Klasa 8
Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 40 punktów. Za brak
odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą
błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych
za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania
wynosi 0. Maksymalnie można uzyskać 160 punktów.

Czas: 75 minut

Doświadczenia do testu:
1. Prawo rozpadu promieniotwórczego
2. Kolorowy zawrót głowy
3. Hibiskus na tropie
4. Świecznik

Zadania za 3 punkty
1.
A)
B)
C)
D)

Infradźwięki to dźwięki:
bardzo głośne
bardzo ciche
o częstotliwości niższej niż dźwięki słyszalne przez człowieka
o częstotliwości wyższej niż dźwięki słyszalne przez człowieka

2.

Kaktusy należą do roślin, które przystosowały się do ograniczonej
dostępności wody. Rośliny z tej grupy to:
saprofity
sukulenty
suplementy
rośliny oleiste

A)
B)
C)
D)
3.

A)
B)
C)
D)
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4.

A)
B)
C)
D)

W Polsce występuje wiele jezior naturalnych i dużych sztucznych
zbiorników
wodnych.
Wskaż
błędne
powiązanie
jeziora
lub sztucznego zbiornika z województwem, w którym się ono znajduje.
Morskie Oko – województwo małopolskie
Śniardwy – województwo warmińsko-mazurskie
Jezioro Solińskie – województwo podkarpackie
Mamry – województwo zachodniopomorskie

5. Dwutlenek węgla, metan i freony należą do tak zwanych:
A) gazów szlachetnych, które przyczyniają się podwyższenia temperatury
na Ziemi.
B) gazów szlachetnych, które przyczyniają się do stabilizacji temperatury
na Ziemi.
C) gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do podwyższenia temperatury
na Ziemi.
D) gazów organicznych, które przyczyniają się do stabilizacji temperatury
na Ziemi.
6.

Wikingowie pierwotnie zamieszkiwali
na poniższej mapie najbliżej litery:

W jakiej kolejności występują trzy wymienione kolory w zwykłej
(tj. pierwotnej) tęczy na niebie, patrząc od łuku o najmniejszym
promieniu?
fioletowy, zielony, żółty
zielony, fioletowy, żółty
żółty, zielony, fioletowy
żółty, fioletowy, zielony
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7.
A)
B)
C)
D)
8.

A)
B)
C)
D)
9.

A)
B)
C)
D)

W obszarach geograficznych półkuli północnej położonych powyżej
zwrotnika nie było by zmian pór roku, gdyby:
oś Ziemi nie była pochylona w stosunku do orbity Ziemi
Ziemia nie obracała się wokół własnej osi
Ziemia znajdowała się bliżej Słońca
kula ziemska miała mniejszy promień
Przypomnij sobie doświadczenie Świecznik. W porównaniu do czystej
powierzchni folii aluminiowej, pomalowana matową farbą
powierzchnia folii lepiej:
odbijała promienie świetlne i promieniowanie cieplne
załamywała promienie światła widzialnego
przepuszczała promienie światła widzialnego
pochłaniała promieniowanie cieplne
Stosowany w ekranach telewizorów i komputerów system składania
barw z trzech barw bazowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej
oznaczany jest skrótem:
CMYK
RGB
USB
Blu-ray

10. Które zwierzę nie posiada odpowiedniego narządu do odbioru
ultradźwięków?

A)

B)

C)

