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8. Zaznacz nazwę chemiczną soli kuchennej.
A. siarczek sodu
B. siarczan(VI) sodu
C. chlorek sodu

9. Pewien węglowodór poddano reakcji z chlorem i otrzymano dichloroetan. Węglowodorem
tym był:

A. eten
B. etan
C. chloroetan

10. Wśród wymienionych właściwości zaznacz tę, która nie dotyczy kwasu octowego
A. ulega reakcji spalania
B. ma charakterystyczny zapach
C. słabo rozpuszcza się w wodzie

II. Rysunek obok przedstawia modele dwóch węglowodorów:

CHEMIA

KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY 2016

I. Paweł wykonał doświadczenie zilustrowane obok. Na podstawie obserwacji sformułował
wnioski. Który ze sformułowanych przez Pawła
wn iosków jest błędny?

A. cały tlen z powietrza w cylindrze
miarowym został zużyty

B. 4/5 objętości powietrza stanowi azot i
inne niepalne i niepodtrzymujące
spalania gazy

C. tlen jest gazem palnym
2. Zaznacz punkt, w którym wymieniono

wyłącznie substancje złożone.
A. powietrze, stal, mosiądz
B. woda, tlenek węgla(lV), siarkowodór
C. żelazo, miedź, cyna

3. Wokół nas zachodzą przemiany odwracalne,
podczas których zmieniąją się tylko niektóre właściwości substancji. Przemianą odwracalną
jest:

A. ścinanie białek
B. fermentacja owoców
C. topnienie wosku

W trosce o ochronę środowiska w wielu krajach coraz powszechniej stosuje się odnawialne
źródła energii, które nie powodują zanieczyszczenia powietrza. Do odnawialnych źródeł
energii nie zalicza się:

A. energii wody
B. gazu ziemnego
C. energi i słonecznej

W 75g nasyconego w danej temperaturze roztworu X znajduje się 25g tej substancji,
natomiast w 300g nasyconego w tej samej temperaturze roztworu substancji Y znajduje się
tOOg substancji Y. Porównaj rozpuszczalność substancji X i Y w danej temperaturze. Zaznacz
poprawną odpowiedź.

A. rozpuszczalność substancji Xjest większa
B. rozpuszczalność substancji Y jest większa
C. obie substancje maja taką samą rozpuszczalność

6. Zaznacz poprawne dokończenie poniższej informacji.
Stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej soli w temperaturze 20°C wynosi 37.5%.
Rozpuszczalność tej soli w temperaturze 20°C równajest:

A. 60g
B. 37.5g
C. 75g

Po odparowaniu wody z 200g roztworu otrzymano 50g cukru. Stężenie procentowe tego
roztworu równe było:

A. 50%
B. 25%
C. 20%

4.

5.

7.

Obserwoqa:
Po chwili od przykrycia cylind:""
miarowym lv.-i<c21:ntgaSIa. o woda
wypełniło ł objętości cylindro.

S.- -'rt~ i"'- ,t-'1:.

Zaznacz poprawne dokończenie informacji.
Węglowodory zilustrowane na rysunku powyżej różnią się;

A. liczbą atomów węgla w cząsteczce
B. wartościowością atomów węgla
C. liczbą wiązań między atomami węgla

12. Po wsypaniu soli kuchennej do wody i zamieszaniu powstał roztwór właściwy. W czasie
mieszania soli kuchennej z wodą doszło do:

A. reakcj i chemicznej
B. rozpuszczenia
C. topnienia

13. Uczeń mial rozdzielić na składniki mieszaninę wody morskiej i piasku. Która z kombinacji ma
prawidłową kolejność rozdziału wszystkich składników mieszaniny?

A. najpierw sączenie, potem odparowanie
B. najpierw destylacja, potem sączenie
C. najpierw odparowanie, potem użycie magnesu

14. Przygotowano zestaw doświadczalny pokazany na
rysunku. Do każdej probówki wlano roztwór wody
wapiennej, a następnie wprowadzono taką samą
objętość różnych gazów. W której probówce doszło do
zmętnienia wody wapiennej?

