
Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 

 

                                                                                                                                                                                            KOD UCZNIA 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z PRZYRODY 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
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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 korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA WOJEWÓDZKA 

Nr zadania  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Razem 

Liczba punktów            

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liczba punktów            

 

Zatwierdzam … 

 

 

    



Mapa do zadań 1, 2, 3 i 4.  

 

http://archiwum.sk.edu.pl/pomoce_naukowe/geografia/mapki-konturowe/mapa-polityczna-swiata.jpg 

 

Zadanie 1. (3p) 

Po przeczytaniu fragmentów listów od Ewy, która podróżuje po świecie, wpisz prawidłowo każdą z 

cyfr we właściwym miejscu na mapie świata. 

 

Podróżuję w karawanie wielbładów w kierunku Kairu. Chcę zwiedzić okolice miasta. Potężne 

piramidy to historia państwa faraonów. 

 

Jestem na największej wyspie świata.  Panuje tutaj surowy klimat.  Miejscowa ludność to Inuici. 

 

 

W Kanadzie mój czas zajmowała obserwacja lasu iglastego – tajgi.  

 

 

 

1 

2 

3 



Zadanie 2. (4p) 

A. Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

 

Punkt o współrzędnych 0
0
 0

0
 nie leży 

a. w okolicy zachodniego wybrzeża Ameryki. 

b. w pobliżu zachodniego wybrzeży Afryki. 

c. na  skrzyżowaniu południka 0
0
 i równika. 

d. na Oceanie Atlantyckim. 

 

B. Uzupełnij zdania wpisując właściwe określenia w miejscu kropek. 

Punkt o współrzednej 90
o 
N  …………………………………… .  

                                                                                nie istnieje, to biegun północny 

 

Punkt o współrzednych 15
o
S, 50

o
W  leży na obszrze ……………………………… . 

                                                                                                                       Ameryki Północnej, Afryki, dorzecza Amazonki 

 

 

C. Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

 

Gdy na poludniku 0
o
 jest godzina 12

00
 czasu słonecznego to na południku 150

o
 E jest godzina 

a. 14
00

 tego samego dnia. 

b. 22
00

 tego samego dnia.  

c. 10
00

 następnego dnia 

d. 10
00

 tego samego dnia.  

 

D. Podkreśl nazwy tych kontynentów, których wybrzeża oblewa Ocean Spokojny 

Ameryka Północnej, Ameryka Południowa, Azja,  Antarktyda, Europa, Afryka, Australia 

Zadanie 3. (2p) 

A. Uzupelnij zdanie 

21 marca Słońce góruje w zenicie nad      ……………………………………….…………… . 
                                                                   równikiem, Zwrotnikiem Raka, Zwrotnikiem Koziorozca, kołem podbiegunowym 

 

 

B. Wykreśl te informacje, które nie są prawdziwe dla  daty 21 marca. 

Na półkuli południowej zaczyna się jesień. 

Obie półkule są jednakowo oświetlone. 

Jest to data przesilenia na całej Ziemi. 

W Europie zaczyna się lato. 

 

 

 



Zadanie 4. (3p) 

A. Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

 

Wszystkie miejsca – punkty na obszarze Australii mają następujące położenie geograficzne: 

 szerokość geograficzna długość geograficzna 

a. S E 

b. S W 

c. N E 

d. N W 

 

B. Zaznacz na mapie miejsce (zakreskuj właściwy obszar), gdzie znajduje się Wielka 

Rafa Koralowa.  

C. Wśród zaznaczonych na mapie oceanów  

największy to ……………………………….. . 

Pacyfik to ……………………………………. . 

Zadanie 5. (7p) 

A. Wpisz pod każdym zdjęciem nazwę strefy krajobrazowej i kontynentu,  wybierając spośród 

wymienionych poniżej określeń. 

     
https://www.google.pl 

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

sawanna, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, step, las rownikowy, Antarktyda, pustynia lodowa, 

Arktyka, Grenlandia, las iglasty, pustynia piaskowa, Australia 

B. Przyporządkuj nazwy zwierząt, przedstawionych na zdjęciach powyżej, do odpowiedniej grupy 

oraz podaj po dwie cechy charakteryzujące każdą z tych grup. 

Nazwa grupy zwierząt Dwie cechy charakteryzujace grupę Nazwy zwierzat  z tych, które widzisz na zdjeciach powyżej. 

gady  

 

 

ptaki  

 

 

ssaki  

 

 



Zadanie 6. (3p) 

A. Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania.  

Tundra rozciąga się na półkuli 

a. północnej, przez Europę, Azję i Ameryke Północną. 

b. północnej i południowej w strefie okołobiegunowej. 

c. północnej i jedynie na obszarze Rosji. 

d. południowej przez Antarktydę i Ameryke Południową. 

 

B. Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

Wieczna zmarzlina charakterystyczna jest jedynie dla 

a. obszaru lasu iglastego - tajgi. 

b. tajgi, tundry i  wysokich parti gór .  

c. obszaru tundry w Azji. 

d. obszaru tundry i innych terenów bezleśnych Ziemi. 

 

A. Podkreśl wszystkie właściwe zakończenia zdania  

Wieczna zmarzlina 

a. znacznie utrudnia wzrost roślin z głębokim systemem korzeniowym. 

b. umożliwia wsiąkanie wody w głąb gleby. 

c. jest przyczyną powstawania bagien. 

d. ułatwia budowę domów i konstrukcji przemysłowych. 

e. jest zjawiskiem pogłebiajacym się w czasie ostatnich lat. 

