Klasa 5

Konkurs 2009

Zadania za 5 punktów
21. Przypomnij sobie dowiadczenie z domowym termometrem. Poziom
wody w rurce zmienia si na skutek ogrzewania i ochadzania otoczenia
butelki. Poniewa dowiadczenie byo przeprowadzane w krótkim czasie
(okoo 20 minut), na pooenie poziomu wody w butelce najwikszy
wpyw miay:
A) zmiany temperatury wody tylko w butelce
B) zmiany temperatury powietrza w butelce
C) zmiany temperatury zarówno powietrza, ja i wody w butelce
D) zmiany temperatury wody w butelce i w plastikowej somce
(rozszerzalno wody)
22. Dnia 15 marca o godz. 14.50 podczas gry terenowej Ania miaa za
zadanie wyznaczy pónocny kierunek geograficzny bez uycia kompasu.
Chciaa wykorzysta do tego celu zegarek. Na którym rysunku
prawidowo zapisany zosta kierunek pónocny?

A)

B)

C)

25. W tabeli przedstawiono przyblione dane dotyczce liczby ludnoci
wiata na przestrzeni ponad 4000 lat.
rok
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50

100
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550

1100

1600

2500

4400

6100

6500

Prawd jest, e:
A) w czasach po narodzeniu Chrystusa liczba ludnoci podwaja si co 200
lat
B) obecnie na wiecie jest 65 miliardów ludzi
C) w cigu ostatniego stulecia liczba ludnoci wzrosa piciokrotnie
D) w cigu caego tego okresu liczba ludnoci wzrasta i to coraz szybciej
(tempo tego wzrostu jest coraz szybsze)
26. Cz urzdze elektrycznych takich jak monitory, telewizory, sprzt
radiowy itp. posiada tak zwan funkcj czuwania, któr sygnalizuj
wiecce si (zwykle na czerwono) malutkie lampki (diody). Urzdzenie
znajdujce si w tym trybie nie pracuje, ale nie jest te cakowicie
odczone od sieci elektrycznej. Okazuje si, e rezygnujc z tej funkcji
mona zaoszczdzi cz energii elektrycznej, a co za tym idzie – take
troch pienidzy.
W jednym gospodarstwie domowym w Polsce rednio w cigu roku
zuywa si 1640 kWh (kilowatogodzin) energii, z czego 240 kWh – na
prac komputera i sprztu RTV, a 40 kWh – na tryb czuwania. W roku
2008 jedna kilowatogodzina kosztowaa 48 gr, a od stycznia 2009 r.
zapowiedziano 5% podwyki ceny energii elektrycznej. Rodzina
Agnieszki zdecydowaa, e od 1 kwietnia 2009 cakowicie zrezygnuje
z trybu czuwania, co znaczy, e komputer i sprzt TV bdzie wyczany z
sieci za kadym razem, gdy tylko przestanie by uywany. Ile pienidzy
zaoszczdzi dziki temu rodzina Agnieszki do 31 grudnia 2009r.?
A) 14,40 z
B) 15,12 z
C) 19,20 z
D) 20,16 z

D)

23. Tarnina jest:
A) hormonem
B) gruczoem
C) rolin
D) rodzajem misa
24. W Polsce nie ma elektrowni:
A) wiatrowych
B) jdrowych
C) cieplnych (wglowych)
D) wodnych
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Klasa 5
Na pocztku testu kady ucze otrzymuje 40 punktów. 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 160 punktów.

Czas: 75 minut

Zadania za 3 punkty

Podczas nienej zimy czsto po powrocie do domu mamy mokre buty.
Po ich wyschniciu, zostaj na nich biae, nieregularne zacieki, które
nieco przypominaj poziomice. Co to jest?
A) wyschnity nieg
B) pozostaoci wody i piasku
C) wyschnita sól
D) pozostaoci po wodzie z chlorem

2.

W Polsce na licie gatunków zwierzt objtych cis ochron nie ma:
A) mii zygzakowatej
B) jaskóki
C) bociana biaego
D) padalca zwyczajnego

4.




