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ETAP OKRĘGOWY 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Zestaw konkursowy zawiera 20 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest  

kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

6. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

7. Nie używaj kalkulatora. 

8. Nie używaj korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

 

Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz co 

najmniej 32 punkty.  

 

Wypełnia komisja konkursowa 

Nr zadania 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Razem 

Liczba punktów 
          

Liczba punktów po 
weryfikacji 

          

Nr zadania 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Liczba punktów 
           

Liczba punktów po 
weryfikacji 

           

 

Zatwierdzam 

 

 

    



 

Zadanie 1. (2 p.) 

W zadaniach A i B zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

A. Rysunek poniżej pokazuje etap doświadczenia obrazujący 

 

a. przepływ prądu elektrycznego przez linijkę.  

b. przewodnictwo cieplne plastików. 

c. rozszerzalność temperaturową  różnych przedmiotów. 

d. elektryzowanie różnych substancji. 

 

B. Pokazany na rysunku efekt nastąpi, gdy 

 

a. plastikowa linijka zostanie ogrzana w dłoni. 

b. skrawki sztywnego papieru będą wilgotne.  

c. plastikowa linijka będzie intensywnie pocierana tkaniną.  

d. skrawki sztywnego papieru będą dosyć duże. 

  
 http://www.moskat.pl/szkola/fizyka/img_obrazki/elektrycznosc/indukcja3.gif 

Zadanie 2. (1 p.) 

Wpisz w okienko literę P, gdy informacja dotycząca zachowania się w czasie burzy jest prawdziwa, 

natomiast, gdy jest nieprawdziwa – wpisz literę F.  

W czasie burzy, będąc na wolnej przestrzeni poza domem,  nie dotykaj niczego, co jest zrobione z 

metalu np. barierek. 

Gdy jest burza możesz, na otwartej przestrzeni, bezpiecznie używać telefonu komórkowego.  

Podczas burzy przebywanie na moście, nad dużą rzeką jest bezpieczne.  

Pływanie łódką po jeziorze, gdy są wyładowania atmosferyczne, jest niebezpieczne. 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 3. (3 p.) 

A. Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

Smak to zmysł, który  

a. umożliwia człowiekowi ocenę spożywanych pokarmów. 

b. ma nam jedynie sprawiać przyjemność w czasie jedzenia. 

c. umiejscowiony jest tylko na czubku języka. 

d. u wszystkich ludzi jest tak samo wrażliwy. 
 

B. Zapisz w miejscu kropek nazwy pozostałych (poza smakiem) zmysłów człowieka. 

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

 

C. Podaj trzy przykłady ułatwień dla ludzi z uszkodzonym wzrokiem (niewidomych), 

stosowanych w życiu codziennym. 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Podkreśl te informacje, które prawidłowo opisują właściwości błonnika. 
 

Substancje  Właściwości 

błonnik Jest cukrem. 

Jest głównym składnikiem mąki ziemniaczanej. 

Łatwo rozpuszcza się w wodzie. 

To węglowodan. 

Wpływa niekorzystnie na trawienie.  

Jest  słodki i krystaliczny.  

Jest lekkostrawny. 

Jest substancją usprawniającą prace jelit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 5. (4 p.) 

Schemat przedstawia niektóre narządy tułowia człowieka. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Tractus_intestinalis_cum_ossibus.svg/2000px-

Tractus_intestinalis_cum_ossibus.svg.png 

A. Zaznacz na rysunku strzałką i odpowiednią literą (zgodnie z tabelą pokazaną poniżej) 

wymienione elementy budowy szkieletu człowieka. 

Element budowy Litera 

staw biodrowy X 

kość krzyżową Y 

mostek Z 
 

B. Podkreśl wszystkie te części układu pokarmowego, z podanych poniżej, które widoczne są na 

schemacie. 
 

wyrostek robaczkowy, wątroba, żołądek, przełyk, jelito grube, trzustka, dwunastnica 

W zadaniach C i D zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

 

C. Schemat przedstawia 
 

a. cały przewód pokarmowy bez gruczołów trawiennych. 

b. fragment przewodu pokarmowego i fragment szkieletu. 

c. fragment układu pokarmowego i wydalniczego. 

d. cały układ wydalniczy i szkielet tułowia. 

 

D. Rola jelita grubego to 
 

a. trawienie białek  i oczyszczanie organizmu. 

b. wchłanianie wody i usuwanie niestrawionych resztek. 

c. rozdrabnianie pokarmu i wchłanianie składników pokarmowych. 

d. usuwanie wody  i wchłanianie pokarmu. 

 

 
 

…………. pkt. 



 

Zadanie 6. (3 p.) 