A. w probówce nr 2
B. w probówce nr 3
C. w probówce nr 4

tlen tlenek hel wodór

W~~'~~J
woda wapien na

15. Aby otrzymać octan metylu (etanian metylu), należy do reakcji, jako substratów, użyć:
A. kwasu metanowego i metanolu
B. kwasu etanowego i etanolu
C. kwasu etanowego i metanolu
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16. W dwóch probówkach znajdują się stopiony tłuszcz nasycony i tłuszcz nienasycony. Jakiego
odczynnika należy użyć, aby odróżnić te związki?

A. kwasu azotowego(Y)
B. wody bromowej
C. wskaźnika uniwersalnego

17. W sklad powietrza wchodzą między innymi:
A. azot, tlen, argon, tlenek węgla(IY)
B. tlen, azot, węgiel, wodór, argon
C. wodór, tlen, hel, fluor

18. Który z wymienionych gazów nie tworzy dwuatomowych cząsteczek?
A. azot
B. argon
C. tlen

19. Do produkcji napojów gazowanych stosuje się:
A. wodór
B. tlenek węgla(lI)
C. tlenek węgla(IY)

20. Utlenianie to reakcja:
A. łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami i związkami chemicznymi
B. łączenia się tlenu wyłącznie z pierwiastkami
C. której produktem jest tlen

21. Wiązanie chemiczne, w którym wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego z
tworzących się atomów to wiązanie:

A. kowalencyjne spolaryzowane
B .. kowalencyjne niespolaryzowane
C. jonowe

22. W równaniu :(AI +yOl -> zAllOj współczynniki stechiometryczne przyjmują wartości:
A. x=3,y=4,z=2
B. x=4,y=3,z=2
C. x=2,y=3,z=4

23. Zaznacz zestaw cyfr, którymi oznaczono przemiany chemiczne:
I. rdzewienie żelaza S. topnienie lodowców
2. powstawanie mgły 6. spalanie węgla
3. palenie się świecy 7. kwaśnienie mleka
4. zamiana rtęci ciekłej w stałą 8. rozpuszczanie soli w wodzie

A. 1,3,7,8
B. 1.3,6
C. 1,3,6,7

24. Zaznacz grupę pierwiastków zawierającą tylko metale:
A. potas. fosfor, żelazo. brom
B. azot, węgiel, fosfor, brom
C. sód. żelazo, potas, magnez

25. Zaznacz definicję pierwiastka chemicznego:
A. substancja prosta
B. substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze
C. substancja złożona. której nie można rozłożyć na prostsze

I
I

)
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26" Zaznacz szereg, w którym wymieniono \\:łącznie wlaściwości chemiczne substancji:
A. temperatura wrzenia. barwa. zapach. smak
B. połysk, barwa, temperatura wrzenia. gestość
C. zapach. palność, zachowanie się wobec innych substancji

27. Zaznacz poprawne dokończenie poniższej informacji.
Wojtek wlał do dwóch probówek taką sam') ilość wody. ale o różnej temperaturze. oraz
wsypał taką samą ilość cukru. potem zawartość probówek wymieszał. Za pomocą
przeprowadzonego doświadczenia Wojtek badał

A. wpływ rozdrobnienia substancji na szybkość rozpuszczania
B. wpływ temperatury na szybkość rozpuszczania
C. wpływ mieszania na szybkość rozpuszczania

28. Zaznacz poprawne dokończenie informacji.
Ołów jest metalem miękkim, odpornym na czynniki atmosferyczne. Kiedyś stosowano ołów
do produkcji zabawek, np. ołowianych żołnierzyków. Obecnie już nie stosuje się ołowiu do
produkcji zabawek, ponieważ ołów jest

A. metalem ciężkim i zabawki były zbyt ciężkie
B. zbyt drogi i produkcja zabawek jest nieopłacalna
C. jest metalem toksycznym - odkłada się w organizmie człowieka i zatruwa go

29. Fotosyntezajest najważniejszą przemianą zachodzącą w świecie roślinnym. Do
przeprowadzenia fotosyntezy oprócz chlorofilu i energii słonecznej niezbędne są:

A. woda i dwutlenek węgla
B. woda i tlen
C. dwutlenek węgla i tlen

30. Który z poniższych związków jest silną trucizną?
A. CH,OH
B. CH,CH)OH
C. CH)COOH
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7. Najwięcej osób przyszlo na pokaz mody. Ilu chłopców tam było,

jeśli 93 dziewczęta stanowily 62% wszystkich widzów pokazu?KONKURS MA TEMA TYCZNO-PRZYRODNICZY 2016
Matematyka A. 57 B. 38 C. 31

I. Które wyrażenie należy wpisać w miejsce kropek: S - x = ..•••..••. ,

aby liczba S była rozwiązaniem otrzymanego równania?

