– PRZYRODNICZY
„WCALE NIE JESTEM KUJONEM”

KONKURS MATEMATYCZNO

6.

Przeczytaj uważnie pytania.
Możesz wykorzystad kartki do rozwiązywania zadao na brudno, przyrządy geometryczne oraz kalkulator.
Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Na rozwiązanie testu masz 75 min. Powodzenia!

Poniżej przedstawiono wzory sześciu węglowodorów.

1.

2.

4.
ZADANIA

Węglowodorami nienasyconymi są:
A. 2, 3, 5, 6,
B. 1, 2, 4, 5,

Pytania za trzy punkty
1.

Kurtka narciarska kosztowała 500zł. W styczniu przeceniono ją o 20%, a w marcu jeszcze o
30%. O ile procent łącznie zmniejszono ich cenę?
A. 56%
B. 50%
C. 44%
D. 10%

2.

Liczbą odwrotną do liczby
A.

1

B.
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C. -1

4.

5.

Promieniowanie widzialne występuje w następujących granicach fal:
A. 0,4 – 0,7 nm
B. 40 – 70 nm
C. 0,4 – 0,7 m
D. 4 – 7 m
Poniżej zapisano 5 zdao dotyczących różnych soli.
Nr zdania
1
2
3
4
5

Zdanie
Saletra chilijska i saletra indyjska to sole kwasu węglowego.
Marmur jest zbudowany z węglanu wapnia.
CaCO3 jest składnikiem kredy.
Siarczan(VI) wapnia występuje w przyrodzie jako minerał zwany halitem.
Kalcyt to minerał o wzorze sumarycznym CaSO4.

Wskaż odpowiedź, w której prawidłowo wypisano numery zdao prawdziwych.
A. 1, 3, 4
B. 2, 3, 5,
C. 1, 2, 3,
D. tylko 2, 3.

5.

6. C4H10

C. 2, 3, 4, 5,

D. tylko 1 i 6.

7.

Poniżej przedstawiono charakterystykę jednego z elementów morfotycznych krwi człowieka. Są
to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych dysków. Po
procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do
tkanek.Powyższa charakterystyka odnosi się do:
A. płytek krwi
B. limfocytów
C. monocytów
D. erytrocytów

8.

Składniki odżywcze mogą pełnid w organizmie funkcję budulcową, energetyczną, regulacyjną.
Zaznacz, które z wymienionych substancji nie są wykorzystywane przez organizm człowieka
jako źródło energii.
A. białka
B. sole mineralne
C. węglowodany
D. tłuszcze

9.

Przez które z niżej wymienionych miast przebiega południk 0o:
A. Paryż
B. Madryt
C. Nowy Jork

D. 100

3. W czasie ruchu wahadła matematycznego siła napinająca nid jest:
A. We wszystkich punktach taka sama
B. Największa przy przechodzeniu przez położenie równowagi i większa od ciężaru wahadła
C. Największa przy maksymalnym wychyleniu z położenia równowagi lecz mniejsza od
ciężaru wahadła
D. Największa przy przechodzeniu przez położenie równowagi i mniejsza od ciężaru wahadła

3.

D. Londyn

10. Wybierz nazwę warstwy atmosfery, w której zachodzą zjawiska pogodowe:
A. mezosfera
B. stratosfera
C. troposfera
D. egzosfera
Pytania za cztery punkty
11. Stary kupiec swoim trzem synom zostawił w spadku 99 talarów. Przykazał im, aby podzielili
spadek proporcjonalnie do ich wieku. Najstarszy syn w chwili śmierci ojca miał 28 lat i dostał 42
talary. Średni syn był o cztery lata młodszy od najstarszego, więc dostał nieco mniej.
Najmłodszy syn dostał najmniej.
Wybierz poprawne stwierdzenie.
A. Najmłodszy syn kupca był o dziesięd lat młodszy od najstarszego
B. Najmłodszy syn kupca otrzymał w spadku 21 talarów.
C. Średni syn kupca otrzymał w spadku 38 talarów.
D. Wszyscy synowie otrzymali po tyle samo talarów.
12. Zosia i Tosia są bliźniaczkami. Kiedy się urodziły, ich mama miała 28 lat, a ich tata miał 30 lat.
Obecni wszyscy razem mają 126 lat. Ile lat mają teraz bliźniaczki?
A. Po 17 lat
B. Po 12 lat
C. Po 14 lat
D. Po 20lat

13. Kamieo spada swobodnie z wysokości h w czasie t. Pomijając opory powietrza oraz zakładając,
że wysokośd h jest niewielka, czas spadania z wysokości 2h jest równy:
A. 2 2 t
B. 2 t
C. 4 t
D. 2 𝑡
14. Jeżeli siła poruszająca pojazd jest wprost proporcjonalna do prędkości, to zależnośd mocy
rozwijanej przez silnik od prędkości poprawnie przedstawia wykres:
A.
B.

P

20.

