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21. W twoim organizmie wiele cz��ci wyst�puje parami: masz na przyk�ad dwie 
r�ce, dwie nogi, dwie nerki. Masz jednak takie cz��ci, które wyst�puj� 
pojedynczo. Na przyk�ad: masz tylko jedno serce i znajduje si� ono nieco po 
lewej stronie twojego cia�a. Gdzie le�� twój �o��dek i twoja w�troba? 

A) �o��dek le�y nieco po prawej stronie, a w�troba nieco po lewej stronie cia�a 
B) �o��dek i w�troba le�� nieco po prawej stronie cia�a 
C) �o��dek i w�troba le�� po nieco lewej stronie cia�a 
D) �o��dek le�y nieco po lewej stronie, a w�troba nieco po prawej stronie cia�a 

22. Rozwi�� logogryf.  

1.        

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       

  7.      

 8.       
 

1. Uciek�, gdzie … ro�nie. 
2. Twarda skorupa pokrywaj�ca pie� drzewa. 
3. Dzikie zwierz� mieszkaj�ce w górach, któremu �atwo skaka� po ska�ach. 
4. Syn krowy. 
5. Przykrywa budynek. 
6. Zwierz�, które nosi skorup� na plecach i porusza si� powoli. 
7. Powstaje ze zmielonego ziarna pszenicy. 
8. „M��” kury. 

Has�o powstaj�ce w wyró�nionej kolumnie oznacza: 
A) papk�, która powstaje z przetartych warzyw lub owoców (np. z pomidorów) 
B) wszystkie ro�liny, zwierz�ta i zjawiska wokó� nas 
C) lekki wiatr, który powstaje najcz��ciej, gdy w pomieszczeniu równocze�nie 

otworzysz drzwi i okno ( znajduj�ce  si� naprzeciwko siebie) 
D) system rur u rz�dze� doprowadzaj�cych wod� do budynków 

23. Ta�ma filmowa sk�ada si� z pojedynczych zdj��, tak zwanych kadrów. 
Ogl�daj�c film nie widzisz jednak pojedynczych zdj��. Ta�ma filmowa jest 
wy�wietlana tak szybko, �e ruch obrazów na ekranie wydaje si� p�ynny. 
Ile kadrów na sekund� przemyka wtedy przed twoimi oczami? 

A) 9 
B) 24 
C) 50 
D) 100 

 
24. Z prawej kolumny wykre�l te litery, przy których zdanie jest fa�szywe. 

Pozosta�e litery odczytane z góry na dó� utworz� has�o. Oznacza ono: 
A) paliwo kopalne 
B) jeden z kontynentów 
C) szk�o powi�kszaj�ce 
D) jedn� z planet Uk�adu S�onecznego 
 

Ziemia jest planet� a S�o�ce gwiazd�. L 

1 kilogram jest równy 1000 dekagramów. E 

Wiosna zaczyna si� w kwietniu. K 

1 metr jest równy 100 centymetrom. U 

Pingwiny potrafi� lata�. R 

Australia jest najwi�kszym kontynentem na Ziemi. O 

Grawitacja przyci�ga przedmioty do powierzchni Ziemi. P 

Istniej� kopalnie soli. A 

Licz�c od S�o�ca, Ziemia jest czwart� z kolei planet� Uk�adu S�onecznego.  N 
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Do�wiadczenia konkursowe: 

1. Równowaga 
2. Marzn�ce palce 
3. Iluzja 

Czas: 60 minut 
 

Zadania za 3 punkty 

 
1. Gdzie mo�esz znale�� s�k? 
A) w cie�cie lub chlebie 
B) w drewnie 
C) w korze drzew 
D) na li�ciu 

 
2. W atlasach grzybów podawane s� trzy rodzaje grzybów. Nie ma grzybów:  
A) jadalnych 
B) zatrutych 
C) niejadalnych 
D) truj�cych 
 
3. Pó�torej doby to: 
A) 15 godzin 
B) 24 godziny 
C) 36 godzin 
D) 48 godzin 

 
4. Telefoniczny numer alarmowy do wszystkich s�u�b ratunkowych to: 
A) 1000 
B) 991 
C) 112 
D) 111 

 
 
 
 

5. Popcorn (czytaj: popkorn) powstaje z: Na pocz�tku testu ka�dy ucze� otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi ucze� 
otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za ka�d� b��dn� odpowied	 odejmuje si� 
uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów 
mo�liwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie mo�na uzyska� 128 punktów. 

