
Wiem, co trzeba 

 

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku 

Przyroda grudzień 

 

klasa IV 

 

XII – Poznajemy świat organizmów 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

VI.1 rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej 
okolicy szkoły 
VI.6. wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz 
przystosowania organizmów do życia 
VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy 
szkoły 
VI.9. odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice 
w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów 
do zdobywania pokarmu 

 

 

 

 

1. Uzupełnij schemat organizacji budowy organizmu   

 

……………………… → tkanka → ……………………. → układ narządów → ………………………  

 

 
2. Wymień podstawowe czynności życiowe KAŻDEGO żywego organizmu 

 i krótko napisz na czym polega dany proces 
 

1) …………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) …………………………………… 

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

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

3) …………………………………… 

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

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

4) …………………………………… 

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

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

5) …………………………………… 

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

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

6) …………………………………… 

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

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

3. Uzupełnij schemat przebiegu procesu fotosyntezy.  
 
 

 

 

Do wstawienia: 

tlen 

energia słoneczna 

pokarm 

Dwutlenek 
węgla 

 

 

woda i sole 
mineralne 

  

⁺ ⁺ → ⁺ 
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4. Jakie znaczenie ma ten proces dla utrzymania życia na Ziemi? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

5. Wyjaśnij różnicę między organizmami cudzo- i samożywnymi 
 

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

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

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

6. Wyjaśnij krótko, czym różni się organizm mięsożerny od roślinożernego 
 

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

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

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

 
7. Wymień 3 cechy, które ułatwiają dzikim kotom zdobywanie pokarmu 

 

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

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

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

 
8. Utwórz przykładowy łańcuch pokarmowy z organizmów żyjących: 

 
a. w lesie 

b. na łące 

c. w jeziorze 

d. w morzu 



Wiem, co trzeba 

 

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku 

9. Wymień po 10 organizmów roślinnych i zwierzęcych występujących  
w Twoim otoczeniu. Zaznacz w dowolny sposób, jeśli któreś z nich jest 
trujące, niebezpieczne lub chronione. 

 

 Organizmy roślinne Organizmy zwierzęce 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Życzę miłej pracy i spokojnych, rodzinnych Świąt ☺ 

 

. W styczniu zajmiemy się działem  „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka” 

 