Schemat przedstawia budowę skóry człowieka. 

 
http://static.opracowania.pl/images/187088/budowa_sk%C3%B3ry.jpg 

 

A. Przy odpowiedniej kresce, po prawej stronie rysunku, wpisz podane poniżej nazwy 

elementów budujących skórę człowieka.  
 

włos,           gruczoł potowy,       zakończenie nerwu czyli ciałko czuciowe 

 

W zadaniach B i C zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

B. Skóra nie pełni funkcji 

a. ochronnej. 

b. trawiennej. 

c. wydalniczej. 

d. oddechowej. 

 
 

C. Zrogowaciałe martwe komórki występują w 
 

a. warstwie naskórka. 

b. warstwie skóry właściwej. 

c. warstwie podskórnej. 

d. każdej warstwie w dużej ilości. 

 

 

 

 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 7. (3 p.) 

Zdjęcie przedstawia ratownika udzielającego pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. 

http://polki.pl/work/privateimages/formats/V5_MT_LIFE/40745.jpg 

W zadaniach A, B i C zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

 

A. Ratownik widoczny na zdjęciu  

 

a. wykonuje masaż serca po sztucznym oddychaniu. 

b. układa chorego na plecach, by utrzymać akcję serca. 

c. tamuje krwawienie z okolicy tułowia. 

d. układa chorego w pozycji bezpiecznej. 

 

B. Ratownik wykonuje pokazaną na zdjęciu czynność zawsze, gdy poszkodowany człowiek 

jest 

 

a. przytomny, samodzielnie oddycha i nie jest ranny. 

b. przytomny, nie oddycha samodzielnie i ma zatrzymane krążenie. 

c. nieprzytomny lecz samodzielnie oddycha i nie ma urazu kręgosłupa. 

d. nieprzytomny i nie oddycha samodzielnie. 

 

C. Wzywając ratowników medycznych najlepiej zadzwonić pod numer  

 

a. 997 lub 998. 

b. 998 lub 112. 

c. 999 lub112. 

d. 997 lub 112. 

 

 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 8. (2 p.) 

Rysunek przedstawia piramidę pokarmową. 

 

A. Na podstawie analizy pokazanej piramidy pokarmowej, sformułuj trzy zalecenia żywieniowe 

wynikające z zawartych w niej informacji. 

1. zalecenie: ……………………………………………………………………………………… 

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

2. zalecenie: ……………………………………………………………………………………… 

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

3. zalecenie: ……………………………………………………………………………………… 

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

 

B. Wpisz do tabeli dwa przykłady pokarmów nie zalecanych w dużych ilościach, przy 

podanych poniżej chorobach – przykłady wybierz z widocznej na rysunku piramidy, możesz 

jednak podać swoje komentarze do wybranych produktów. 

Składnik Przykłady produktów nie zalecanych 

otyłość  

 

cukrzyca  

 

 

 
 

…………. pkt. 



 

Zadanie 9. (2 p.) 

Schemat przedstawia preparat obserwowany pod mikroskopem. 

 http://terazwiedza.pl/lms/wp-content/uploads/2013/10/GNB_IV_L02_tka2.jpg 

A. Wpisz TAK w okienko, gdy wniosek z obserwacji jest właściwy i NIE, gdy obserwator się 

myli.  

Te komórki mają widoczne jadra komórkowe. 

Przestrzenie miedzy tymi komórkami są duże, komórki leżą luźno.  

Obserwowane komórki tworzą tkankę.  

W komórkach widoczne są liczne chloroplasty. 

B. Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

Chloroplasty występują 

a. u wielu organizmów zwierzęcych. 

b. w komórkach roślinnych lecz nie we wszystkich. 

c. w każdej żywej komórce budującej roślinę. 

d. także u grzybów i wszystkich bakterii. 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

Mikroskop powiększa obraz dzięki 

a. lusterkom umieszczonym pod stolikiem. 

b. kondensorom i przesłonom światła. 

c. obiektywom i okularom. 

d. okularom i kondensorom leżącym pod stolikiem. 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 11. (2 p.) 
A. Janek schodził ze szczytu ścieżką zaznaczoną na mapie poziomicowej, którą widzisz poniżej. 

Długość ścieżki, zmierzona na mapie, wynosi 9 centymetrów, natomiast odległość od szczytu do 

drogowskazu wynosi 5 centymetrów. Oblicz odległość jaką pokonał Janek w rzeczywistości, idąc 

ścieżką od drogowskazu do miejsca odpoczynku.  Zapisz wszystkie obliczenia potrzebne do 

udzielenia odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

B. Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania.  

