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Konkurs 2009

Tabelka pomocnicza na notatki.
150 milionów 65 milionów
lat temu
lat temu
tury
tyranozaury
mamuty
diplodoki
Mamuty wymary:
A) okoo tysic lat temu
B) okoo 10 tysicy lat temu
C) okoo 65 milionów lat temu
D) okoo 150 milionów lat temu

22. Rozwi logogryf.

1.
2.
3.
4.
5.

10 tysicy lat
temu

tysic lat
temu

6.
24. Wykrel te litery w kolumnie, przy których stwierdzenie jest
faszywe. Pozostae litery odczytane z góry na dó utworz haso.
Oznacza ono:
A) najwysze góry Europy
B) jeden z kontynentów
C) zwierz czekoksztatne
D) bezpieczne schronienie

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

… elektryczna, cieplna, soneczna, mechaniczna, chemiczna dziki niej mona pracowa, ogrzewa, wprawi w ruch.
czysz si z nim przy pomocy komputera, gdy szukasz
informacji.
Ruch powietrza.
Trwa 24 godziny.
Kolorowa …, widoczna czasami na tle nieba po deszczu.
Zamroona woda.
Jest to zamiana wody w par wodn.

Haso powstajce w wyrónionej kolumnie oznacza:
A) may, jasny obiekt na tle ciemnego, nocnego nieba
B) przedmiot wydajcy dwiki, niezbdny sdziemu sportowemu, np.
podczas meczu
C) dom uwity przez ptaka
D) zwierz wysokogórskie
23. Skorzystaj z informacji poniej oraz swojej wiedzy i odpowiedz na
pytanie: jak dawno temu wymary mamuty?
Informacje:
Najwcze niej wymary dinozaury ro linoerne.
Tury wymary mniej wicej w czasach zaoenia pa stwa polskiego.
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Polska ma wspóln granic z Austri.

M

Kolejny rok przestpny bdzie w 2012r.

A

Stolic Francji jest Bruksela.

L

1 km = 1000 m.

Z

Ukraina jest czonkiem Unii Europejskiej.



Powietrze to mieszanina gazów. Skada si w 3/10 z tlenu i w 7/10 z azotu.

P

Woda pokrywa okoo 9/10 powierzchni Ziemi.
W Ukadzie Sonecznym jest 8 planet. Liczc od So ca, Jowisz jest pit
z nich.

J
Y

Najwicej plantacji herbaty jest w Ameryce Poudniowej.

A

W prognozie pogody ci nienie podaje si w hektopaskalach (hPa).

L




Klasa 4
Na pocztku testu kady ucze otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi ucze
otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za kad bdn odpowied odejmuje si
uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów
moliwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie mona uzyska 128 punktów.

Czas: 60 minut

Dowiadczenia do testu:
1. Chmura w butelce
2. Balon w strumieniu powietrza
3. Czas reakcji

Zadania za 3 punkty

1.

Na którym obrazku narysowano jczmie?

A)




B)

C)

2.
A)
B)
C)
D)

Tulipany s symbolem:
Belgii
Holandii
Francji
Niemiec

3.
A)
B)
C)
D)

Woda w basenie jest najczciej wod:
sodow
jodowan
chlorowan
wodorowan

D)
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4.
A)
B)
C)
D)

Nazwa zwierz pocigowe oznacza zwierz, które:
moe jedzi jako pasaer w pocigach osobowych
moe jedzi jako pasaer w towarowych wagonach pocigów
zastpowao w dawnych czasach lokomotyw i cigno mae pocigi
uywane jest przez ludzi do cignicia np. wozów, sa , doroek
i niektórych maszyn rolniczych

5.
A)
B)
C)
D)

Wikingowie to lud wojowników yjcy 1000-1200 lat temu.
Wywodzili si oni z:
pónocy Europy
Ameryki Pónocnej
pónocy Azji
obszaru dzisiejszej Arktyki

6.
A)
B)
C)
D)

Hebel (strug) to narzdzie stolarskie do:
wkrcania rub
robienia bruzd w materiale drewnianym
wygadzania i wyrównywania duych powierzchni metalu (np. blach)
wygadzania i wyrównywania duych powierzchni drewna

7.
A)
B)
C)
D)

Czas reakcji skoncentrowanego czowieka to rednio:
0,01 – 0,02 s (midzy jedn setn a dwoma setnymi sekundy)
0,1 – 0,2 s (midzy jedn dziesitn a dwoma dziesitnymi sekundy)
0,5 – 0,9 s (powyej pó sekundy, a mniej ni jedna sekunda)
1 – 2 s (powyej jednej sekundy, a mniej ni dwie sekundy)

8. Mga to:
A) due czsteczki pary wodnej, a dym to czsteczki pyów, zawieszone
w powietrzu
B) due czsteczki pary wodnej, a dym to due czsteczki dwutlenku wgla
C) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to czsteczki
pyów, zawieszone w powietrzu
D) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to czsteczki
dwutlenku wgla, zawieszone w powietrzu
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Klasa 4
11.
A)
B)
C)
D)

Zadania za 4 punkty
9.