D)
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Zadania za 4 punkty
11. Przypomnij sobie doświadczenie Kolorowy zawrót głowy. Ile razy
mniejszą grubość miała wytworzona w doświadczeniu warstwa lakieru
w porównaniu z grubością ludzkiego włosa, która wynosi 0,1 mm?
A) około 10 razy
B) około 1000 razy
C) około 100000 razy
D) około 10000000 razy
12. Wybierz prawidłowe przyporządkowanie barwników organicznych
i mineralnych oraz ich kolorów:
A) chlorofil – niebieski, hemoglobina – czerwona, ultramaryna - zielona
B) chlorofil – niebieski, hemoglobina – zielona, ultramaryna – niebieska
C) chlorofil – zielony, hemoglobina – czerwona, ultramaryna - niebieska
D) chlorofil – zielony, hemoglobina – niebieska, ultramaryna - czerwona
13. W Gdyni w porównaniu do Kielc dzień (czyli okres jasności w ciągu
doby) trwa:
A) zawsze dłużej
B) zawsze krócej
C) latem krócej, a zimą dłużej
D) latem dłużej, a zimą krócej
14. Przypomnij sobie doświadczenie Kolorowy zawrót głowy. Załóżmy,
że w plamie lakieru powstałej w tym doświadczeniu nie powtarza się
żaden z kolorów. Uszereguj barwy widziane na plamie lakieru
względem odpowiadających im grubości warstwy – od najcieńszej
do najgrubszej:
A) niebieska, zielona, czerwona
B) czerwona, zielona, niebieska
C) zielona, czerwona, niebieska
D) czerwona, niebieska, zielona
15. W Układzie Słonecznym istnieją planety skaliste (S) i gazowe (G).
Ile jest planet każdego rodzaju?
A) S–4, G–4
B) S–3, G–5
C) S–5, G–3
D) S–5, G–4
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16. Księżyc, naturalny satelita Ziemi:
A) nie obraca się wokół własnej osi
B) obraca się wokół własnej osi, a jeden pełny obrót wykonuje w ciągu około
jednego tygodnia ziemskiego
C) obraca się wokół własnej osi, a jeden pełny obrót wykonuje w ciągu około
jednego miesiąca ziemskiego
D) obraca się wokół własnej osi, a jeden pełny obrót wykonuje w ciągu około
jednego roku ziemskiego

20. Przypomnij sobie doświadczenie Kolorowy zawrót głowy. Spośród
wymienionych poniżej zjawisk optycznych wybierz te, które są
niezbędne do zaobserwowania kolorów w plamie lakieru.

17. Przeczytaj uważnie poniższe cztery zdania dotyczące dwutlenku
węgla:

A)
B)
C)
D)

I.
II.
III.
IV.

Dwutlenek węgla dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Ilość dwutlenku węgla w wodzie nie ma wpływu na życie
organizmów w niej żyjących.
Dwutlenek węgla jest końcowym produktem fotosyntezy.
Dwutlenek węgla trafia do atmosfery poprzez rozkład
organizmów, oddychanie i wybuchy wulkanów.

Ile zdań jest fałszywych?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18. Czy dziecko może mieć grupę krwi 0, jeśli matka ma grupę krwi A,
a ojciec – grupę krwi B?
A) Nie, ponieważ dzieci takich rodziców mogą mieć tylko grupę krwi AB.
B) Nie, ponieważ żadne z rodziców na pewno nie ma genu odpowiedzialnego
za grupę krwi 0.
C) Tak, ponieważ grupa krwi nie jest cechą dziedziczną.
D) Tak, jeśli zarówno w rodzinie matki, jak i ojca są osoby z allelem grupy
krwi 0.
19. W czasie jednej godziny rozpadowi promieniotwórczemu uległa
połowa początkowej liczby atomów pewnego pierwiastka. W ciągu
kolejnej godziny rozpadowi ulegnie:
A) 1/8 początkowej liczby atomów pierwiastka promieniotwórczego
B) 1/4 początkowej liczby atomów pierwiastka promieniotwórczego
C) 1/2 początkowej liczby atomów pierwiastka promieniotwórczego
D) 3/4 początkowej liczby atomów pierwiastka promieniotwórczego

1.

