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Przyroda styczeń 

 

klasa IV 

 

I – Odkrywamy tajemnice ciała człowieka cz.1 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, 
pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy, i podaje ich podstawowe funkcje 
IV.2. wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm 
człowieka oraz narządy zmysłów 
IV.3. opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego 
IV.4. wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu 
IV.5. bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu 
IV.6. opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie 
V.10. opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się) 

 

 

 

 

1. Wraz z pokarmem dostarczamy do naszego organizmu składniki 

pokarmowe. Napisz, jaką rolę dla naszego organizmu pełnią: 
 

a. białka – ………………………………………………………………………………………………… 

b. cukry – ………………………………………………………………………………………………… 

c. tłuszcze – …………………………………………………………………………………………… 

d. woda – ………………………………………………………………………………………………… 

e. sole mineralne - ………………………………………………………………………………… 
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2. Uzupełnij poniższą tabele wpisując najważniejsze funkcje jakie pełnią 

wymienione układy narządów człowieka 
 

Układ narządów Funkcja  

Kostny 

 

 

 

Mięśniowy 

 

 

 

Oddechowy 

 

 

 

Pokarmowy 

 

 

 

Krwionośny 

 

 

 

Rozrodczy 

 

 

 

  

3. Napisz, dlaczego tak bardzo ważne jest, aby w trakcie jedzenia powoli 

 i dokładnie gryźć każdy kęs. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Na poniższym schemacie ukazano jeden z układów narządów człowieka. 

Rozpoznaj, jaki to układ oraz podpisz wskazane narządy. 
 

A - ………………………………………….. 

B - ………………………………………….. 

C - ………………………………………….. 

D - ………………………………………….. 

E - ………………………………………….. 

F - ………………………………………….. 

 

Jest to układ ………………………… człowieka 

 

5. Podaj 3 funkcje jakie pełni układ krwionośny w organizmie człowieka. 
 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

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

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 

6.  Napisz jaką funkcję w naszym organizmie pełni serce? 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy żyłami a tętnicami? 
 

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

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

E 

F 
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8. Uzupełnij poniższy schemat, ukazujący drogę powietrza przez kolejne 

elementy układu oddechowego. Wskaż te elementy na schemacie 
 np. w podręczniku 
 

Jama nosowa - ……………….. – tchawica - ………………………. – płuca 

 

9. Oddychanie to nie jest to samo co wymiana gazowa. Napisz, który z tych 
procesów zachodzi w płucach i na czym on polega. 

 

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

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

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

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

Życzę miłej pracy ☺ 

 

W lutym druga część działu.  

 

 


