
Egzamin próbny– Przyroda, Klasa V 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich   Strona 1/3 

C 

D 
A 

B 

 

 

Część pisemna 

 

1. Rozpoznaj zaznaczone na mapie województwa.   (0-4pkt.) 

 

A ………………………………………….. 

B ………………………………………….. 

C ……………………………………………. 

D …………………………………………….. 

 

2. Wymień państwa sąsiadujące z Polską i nazwy ich stolic.   (0 – 7 pkt.) 

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

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

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

3. Korzystając z mapy poziomicowej podaj:     ( 0 – 4 pkt.) 

 

a. Wysokość bezwzględną  

punktu B ………………………………….. 

b. Wysokość bezwzględną  

punktu D ……………………….………….. 

c. Oblicz wysokość względna punktu B  względem punktu D 

 

 

Wysokość względna wynosi ………………………….……….. 

4. Wyjaśnij krótko, na czym polega zapłodnienie. (0 – 1 pkt.) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.  Pasy ukształtowania powierzchni Polski – niżej przedstawiono opisy dwóch 
z nich. Rozpoznaj je i wpisz ich nazwy.    (0 – 2 pkt.) 

 

Zajmują centralną część Polski. W krajobrazie dominują równiny  
i niewielkie różnice w wysokościach terenu, występują nieliczne jeziora. 
Większość obszaru wykorzystywana jest rolniczo. 

…………………………………………………….. 

Pas ukształtowania terenu Polski wysunięty najbardziej na południe. 
Krajobraz bardzo urozmaicony o różnicach wysokości terenu 
przekraczających 300 m. Tu znajduje się najwyższe wzniesienie  
kraju – Rysy. 

…………………………………………………… 

6. Na schemacie przedstawiono jeden z układów 
narządów człowieka. Rozpoznaj jaki to układ oraz 
narządy zaznaczone  literami:    (0 – 5 pkt.) 

A …………………………….. 

B …………………………….. 

D …………………………….. 

E …………………………….. 

Jest to układ ………………………………….. człowieka 

7. Niżej podane zostały numery telefonów 
alarmowych. Do jakich służb dodzwonimy się 
wybierając numer:   (0 – 2 pkt.) 

 

112 - …………………………….. 

998 - …………………………….. 

8. Uzupełnij schemat organizacji budowy organizmu człowieka.    (0 – 3 pkt.) 

 

komórka → ………………………  → ……………………. → ……………………… → organizm  

 

9. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla organizmu człowieka mają poniższe składniki 

pokarmowe?    (0 – 2 pkt.) 

a. Tłuszcze   - …………………………..……………………………..…………………………….. 

b. Sole mineralne  - ……………………………..……………………………..………………… 
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Część ustna 

 

1. Jakie znasz parki narodowe występujące w Polsce? 

2. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? 

3. Wyjaśnij, na czym polega orientowanie mapy w terenie? 

4. Państwa mogą posiadać granice naturalne lub sztuczne. Wymień, co może 

być granicą naturalną (3 elementy). 

5. Warszawa jest stolicą Polski. Wymień 4 walory turystyczne Warszawy. 

6. Wymień 4 zasady, o których trzeba pamiętać wybierając się na wycieczkę 

turystyczną. 

7. Wymień 4 przykładowe skały, które występują w Polsce. 

8. Jakie funkcje dla naszego organizmu pełni skóra? Podaj 3 

9. Układ ruchu stanowi szkielet człowieka oraz jego mięśnie. Wyjaśnij, 

dlaczego aby wykonać ruch potrzebujemy obydwu tych układów? 

10. Jaką rolę dla człowieka spełnia układ pokarmowy? 

11. Wyjaśnij, na czym polega trawienie pokarmów? 

12. Wyjaśnij różnicę między oddychaniem a wymianą gazową. 

13. Wyjaśnij, jaką rolę w naszym organizmie pełni serce?  

14. Wymień 4 przykładowe źródła dźwięku. 

15. Wyjaśnij krótko, jak powstaje dźwięk? 

16. Wyjaśnij, jak należy dbać o słuch? 

17. Wyjaśnij, jak należy dbać o wzrok? 

18. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko załamania światła. 

19. Wyjaśnij, jaką rolę w utrzymaniu zdrowia człowieka ma ruch? 

20. Opisz, jak należy zachować się w razie pożaru? 

21. Opisz, jak należy zachować się w razie znalezienia niewybuchu, 

niewypału? 

22. Opisz, jak należy zachować się w razie wypadku drogowego? 

23. Opisz, jak należy zachować się w czasie kąpieli np. w jeziorze? 

24. Opisz, jak należy zachować się, kiedy ktoś proponuje nam niebezpieczną 

substancję do spożycia? 

 


