuje 

przedstawiony na ilustracji typ budowy. 

 

1. Pierwsze organizmy w łańcuchu pokarmowym. 

2. Drzewo, którego igły wyrastają pojedynczo z pędu,  

    są płaskie z dwoma jasnymi paskami na spodzie. 

3. Rodzaj chmur, które nigdy nie przynoszą opadów. 

4. Czynnik klimatyczny mający wpływ na warstwową   

    budowę lasu. 

5. Potrzebna do życia wszystkim organizmom. 

6. Drapieżnik, który zmienia futro w zależności od pory  

    roku, latem jego sierść jest koloru czekoladowo - 

    brązowego na grzbiecie, żółto-białego na brzuchu,  

    a zimą jest białe.  

7. Poziomy ruch powietrza z obszaru wysokiego ciśnienia  

    do obszaru niskiego ciśnienia. 

 

 

                                                                                                                                                        1.           

    2.           

 3.              

4.               

    5.           

     6.          

    7.           

 

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

 

Wyjaśnienie  hasła z krzyżówki:................................................................................................ 

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

Rośliny: ....................................................................................................................................... 
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