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Przyroda listopad 

 

klasa IV 

 

XI – Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

II.9. wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem 
cienia 
II.10. opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby 
 i w ciągu roku 
II.11. wskazuje w terenie oraz na schemacie  (lub horyzontarium) miejsca 
wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku 
III.1. wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich 
pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, 
ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru) 

III.2. odczytuje wartości pomiaru składników pogody, stosując właściwe jednostki 
III.3. prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki 
oraz dostrzega zależności 
III.4. podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich 
stan skupienia 
III.5. podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia 
codziennego  
III.6. nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, 

zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa 
V.3. podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, 
kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach 
codziennego użytku 

 

1. Wytłumacz krótko, na czym polega zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał? 
 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Idąc ulicą zwróć uwagę na kable energetyczne. Zauważyłeś może, że nie 

są ani naprężone maksymalnie ani nie wiszą całkiem rozciągnięte? 
Zauważyłeś też może, że zimą naciągnięte są inaczej niż latem? Z czego 
wynika taka ich zmiana zimą i latem? Dlaczego nie napina się ich  
maksymalnie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Uczeń 4 klasy wykonał gnomon i obserwował jego zmieniający się cień. 
Wykonał schematyczny rysunek. Dopisz do rysunku w odpowiednie 
miejsce: wschód Słońca, zachód Słońca, górowanie Słońca 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

4. Uzupełnij tekst 
Woda występuje w przyrodzie w ……………. stanach skupienia: 

…………………….. (lód), ……………………….. (woda) i ………………………. (para 

wodna). Może zmieniać te stany skupienia przekraczając pewne granicę 

temperatur. Kiedy zaczniemy podgrzewać lód i przekroczy on ….. oC,  

w wyniku procesu zwanego  …….…………………… zmienia się on w wodę. 

Dalsze podgrzewanie wody powyżej ……………oC doprowadzi do jej wrzenia  

i …………………………….., w wyniku którego zamienia się ona w parę wodną.  

Schłodzenie pary wodnej poniżej temperatury 100oC doprowadzi do jej 

powrotu do postaci wody a proces ten nazywamy …………………………………. 

Dalsze ochładzanie wody i sprowadzenie jej poniżej ………oC doprowadzi  

do procesu …………….………….…., którego wynikiem jest zamiana wody w lód. 

………………………… 

……………………………………….. ………………………… 
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5. Uzupełnij schemat ukazujący zmiany stanów skupienia substancji.  

W pustych miejscach dopisz odpowiednio temperaturę, nazwę substancji  
w odpowiednim stanie skupienia lub nazwę procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podaj  przykłady przedmiotów wykonanych z wymienionych substancji 
sprężystych, kruchych i plastycznych i podaj przykład ich zastosowania  
w przedmiotach codziennego użytku 
 

rodzaj substancji 
przykładowy 

przedmiot 
zastosowanie 

sprężysta 
  

krucha 
  

plastyczna 
  

 
 

7. Podaj przykłady zastosowania termometru w życiu codziennym 

a. …………………………………………… 

b. ………………………………………….. 

c. …………………………………………… 

 

lód 

 

woda 

 

…………. 
0oC …….oC 
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8. Uzupełnij poniższą tabelę 
 

Składnik pogody Przyrząd pomiarowy Jednostka pomiaru 

Temperatura powietrza termometr oC 

Kierunek wiatru  N, S, E, W 

 wiatromierz m/s, km/h 

Ciśnienie 
atmosferyczne 

  

 deszczomierz  

 higrometr  

 

9. Latem w upalne dni może rozwinąć się burza. Często towarzyszą jej 
grzmoty i błyskawice. Co obserwujemy najpierw – widzimy błyskawicę czy 
słyszymy jej grzmot?  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jeśli spotka nas burza poza domem, jak powinniśmy się zachować? 
 

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

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

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

11.Wymień 3 rodzaje opadów i 3 rodzaje osadów atmosferycznych.  
 

Opady atmosferyczne Osady atmosferyczne 

  

  

  

 

Podkreśl te, które można najczęściej  zaobserwować w obecnej porze roku 
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12.Wyobraź sobie, że pracujesz jako meteorolog i Twoim zadaniem jest 

codzienne obserwowanie i zapisywanie stanu pogody. Wybierz sobie jeden 
tydzień i stałą porę dnia i poprowadź przez 7 dni dzienniczek obserwacji 
pogody. Możesz opisywać sytuację słownie. Możesz też użyć własnych 
(wtedy pamiętaj o legendzie) lub ogólnie przyjętych znaków 
synoptycznych. 
 

Obserwacje prowadzono w dniach …………………………………. o godzinie ……… 

 

Data 

obserwacji 

Temperatura Wielkość 

 i rodzaj 

opadów 

Kierunek i 

siła wiatru 

Stopień 

zachmurzenia 

nieba 
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13.Uzupełnij tekst 
 
W cyklu całego roku wyróżniamy …………….. pory roku. Są to  

w kolejności:………………………., ………………………, ……………….….. i ………………….. 

21 marca to pierwszy dzień …………………… Jest to pora roku, w której dni 

stają się coraz ……………………….. a Słońce wędruje po niebie coraz 

…………………….. Najdłuższy dzień jest 22 czerwca, kiedy to zaczyna się 

kolejna pora roku - …………………….. W tej porze roku panuje ………………………. 

temperatura powietrza oraz są ……………………. dnie i ………………….. noce.  

We wrześniu kończy się ten błogi czas i zaczyna jesień, w której dni są 

coraz ………………………… a noce coraz ………………….. Temperatura staje się 

coraz …………………………… aż rozpoczynają się mrozy i śnieżyce, z którymi  

w grudniu przychodzi ostatnia pora roku - …………………….  

 

Moja ulubiona pora roku to……………………….. ponieważ 

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

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

 

 

Życzę miłej pracy ☺ 

 

W grudniu zajmiemy się kolejnym działem z podręcznika „Poznajemy świat 
organizmów” 

 


