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Część pisemna 

1. Niżej wymieniono różne obiekty przyrodnicze. Do każdego z nich dopisz 

przyrząd ułatwiający jego obserwację. (0 – 6 pkt.) 

a. wiewiórka na drzewie - ………………………………… 

b. pająk w pajęczynie - ………………………………… 

c. mikroorganizmy żyjące w kropli wody z morza - ……………………………… 

d. stado zajęcy na polu - ………………………………… 

e. sierść kota - ………………………………… 

f. budowa liścia - ………………………………… 

2. Uzupełnij schemat ukazujący zmiany stanów skupienia substancji.  

W pustych miejscach dopisz odpowiednio temperaturę, nazwę substancji  

w odpowiednim stanie skupienia lub nazwę procesu. (0 – 4 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyjaśnij krótko, czym różni się mieszanina jednorodna od niejednorodnej.  
(0 – 1 pkt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

lód 

 

………… 

 

para 

wodna 
….oC 

100oC 
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4. Uzupełnij tekst, który krótko opisuje jedną z kalendarzowych pór roku. 

 (0 – 5 pkt.) 

23 września rozpoczyna się kalendarzowa ……………………... Tego dnia Słońce 

na niebie wschodzi dokładnie na ……………………... i zachodzi dokładnie  

na …………………….... Od tego dnia Słońce wędruje po niebie zataczając 

coraz mniejszy łuk, przez co dni stają się coraz …………………….... 

Temperatura za oknem jest coraz ……………………..., więc liście na drzewach 

zaczynają żółknąć i spadać.   

5. Opisywaniem pogody w różnych porach roku zajmują się meteorolodzy. 

Napisz, jakiego przyrządu użyją aby zmierzyć: (0 – 3 pkt.) 

a. Ciśnienie atmosferyczne - ……………………………….. 

b. Prędkość i kierunek wiatru - ……………………………….. 

c. Wilgotność powietrza - …………………………………. 

6. Aby w terenie określić kierunek północny potrzebujemy kompasu. A co 

jeśli go nie mamy? Wytłumacz, jak w ustaleniu kierunków świata może 

nam pomóc mrowisko w lesie? (0 – 1 pkt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Na schemacie zaznaczono elementy rośliny nasiennej. Wpisz w puste 

miejsca nazwy organów. (0 - 3 pkt.) 

  kwiat 

……………………. 

……………….. 

…………………. 

korzeń 
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Część ustna 

 

1. Wyjaśnij krótko, na czym polega obieg wody w przyrodzie? 

2. Opisz jak powinno wyglądać miejsce do nauki i jakie warunki powinny tam 

panować? 

3. Wyjaśnij, jakie znaczenie w poznawaniu przyrody mają zmysły człowieka? 

4. Skąd możemy czerpać wiedzę o przyrodzie? Podaj 4 źródła 

5. Podaj 3 czynniki, które pozytywnie wpływają na Twoje samopoczucie. 

6. Podaj 3 czynniki, które negatywnie wpływają na Twoje samopoczucie. 

7. O czym powinniśmy pamiętać w czasie opieki nad roślinami doniczkowymi? 

8. Wyjaśnij różnicę w budowie drobinowej (atomowej) gazów, cieczy i ciał 

stałych. 

9. Wyjaśnij różnicę między rozpuszczalnikiem a substancją rozpuszczaną. 

10.Wyjaśnij, na czym polega zjawisko dyfuzji. 

11.Wyjaśnij, jakie dwie podstawowe funkcje w przyrodzie pełni tlen? 

12.Wyjaśnij, po co nam prognoza pogody? Jakie znaczenie dla 

funkcjonowania człowieka ma przewidywanie pogody? 

13.Jakie warunki muszą zaistnieć żeby powstała tęcza? 

14.Opisz, jak powinniśmy zachować się w czasie burzy? 

15.Opisz, jak powinniśmy zachowywać się w czasie wycieczki do lasu? 

16.Wytłumacz, jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? 

17.Wymień 3 formy ochrony przyrody. 

18.Wyjaśnij na czym polega i jakie znaczenie ma segregacja śmieci. 

 

 

 