2.

rozpraszanie
światła

odbicie
światła

3.
nakładanie się
promieni
(wzmacnianie)

1, 2, 3
tylko 1, 2
tylko 1, 3
tylko 2, 3

Zadania za 5 punktów
21. Pewne przedsiębiorstwo korzysta z usług odbioru śmieci. Odbiór
odpadów zmieszanych w miesiącach, w których przez większość dni
miesiąca obowiązuje czas zimowy odbywa się raz na dwa tygodnie,
a w pozostałych miesiącach – jeden raz w każdym tygodniu. Śmieci
biodegradowalne są odbierane zawsze co dwa tygodnie. Odpady
do recyklingu odbierane są zawsze raz w miesiącu w tym samym dniu
tygodnia. Wszystkie odpady i śmieci odbierane są tego samego dnia,
jeśli w danym tygodniu wypada ich odbiór.
W
tabeli
przedstawiono
koszt
jednorazowego
odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów bez względu na ich ilość.
rodzaj odpadów
biodegradowalne
zmieszane
recykling

A)
B)
C)
D)

koszt jednorazowego odbioru
50 zł
90 zł
120 zl

W dniu 17 marca z przedsiębiorstwa zostały odebrane odpady
wszystkich trzech typów. Ile zapłaciło przedsiębiorstwo łącznie za ten
odbiór odpadów i wszystkie następne aż do końca kwietnia tego
samego roku?
800 zł
980 zł
1070 zł
1220 zł
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22. Z tabelki wykreśl dziewięć nazw różnych roślin, z których liści
lub kwiatów produkuje się tzw. herbatki ziołowe. Wykreślane wyrazy
zostały wpisane pionowo, poziomo, ukośnie lub wspak i mogą się
krzyżować.

A)
B)
C)
D)
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Wyrażenie pozostałe po wykreśleniu liter, czytane poziomymi rzędami
z góry na dół jest związane z produkcją:
miodu i hodowlą pszczół
mąki i uprawą zbóż
serów i hodowlą owiec
oleju i uprawą rzepaku

23. Ludzki organizm zbudowany jest z wielu pierwiastków. Metalem
występującym w ludzkim ciele w największej ilości jest:
A) sód
B) wapń
C) potas
D) magnez
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24. Mapa przedstawia wskaźnik udziału źródeł odnawialnych w całkowitej
produkcji energii. Określa on jaki procent energii elektrycznej
w danym kraju jest produkowany z tego typu źródeł. Jest to energia
powstająca w elektrowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych
i geotermalnych, a także produkowana z biomasy.

Prawdą jest, że:
A) Wskaźnik udziału źródeł odnawialnych jest najniższy w kraju o największej
liczbie ludności.
B) Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają najwyższy wskaźnik udziału energii
ze źródeł odnawialnych.
C) Im dalej na północ od równika, tym wyższy wskaźnik udziału źródeł
odnawialnych w jego produkcji energii.
D) Najwięcej krajów, w których wskaźnik udziału źródeł odnawialnych
w produkcji energii jest wyższy niż 70%, leży w strefie klimatu równikowego
i zwrotnikowego.
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25. Skorzystaj z informacji poniżej oraz ze swojej wiedzy nie dotyczącej
wymienionych w tabeli wynalazków i odpowiedz na pytanie
postawione pod tabelką.
Informacje:
Sposobu reprezentacji cyfr, liter i znaków za pomocą serii krótkich i długich
sygnałów nie wynaleziono jako pierwszego. Telefon został opatentowany jako
ostatni w XIX w. Pierwsze urządzenia do wykrywania obiektów metalowych za
pomocą fal radiowych skonstruowano w tym samym wieku, w którym po raz
pierwszy wręczono Nagrodę Nobla.
Tabelka pomocnicza na notatki
1837