Do produkcji energii elektrycznej w Chinach i Australii, wykorzystuje się głównie:
A. energetykę cieplną
B. energetykę jądrową
C. energetykę wodną
D. energetykę wiatrową

Pytania za pięć punktów

P

21. Z pięciu trójkątów prostokątnych równoramiennych zbudowano figurę przedstawioną na
rysunku obok, przy czym bok AB ma długośd 2.
A.
B.
C.
D.
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15. W parowniczce ogrzewano 24 g tlenku rtęci(II) (HgO). Po zakooczeniu reakcji chemicznej masa
stałego produktu wynosiła 22,23 g. Czy reakcja chemiczna przebiegła zgodnie z prawem
zachowania masy?
A. tak, ponieważ jednym z produktów był gaz,
B. nie, ponieważ suma mas substratów powinna byd równa sumie mas produktów,
C. tak, ponieważ nie dla wszystkich reakcji prawo zachowania masy musi byd spełnione,
D. nie, ponieważ jest to reakcja rozkładu.
16. Masa cząsteczkowa tlenku pewnego metalu, należącego do grupy 1. układu okresowego
pierwiastków chemicznych, wynosi 30 u. Masa atomowa tego metalu wynosi:
A. 14 u,
B. 16 u,
C. 7 u,
D. 22 u.
17. Stwierdzono, że najlepszym pokarmem dla noworodka jest mleko jego matki. Zawiera ono
oprócz wszystkich niezbędnych składników odżywczych, w odpowiednich proporcjach, również
przeciwciała. Zaznacz, jaki rodzaj odporności uzyskuje noworodek karmiony mlekiem matki.
A. sztuczną bierną
B. naturalną bierną
C. sztuczną czynną D. naturalną czynną
18. Charakteru nabłonkowego nie posiada:
A. warstwa światłoczuła w oku
C. gruczoł potowy

Obwód trójkąta BGC jest równy 4 2 − 4
Obwód czworokąta BGDC jest równy 12 2
Obwód sześciokąta ABCDEF jest równy 16 2 + 16
Pole trójkąta BCG jest równe 12

B. śródbłonek naczyo krwionośnych
D. skóra właściwa

19. Paostwo europejskie słynące z pięknych krajobrazów alpejskich, dokładnych zegarków,
bezpiecznych banków i smacznej czekolady, to:
A. Austria
B. Włochy
C. Francja
D. Szwajcaria

22. Wiek Słooca szacuje się na około 4,5 *109 lat. Z badao paleontologów wynika, że homo
sapiens(człowiek myślący) pojawił się na Ziemi około 200 tysięcy lat temu. Ile razy Słooce jest
starsze od gatunku ludzkiego?
A. 0,025*1016
B. 12,5*104
C. 5*1016
D. 2,25*104
23. Dwie jednakowe kulki przewodzące, oddalone od siebie o r, naładowane ładunkami 2q i 6q,
odpychają się siłą F1. Po zetknięciu i rozsunięciu kulek na taką samą odległośd siła odpychania F2
spełnia zależnośd:
A. F2=3/4 F1
B. F2=F1
C. F2=4/3 F1
D. F2=3 F1
24. Jak zmienią się wskazania amperomierzy A1 i A2 po zamknięciu wyłącznika K:
A. Wskazanie A1 wzrośnie a A2 zmaleje
B. Wskazania A1 i A2 zmaleją
C. Wskazania A1 i A2 wzrosną
D. Wskazanie A1 zmaleje a A2 wzrośnie

25. Azotanu(V) potasu (KNO3) rozpuszczono w 50 g wody w temperaturze 50°C i otrzymano roztwór
nasycony.
Na podstawie danych w tabeli ustal, ile gramów azotanu(V) potasu (KNO3) należy dodad do roztworu
nasyconegow temperaturze 50°C, aby roztwór był nasycony w 80°C.
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A. 172 g,

B. 43,5 g,

C. 87g,

D. 85 g.

26.Czterech uczniów obliczało:
a) masę cząsteczkową wodorotlenku glinu, wiedząc, że mH = 1 u, mO = 16 u, mAl = 27 u,
b) stosunek masowy pierwiastków w wodorotlenku glinu,
c) zawartośd procentową (procent masowy) metalu w wodorotlenku glinu. Wyniki obliczeo zestawiono w
tabeli:
Uczeo
Masa cząsteczkowa
Stosunek masowy
Zawartośd procentowa
wodorotlenku glinu
pierwiastków w
metalu w wodorotlenku
wodorotlenku glinu
glinu
Janek
78 u
27 : 16 : 1
34,62 %
Piotr
61 u
27 : 32 : 2
44,26 %
Wojtek
44 u
27 : 16 : 1
61,36 %
Kacper
78 u
9 : 16 : 1
34,62 %
Który uczeo prawidłowo wykonał obliczenia?
A. Janek
B. Piotr

C. Wojtek

D. Kacper

27. Zakażenie wirusami HIV, HBV, HCV oraz HPV jest przyczyną poważnych chorób zagrażających życiu
człowieka. Zaznacz, które z wymienionych wirusów przenoszą się wraz z krwią.
A. tylko HIV
B. HIV, HBV i HCV
C. tylko HBV i HCV D. tylko HBV
28. W związku z działalnością człowieka wzrosła w dolnych warstwach atmosfery zawartośd tzw. "gazów
cieplarnianych". Zaznacz gazy będące przyczyną efektu cieplarnianego.
A. metan, podtlenek azotu, tlenek węgla (IV)
C. metan, podtlenek azotu, dwutlenek siarki

B. metan, tlenek węgla (II), tlenek węgla (IV)
D. metan, tlenek węgla (II), dwutlenek siarki

29. .Jakiej metody kartograficznej użyto do przedstawienia zjawisk ilościowych na poniższej mapie?

A. izolinii

B. kartodiagramu

C. kartogramu

D. sygnaturowej

30. Odległośd między miejscowościami A i B w rzeczywistości wynosi 600 km. Na mapie w skali 1:2 000 000
odległośd ta wynosi:
A. 60 cm
B. 30 cm
C. 10 cm
D. 3 cm