A)
B)
C)
D)

W ostatnim dniu lipca ubiegego roku Monika znalaza w chodni
w sklepie spoywczym kostk masa, na której napisano: „Naley
spoy przed 30 VII 2008”. Prawdziwe jest zdanie:
Maso to byo ju przeterminowane.
Termin wanoci masa upywa w dniu, w którym Monika znalaza je
w sklepie.
Termin wanoci masa upywa nastpnego dnia.
Termin wanoci masa jeszcze nie upyn i nadawao si ono do
spoycia jeszcze przez miesic.

Konkurs 2009
Czego roliny samoywne nie potrzebuj do ycia?
tlenu
wody
soli mineralnych
promieni sonecznych

12. W tabeli zapisano róne rodzaje róde energii i podzielono je na
odnawialne i nieodnawialne. W której kolumnie popeniono bd?

10. W pogodn noc na niebie mona zobaczy miliony gwiazd. Niektóre
z nich wiec szczególnie mocno. Ludzie od wieków zajmowali si
obserwacjami ukadów gwiazd, czyli je w grupy (konstelacje),
nadawali im nazwy. Który z podanych niej ukadów gwiazd
nazwano Wielkim Wozem? Uwaga! Rysunki s wykonane w rónych
skalach.

A)
B)
C)
D)

odnawialne
nieodnawialne
wiatr
wgiel
promieniowanie
ropa naftowa
soneczne
zasoby
gaz ziemny
geotermalne
w obu kolumnach
w kolumnie surowców odnawialnych
w kolumnie surowców nieodnawialnych
w adnej z kolumn

13. Co tu nie pasuje? Wybierz z kadego wiersza jeden wyraz, który nie
pasuje do wszystkich pozostaych. Do wiersza na dole wpisz kolejno
trzeci lier kadego odrzuconego przez siebie wyrazu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

B)

kamie, guma, otoczak, piaskowiec
Platon, Wenus, Merkury, Ziemia
rzeka, strumie, jezioro, potok
winia, truskawka, liwka, jabko
poranek, wieczór, zmierzch, zachód
wy, ni, cinienie, bryza
1

A)

C)

D)



5

6
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14. Oto pi liczb:
2 3 6 7 17
rednia arytmetyczna z tych liczb jest równa:
A) 6
B) 7
C) 9 12

18.
A)
B)
C)
D)

D) 17 12

19. Na rysunku pokazano system poczonych ze sob piciu kó
zbatych.

15.
A)
B)
C)
D)

Zdecyduj:
A) oba zdania s faszywe
B) oba zdania s prawdziwe
C) pierwsze zdanie jest faszywe, a drugie - prawdziwe
D) pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie - faszywe

Jeeli koo 1 krci si zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to koo 2:
A) krci si zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a koo nr 5 – przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara
B) krci si przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a koo nr 5 – zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
C) i koo nr 5 krc si zgodnie z ruchem wskazówek zegara
D) i koo nr 5 krc si przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
20. Dzi jest 24 marca 2009 r. W cigu ostatnich 4 dni widoczna nad
Polsk owietlona cz Ksiyca miaa ksztat:
A) litery C
B) litery O
C) litery D
D) jest w nowiu

Zadania za 5 punktów
17. Wykres przedstawia
rozpuszczalno zwykego
cukru (sacharozy) w zimnej
wodzie. Ile maksymalnie
mona rozpuci cukru w 3/4
litra wody?
A)
B)
C)
D)

Kondensacja to na przykad:
zamiana czsteczek pary wodnej w drobne kropelki wody
zamiana drobnych kropelek wody w czsteczki pary wodnej
zamiana drobnych kropelek wody w drobne krysztaki lodu
zamiana drobnych krysztaków lodu w drobne kropelki wody

Wiea cinie , to wiea:
ze zbiornikiem wody na szczycie
suca do przekazywania sygnaów radiowych i telewizyjnych
która wzmacnia i przekazuje sygna telefonów komórkowych
w której znajduje si zapas zboa

16. Przypomnij sobie dowiadczenie z balonikiem w strumieniu
powietrza z suszarki. Gdy balonik zosta woony w pionowy
strumie powietrza, unosi si na pewnej wysokoci i nie spada.
Przeczytaj uwanie dwa zdania:
Po odchyleniu strumienia powietrza o may kt, balonik wysuwa si z tego
strumienia i spada na ziemi.
Po wyczeniu suszarki balonik natychmiast zaczyna opada na ziemi.
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Haso powstae w wierszu oznacza:
A) ludzi mieszkajcych w pónocno - wschodniej czci Polski
B) Krain Wielkich Jezior, wystpujc w Polsce
C) pas górski wystpujcy w Polsce
D) polski taniec narodowy
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21. Dwa jajka i jedna szklanka mki wa razem 30 dag, a trzy jajka
i dwie i pó szklanki mki wa 63 dag. Jedno jajko:
A) way tyle samo, co szklanka mki
B) way tyle samo, co pó szklanki mki
C) jest trzy razy lejsze od szklanki mki
D) jest cztery razy lejsze od szklanki mki