1838

1876

1904

kod Morse’a
telefon
telegraf
elektryczny
radar
W którym roku wynaleziono telegraf elektryczny?
A) 1837
B) 1838
C) 1876
D) 1904
26. Przypomnij sobie doświadczenie Rozpad promieniotwórczy.
W doświadczeniu tym odkładane były na bok wszystkie monety, które
po każdej próbie (potrząśnięciu pudełkiem) upadły na jego dno reszką
do góry. Jaka w przybliżeniu część początkowej liczby monet
z pudełka została odłożona na bok po łącznie trzech próbach?
A) siedem ósmych
B) dwie trzecie
C) jedna trzecia
D) jedna ósma
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27. Na Księżycu pomiędzy wschodem a zachodem Słońca mija (licząc
według kalendarza na Ziemi) około:
A) 12 godzin
B) 24 godziny
C) 2 tygodnie
D) pół roku
28. Wykreśl te litery, przy których zapisano fałszywe stwierdzenie.
Przekazanie energii jest możliwe tylko poprzez wymianę ciepła.

H

Każdy metal jest ciałem stałym w temperaturze pokojowej.

I

Zaćmienie Księżyca jest możliwe tylko podczas pełni.

K

W cząsteczce tlenu występuje wiązanie jonowe.

B

Jednostką napięcia elektrycznego jest amper.

E

Jedną z jednostek energii jest kilowatogodzina (kWh).

A

Endemit to unikatowa roślina lub zwierzę występujące tylko na
jednym, ograniczonym obszarze kuli ziemskiej.

R

Miedź nie przewodzi prądu elektrycznego.

K

Płyty indukcyjne podgrzewają garnki wykorzystując pole
magnetyczne.

N

Koloid jest mieszaniną niejednorodną.

A

CERN to ośrodek naukowy zajmujący się badaniami jądrowymi.

C

Grafen i diament to odmiany alotropowe węgla.

J

Ślady zwierząt na śniegu lub błocie to tropy.

A

A)
B)
C)
D)

Pozostałe litery odczytane z góry na dół utworzą hasło. Oznacza ono:
koloryt skóry
rodzaj drzewa liściastego
czworonożne zwierzę drapieżne niewystępujące w Polsce na wolności
znaczne spowolnienie procesów życiowych na skutek wyłączenia
termoregulacji
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29. Przypomnij sobie doświadczenie Hibiskus na tropie.
Rozwiąż logogryf, którego elementy odnoszą się bezpośrednio
do tego doświadczenia.
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30. W tabeli poniżej zapisano elementy mogące występować w różnego
rodzaju komórkach i części składowe kwiatu. W tabeli popełniono
jeden błąd.

1.
2.
3.

pręcik

ściana
komórkowa

ściana
komórkowa

błona komórkowa

szypułka

wić

cytoplazma

mitochondrium

słupek

aparat Golgiego

wakuola

jąderko

płatek

nukleoid

chloroplast

retikulum
endoplazmatyczne

4.
5.
6.
A)
B)
C)
D)

7.
8.

W której kolumnie popełniono błąd?
w kolumnie komórki prokariotycznej
w kolumnie komórki roślinnej
w kolumnie komórki zwierzęcej
w kolumnie elementów kwiatu

9.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zmienia swój kolor pod wpływem zmian pH środowiska, w którym się
znajduje.
Reakcja pomiędzy kwasem a zasadą to reakcja…
Substancja, która spowodowała zmianę barwy herbaty z hibiskusa
na niebieską.
Ogólna nazwa substancji o odczynie zasadowym.
Jeden z produktów reakcji pomiędzy kwasem i zasadą.
Do zmniejszenia pH roztworu użyto kwasku …
H+ lub OHOgólna nazwa substancji odpowiedzialnej za kolor (np. kwiatów).
Odczyn czystej wody.

A)
B)
C)
D)

Hasło powstające w wyróżnionej kolumnie logogryfu oznacza:
naciek jaskiniowy, formujący się od stropu jaskini
naciek jaskiniowy, formujący się od dna jaskini
naciek jaskiniowy w formie słupa łączącego dno jaskini z jej stropem
osobę, która zajmuje się badaniem jaskiń

1.
2.
3.
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