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22. Rozwi�� logogryf.  
 

 1.           

2.            

    3.        

  4.          

  5.          

   6.         

  7.          
 

1. … elektryczna, cieplna, s�oneczna, mechaniczna, chemiczna - 
dzi�ki niej mo�na pracowa�, ogrzewa�, wprawi� w ruch. 

2. ��czysz si� z nim przy pomocy komputera, gdy szukasz 
informacji. 

3. Ruch powietrza. 
4. Trwa 24 godziny. 
5. Kolorowa …, widoczna czasami na tle nieba po deszczu. 
6. Zamro�ona woda. 
7. Jest to zamiana wody w par� wodn�. 

 
Has�o powstaj�ce w wyró�nionej kolumnie oznacza: 
A) ma�y, jasny obiekt na tle ciemnego, nocnego nieba 
B) przedmiot wydaj�cy d�wi�ki, niezb�dny s�dziemu sportowemu, np. 

podczas meczu 
C) dom uwity przez ptaka 
D) zwierz� wysokogórskie 

 
23. Skorzystaj z informacji poni�ej oraz swojej wiedzy i odpowiedz na 

pytanie: jak dawno temu wymar�y mamuty?  
Informacje: 
Najwcze	niej wymar�y dinozaury ro	lino�erne. 
Tury wymar�y mniej wi�cej w czasach za�o�enia pa
stwa polskiego. 

 

Tabelka pomocnicza na notatki. 

 150 milionów 
lat temu 

65 milionów 
lat temu 

10 tysi�cy lat 
temu 

tysi�c lat 
temu 

tury     
tyranozaury     

mamuty     
diplodoki     

Mamuty wymar�y: 
A) oko�o tysi�c lat temu 
B) oko�o 10 tysi�cy lat temu 
C) oko�o 65 milionów lat temu 
D) oko�o 150 milionów lat temu 

 
24. Wykre�l te litery w kolumnie, przy których stwierdzenie jest 

fa�szywe. Pozosta�e litery odczytane z góry na dó� utworz� has�o. 
Oznacza ono: 

A) najwy�sze góry Europy 
B) jeden z kontynentów 
C) zwierz� cz�ekokszta�tne 
D) bezpieczne schronienie 

 

Polska ma wspóln� granic� z Austri�. M 

Kolejny rok przest�pny b�dzie w 2012r. A 

Stolic� Francji jest Bruksela. L 

1 km = 1000 m. Z 

Ukraina jest cz�onkiem Unii Europejskiej. � 

Powietrze to mieszanina gazów. Sk�ada si� w 3/10 z tlenu i w 7/10 z azotu. P 

Woda pokrywa oko�o 9/10 powierzchni Ziemi. J 
W Uk�adzie S�onecznym jest 8 planet. Licz�c od S�o
ca, Jowisz jest pi�t� 
z nich. Y 

Najwi�cej plantacji herbaty jest w Ameryce Po�udniowej. A 

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

        Klasa 4  Konkurs  2009 

Do�wiadczenia do testu: 
1. Chmura w butelce 
2. Balon w strumieniu powietrza 
3. Czas reakcji 

 
 

Czas: 60 minut 
 
 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
 

1. Na którym obrazku narysowano j�czmie�? 

 

 

       

 

 

 

         A)         B)         C)       D) 
 

2. Tulipany s� symbolem: 
A) Belgii 
B) Holandii 
C) Francji 
D) Niemiec 

 
3. Woda w basenie jest najcz��ciej wod�: 
A) sodow� 
B) jodowan� 
C) chlorowan� 
D) wodorowan� 

 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. 