650 g
975 g
1105 g
1300 g
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21. Dwa jajka i jedna szklanka mki wa razem 30 dag, a trzy jajka
i dwie i pó szklanki mki wa 63 dag. Jedno jajko:
A) way tyle samo, co szklanka mki
B) way tyle samo, co pó szklanki mki
C) jest trzy razy lejsze od szklanki mki
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Tabelka pomocnicza na notatki.
150 milionów 65 milionów
lat temu
lat temu
tury
tyranozaury
mamuty
diplodoki
Mamuty wymary:
A) okoo tysic lat temu
B) okoo 10 tysicy lat temu
C) okoo 65 milionów lat temu
D) okoo 150 milionów lat temu

22. Rozwi logogryf.

1.
2.
3.
4.
5.

10 tysicy lat
temu

tysic lat
temu

6.
24. Wykrel te litery w kolumnie, przy których stwierdzenie jest
faszywe. Pozostae litery odczytane z góry na dó utworz haso.
Oznacza ono:
A) najwysze góry Europy
B) jeden z kontynentów
C) zwierz czekoksztatne
D) bezpieczne schronienie

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

… elektryczna, cieplna, soneczna, mechaniczna, chemiczna dziki niej mona pracowa, ogrzewa, wprawi w ruch.
czysz si z nim przy pomocy komputera, gdy szukasz
informacji.
Ruch powietrza.
Trwa 24 godziny.
Kolorowa …, widoczna czasami na tle nieba po deszczu.
Zamroona woda.
Jest to zamiana wody w par wodn.

Haso powstajce w wyrónionej kolumnie oznacza:
A) may, jasny obiekt na tle ciemnego, nocnego nieba
B) przedmiot wydajcy dwiki, niezbdny sdziemu sportowemu, np.
podczas meczu
C) dom uwity przez ptaka
D) zwierz wysokogórskie
23. Skorzystaj z informacji poniej oraz swojej wiedzy i odpowiedz na
pytanie: jak dawno temu wymary mamuty?
Informacje:
Najwcze niej wymary dinozaury ro linoerne.
Tury wymary mniej wicej w czasach zaoenia pa stwa polskiego.
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Klasa 4
Na pocztku testu kady ucze otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi ucze
otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za kad bdn odpowied odejmuje si
uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów
moliwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie mona uzyska 128 punktów.

Czas: 60 minut

Dowiadczenia do testu:
1. Chmura w butelce
2. Balon w strumieniu powietrza
3. Czas reakcji

Zadania za 3 punkty

1.

Na którym obrazku narysowano jczmie?

A)




B)

C)

2.
A)
B)
C)
D)

Tulipany s symbolem:
Belgii
Holandii
Francji
Niemiec

3.
A)
B)
C)
D)

Woda w basenie jest najczciej wod:
sodow
jodowan
chlorowan
wodorowan

D)

Konkurs 2009

4.
A)
B)
C)
D)

Nazwa zwierz pocigowe oznacza zwierz, które:
moe jedzi jako pasaer w pocigach osobowych
moe jedzi jako pasaer w towarowych wagonach pocigów
zastpowao w dawnych czasach lokomotyw i cigno mae pocigi
uywane jest przez ludzi do cignicia np. wozów, sa , doroek
i niektórych maszyn rolniczych

5.
A)
B)
C)
D)

Wikingowie to lud wojowników yjcy 1000-1200 lat temu.
Wywodzili si oni z:
pónocy Europy
Ameryki Pónocnej
pónocy Azji
obszaru dzisiejszej Arktyki

6.
A)
B)
C)
D)

Hebel (strug) to narzdzie stolarskie do:
wkrcania rub
robienia bruzd w materiale drewnianym
wygadzania i wyrównywania duych powierzchni metalu (np. blach)
wygadzania i wyrównywania duych powierzchni drewna

7.
A)
B)
C)
D)

Czas reakcji skoncentrowanego czowieka to rednio:
0,01 – 0,02 s (midzy jedn setn a dwoma setnymi sekundy)
0,1 – 0,2 s (midzy jedn dziesitn a dwoma dziesitnymi sekundy)
0,5 – 0,9 s (powyej pó sekundy, a mniej ni jedna sekunda)
1 – 2 s (powyej jednej sekundy, a mniej ni dwie sekundy)

8. Mga to:
A) due czsteczki pary wodnej, a dym to czsteczki pyów, zawieszone
w powietrzu
B) due czsteczki pary wodnej, a dym to due czsteczki dwutlenku wgla
C) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to czsteczki
pyów, zawieszone w powietrzu
D) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to czsteczki
dwutlenku wgla, zawieszone w powietrzu
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