Mapa przedstawia rozmieszczenie zasobów gazu kopalnianego (metanu)
na wiecie. Gaz ten jest uywany jako paliwo, a take do produkcji
tworzyw sztucznych.

Prawd jest, e:
A) najwiksze zasoby metanu znajduj si na pókuli poudniowej, gównie
w Europie i Azji i na Grenlandii
B) im wikszy kontynent, tym wicej ma zasobów metanu
C) na pókuli pónocnej jest znacznie wicej metanu ni na pókuli
poudniowej
D) najwicej zó metanu znajduje si na zachód od Oceanu Atlantyckiego

Figura geometryczna, na której narysowano drogowy znak STOP jest:
A) koem
B) kwadratem
C) szecioktem
D) omioktem

6.

Znak pokazany na obrazku informuje o:
A)
B)
C)
D)

5.

Dowiadczenia do testu:
1. Pezajce zapaki
2. Zmylony dotyk
3. Domowy termometr
4. Poduszkowiec

1.

3.
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moliwoci wystpowania burz
drogowym wypadku
moliwoci wpadnicia w polizg
wysokim napiciu sieci elektrycznej
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Roliny transportuj wod z korzeni, poprzez odyg do najdalszych
czci dziki:
A) wystpowaniu efektu kapilarnego
B) wystpowaniu efektu cieplarnianego
C) sile wyporu
D) zjawisku unoszenia wody na poduszce powietrznej, która podtrzymuje
wod od dou w systemie kanaów transportowych roliny




Klasa 5
7.

Prawidow sekwencj przekazywania zewntrznych sygnaów do
i wewntrz ukadu nerwowego czowieka przedstawia schemat:
A) bodziec Æ komórki nerwowe Æ receptor Æ mózg
B) bodziec Æ receptor Æ komórki nerwowe Æ mózg
C) receptor Æ bodziec Æ komórki nerwowe Æ mózg
D) receptor Æ komórki nerwowe Æ bodziec Æ mózg

8.

Hormony s:
A) organami
B) kanaami transportowymi
C) gruczoami
D) substancjami

9.

Na rysunku zaznaczono schematycznie linie wystpujce na globusie.
Cyframi oznaczono:
A) 1 – równik, 2 – równolenik, 3 - poudnik
B) 1 – równolenik, 2 – równik, 3 - poudnik
C) 1 – poudnik, 2 – równolenik, 3 - równik
D) 1 – poudnik, 2 – równik, 3 - równolenik

Konkurs 2009
12. Na pierwszym (dolnym) poziomie piramidy ywienia wpisuje si
produkty zboowe i oleje rolinne. Piramida zdrowia jest tym samym,
co piramida ywienia, tyle tylko, e z dodatkowym dolnym poziomem.
Co jest wpisane na tym dodatkowym poziomie jako element niezbdny
do zachowania dobrego zdrowia?
A) zaywanie dodatkowych witamin i mineraów w postaci lekarstw
B) czytanie ksiek i gazet dotyczcych zdrowia
C) ruch i aktywno fizyczna (spacery, uprawianie sportów)
D) odpoczynek bierny (spanie, czytanie, podziwianie widoków, suchanie
muzyki itp.)

13. Na mapie topograficznej zaznaczono
rzeb terenu za pomoc poziomic.
Na mapie tej znajduje si:
A) pagórek
B) wzgórze z jednym stromym
zboczem
C) wzgórze z dwoma stromymi
zboczami
D) kotlina