A. x - 15 B. 3,5x C. 2x - 10

Trzy połączone bokami kwadratowe płyty tworzą prostokąt

o polu 0,75 m2• Ile takich płyt ułożonych obok siebie utworzy pas

długości 2,5 m?

8. Liczby: (kr.(~r.(lrustawione w kolejności od najmniejszej

do największej to:

2. A. (lr.(lr.(lr
B. (lr .(lr .(lr
c. (~r.(kr.(~r

A. S B.8 C. 10

3. Które z podanych wyrażeń algebraicznych dla x =..fi przyjmuje

wartość O?

1
A --. .fi-x

9. Oblicz: (-3)'3,3 - 1,3

A. -8,6 B. -11,2 C. 8,6c. Ji«. 4

4. Nazwa klubu jest wyrazem pięcioliterowym, w którym trzy litery

mają jedną oś symetrii, a jedna - dwie. Jaką nazwę ma klub?

10. Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na 5/8 okręgu?

A. 1500 B. 80°

A. ORKAN B. BARON
II. Jeżeli a = b + 3 i a + b = 10, to b = .....

C. MAGIA

5. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest równy

1 : 7. Jeżeli znamy pole podłogi, to pole powierzchni okien

obliczymy

A. mnożąc pole podłogi przez 7

B. mnożąc pole podłogi przez 1/8

C. mnożąc pole podłogi przez 1/7

6. Sławek miał obliczyć obwód prostokąta o wymiarach m i fiS.
Którą odpowiedź podał?

A. 3,5 B. 6,5 C. 7

12. Stosunek miar katów pewnego trójkąta jest równy 2 : 3 : 4. Jaką

miarę ma naj mniejszy z kątów?

A. 200 B. 40° C. 30°

13. Wartość wyrażenia ~ 502 - 302 jest równa

A. 20 B. 2S C. 40

A. -J174 B. 14.J3
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14. Jarek kupil pojemnik w ksztalcie prostopadlościanu. Oblicz

przekątną tego pojemnika, jeśli jego wewnętrzne wymiary są

równe 3, 4, 12.

23. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest równa 41, a

jedna z przyprostokątnych wynosi 40. Jaką ma dlugość druga

przyprostokątna?

A. 13 B. 19 A. SI C. ISB. 9C. 15

15. Na przyjęcie przygotowano 24 potrawy, przy czym stosunek

potraw z rybami do pozostałych stanowil 5 : 3. Ile przygotowano

potraw z rybami?

24. Wyraź w procentach 51 stron książki liczącej 408 stron.

A. 12,5% B. S% C. 92%

A. 9 B. 15 : C. IS

25. Podaj liczbę x, dla której wartości wyrażeń 7 - 2x i 3x - 13 są

równe.

16 R . . kl d . . {x+ y = 12 . I' b. ozwiązamem u a u rownan Jest para łCZ :x-y=S
A. x =-6 B. x=4 c. x =-4

26. Dane są cztery odcinki długości 3 cm, 7 cm, 10 cm, 16 cm. Asia z

trzech wybranych spośród nich zbudowała trójkąt. Który odcinek

pominęła?

A. (8,4) B. (12,4) C. (10,2)

17. Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4. Pole powierzchni

całkowitej tego czworościanu jest równe: A. 3cm B. 7 cm C. 10 cm

A. 413 B. 6413 27. Okrąg o promieniu 7 cm jest styczny do prostej. Na tej prostej nie

można znaleźć punktu odległego od środka okręgu o:

A. 9 cm B. 7 cm C. 5 cm

2S. Graniastosłup ma 24 krawędzie. Ile wierzchołków ma jego

podstawa?

c. 1613

IS. Zaokrąglij liczbę 5454,5454 do tysięcy.