4. Nazwa zwierz� poci�gowe oznacza zwierz�, które: 
A) mo�e je�dzi� jako pasa�er w poci�gach osobowych 
B) mo�e je�dzi� jako pasa�er w towarowych wagonach poci�gów 
C) zast�powa�o w dawnych czasach lokomotyw� i ci�gn��o ma�e poci�gi 
D) u�ywane jest przez ludzi do ci�gni�cia np. wozów, sa
, doro�ek 

i niektórych maszyn rolniczych 
 

5. Wikingowie to lud wojowników �yj�cy 1000-1200 lat temu. 
Wywodzili si� oni z: 

A) pó�nocy Europy 
B) Ameryki Pó�nocnej 
C) pó�nocy Azji 
D) obszaru dzisiejszej Arktyki 

 
6. Hebel (strug) to narz�dzie stolarskie do: 
A) wkr�cania 	rub 
B) robienia bruzd w materiale drewnianym 
C) wyg�adzania i wyrównywania du�ych powierzchni metalu (np. blach) 
D) wyg�adzania i wyrównywania du�ych powierzchni drewna 
 
7. Czas reakcji skoncentrowanego cz�owieka to �rednio: 
A) 0,01 – 0,02 s (mi�dzy jedn� setn� a dwoma setnymi sekundy) 
B) 0,1 – 0,2 s (mi�dzy jedn� dziesi�tn� a dwoma dziesi�tnymi sekundy) 
C) 0,5 – 0,9 s (powy�ej pó� sekundy, a mniej ni� jedna sekunda) 
D) 1 – 2 s (powy�ej jednej sekundy, a mniej ni� dwie sekundy) 

 
8. Mg�a to: 
A) du�e cz�steczki pary wodnej, a dym to cz�steczki py�ów, zawieszone 

w powietrzu 
B) du�e cz�steczki pary wodnej, a dym to du�e cz�steczki dwutlenku w�gla 
C) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to cz�steczki 

py�ów, zawieszone w powietrzu 
D) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to cz�steczki 

dwutlenku w�gla, zawieszone w powietrzu 
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        Klasa 4  Konkurs  2009 

Zadania za 4 punkty 
 

9. W ostatnim dniu lipca ubieg�ego roku Monika znalaz�a w ch�odni 
w sklepie spo�ywczym kostk� mas�a, na której napisano: „Nale�y 
spo�y� przed 30 VII 2008”. Prawdziwe jest zdanie: 

A) Mas�o to by�o ju� przeterminowane. 
B) Termin wa�no�ci mas�a up�ywa� w dniu, w którym Monika znalaz�a je 

w sklepie. 
C) Termin wa�no�ci mas�a up�ywa� nast�pnego dnia. 
D) Termin wa�no�ci mas�a jeszcze nie up�yn�� i nadawa�o si� ono do 

spo�ycia jeszcze przez miesi�c. 
 

10. W pogodn� noc na niebie mo�na zobaczy� miliony gwiazd. Niektóre 
z nich �wiec� szczególnie mocno. Ludzie od wieków zajmowali si� 
obserwacjami uk�adów gwiazd, ��czyli je w grupy (konstelacje), 
nadawali im nazwy. Który z podanych ni�ej uk�adów gwiazd 
nazwano Wielkim Wozem? Uwaga! Rysunki s� wykonane w ró�nych 
skalach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Czego ro�liny samo�ywne nie potrzebuj� do �ycia?  
A) tlenu 
B) wody 
C) soli mineralnych 
D) promieni s�onecznych 

 
12. W tabeli zapisano ró�ne rodzaje �róde� energii i podzielono je na 

odnawialne i nieodnawialne. W której kolumnie pope�niono b��d? 
 

odnawialne nieodnawialne 
wiatr w�giel  

promieniowanie 
s�oneczne ropa naftowa 

zasoby 
geotermalne gaz ziemny 

A) w obu kolumnach 
B) w kolumnie surowców odnawialnych 
C) w kolumnie surowców nieodnawialnych 
D) w �adnej z kolumn 

 
13. Co tu nie pasuje? Wybierz z ka�dego wiersza jeden wyraz, który nie 

pasuje do wszystkich pozosta�ych. Do wiersza na dole wpisz kolejno 
trzeci� lier� ka�dego odrzuconego przez siebie wyrazu.  