10. Rdzenni Hindusi mieszkaj na terenie:
A) Indii
B) Indonezji
C) Himalajów
D) Hongkongu

Zadania za 4 punkty

11. Sejsmograf suy do:
A) kontroli poziomu rzek i jezior w zwizku z zagroeniami powodziowymi
B) wykrywania i rejestracji drga skorupy ziemskiej w zwizku
z zagroeniami trzsieniami Ziemi
C) pomiaru stenia tlenku wgla w powietrzu w zwizku z zagroeniami
poarowymi
D) pomiaru sygnaów z Kosmosu w zwizku z zagroeniami kolizj Ziemi
z obiektami z przestrzeni kosmicznej oraz szkodliwym dziaaniem
promieniowania kosmicznego
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14. Przypomnij sobie dowiadczenie z domowym termometrem. Tu po jego
wykonaniu naleao zaznaczy poziom wody w plastikowej somce do
napojów, odpowiadajcy temperaturze pokojowej. Przeczytaj uwanie
dwa zdania:
Po woeniu termometru do lodówki mona byo zaobserwowa bardzo
wyra ne podniesienie si poziomu wody w somce.
Po woeniu termometru do lodówki mona byo zaobserwowa bardzo
wyra ne podniesienie si poziomu wody wewntrz butelki.
Zdecyduj:
A) pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie - faszywe
B) pierwsze zdanie jest faszywe, a drugie - prawdziwe
C) oba zdania s prawdziwe
D) oba zdania s faszywe




Klasa 5
15. Nazwy planet w Ukadzie Sonecznym pochodz od postaci
mitologicznych. Ostatniej, ósmej w kolejnoci oddalenia od So ca
planecie zostaa nadana nazwa na cze:
A) rzymskiego boga wojny
B) rzymskiego boga morza
C) pradawnego, greckiego boga nieba
D) rzymskiego boga rolnictwa i zasiewów

18. Roliny widn, gdy na skutek niedoboru wody:
A) stenie dwutlenku wgla w ich komórkach jest zbyt due
B) stenie soli mineralnych w ich komórkach przekracza górn
dopuszczaln warto
C) cinienie turgorowe przekracza górn dopuszczaln warto
D) cinienie turgorowe spada poniej dolnej dopuszczalnej wartoci
19. Skorzystaj z informacji poniej oraz ze swojej wiedzy i odpowiedz na
pytanie: jak dawno temu wymary mamuty?
Informacje:
Najwczeniej wymary dinozaury rolinoerne.
Tury wymary mniej wicej w czasach zaoenia pastwa polskiego.

16. W tabeli przedstawiono dane dotyczce liczby mieszka ców
i powierzchni czterech wybranych pa stw europejskich oraz dane
demograficzne dotyczce ich stolic.
kraj
Francja
Niemcy
Polska
Ukraina
cakowita liczba
64
82
38
46
mieszkaców (w mln)
cakowita powierzchnia
kraju
675 417
357 114
322 575
603 700
(w km2)
Liczba mieszkaców
2,154
3,405
1,705
2,744
stolicy kraju (w mln)
gsto zaludnienia w
20 433
3818
3302
3272
stolicy (osoby na km2)
Dla tych krajów prawdziwe jest stwierdzenie:
A) Im wiksze pastwo, tym wicej ma ludnoci.
B) Im wiksze pastwo, tym wicej ludzi mieszka w jego stolicy.
C) Im dalej na zachód Europy pooone jest pastwo, tym wiksze
zagszczenie mieszkaców w jego stolicy.
D) Im wicej wszystkich obywateli w pastwie, tym wicej mieszkaców
w jego stolicy.

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

17. Dwik porusza si w powietrzu z szybkoci okoo 1225 km/h. Czy jakie
zwierz albo rodek transportu moe dogoni dwik (nie bierz pod
uwag pojazdów kosmicznych)?
A) Tak, moe tego dokona gepard (najszybsze zwierz ldowe), najszybszy
pocig na wiecie oraz niektóre samoloty myliwskie.
B) Tak, mog tego dokona tylko dwa rodki transportu: najszybszy pocig
na wiecie oraz niektóre samoloty myliwskie.
C) Tak, mog tego dokona tylko niektóre samoloty myliwskie.
D) Nie, aden pojazd ani adne zwierz na ziemi nie moe dogoni d wiku.
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10 tysicy lat
temu

tysic lat
temu

20. Cz ciaa dorosego czowieka stanowi woda. Czowiek wydala pewn
ilo wody, dlatego codziennie musi uzupenia jej zapasy. Znajd w
tabeli wiersz z prawidowymi informacjami.
Minimalna ilo pynów,
jakie powinien codziennie
Cz ciaa czowieka
odpowied
pi dorosy czowiek
bdca wod
yjcy normalnym trybem
ycia.
A)
90%
3-4 litry
B)
75%
3-4 litry
C)
65%
2-2,5 litra
D)
55%
1-1,5 litra
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7.