A. 5000 B. 5454,545 C. 5500

19. S-5·S-2·86=

A. 8 B. 8-1

A. 12 B. 8 C. 6
20. Jaką liczbę oznaczono literą x, gdy 5' = 625.

29. Cenę pewnego towaru podniesiono o 25%, a następnie obniżono o

25%. Wskaż poprawną odpowiedź

A. Końcowa cena jest niższa od początkowej.

B. Końcowa cena jest wyższa od początkowej.

C. Końcowa cena jest równa początkowej.

30. Wskaż poprawne oszacowanie pierwiastka.

A. 3
21. .J98 =

A. 217

B. 4 '! C. 15

B. 10 c. 712
22. Wyraź w procentach ułamek 4/5.

A. 8% B. 80% C. 40%

A. 3 <.J1l < •• B. 2 < 13 < 4 c. 3<.J9<5
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3. Brak której witaminy wywoluje kurzą ślepotę:
a) D
b) C
e) A

12. Barwna część oka nosi nazwę:
a) źrenica
b) rogówka
e) tęczówka

Konkurs matematyczno- przyrodniczy (biologia) 2016
lO. Porost} są wykorzystywane do:
a)monitoringu zanieczyszczenia wody związkami azotowymi

h) monitoringu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
c) biologicznej walki z owadzimi szkodnikami leśnymil. Fotosynteza to proces zachodzący w:

al rnitochondriurn
b) chloroplastach
c) chromoplastach

2. Które z elementów morfotycznych krwi są odpowiedzialne za odporność:
a) erytrocyty
bl leukocyty
c) trombocyty

II. Kość czołową zaliczamy do:
al twarzoczaszki
b) mózgoczaszki
c) jest częścią wspólną mózgoczaszki i twarzoczaszki

4. Tkanka chrzęstna jest rodzajem tkanki:
a) nabłonkowej
b) łącznej
c) mięśniowej

13. Barwnikiem biorącym udziul w fotosyntezie jest:
al chlorofil
b) hemoglobina
c) mioglobina

5. Glista ludzka to:
al pasożyt
b) symbiont
c) saprofit

14. Paznokcie i wlosy to wytwory:
a) naskórka
b) skóry właściwej
c) tkanki podskórnej

6. Z ilu części składa się serce żaby:
a) 3
bl2
c) 4

15. Który ze skladników spalin jest najhardziej toksyczny:
a) dwutlenek węgla
b) dwutlenek siarki
c) sadza

7. Długa wypustka komórki nerwowej to:
a) neuron
h) akson
c) dendryt

16. Który niedźwiedź nie hihernuje:
a) grizli
h) polarny
c) brunatny

8. Odra wywołana jest przez:
al grzyby
b) bakterie
c) wirusy

17. Kwas deoksyrybonukleinowy to w skrócie:
a) DNA
b) RNA
c) ATP

9. Podwójne oddychanie jest charakterystyczne dla:
a) ptaków;
b) ssaków;
c) gadów;

18. W ekosystemie energia:
al krąży w obiegu zamkniętym
b) przepływa jednokierunkowo w obiegu otwartym
c) rozprasza się i krąży



19. W której części układu oddechowego człowieka znajdują się struny głosowe:
a) gardło
b) krtań
c) tchawica

28. Na terenie którego organeIlum zachodzi oddychanie komórkowe:
a) mitochondrium
b) jądra komórkowego
c) chloroplastu

20. Mikoryza to symbioza pomiędzy:
a) grzybami i bakteriami
b) grzybami i systemem korzeniowym drzew
e) grzybami i wirusami