 
1) kamie�, guma, otoczak, piaskowiec B) 
2) Platon, Wenus, Merkury, Ziemia 
3) rzeka, strumie�, jezioro, potok 
4) wi�nia, truskawka, �liwka, jab�ko 
5) poranek, wieczór, zmierzch, zachód 
6) wy�, ni�, ci�nienie, bryza 

 
1 2 3 4 5 6 
      

 D) C) A) Has�o powsta�e w wierszu oznacza: 
A) ludzi mieszkaj�cych w pó�nocno - wschodniej cz��ci Polski 
B) Krain� Wielkich Jezior, wyst�puj�c� w Polsce 
C) pas górski wyst�puj�cy w Polsce 
D) polski taniec narodowy 
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        Klasa 4  Konkurs  2009 
14. Oto pi�� liczb:  2    3    6    7    17 
	rednia arytmetyczna z tych liczb jest równa: 
A) 6 
B) 7 
C) 2

19  

D) 2
117  

 

15. Wie�a ci�nie
, to wie�a: 
A) ze zbiornikiem wody na szczycie 
B) s�u��ca do przekazywania sygna�ów radiowych i telewizyjnych 
C) która wzmacnia i przekazuje sygna� telefonów komórkowych 
D) w której znajduje si� zapas zbo�a 

 

16. Przypomnij sobie do�wiadczenie z balonikiem w strumieniu 
powietrza z suszarki. Gdy balonik zosta� w�o�ony w pionowy 
strumie
 powietrza, unosi� si� na pewnej wysoko�ci i nie spada�. 
Przeczytaj uwa�nie dwa zdania: 

Po odchyleniu strumienia powietrza o ma�y k�t, balonik wysuwa� si� z tego 
strumienia i spada� na ziemi�. 
Po wy��czeniu suszarki balonik natychmiast zaczyna� opada� na ziemi�. 

 

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

 
Zadania za 5 punktów 
 

17. Wykres przedstawia 
rozpuszczalno�� zwyk�ego 
cukru (sacharozy) w zimnej 
wodzie. Ile maksymalnie 
mo�na rozpu�ci� cukru w 3/4 
litra wody? 

 
A) 650 g 
B) 975 g 
C) 1105 g 
D) 1300 g 

 

18. Kondensacja to na przyk�ad: 
A) zamiana cz�steczek pary wodnej w drobne kropelki wody  
B) zamiana drobnych kropelek wody w cz�steczki pary wodnej 
C) zamiana drobnych kropelek wody w drobne kryszta�ki lodu 
D) zamiana drobnych kryszta�ków lodu w drobne kropelki wody 

 
19. Na rysunku pokazano system po��czonych ze sob� pi�ciu kó� 

z�batych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je�eli ko�o 1 kr�ci si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to ko�o 2:  
A) kr�ci si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ko�o nr 5 – przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara 
B) kr�ci si� przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a ko�o nr 5 – zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara 
C) i ko�o nr 5 kr�c� si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
D) i ko�o nr 5 kr�c� si� przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

 
20. Dzi� jest 24 marca 2009 r. W ci�gu ostatnich 4 dni widoczna nad 

Polsk� o�wietlona cz��� Ksi��yca mia�a kszta�t: 
A) litery C  
B) litery O 
C) litery D 
D) jest w nowiu 

 
21. Dwa jajka i jedna szklanka m�ki wa�� razem 30 dag, a trzy jajka 

i dwie i pó� szklanki m�ki wa�� 63 dag. Jedno jajko: 
A) wa�y tyle samo, co szklanka m�ki 
B) wa�y tyle samo, co pó� szklanki m�ki 
C) jest trzy razy l�ejsze od szklanki m�ki 
D) jest cztery razy l�ejsze od szklanki m�ki 
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Zadania za 4 punkty 
 