Prawidow sekwencj przekazywania zewntrznych sygnaów do
i wewntrz ukadu nerwowego czowieka przedstawia schemat:
A) bodziec Æ komórki nerwowe Æ receptor Æ mózg
B) bodziec Æ receptor Æ komórki nerwowe Æ mózg
C) receptor Æ bodziec Æ komórki nerwowe Æ mózg
D) receptor Æ komórki nerwowe Æ bodziec Æ mózg

8.

Hormony s:
A) organami
B) kanaami transportowymi
C) gruczoami
D) substancjami

9.

Na rysunku zaznaczono schematycznie linie wystpujce na globusie.
Cyframi oznaczono:
A) 1 – równik, 2 – równolenik, 3 - poudnik
B) 1 – równolenik, 2 – równik, 3 - poudnik
C) 1 – poudnik, 2 – równolenik, 3 - równik
D) 1 – poudnik, 2 – równik, 3 - równolenik

Konkurs 2009
12. Na pierwszym (dolnym) poziomie piramidy ywienia wpisuje si
produkty zboowe i oleje rolinne. Piramida zdrowia jest tym samym,
co piramida ywienia, tyle tylko, e z dodatkowym dolnym poziomem.
Co jest wpisane na tym dodatkowym poziomie jako element niezbdny
do zachowania dobrego zdrowia?
A) zaywanie dodatkowych witamin i mineraów w postaci lekarstw
B) czytanie ksiek i gazet dotyczcych zdrowia
C) ruch i aktywno fizyczna (spacery, uprawianie sportów)
D) odpoczynek bierny (spanie, czytanie, podziwianie widoków, suchanie
muzyki itp.)

13. Na mapie topograficznej zaznaczono
rzeb terenu za pomoc poziomic.
Na mapie tej znajduje si:
A) pagórek
B) wzgórze z jednym stromym
zboczem
C) wzgórze z dwoma stromymi
zboczami
D) kotlina

10. Rdzenni Hindusi mieszkaj na terenie:
A) Indii
B) Indonezji
C) Himalajów
D) Hongkongu

Zadania za 4 punkty

11. Sejsmograf suy do:
A) kontroli poziomu rzek i jezior w zwizku z zagroeniami powodziowymi
B) wykrywania i rejestracji drga skorupy ziemskiej w zwizku
z zagroeniami trzsieniami Ziemi
C) pomiaru stenia tlenku wgla w powietrzu w zwizku z zagroeniami
poarowymi
D) pomiaru sygnaów z Kosmosu w zwizku z zagroeniami kolizj Ziemi
z obiektami z przestrzeni kosmicznej oraz szkodliwym dziaaniem
promieniowania kosmicznego
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14. Przypomnij sobie dowiadczenie z domowym termometrem. Tu po jego
wykonaniu naleao zaznaczy poziom wody w plastikowej somce do
napojów, odpowiadajcy temperaturze pokojowej. Przeczytaj uwanie
dwa zdania:
Po woeniu termometru do lodówki mona byo zaobserwowa bardzo
wyra ne podniesienie si poziomu wody w somce.
Po woeniu termometru do lodówki mona byo zaobserwowa bardzo
wyra ne podniesienie si poziomu wody wewntrz butelki.
Zdecyduj:
A) pierwsze zdanie jest prawdziwie, a drugie - faszywe
B) pierwsze zdanie jest faszywe, a drugie - prawdziwe
C) oba zdania s prawdziwe
D) oba zdania s faszywe
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15. Nazwy planet w Ukadzie Sonecznym pochodz od postaci
mitologicznych. Ostatniej, ósmej w kolejnoci oddalenia od So ca
planecie zostaa nadana nazwa na cze:
A) rzymskiego boga wojny
B) rzymskiego boga morza
C) pradawnego, greckiego boga nieba
D) rzymskiego boga rolnictwa i zasiewów