 

Zadanie 7. (2p) 

Wyjaśnij przyczyny podanych zjawisk 

Masowe pojawianie się komarów w czasie wiosny i lata na obszarach tundry i w tajdze jest 

spowodowane   …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Okresowe wędrówki zwierząt na obszarach podbiegunowych są skutkiem   …………………………                                           

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 8. (1p) 

Podkreśl wszystkie informacje, które umożliwiaja opis pustyni lodowej. 

bardzo suche powietrze, zupełny brak roślin, obszary zupełnie pozbawione wody, występowanie wody 

w postaci ciała stałego, obfite opady śniegu w każdej porze roku, bardzo niewielki opad śniegu w 

ciągu roku. 

 

Zadanie 9. (1p) 

Wpisz na schemacie, przy właściwych strzałkach, wymienione poniżej, nazwy procesów 

zachodzących w czasie obiegu wody w przyrodzie 

 

 

 

 

 
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2015/03/simple-water-cycle-coloring-pages.png 

*Proces zachodzący u roślin, wspomaga transport substancji z korzeni do lisci, zachodzi intensywnie w czasie, 

gdy roślina ma dostep do wody i szparki lisci sa otwarte. 

 

 

PAROWANIE, TRANSPIRACJA*,  SKRAPLANIE 

 



Zadanie 10. (1p) 

Wpisz w kratki znane ci formy ochrony przyrody 

 

Zadanie 11. (1p) 

Wpisz w miejsca kropek pełną nazwę polskiego parku narodowego, w którym wykonano pokazane 

poniżej zdjecia. 

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

 …………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………… 



Zadanie 12. (3p)  

Wykreśl z podanych informacji wszystkie zbędne określenia tak, by zdania były prawdziwe. 

Białowieski Park Narodowy jest parkiem starszym/młodszym od Parku Narodowego Yellowstone. 

Goryle są chronionym gatunkiem żyjącym w Ameryce/Afryce. 

Panda wielka to jeden z gatunków ginących żyjących w Australii/Azji. 

Zadanie 13. (1p) 

Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

Roztoczański Park Narodowy jest parkiem 

a. górskim. 

b. wyżynnym. 

c. nizinnym. 

d. nadmorskim. 

 

Zadanie 14. (1p) 

Zaznaczając litery kółkiem, wskaż prawidłowe informacje, która właściwie opisują schemat pokazany 

poniżej. 

 

A. Dzwonek jest odbiornikiem fali dźwiękowej. 

B. Drobiny powietrza umożliwiają przenoszenie dźwięku. 

C. W próżni dźwięk także jest przenoszony. 

D. Dzwonek nie wpływa na powstanie fali dźwiękowej. 

E. Fala dźwiękowa widoczna na schemacie wytwarzana jest przez dzwonek. 

F. Ruch dzwonka wpływa na szybkość rozchodzenia się fali dźwiękowej. 

 

Zadanie 15. (1p) 

Otocz kółkiem literę oznaczającą  właściwe zakończenie zdania. 

Fala dźwiękowa przekształca się w drganie elementów budujących ucho dzięki  

a. małżowinie usznej.  

b. kanałowi słuchowemu. 

c. błonie bębenkowej. 

d. kosteczkom słuchowym. 



Zadanie 16. (1p) 

Podkreśl jedną kreską właściwy wniosek wynikający bezpośrednio z analizy poniższej tabeli. 

Prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w niektórych ośrodkach 

ośrodek temperatura [°C] prędkość [m/s] 

tlen 0 317,2 

powietrze 0 331,3 

wodór 0 1268 

woda 15 1450 

ołów 20 1230 

rtęć 20 1407 

miedź  20 3560 

żelazo 20 5130 
http://www.rehau.com/image/839030/1x1/915/915/f84c7aada8307e41ddae5b65d1d3002d/iv/980702-20-90658.jpg 

W powietrzu dźwięk rozchodzi się najwolniej. 

W gazach dźwięk rozchodzi się wolniej niż w wodzie.  

We cieczach dźwięk rozchodzi się wolniej niż w ciałach stałych. 

W metalach, które są ciałami stałymi dźwięk zawsze będzie rozchodził się szybciej niż w cieczach. 

Zadanie 17. (1p) 

Zdania zawierające informację prawdziwą oznacz literą P, natomiast zdania z informacja fałszywą 

oznacz literą F.  

 

Biegun geograficzny i biegun magnetyczny są w tym samym punkcie Ziemi. 

Kompas wskazuje biegun geograficzny Ziemi. 

Ziemia ma cechy dużego magnesu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rt%C4%99%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo


Zadanie 18. (2p) 

Klucz zbudowany jest ze stopu dwóch metali. W stopie tym metalu I jest trzy razy więcej niż metalu 

II – narysuj schemat budowy tego stopu. 

Drobiny I metalu –  

Drobiny II metalu –  

 

 

Zadanie 19. (1 p.) 

Podaj dwie przyczyny smogu występującego w dużych miastach takich jak Kraków, Katowice czy 

Zakopane. 

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

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

Zadanie 20. (1 p.) 

Uczniowie wykonali doświadczenie polegające na tym, iż kartki jednej książki włożyli 

pomiędzy kartki innej – tak, jak widzisz to na poniżej pokazanym zdjęciu. Następnie 

uczniowie wykonali próbę rozdzielenia książek pociągając za ich grzbiety. 
 

 https://i.ytimg.com/vi/khoA85FssiU/maxresdefault.jpg 

Wskaż, zakreślając literę kółkiem, który z wniosków prawidłowo opisuje obserwację wykonanego 

doświadczenia. 

A. Książki łatwo można rozdzielić, gdyż strony nie są ze sobą sklejone. 

B. Strony książki rozdzielają się,  gdyż papier nie stawia oporu. 

C. Trudno rozdzielić obie książki, gdyż pomiędzy stronami działa siła ciężkości. 

D. Rozdzielenie książek utrudnia siła tarcia powstająca pomiędzy kartkami. 