A) ziemniaków 
B) kaszy 
C) ry�u 
D) kukurydzy 

 
6. Gdy stoisz w pozycji wyprostowanej, �rodek ci��ko�ci twojego cia�a 

znajduje si� najbli�ej: 
A) p�pka 
B) szyi 
C) czubka g�owy 
D) stóp 

 
7. Naczynia krwiono�ne to rurki wewn�trz cia�a, które rozprowadzaj� krew 

po ca�ym organizmie. Gdy twoja d�o	 marznie, naczynia krwiono�ne w jej 
wn�trzu: 

A) kurcz� si� i zw��aj� 
B) rozszerzaj� si� 
C) nie zmieniaj� swojej wielko�ci 
D) czerwieniej� 

 
8. Pilota nie znajdziesz nigdy: 
A) w samochodzie rajdowym 
B) przy telewizorze 
C) w szybowcu 
D) w skrzynce komputera 
 

 
Zadania za 4 punkty 
 

9. W Uk�adzie S�onecznym: 
A) Ziemia wiruje wokó� w�asnej osi, a S�o�ce kr��y dooko�a Ziemi 
B) Ziemia wiruje wokó� w�asnej osi i kr��y dooko�a S�o�ca 
C) Ziemia nie wiruje wokó� w�asnej osi, natomiast S�o�ce kr��y dooko�a Ziemi 
D) Ziemia nie wiruje wokó� w�asnej osi, ale kr��y dooko�a S�o�ca 
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10. Z którego zbo�a robi si� m�k� pszenn�? 

 

 

       

 

 

         A)         B)         C)       D) 
 

11.  Wyobra�my sobie, �e jest pi�tek, 1 kwietnia 2009 roku,  Po dwóch latach 
i dziesi�ciu miesi�cach od tej daty wkroczyliby�my w miesi�c (rozpocz��by 
si� miesi�c), który mia�by: 

A) 28 dni 
B) 29 dni 
C) 30 dni 
D) 31 dni 
 
12. Skorzystaj z zaszyfrowanego alfabetu. Odczytaj szyfr i doko�cz zdanie pod 

szyfrem. 
Alfabet: 

    A      D       E        I        J       K       L       N       R       T      U      Y        Z       � 

Szyfr:  
 
 
 

 
 

 
 

A) pingwin 
B) nied�wied� polarny 
C) lew 
D) mi� koala 

 

13. Przypomnij sobie do�wiadczenie o równowadze. Przeczytaj uwa�nie zdania: 
 
Puszk� po napoju nape�nion� prawie do po�owy mo�na ustawi	 na p�askim blacie 
u�o�on� pod k�tem do niego tak, �eby bez podtrzymywania nie przewróci�a si�. 
 
Cz�owiek, który postawi lew� stop� przy �cianie, równolegle do niej i przyci�nie si� 
lewym bokiem do tej �ciany mo�e bez niczyjej dodatkowej pomocy stan�	 na lewej 
nodze nie odrywaj�c si� od �ciany. 
 
Zdecyduj: 
A) pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie fa�szywe 
B) pierwsze zdanie jest fa�szywe, a drugie prawdziwe 
C) oba zdania s� prawdziwe 
D) oba zdania s� fa�szywe 

 
14. Do czego nie da si� na trwa�e przyczepi	 magnesu: 
A) do klucza od drzwi wej�ciowych do domu 
B) do drzwi lodówki 
C) do �rubokr�ta 
D) do aluminiowej puszki po napoju 

 
15. W Indiach mieszkaj�: 
A) Indyjczycy 
B) Indianie 
C) Hindusi 
D) Inkowie 

 
16. Znak pokazany na rysunku informuje o: 
 
A) mo�liwo�ci wyst�powania burz 
B) drogowym wypadku 
C) mo�liwo�ci wpadni�cia w po�lizg 
D) wysokim napi�ciu sieci elektrycznej 
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Zadania za 5 punktów 
 

17. 
mieci, odpadów i zu�ytych sprz�tów pozbywamy si� na ró�ne sposoby. 
Je�li chcemy chroni	 �rodowisko cz��	 z nich powinna trafi	 do specjalnych 
pojemników lub miejsc do tego przeznaczonych.  Patryk pozby� si� zu�ytych 
lub nie�wie�ych produktów na ró�ne sposoby. Nast�pnie zapisa� w tabelce 
to, co zrobi�. Dwie czynno�ci wykona� nieprawid�owo. Znajd� je w tabelce 
i odpowiedz, w której kolumnie jest b��d. 