18. Roliny widn, gdy na skutek niedoboru wody:
A) stenie dwutlenku wgla w ich komórkach jest zbyt due
B) stenie soli mineralnych w ich komórkach przekracza górn
dopuszczaln warto
C) cinienie turgorowe przekracza górn dopuszczaln warto
D) cinienie turgorowe spada poniej dolnej dopuszczalnej wartoci
19. Skorzystaj z informacji poniej oraz ze swojej wiedzy i odpowiedz na
pytanie: jak dawno temu wymary mamuty?
Informacje:
Najwczeniej wymary dinozaury rolinoerne.
Tury wymary mniej wicej w czasach zaoenia pastwa polskiego.

16. W tabeli przedstawiono dane dotyczce liczby mieszka ców
i powierzchni czterech wybranych pa stw europejskich oraz dane
demograficzne dotyczce ich stolic.
kraj
Francja
Niemcy
Polska
Ukraina
cakowita liczba
64
82
38
46
mieszkaców (w mln)
cakowita powierzchnia
kraju
675 417
357 114
322 575
603 700
(w km2)
Liczba mieszkaców
2,154
3,405
1,705
2,744
stolicy kraju (w mln)
gsto zaludnienia w
20 433
3818
3302
3272
stolicy (osoby na km2)
Dla tych krajów prawdziwe jest stwierdzenie:
A) Im wiksze pastwo, tym wicej ma ludnoci.
B) Im wiksze pastwo, tym wicej ludzi mieszka w jego stolicy.
C) Im dalej na zachód Europy pooone jest pastwo, tym wiksze
zagszczenie mieszkaców w jego stolicy.
D) Im wicej wszystkich obywateli w pastwie, tym wicej mieszkaców
w jego stolicy.

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

17. Dwik porusza si w powietrzu z szybkoci okoo 1225 km/h. Czy jakie
zwierz albo rodek transportu moe dogoni dwik (nie bierz pod
uwag pojazdów kosmicznych)?
A) Tak, moe tego dokona gepard (najszybsze zwierz ldowe), najszybszy
pocig na wiecie oraz niektóre samoloty myliwskie.
B) Tak, mog tego dokona tylko dwa rodki transportu: najszybszy pocig
na wiecie oraz niektóre samoloty myliwskie.
C) Tak, mog tego dokona tylko niektóre samoloty myliwskie.
D) Nie, aden pojazd ani adne zwierz na ziemi nie moe dogoni d wiku.
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10 tysicy lat
temu

tysic lat
temu

20. Cz ciaa dorosego czowieka stanowi woda. Czowiek wydala pewn
ilo wody, dlatego codziennie musi uzupenia jej zapasy. Znajd w
tabeli wiersz z prawidowymi informacjami.
Minimalna ilo pynów,
jakie powinien codziennie
Cz ciaa czowieka
odpowied
pi dorosy czowiek
bdca wod
yjcy normalnym trybem
ycia.
A)
90%
3-4 litry
B)
75%
3-4 litry
C)
65%
2-2,5 litra
D)
55%
1-1,5 litra
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Zadania za 5 punktów
21. Przypomnij sobie dowiadczenie z domowym termometrem. Poziom
wody w rurce zmienia si na skutek ogrzewania i ochadzania otoczenia
butelki. Poniewa dowiadczenie byo przeprowadzane w krótkim czasie
(okoo 20 minut), na pooenie poziomu wody w butelce najwikszy
wpyw miay:
A) zmiany temperatury wody tylko w butelce
B) zmiany temperatury powietrza w butelce
C) zmiany temperatury zarówno powietrza, ja i wody w butelce
D) zmiany temperatury wody w butelce i w plastikowej somce
(rozszerzalno wody)
22. Dnia 15 marca o godz. 14.50 podczas gry terenowej Ania miaa za
zadanie wyznaczy pónocny kierunek geograficzny bez uycia kompasu.
Chciaa wykorzysta do tego celu zegarek. Na którym rysunku
prawidowo zapisany zosta kierunek pónocny?