2 \. W szczęce dorosłego człowieka zębów stałych jest:
a) 32
b) 20
c) 24

\,
\

29. Do organizmów stałocieplnych zaliczamy:
a) ryby
b) gady
e) ssaki

30. Zapłodnienie ma miejsce w:
a) pochwie
b) jajnikach
e) jajowodzie

22. Rośliny owadożerne uzupełniają niedobory:
a) węgla
b) potasu
c) azotu

23. Źródlem witaminy D są:
a) ryby
b) mięso
c) nabiał

24. Aktualnie w Polsce najwięcej jest:
a) lasów iglastych
b) lasów liściastych
c) lasów mieszanych

25. Młoteczek, kowadełko i strzemiączko to kosteczki wchodzące w skład ucha:
a) zewnętrznego
b) środkowego
c) wewnętrznego

26. Do destruentów zaliczamy:
a) hieny
b) grzyby
c) róże

27. Cukrem zapasowym u roślin jest:
a) glikogen
b) skrobia
c) celuloza
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5. 7.naj'tc matcrnatvczną postać II lił\ady dvn a mik i 'e\\>100<l u = -. można określić wyrutar jednostki sily w układzie
fil

Wykres I SI. \\"lmiar niutona lo:

B c
6. Praeksztalcając \\7.ór na energię potencjalną E = mgh, napisz wzór na masę ciala:

10 Al ni = J!.h
E

E
B) ni = gh

Eh
C) m=-

g

7. Przewodnik o oporze 9TI podlączono do baterii o napięciu 4.5 V. Natężenie prądu plynącego przez przewodnik wynosi:
A) 2 A 13) I A e) 0.5 A

D
O

20 40 60 I (s)

I. Jakiemu ruchowi odpowiada odcinek CD na powytszym wykresie?
A) jednostajnie przyspieszonemu. prostoliniowemu
B) jednostajnie opóźnionemu. prostoliniowemu
C) jednostajnemu, prostoliniowemu

8. Pileczka spada z balkonu szóstego piętra (20 m). Z jaką prędkością uderzy w ziemię, gdy pominiemy opory powietrza?
Skorzystaj z zasady zachowania energii mechanicznej.

A) 200 m B) 150m e) 100m

Przyjmij. że g = 10 m-,s-
A) I~

S

9. Prędkość 72km
h

A) 7200~
s

B)2Ć
S

C)40~
S

2. Wiedząc. te drogę ilustruje pole pod wykresem zależności prędkości od czasu, oblicz drogę przebytą między punktami
A iB.

I) na odcinku AB

tJ.v
a :;::-. oblicz przyspieszenie dala wyrażone w ~ :

tJ.t
2) na odcinku BC 3) na odcinku CD

wyrażona ~ wynosi:
S

3. Korzystając ze wzoru:
B) 20 m C) 200 ~

s

Odpowiedzi: lO. Ile w I m' jest cm'?

A) 0.5. O. -0,5 B) I. O. -1 C) 0.5. 0,5. 0,5 A) 10000 B) 1000 e) 100

-t. Który z poniższych wykresów przedstawia prawidłowo zależność przyspieszenia od czasu uwidocznioną na wykresie l? 1t. Pociąg wyjeżdża z Katonie o 7~~. \V \Varszawie jest o IIH. Podaj. jak długo trwała podróż:

Wykres A A) JA godziny B) 13kwadransów e) 220 minut

a
12. Odkurzacz ma moc 1,S k\\l. Na odkurzenie mieszkania potrzebujesz 30 minut. Po odkurzeniu mieszkania licznik

energii wskaże zużycie:
I (s)

A) 450 kWh B) 0.75 kWh e) OA5 kWh

13. Jednostką ciężaru w układzie jednostek SI jest:

ykres B Wykres C A) niuton B) kilogram e) gram

a a

I (s)

14. Fala dźwiękowa przechodzi z powietrza do wody. Wysokość dźwięku (a więc i częstotliwość fali) w wodzie jest taka.
jak w powietrzu. Długość fali w wodzie jest:
A) taka. jak w powietrzu.
B) większa niż w powietrzu.
C) mniejsza niż w powietrzu.I (s)

20 40 60



Przeczytaj uważnie poniższy tekst. a następnie odpowiedz na pytania 15, 16. 17, 18. 23. Barometr może mieć podzialkę wvrażunq w:
A) niutonach,
B) stopniach,
C) hektopaskalach.