 
Notatki Patryka 

wyrzuci�em do 
zwyk�ego kosza 

na �mieci 

zanios�em do 
specjalnego punktu 

odbioru 

wyrzuci�em do 
specjalnego 
pojemnika 

recyklingowego 

wyrzuci�em 
na kompost 

nie�wie�e mas�o przeterminowane 
lekarstwa tektur� skorupki 

od jajek 
zu�yt� torebk� 
od herbaty 
ekspresowej 

zu�yte baterie drewnian� nog� od 
starego krzes�a 

obierki 
z ziemniaków 

plastikow� 
butelk� 
po wodzie 
mineralnej 

zepsuty monitor 
komputerowy metalow� puszk� 

sfermentowan� 
sa�atk� 
z marchewki 

 
A) w pierwszej i drugiej kolumnie 
B) w pierwszej i trzeciej kolumnie  
C) w drugiej i trzeciej kolumnie 
D) w drugiej i czwartej kolumnie 

 
 

18. Dwa jajka i szklanka m�ki wa�� razem 30 dag, a trzy jajka i dwie szklanki 
m�ki wa�� 54 dag. Ile wa�y jedno jajko i dwie szklanki m�ki? 

A) 24 dag 
B) 30 dag 
C) 36 dag 
D) 42 dag 

 
 
 

19. Na wykresie przedstawiona zosta�a szybko�	 wiatru w czterech miastach 
Polski w dniu 23 kwietnia 2008 roku.  

 
Prawdziwe jest zdanie: 
A) Najsilniejszy wiatr 

by� na po�udniu, a 
najs�abszy na pó�nocy 
Polski. 

B) Najsilniejszy wiatr 
by� w górach, a 
najs�abszy na pó�nocy 
Polski. 

C) Najsilniejszy wiatr 
by� nad morzem, a 
najs�abszy na 
po�udniu Polski. 

D) Najsilniejszy wiatr 
by� w górach, a 
najs�abszy nad morzem. 

 
20. Rozwi�� rebus: 

 

 
S�owo to oznacza przedmiot, który znajduje si� na przyk�ad w: 
A) latarce 
B) komputerze 
C) �arówce 
D) nieelektrycznej (r�cznej) maszynce do mielenia mi�sa 
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10. Z którego zbo�a robi si� m�k� pszenn�? 

 

 

       

 

 

         A)         B)         C)       D) 
 

11.  Wyobra�my sobie, �e jest pi�tek, 1 kwietnia 2009 roku,  Po dwóch latach 
i dziesi�ciu miesi�cach od tej daty wkroczyliby�my w miesi�c (rozpocz��by 
si� miesi�c), który mia�by: 

A) 28 dni 
B) 29 dni 
C) 30 dni 
D) 31 dni 
 
12. Skorzystaj z zaszyfrowanego alfabetu. Odczytaj szyfr i doko�cz zdanie pod 

szyfrem. 
Alfabet: 

    A      D       E        I        J       K       L       N       R       T      U      Y        Z       � 

Szyfr:  
 
 
 

 
 

 
 

A) pingwin 
B) nied�wied� polarny 
C) lew 
D) mi� koala 

 

13. Przypomnij sobie do�wiadczenie o równowadze. Przeczytaj uwa�nie zdania: 
 
Puszk� po napoju nape�nion� prawie do po�owy mo�na ustawi	 na p�askim blacie 
u�o�on� pod k�tem do niego tak, �eby bez podtrzymywania nie przewróci�a si�. 
 
Cz�owiek, który postawi lew� stop� przy �cianie, równolegle do niej i przyci�nie si� 
lewym bokiem do tej �ciany mo�e bez niczyjej dodatkowej pomocy stan�	 na lewej 
nodze nie odrywaj�c si� od �ciany. 
 
Zdecyduj: 
A) pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie fa�szywe 
B) pierwsze zdanie jest fa�szywe, a drugie prawdziwe 
C) oba zdania s� prawdziwe 
D) oba zdania s� fa�szywe 

 
14. Do czego nie da si� na trwa�e przyczepi	 magnesu: 
A) do klucza od drzwi wej�ciowych do domu 
B) do drzwi lodówki 
C) do �rubokr�ta 
D) do aluminiowej puszki po napoju 

 
15. W Indiach mieszkaj�: 
A) Indyjczycy 
B) Indianie 
C) Hindusi 
D) Inkowie 

 
16. Znak pokazany na rysunku informuje o: 
 
A) mo�liwo�ci wyst�powania burz 
B) drogowym wypadku 
C) mo�liwo�ci wpadni�cia w po�lizg 
D) wysokim napi�ciu sieci elektrycznej 
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Zadania za 5 punktów 
 