9. W ostatnim dniu lipca ubieg�ego roku Monika znalaz�a w ch�odni 
w sklepie spo�ywczym kostk� mas�a, na której napisano: „Nale�y 
spo�y� przed 30 VII 2008”. Prawdziwe jest zdanie: 

A) Mas�o to by�o ju� przeterminowane. 
B) Termin wa�no�ci mas�a up�ywa� w dniu, w którym Monika znalaz�a je 

w sklepie. 
C) Termin wa�no�ci mas�a up�ywa� nast�pnego dnia. 
D) Termin wa�no�ci mas�a jeszcze nie up�yn�� i nadawa�o si� ono do 

spo�ycia jeszcze przez miesi�c. 
 

10. W pogodn� noc na niebie mo�na zobaczy� miliony gwiazd. Niektóre 
z nich �wiec� szczególnie mocno. Ludzie od wieków zajmowali si� 
obserwacjami uk�adów gwiazd, ��czyli je w grupy (konstelacje), 
nadawali im nazwy. Który z podanych ni�ej uk�adów gwiazd 
nazwano Wielkim Wozem? Uwaga! Rysunki s� wykonane w ró�nych 
skalach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Czego ro�liny samo�ywne nie potrzebuj� do �ycia?  
A) tlenu 
B) wody 
C) soli mineralnych 
D) promieni s�onecznych 

 
12. W tabeli zapisano ró�ne rodzaje �róde� energii i podzielono je na 

odnawialne i nieodnawialne. W której kolumnie pope�niono b��d? 
 

odnawialne nieodnawialne 
wiatr w�giel  

promieniowanie 
s�oneczne ropa naftowa 

zasoby 
geotermalne gaz ziemny 

A) w obu kolumnach 
B) w kolumnie surowców odnawialnych 
C) w kolumnie surowców nieodnawialnych 
D) w �adnej z kolumn 

 
13. Co tu nie pasuje? Wybierz z ka�dego wiersza jeden wyraz, który nie 

pasuje do wszystkich pozosta�ych. Do wiersza na dole wpisz kolejno 
trzeci� lier� ka�dego odrzuconego przez siebie wyrazu.  

 
1) kamie�, guma, otoczak, piaskowiec B) 
2) Platon, Wenus, Merkury, Ziemia 
3) rzeka, strumie�, jezioro, potok 
4) wi�nia, truskawka, �liwka, jab�ko 
5) poranek, wieczór, zmierzch, zachód 
6) wy�, ni�, ci�nienie, bryza 

 
1 2 3 4 5 6 
      

 D) C) A) Has�o powsta�e w wierszu oznacza: 
A) ludzi mieszkaj�cych w pó�nocno - wschodniej cz��ci Polski 
B) Krain� Wielkich Jezior, wyst�puj�c� w Polsce 
C) pas górski wyst�puj�cy w Polsce 
D) polski taniec narodowy 
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        Klasa 4  Konkurs  2009 
14. Oto pi�� liczb:  2    3    6    7    17 
	rednia arytmetyczna z tych liczb jest równa: 
A) 6 
B) 7 
C) 2

19  

D) 2
117  

 

15. Wie�a ci�nie
, to wie�a: 
A) ze zbiornikiem wody na szczycie 
B) s�u��ca do przekazywania sygna�ów radiowych i telewizyjnych 
C) która wzmacnia i przekazuje sygna� telefonów komórkowych 
D) w której znajduje si� zapas zbo�a 

 

16. Przypomnij sobie do�wiadczenie z balonikiem w strumieniu 
powietrza z suszarki. Gdy balonik zosta� w�o�ony w pionowy 
strumie
 powietrza, unosi� si� na pewnej wysoko�ci i nie spada�. 
Przeczytaj uwa�nie dwa zdania: 

Po odchyleniu strumienia powietrza o ma�y k�t, balonik wysuwa� si� z tego 
strumienia i spada� na ziemi�. 
Po wy��czeniu suszarki balonik natychmiast zaczyna� opada� na ziemi�. 

