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Część pisemna 

1. Wskaż, które z wymienionych poniżej cech świadczą o przystosowaniu 
płazów do życia w wodzie, a które na lądzie. Do tabeli wpisz odpowiednie 
numery. Pamiętaj, że ta sama cecha może być pomocna na lądzie 
 i w wodzie. (0 – 4 pkt.) 

 

Przystosowanie do życia w wodzie Przystosowanie do życia na lądzie 

 

 

 

 

 

Cechy: 

1) Głowa ruchomo połączona z tułowiem  

2) Płuca narządem oddechowym 

3) Palce kończyn tylnych spięte błoną pławną 

4) Oczy osłonięte powiekami 

5) Opływowy kształt ciała 

6) Obecność skrzeli i ogona  

7) Ciało pokryte śluzem 

 

2. Wyjaśnij krótko jak działa kompas? (0 – 1 pkt.) 

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

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

3. Uzupełnij schemat przedstawiający przebieg fotosyntezy. (0 – 3 pkt.) 

 

 

 

 

 

4. Wyjaśnij różnicę między komórką roślinną i zwierzęcą. (0 – 1 pkt.) 

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

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

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

dwutlenek 
węgla 

 

 

woda i sole 
mineralne 

  

⁺⁺ → ⁺
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5. Wymień planety układu Słonecznego w kolejności zaczynając od położonej 

najbliżej Słońca. (0 – 2 pkt.) 

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

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

 

6. Podpisz wskazane na globusie elementy. (0 – 4 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rozpoznaj strefy krajobrazowe świata na podstawie opisu. (0 – 3 pkt.) 

Obszar o klimacie umiarkowanym chłodnym. Występują tu bujne lasy 
iglaste reprezentowane przez takie drzewa jak świerki, sosny, modrzewie. 
Zwierzęta tej strefy to renifery, rosomaki czy niedźwiedzie. Występują tam 
ogromne ilości owadów. 

……………………………………………………….. 

Obszar położony w klimacie okołobiegunowym. Jest praktycznie 
pozbawiony roślinności. Przez cały rok występują tu temperatury ujemne, 
co sprawia, że pokryty jest dużą ilością śniegu lub lodu. 

…………………………………………………………. 

Formacja trawiasta pozbawiona drzew. Występuje w obrębie klimatu 
umiarkowanego kontynentalnego, gdzie charakterystyczne są gorące 
 i suche lata oraz mroźne i wietrzne zimy. Rozległe obszary znajdują się  
w Azji ale także w Ameryce Północnej, gdzie nazywane są prerią.  

…………………………………………………………………. 

8. Rodzina wyjechała na wakacje. Przejechanie 100 km zajęło im 2 godziny. 

Oblicz, z jaką prędkością  jechali? (0 – 2 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

Rodzina jechała z prędkością ………………………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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Część ustna 

 

1. Omów budowę ciała ptaków. 

2. Jak na Ziemi układają się strefy krajobrazowe? 

3. Wymień strefy klimatyczne świata. 

4. Omów krótko, jaką rolę w powstawaniu gleby mają organizmy glebowe? 

5. W jaki sposób każdy z nas, może przyczynić się do ochrony przyrody wokół 

nas? Zaproponuj 3 proste działania w tym kierunku. 

6. Wyjaśnij różnicę między kręgowcami i bezkręgowcami 

7. Podaj 4 charakterystyczne cechy gadów. 

8. Podaj 4 charakterystyczne cechy ptaków. 

9. Podaj 4 charakterystyczne cechy ssaków. 

10.Wymień co najmniej 4 podstawowe czynności każdego organizmu. 

11.Jakie znaczenie dla życia na Ziemi ma proces fotosyntezy? 

12.  Wyjaśnij na dowolnym przykładzie, jak zwierzęta mięsożerne potrafią 

przystosować się do sposobu w jaki zdobywają pokarm. 

13.Wyjaśnij różnicę między teorią heliocentryczną i geocentryczną. 

14.Wyjaśnij, czym jest „prędkość”? 

15.Wyjaśnij, jakie znaczenie dla środowiska mają alternatywne źródła 

energii? 

16.O czym powinniśmy pamiętać w czasie posługiwania się urządzeniami 

elektrycznymi w domu? 

 