17. 
mieci, odpadów i zu�ytych sprz�tów pozbywamy si� na ró�ne sposoby. 
Je�li chcemy chroni	 �rodowisko cz��	 z nich powinna trafi	 do specjalnych 
pojemników lub miejsc do tego przeznaczonych.  Patryk pozby� si� zu�ytych 
lub nie�wie�ych produktów na ró�ne sposoby. Nast�pnie zapisa� w tabelce 
to, co zrobi�. Dwie czynno�ci wykona� nieprawid�owo. Znajd� je w tabelce 
i odpowiedz, w której kolumnie jest b��d. 

 
Notatki Patryka 

wyrzuci�em do 
zwyk�ego kosza 

na �mieci 

zanios�em do 
specjalnego punktu 

odbioru 

wyrzuci�em do 
specjalnego 
pojemnika 

recyklingowego 

wyrzuci�em 
na kompost 

nie�wie�e mas�o przeterminowane 
lekarstwa tektur� skorupki 

od jajek 
zu�yt� torebk� 
od herbaty 
ekspresowej 

zu�yte baterie drewnian� nog� od 
starego krzes�a 

obierki 
z ziemniaków 

plastikow� 
butelk� 
po wodzie 
mineralnej 

zepsuty monitor 
komputerowy metalow� puszk� 

sfermentowan� 
sa�atk� 
z marchewki 

 
A) w pierwszej i drugiej kolumnie 
B) w pierwszej i trzeciej kolumnie  
C) w drugiej i trzeciej kolumnie 
D) w drugiej i czwartej kolumnie 

 
 

18. Dwa jajka i szklanka m�ki wa�� razem 30 dag, a trzy jajka i dwie szklanki 
m�ki wa�� 54 dag. Ile wa�y jedno jajko i dwie szklanki m�ki? 

A) 24 dag 
B) 30 dag 
C) 36 dag 
D) 42 dag 

 
 
 

19. Na wykresie przedstawiona zosta�a szybko�	 wiatru w czterech miastach 
Polski w dniu 23 kwietnia 2008 roku.  

 
Prawdziwe jest zdanie: 
A) Najsilniejszy wiatr 

by� na po�udniu, a 
najs�abszy na pó�nocy 
Polski. 

B) Najsilniejszy wiatr 
by� w górach, a 
najs�abszy na pó�nocy 
Polski. 

C) Najsilniejszy wiatr 
by� nad morzem, a 
najs�abszy na 
po�udniu Polski. 

D) Najsilniejszy wiatr 
by� w górach, a 
najs�abszy nad morzem. 

 
20. Rozwi�� rebus: 

 

 
S�owo to oznacza przedmiot, który znajduje si� na przyk�ad w: 
A) latarce 
B) komputerze 
C) �arówce 
D) nieelektrycznej (r�cznej) maszynce do mielenia mi�sa 
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21. W twoim organizmie wiele cz��ci wyst�puje parami: masz na przyk�ad dwie 
r�ce, dwie nogi, dwie nerki. Masz jednak takie cz��ci, które wyst�puj� 
pojedynczo. Na przyk�ad: masz tylko jedno serce i znajduje si� ono nieco po 
lewej stronie twojego cia�a. Gdzie le�� twój �o��dek i twoja w�troba? 

A) �o��dek le�y nieco po prawej stronie, a w�troba nieco po lewej stronie cia�a 
B) �o��dek i w�troba le�� nieco po prawej stronie cia�a 
C) �o��dek i w�troba le�� po nieco lewej stronie cia�a 
D) �o��dek le�y nieco po lewej stronie, a w�troba nieco po prawej stronie cia�a 

22. Rozwi�� logogryf.  

1.        

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       

  7.      

 8.       
 

1. Uciek�, gdzie … ro�nie. 
2. Twarda skorupa pokrywaj�ca pie� drzewa. 
3. Dzikie zwierz� mieszkaj�ce w górach, któremu �atwo skaka� po ska�ach. 
4. Syn krowy. 
5. Przykrywa budynek. 
6. Zwierz�, które nosi skorup� na plecach i porusza si� powoli. 
7. Powstaje ze zmielonego ziarna pszenicy. 
8. „M��” kury. 