Spadające gwiazdy
Wokół Słońcu kn~" również brytki o rozmiaroch od ułamków milimetra do nawet kilkuset metrów. Są lo c:~·.'IIupozostalosci komet
lub kawa/ki planetoid Nuzywamvje meteoroidurni. Meteoroidy Ją na ogól zbyt male, aby można je było obserwować. Jeżeli jednak
meteoroid wpadnie K' ormosferę ziemsku, a-óu-c:us H' wyniku tarciu rozgrzewa się i on. j powietrze. Zjawisko świetlne. ktore przy
tym obserwujemy. n":ywumy meteorem lub ".\puJujqcq gwiuzdq" Tuki efek: może wywoluć meteoroid u srednicy zaledwie kilku
milimetrów. Więks:e: meteoroidow mogq dotrzeć do powierzchni Ziemi. Nazywamy je wtedy meteorytami.

24. Samochód jedzie z szybkością 80 km/h. \\' ci'fgu 15 minut pr-ze hvl drogę:
Al 20 km,
(3) 10 km.
e) 15 km.

15, Spadająca gwiazda jest to:

A) meteoryt, B) rneteoroid, e) meteor.
25. Tor ruchu, to:
A) linia, którą zakreśla ciało wykonujące ruch.
(3) tunel do jeżdżenia,
C) przestrzeń. po której można się przemieszczać.16. Meteoryty pochodzą z:

A) planet lub komet,
q komet lub planetoid,

B) gwiazd lub planet. 26. Nasza galaktyka Droga Mleczna została tak " ••zwana ponieważ:
A) Bo jak się pije mleko w nocy. (O się widzi naszą galaktykę!
B) Bo tak i już!
e) Na nocnym niebie przypomina rozlane mleko!17. Czym musi się charakteryzować meteoroid, by stać się meteorytem?

A) wysoką temperaturą,
B) dużą prędkością, e) dużymi rozmiarami.

27. "Czarne plamy na słońcu" spowodowane są:
A) zbyt mala ilością ciepła na slońcu.
B) zbyt dużo czarnego materialu na słońcu.
e) zbyt duża aktywnością slońca.18. Na niebie można zaobserwować "spadające gwiazdy", ponieważ:

A) spadający meteoroid odbija światle słoneczne.
B) spadający rneteoroid świeci światłem odbitym od Ziemi,
e) spadający rneteoroid na skutek tarcia spala się w atmosferze.

28, Trzy planety najjaśniejsze na niebie to:
A) Mars, Wenus, Merkury,
B) Wenus, Jowisz, Mars
C) Wenus, Jowisz, Syriusz.

Po przeczytaniu poniższego tekstu odpowiedz na pytania 19 i :W.
29, Nasza atmosfera glównie sklada się:
Aj z Azotu,
B) wodoru,
e) dwutlenku węgla.Sople

Zastanawialiscie się kiedys, dlaczego na dachuch powstają sople? I dlaczego czasami sq długie i cienkie, a czasami krótkie i
grube? Woda wydostajac się spod sniegu, :ac:yna zamarzać. Jeżeli mróz jest niewielki, ściekające krople zanim zamarznq
pokonnjq dłuższq drogę. Tworzq się wtedy długie i cienkie sople. Kiedy mrćc jest silny - powstaja sople krótkie i grube.

19. Kształt sopli zależy od:

30.Co to jest grawitacja?
A) Jest to zwykła bajeczka.
B) Ciążenie powszechne. to jedno z czterech oddziaływań podstawowych wyróżnianych przez tizyk~.
C) Nie-ciażenie i to nic nie ma w spólnego z fizyką.

A) temperatury powietrza,
B) obfitości opadów, e) ilości śniegu.

Al zlodowacenia, e) topnienia.

20. Proces tworzenia sopli lodowych nie jest związany 7.e zjawisktcru:

21. Chlopiec przesuwa po podledze komodę o clężarze 800 N ruchem jednostajnym. dz.ialając sit} o wartości 300 1'1'.Sila
tarcia komody o podłogę ma wartość

Al 300 N,

B) 800 N.

e) 500 N.

22. W jakiej temperaturze paruje ciecz'!

A) w każdej temperaturze,

B) w temperaturze = 100 stopni,

C) w temperaturze < 100 stopni.