 

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

 
Zadania za 5 punktów 
 

17. Wykres przedstawia 
rozpuszczalno�� zwyk�ego 
cukru (sacharozy) w zimnej 
wodzie. Ile maksymalnie 
mo�na rozpu�ci� cukru w 3/4 
litra wody? 

 
A) 650 g 
B) 975 g 
C) 1105 g 
D) 1300 g 

 

18. Kondensacja to na przyk�ad: 
A) zamiana cz�steczek pary wodnej w drobne kropelki wody  
B) zamiana drobnych kropelek wody w cz�steczki pary wodnej 
C) zamiana drobnych kropelek wody w drobne kryszta�ki lodu 
D) zamiana drobnych kryszta�ków lodu w drobne kropelki wody 

 
19. Na rysunku pokazano system po��czonych ze sob� pi�ciu kó� 

z�batych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je�eli ko�o 1 kr�ci si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to ko�o 2:  
A) kr�ci si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ko�o nr 5 – przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara 
B) kr�ci si� przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a ko�o nr 5 – zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara 
C) i ko�o nr 5 kr�c� si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
D) i ko�o nr 5 kr�c� si� przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

 
20. Dzi� jest 24 marca 2009 r. W ci�gu ostatnich 4 dni widoczna nad 

Polsk� o�wietlona cz��� Ksi��yca mia�a kszta�t: 
A) litery C  
B) litery O 
C) litery D 
D) jest w nowiu 

 
21. Dwa jajka i jedna szklanka m�ki wa�� razem 30 dag, a trzy jajka 

i dwie i pó� szklanki m�ki wa�� 63 dag. Jedno jajko: 
A) wa�y tyle samo, co szklanka m�ki 
B) wa�y tyle samo, co pó� szklanki m�ki 
C) jest trzy razy l�ejsze od szklanki m�ki 
D) jest cztery razy l�ejsze od szklanki m�ki 
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22. Rozwi�� logogryf.  
 

 1.           

2.            

    3.        

  4.          

  5.          

   6.         

  7.          
 

1. … elektryczna, cieplna, s�oneczna, mechaniczna, chemiczna - 
dzi�ki niej mo�na pracowa�, ogrzewa�, wprawi� w ruch. 

2. ��czysz si� z nim przy pomocy komputera, gdy szukasz 
informacji. 

3. Ruch powietrza. 
4. Trwa 24 godziny. 
5. Kolorowa …, widoczna czasami na tle nieba po deszczu. 
6. Zamro�ona woda. 
7. Jest to zamiana wody w par� wodn�. 

 
Has�o powstaj�ce w wyró�nionej kolumnie oznacza: 
A) ma�y, jasny obiekt na tle ciemnego, nocnego nieba 
B) przedmiot wydaj�cy d�wi�ki, niezb�dny s�dziemu sportowemu, np. 

podczas meczu 
C) dom uwity przez ptaka 
D) zwierz� wysokogórskie 

 
23. Skorzystaj z informacji poni�ej oraz swojej wiedzy i odpowiedz na 

pytanie: jak dawno temu wymar�y mamuty?  
Informacje: 
Najwcze	niej wymar�y dinozaury ro	lino�erne. 
Tury wymar�y mniej wi�cej w czasach za�o�enia pa
stwa polskiego. 

 

Tabelka pomocnicza na notatki. 