Has�o powstaj�ce w wyró�nionej kolumnie oznacza: 
A) papk�, która powstaje z przetartych warzyw lub owoców (np. z pomidorów) 
B) wszystkie ro�liny, zwierz�ta i zjawiska wokó� nas 
C) lekki wiatr, który powstaje najcz��ciej, gdy w pomieszczeniu równocze�nie 

otworzysz drzwi i okno ( znajduj�ce  si� naprzeciwko siebie) 
D) system rur u rz�dze� doprowadzaj�cych wod� do budynków 

23. Ta�ma filmowa sk�ada si� z pojedynczych zdj��, tak zwanych kadrów. 
Ogl�daj�c film nie widzisz jednak pojedynczych zdj��. Ta�ma filmowa jest 
wy�wietlana tak szybko, �e ruch obrazów na ekranie wydaje si� p�ynny. 
Ile kadrów na sekund� przemyka wtedy przed twoimi oczami? 

A) 9 
B) 24 
C) 50 
D) 100 

 
24. Z prawej kolumny wykre�l te litery, przy których zdanie jest fa�szywe. 

Pozosta�e litery odczytane z góry na dó� utworz� has�o. Oznacza ono: 
A) paliwo kopalne 
B) jeden z kontynentów 
C) szk�o powi�kszaj�ce 
D) jedn� z planet Uk�adu S�onecznego 
 

Ziemia jest planet� a S�o�ce gwiazd�. L 

1 kilogram jest równy 1000 dekagramów. E 

Wiosna zaczyna si� w kwietniu. K 

1 metr jest równy 100 centymetrom. U 

Pingwiny potrafi� lata�. R 

Australia jest najwi�kszym kontynentem na Ziemi. O 

Grawitacja przyci�ga przedmioty do powierzchni Ziemi. P 

Istniej� kopalnie soli. A 

Licz�c od S�o�ca, Ziemia jest czwart� z kolei planet� Uk�adu S�onecznego.  N 
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Do�wiadczenia konkursowe: 

1. Równowaga 
2. Marzn�ce palce 
3. Iluzja 

Czas: 60 minut 
 

Zadania za 3 punkty 

 
1. Gdzie mo�esz znale�� s�k? 
A) w cie�cie lub chlebie 
B) w drewnie 
C) w korze drzew 
D) na li�ciu 

 
2. W atlasach grzybów podawane s� trzy rodzaje grzybów. Nie ma grzybów:  
A) jadalnych 
B) zatrutych 
C) niejadalnych 
D) truj�cych 
 
3. Pó�torej doby to: 
A) 15 godzin 
B) 24 godziny 
C) 36 godzin 
D) 48 godzin 

 
4. Telefoniczny numer alarmowy do wszystkich s�u�b ratunkowych to: 
A) 1000 
B) 991 
C) 112 
D) 111 

 
 
 
 

5. Popcorn (czytaj: popkorn) powstaje z: Na pocz�tku testu ka�dy ucze� otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi ucze� 
otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za ka�d� b��dn� odpowied	 odejmuje si� 
uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów 
mo�liwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie mo�na uzyska� 128 punktów. 

A) ziemniaków 
B) kaszy 
C) ry�u 
D) kukurydzy 

 
6. Gdy stoisz w pozycji wyprostowanej, �rodek ci��ko�ci twojego cia�a 

znajduje si� najbli�ej: 
A) p�pka 
B) szyi 
C) czubka g�owy 
D) stóp 

 
7. Naczynia krwiono�ne to rurki wewn�trz cia�a, które rozprowadzaj� krew 

po ca�ym organizmie. Gdy twoja d�o	 marznie, naczynia krwiono�ne w jej 
wn�trzu: 

A) kurcz� si� i zw��aj� 
B) rozszerzaj� si� 
C) nie zmieniaj� swojej wielko�ci 
D) czerwieniej� 

 
8. Pilota nie znajdziesz nigdy: 
A) w samochodzie rajdowym 
B) przy telewizorze 
C) w szybowcu 
D) w skrzynce komputera 
 

 
Zadania za 4 punkty 
 

9. W Uk�adzie S�onecznym: 
A) Ziemia wiruje wokó� w�asnej osi, a S�o�ce kr��y dooko�a Ziemi 
B) Ziemia wiruje wokó� w�asnej osi i kr��y dooko�a S�o�ca 
C) Ziemia nie wiruje wokó� w�asnej osi, natomiast S�o�ce kr��y dooko�a Ziemi 
D) Ziemia nie wiruje wokó� w�asnej osi, ale kr��y dooko�a S�o�ca 
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