
TURNIEJ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY „JEDEN Z DZIESIĘCIU” 

ZESTAW PYTAŃ nr.4 

(ostateczny termin oddania prac: 2.03.2015. Finał konkursu: 5.03.2015r.) 

Matematyka 

1. Czy na każdym czworokącie można opisać okrąg? Odpowiedź uzasadnij. 

2. Ile wynosi (
1

2
)-1 ? 

3. Zapisz liczbę 238 w notacji wykładniczej. 

4. Jak nazywa się liczba, która jest równa stosunkowi długości koła do długości jego 

średnicy? 

5. Kiedy liczba dzieli się przez 6? 

6. Jak nazywają się liczby, które mnożymy? 

7. Ułamki okresowe są liczbami wymiernymi, czy niewymiernymi? 

8. Podaj wzór na pole trójkąta równobocznego i na jego wysokość. 

9. Podaj współrzędne punktu (4,-7) w symetrii względem osi OX. 

10. Jaki wielokąt nazywamy foremnym? 

Biologia 

1. Jak nazywamy owady zakonserwowane w bursztynie ? 

2. Ile w Polsce jest Parków Narodowych? 

3. Podaj nazwę najmniejszego ptaszka w Polsce 

4. U jakich znanych roślin występują owocostany? 

5. Gdzie spotykamy pingwiny równikowe? 

6. Ile razy komórka jajowa jest większa od plemnika? 

7. Inna nazwa borsuka 

8. Jaki kolor futerka ma gronostaj zimą? 

9. Ile zębów posiada żbik? 

10. Jak nazywają się wąsy dotykowe kotów? 

 

Chemia 

1. Jaka jest wartościowość sodu w wodorotlenku sodu? 

2. Który alkohol jest silną trucizną i spożycie już ok 10 g może spowodować ślepotę?  

3. Jaki wodorotlenek  jest składnikiem zaprawy murarskiej? 

4. Co to jest reakcja addycji?  

5. Jaki jest odczyn roztworu , którego pH wynosi 4?  

6. Jak nazywają się atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów?  

7. Odmiana alotropowa węgla stosowana do wyrobu przedmiotów jubilerskich?  

8. Kwas w pokrzywach?  



9. Odmiana tlenu powstająca między innymi pod wpływem wyładowań atmosferycznych 

w  czasie burzy?  

10. Ścinanie białka na skutek działania np. temperatury, kwasów, alkoholu to….  

11. Jaki zakres ma skala pH?       

Fizyka 

1. Jaki jest ciężar ciała o masie 10 kg? 

2. Dwa ładunki różnoimienne będą się przyciągały czy odpychały? 

3. Podaj przynajmniej dwie jednostki objętości. 

4. Wyraź temperaturę 20oC w Kelwinach. 

5. Jakim wzorem wyraża się energię potencjalną? 

6. Turysta idzie ruchem jednostajnym. W pierwszych dziesięciu minutach przebywa 

drogę 0,8 km. Po kolejnych dziesięciu minutach przebędzie drogę równą… 

7. W budowie bimetalu wykorzystano zjawisko… 

8. Krople deszczu są w zasadzie kuliste. Wynikiem głównie działania jakich sił jest ten ich 

kształt? 

9. Dwie kulki: aluminiową i stalową o tych samych promieniach puszczono swobodnie w 

tym samym momencie z samolotu lecącego na wysokości 1km nad ziemią. Która 

kulka spadnie pierwsza? 

10.  W jakich warunkach zachodzi parowanie cieczy? 

Geografia 

1. Kto odkrył drogę morską z Europy do Indii? 

2. Przez jakie miasto przechodzi południk o stopni? 

3. Jak nazywa się cieśnina łącząca Morze Śródziemne z Atlantykiem? 

4. Jak nazywa się największa Grecka wyspa? 

5. Na jakim kontynencie leży pustynia Gobi? 

6. Podaj nazwę najgłębszego jeziora świata. 

7. Jak nazywa się najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich? 

8. Jak nazywa się wyspa z wulkanem Etna? 

9. W którym parku narodowym znajduje się Maczuga Herkulesz? 

10. Do jakiego kraju należy Hongkong? 

11. Nad jaką rzeką leży Wrocław? 

12. Które miasta tworzą Trójmiasto? 

13. Jak nazywają się źródła gorącej wody występujące na Islandii? 

14. Które państwo kojarzy się z tulipanami i wiatrakami? 

15. Jak nazywa się kanał łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym? 
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