 150 milionów 
lat temu 

65 milionów 
lat temu 

10 tysi�cy lat 
temu 

tysi�c lat 
temu 

tury     
tyranozaury     

mamuty     
diplodoki     

Mamuty wymar�y: 
A) oko�o tysi�c lat temu 
B) oko�o 10 tysi�cy lat temu 
C) oko�o 65 milionów lat temu 
D) oko�o 150 milionów lat temu 

 
24. Wykre�l te litery w kolumnie, przy których stwierdzenie jest 

fa�szywe. Pozosta�e litery odczytane z góry na dó� utworz� has�o. 
Oznacza ono: 

A) najwy�sze góry Europy 
B) jeden z kontynentów 
C) zwierz� cz�ekokszta�tne 
D) bezpieczne schronienie 

 

Polska ma wspóln� granic� z Austri�. M 

Kolejny rok przest�pny b�dzie w 2012r. A 

Stolic� Francji jest Bruksela. L 

1 km = 1000 m. Z 

Ukraina jest cz�onkiem Unii Europejskiej. � 

Powietrze to mieszanina gazów. Sk�ada si� w 3/10 z tlenu i w 7/10 z azotu. P 

Woda pokrywa oko�o 9/10 powierzchni Ziemi. J 
W Uk�adzie S�onecznym jest 8 planet. Licz�c od S�o
ca, Jowisz jest pi�t� 
z nich. Y 

Najwi�cej plantacji herbaty jest w Ameryce Po�udniowej. A 

W prognozie pogody ci	nienie podaje si� w hektopaskalach (hPa). L 
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Do�wiadczenia do testu: 
1. Chmura w butelce 
2. Balon w strumieniu powietrza 
3. Czas reakcji 

 
 

Czas: 60 minut 
 
 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
 

1. Na którym obrazku narysowano j�czmie�? 

 

 

       

 

 

 

         A)         B)         C)       D) 
 

2. Tulipany s� symbolem: 
A) Belgii 
B) Holandii 
C) Francji 
D) Niemiec 

 
3. Woda w basenie jest najcz��ciej wod�: 
A) sodow� 
B) jodowan� 
C) chlorowan� 
D) wodorowan� 

 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. 

4. Nazwa zwierz� poci�gowe oznacza zwierz�, które: 
A) mo�e je�dzi� jako pasa�er w poci�gach osobowych 
B) mo�e je�dzi� jako pasa�er w towarowych wagonach poci�gów 
C) zast�powa�o w dawnych czasach lokomotyw� i ci�gn��o ma�e poci�gi 
D) u�ywane jest przez ludzi do ci�gni�cia np. wozów, sa
, doro�ek 

i niektórych maszyn rolniczych 
 

5. Wikingowie to lud wojowników �yj�cy 1000-1200 lat temu. 
Wywodzili si� oni z: 

A) pó�nocy Europy 
B) Ameryki Pó�nocnej 
C) pó�nocy Azji 
D) obszaru dzisiejszej Arktyki 

 
6. Hebel (strug) to narz�dzie stolarskie do: 
A) wkr�cania 	rub 
B) robienia bruzd w materiale drewnianym 
C) wyg�adzania i wyrównywania du�ych powierzchni metalu (np. blach) 
D) wyg�adzania i wyrównywania du�ych powierzchni drewna 
 
7. Czas reakcji skoncentrowanego cz�owieka to �rednio: 
A) 0,01 – 0,02 s (mi�dzy jedn� setn� a dwoma setnymi sekundy) 
B) 0,1 – 0,2 s (mi�dzy jedn� dziesi�tn� a dwoma dziesi�tnymi sekundy) 
C) 0,5 – 0,9 s (powy�ej pó� sekundy, a mniej ni� jedna sekunda) 
D) 1 – 2 s (powy�ej jednej sekundy, a mniej ni� dwie sekundy) 

 
8. Mg�a to: 
A) du�e cz�steczki pary wodnej, a dym to cz�steczki py�ów, zawieszone 

w powietrzu 
B) du�e cz�steczki pary wodnej, a dym to du�e cz�steczki dwutlenku w�gla 
C) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to cz�steczki 

py�ów, zawieszone w powietrzu 
D) drobne kropelki wody zawieszone w powietrzu, a dym to cz�steczki 

dwutlenku w�gla, zawieszone w powietrzu 
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