Z pokazanej powyżej mapy poziomicowej Janek  nie może odczytać informacji o tym, 

 

a. w jakim kierunku ma iść z punktu W, by dojść do szałasu. 

b. czy idąc z punktu W w  kierunku szałasu, będzie szedł w górę, czy w dół stoku. 

c. czy stojąc w punkcie W, będzie w oddali widział szałas. 

d. czy stok, po którym będzie szedł z punktu W do szałasu jest łagodny. 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 

Na pokazanym fragmencie mapy Europy kolorem ciemnoszarym zaznaczono obszar 

  

a) najwyższych gór tego kontynentu. 

b) gór leżących pomiędzy Europą a Azją. 

c) starych i niskich gór. 

d) krajobrazu śródziemnomorskiego.   

 

 

 

 

Miejsce na obliczenia: 

 

Odpowiedź: 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 13. (1 p.) 
Zredaguj trzy zdania zawierające informacje odczytane z planu pokazanego poniżej i dotyczące 

okolicy Rynku Wielkiego znajdującego się na Starym Mieście w Zamościu.   

 

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

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

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Uzupełnij zdanie. 

Na planie miasta znajdującym się w zadaniu 13. najbardziej na północ położony jest Kościół 

……………….... , natomiast Stara Brama Lwowska leży od tego kościoła w kierunku ………………….. .  

 

 

 

 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 15. (3 p.) 

Przyporządkuj opisy do zdjęć, wpisując w miejsce kropek litery, którymi zostały oznaczone. 

   

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

A. Tutaj widać wybrzeże klifowe. 

B. Te ruiny to kościół w Trzęsaczu. 

C. Jest to zniszczona latarnia morska w Gdyni. 

D. To jest molo w Sopocie.  

E. To jest port w Gdańsku.  

F. To jest najdłuższe molo w Polsce. 

G. Te ruiny stoją na klifie. 

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Podaj 3 przyczyny dużego zanieczyszczenia Bałtyku. 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 17. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę porządkując informacje podane poniżej tak, by prawidłowo opisywały krainy 

geograficzne. 

 Wyżyna Lubelska Wyżyna Śląska Karpaty Pojezierze 

Mazurskie 

Charakterystyka, 

ciekawe miejsca   

i obiekty 

 

 

 

   

 

wąwozy lessowe, obszar rolniczy, obszar przemysłowy, Nałęczów, znaczne zanieczyszczenie 

powietrza, Karkonosze, Morskie Oko, Kazimierz Dolny, Olsztyn, Śniardwy, duże zalesienie, 

Zakopane, najstarsze góry w Polsce, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, 

 

 

 

 

 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 



 

Zadanie 18. (3 p.) 

Po uważnym przeczytaniu opisu trzech polskich miast wpisz ich nazwy w miejscu kropek. 

Jest to miasto portowe leżące nad dużą zatoką Morza Bałtyckiego. Latem miasto to staje się atrakcją 

turystyczną wybrzeża. Spacery po Długim Rynku, zdjęcia z Neptunem oraz zakupy wyrobów bursztynowych w 

sklepikach zabytkowych kamienic są bardzo przyjemne. Wielu turystów wybiera wyprawę statkiem po 

Motławie, gdzie króluje zabytkowy Żuraw. 
 

………………………………………………. 
Najważniejsze miasto Niziny Mazowieckiej zawsze chętnie gości turystów. Zabytki, gmachy urzędów i wielkich 

korporacji powodują, iż wszędzie jest ruch i zgiełk. Poszukujący ciszy turyści chętnie odwiedzają Starówkę z 

Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta. Pięknym widokiem jest też dolina Wisły oraz liczne mosty łączące 

oba jej brzegi i dwie części miasta: lewobrzeżną i prawobrzeżną.  
 

………………………………………………. 
To niewielkie miasto leżące w pobliżu Krakowa. Jego sława pochodzi od dużych złóż soli i zabytkowej 

kopalni. Przepiękne solne korytarze i komnaty zwiedzają turyści z różnych kontynentów, gdyż są one 

unikatowe na skalę światową. Najważniejsza komnatą kopalni to słynna Kaplica Świętej Kingi. 
 

………………………………………………. 

Zadanie 19. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 

Ciało niebieskie, na którym człowiek „postawił swoją stopę”* to 
 

a. Księżyc 

b. Mars. 

c. Kometa Halleya. 

d. Pluton. 
 

*”postawić swoją stopę gdzieś” – być w tym miejscu obecnym, odwiedzić je, pojawić się gdzieś 
 

Zadanie 20. (1 p.) 

Zakreśl kółkiem literę oznaczającą prawidłowe zakończenie zdania. 

Schemat widoczny poniżej pokazuje 

a. prawidłowe odległości pomiędzy planetami w Układzie Słonecznym.    

b. właściwą kolejność planet w Układzie Słonecznym. 

c. typowe położenie planet w dniu 1 stycznia każdego roku. 

d. wszystkie ciała niebieskie Układu Słonecznego. 
 

http://www.astronomia.biz.pl/images/uklad_sloneczny.jpg 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 

 

…………. pkt. 