A)

B)

C)

25. W tabeli przedstawiono przyblione dane dotyczce liczby ludnoci
wiata na przestrzeni ponad 4000 lat.
rok

2000
p.n.e.

1000
p.n.e.

0

1650
n.e.

1850
n.e.

1900
n.e.

1950
n.e.

1980
n.e.

2000
n.e.

2008
n.e.

liczba
ludnoci
(miliony)

50

100

300

550

1100

1600

2500

4400

6100

6500

Prawd jest, e:
A) w czasach po narodzeniu Chrystusa liczba ludnoci podwaja si co 200
lat
B) obecnie na wiecie jest 65 miliardów ludzi
C) w cigu ostatniego stulecia liczba ludnoci wzrosa piciokrotnie
D) w cigu caego tego okresu liczba ludnoci wzrasta i to coraz szybciej
(tempo tego wzrostu jest coraz szybsze)
26. Cz urzdze elektrycznych takich jak monitory, telewizory, sprzt
radiowy itp. posiada tak zwan funkcj czuwania, któr sygnalizuj
wiecce si (zwykle na czerwono) malutkie lampki (diody). Urzdzenie
znajdujce si w tym trybie nie pracuje, ale nie jest te cakowicie
odczone od sieci elektrycznej. Okazuje si, e rezygnujc z tej funkcji
mona zaoszczdzi cz energii elektrycznej, a co za tym idzie – take
troch pienidzy.
W jednym gospodarstwie domowym w Polsce rednio w cigu roku
zuywa si 1640 kWh (kilowatogodzin) energii, z czego 240 kWh – na
prac komputera i sprztu RTV, a 40 kWh – na tryb czuwania. W roku
2008 jedna kilowatogodzina kosztowaa 48 gr, a od stycznia 2009 r.
zapowiedziano 5% podwyki ceny energii elektrycznej. Rodzina
Agnieszki zdecydowaa, e od 1 kwietnia 2009 cakowicie zrezygnuje
z trybu czuwania, co znaczy, e komputer i sprzt TV bdzie wyczany z
sieci za kadym razem, gdy tylko przestanie by uywany. Ile pienidzy
zaoszczdzi dziki temu rodzina Agnieszki do 31 grudnia 2009r.?
A) 14,40 z
B) 15,12 z
C) 19,20 z
D) 20,16 z

D)

23. Tarnina jest:
A) hormonem
B) gruczoem
C) rolin
D) rodzajem misa
24. W Polsce nie ma elektrowni:
A) wiatrowych
B) jdrowych
C) cieplnych (wglowych)
D) wodnych
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Klasa 5
Na pocztku testu kady ucze otrzymuje 40 punktów. 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 160 punktów.

Czas: 75 minut

Zadania za 3 punkty

Podczas nienej zimy czsto po powrocie do domu mamy mokre buty.
Po ich wyschniciu, zostaj na nich biae, nieregularne zacieki, które
nieco przypominaj poziomice. Co to jest?
A) wyschnity nieg
B) pozostaoci wody i piasku
C) wyschnita sól
D) pozostaoci po wodzie z chlorem

2.

W Polsce na licie gatunków zwierzt objtych cis ochron nie ma:
A) mii zygzakowatej
B) jaskóki
C) bociana biaego
D) padalca zwyczajnego

4.




Mapa przedstawia rozmieszczenie zasobów gazu kopalnianego (metanu)
na wiecie. Gaz ten jest uywany jako paliwo, a take do produkcji
tworzyw sztucznych.

Prawd jest, e:
A) najwiksze zasoby metanu znajduj si na pókuli poudniowej, gównie
w Europie i Azji i na Grenlandii
B) im wikszy kontynent, tym wicej ma zasobów metanu
C) na pókuli pónocnej jest znacznie wicej metanu ni na pókuli
poudniowej
D) najwicej zó metanu znajduje si na zachód od Oceanu Atlantyckiego

Figura geometryczna, na której narysowano drogowy znak STOP jest:
A) koem
B) kwadratem
C) szecioktem
D) omioktem

6.

Znak pokazany na obrazku informuje o:
A)
B)
C)
D)

5.

Dowiadczenia do testu:
1. Pezajce zapaki
2. Zmylony dotyk
3. Domowy termometr
4. Poduszkowiec

1.

3.
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moliwoci wystpowania burz
drogowym wypadku
moliwoci wpadnicia w polizg
wysokim napiciu sieci elektrycznej
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Roliny transportuj wod z korzeni, poprzez odyg do najdalszych
czci dziki:
A) wystpowaniu efektu kapilarnego
B) wystpowaniu efektu cieplarnianego
C) sile wyporu
D) zjawisku unoszenia wody na poduszce powietrznej, która podtrzymuje
wod od dou w systemie kanaów transportowych roliny




Klasa 5
27. Rozwiąż logogryf.

28. Wykreśl te litery, przy których napisane jest fałszywe stwierdzenie.
Tuzin to 12 sztuk

L

GB (gigabajt) to więcej niż MB (megabajt)

A

Informacje z płyty kompaktowej odczytuje się światłem lasera.

T

Bruksela jest stolicą Belgii.

A

5.

Pole o powierzchni 2500 m2 ma w skali 1:2000 powierzchnię 1,25 m2.

O

6.

Skala Fahrenheita (czytaj: farenhajta) służy do określania temperatury.

R

7.

W stopniach Richtera mierzy się wielkość („siłę”) trzęsienia Ziemi.

N

Szanty to pieśni rajdowe.

K

Diament jest odmianą węgla.

I

Jedna mila angielska (lądowa) jest krótsza od jednego kilometra.

A

Jeden cal jest mniejszy niż jeden centymetr

P

W hektopaskalach mierzy się ciśnienie.

A

1.
2.
3.
4.

8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A)
B)
C)
D)
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Przyrząd służący do orientowania się względem geograficznego
kierunku północnego.
Polskie drzewo o białym pniu.
… krwionośne – służą do transportu krwi w całym organizmie.
Prosta kość łącząca żebra z przodu klatki piersiowej.
Część rośliny pobierająca wodę z gleby.
Miesza pokarmy w czasie żucia wewnątrz jamy ustnej i
przesuwa kęsy do gardła.
Młode owcy.
Niemal ślepy, czarny ssak żyjący w podziemnych korytarzach.
Służy roślinie do wabienia owadów i rozmnażania się.

Hasło powstające w wyróżnionej kolumnie oznacza:
gruczoł hormonalny
samolot bez silnika
część drzewa iglastego, w której znajdują się nasiona
kryształek lodu

Pozostałe litery odczytane z góry na dół utworzą hasło. Oznacza ono:
A) porę roku
B) małą, przenośną lampę elektryczną, najczęściej działającą na bateriach
C) wieżę wysyłającą znaki świetlne lub dźwiękowe statkom wchodzącym
do portu
D) makietę lub przedmiot służący do oszukania obserwatora
29. We wnętrzu surowego jaja kurzego oprócz białka, żółtka i sznura
białkowego (tak zwanej skrętki) najczęściej znajdują się jeszcze:
A) błona pergaminowa, komora powietrzna, zarodek
B) komora powietrzna i błona pergaminowa, a nie ma tam nigdy zarodka
C) błona pergaminowa i zarodek, a nie ma tam nigdy komory powietrznej
D) zarodek, a nie ma tam ani błony pergaminowej, ani komory powietrznej
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Klasa 5
30. Wraz z pożywieniem człowiek uzyskuje energię. Organizm ludzki zużywa
ją na różne sposoby. Największa część energii:
A) zostaje zamieniona na energię kinetyczną krwi poruszającej się w obrębie
układu krwionośnego
B) zużywana jest w obrębie układu nerwowego do przesyłania impulsów
elektrycznych
C) zużywana jest na wszelkiego rodzaju pracę wykonywaną przez człowieka
(pracę mięśni)
D) służy do podtrzymywania stałej temperatury ludzkiego ciała
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