
1. Dobierz nazwę rośliny i podpisz pod rysunkiem: wywłócznik kłosowy, czermień błotna, 
 trzcina pospolita, włosienicznik wodny, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, 
pałka szerokolistna. 

 

                                    

 

a)……………………………………… b)………………………………   c) ……………………………… 

 

                             

 

d)……........................   e) …………………………  f) …………………………….  g) ……………………… 

 

2. Podkreśl ptaki związane ze środowiskiem wodnym: 
 
Słowik,   skowronek,  zimorodek,   zięba,   łyska,   czapla siwa,   jerzyk,   rybołów, pluszcz,   
 lelek,   kulik wielki,   dudek,   turkawka,   orzeł bielik,   sikora uboga,   perkoz dwuczuby, 
dzierlatka,   mazurek,   cyraneczka. 
 

3 pkt 

4 pkt 



3. Wybierz wiadomości dotyczące wymienionych organizmów.  
Wpisz odpowiednie podpunkty  do tabeli. 

okrzemki skrętnica pierwotek 

  

 

 

 
a) dość  liczna grupa glonów brunatno zabarwionych 
b) ściana komórkowa składa się z dwóch różnej wielkości  części, z których większa nosi 

nazwę wieczka, mniejsza denka 
c) organizm jednokomórkowy kolonijny, wszystkie komórki mają taką samą budowę 
d) glon nitkowaty 
e) występuje na starych płotach, na korze drzew, wilgotnej glebie 
f) tworzy zielone kożuchy 
g) posiada spiralnie skręcone ciałko zieleni 
h) jest organizmem samożywnym 
 

4. Ułóż łańcuch pokarmowy wykorzystując wymienione organizmy: 
A) mszyce,  strzyżyk,  biedronka,  liście dębu,  pająk 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
B) szczupak,  rybołów,  płoć,  plankton,  rozwielitka,  kiełż 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C) kaczka krzyżówka,  błotniarka, rośliny wodne,  sum 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5. Rozpoznaj i podpisz pod odpowiednim rysunkiem następujące ryby: 
 sum,  szczupak,  węgorz,  ukleja 
 

   
 
a………………………………………………      b…………………………………………………… 

5 pkt 

3 pkt 

2 pkt 



        
 
c……………………………………………         d………………………………………………….. 

           
 
 
e……………………………………………            f…………………………………………………… 
   

6. Napisz nazwę ptaka o bardzo charakterystycznym zachowaniu w okresie godowym.  
  
Na  wiosnę u samca wokół głowy tworzy się z piór coś w rodzaju uszu i grzywy. Barwa tego 
upierzenia jest u każdego samca inna. W tym czasie walczą ze sobą jak dwa koguty. Jednak 
przebieg walki nie jest groźny. Po okresie lęgowym ozdobne pióra wypadają i samce 
upierzeniem nie różnią się od samic. 

Jest to …………………………………………………….. 

   
7. Podane organizmy przyporządkuj odpowiednim warstwom lasu wpisując  w nawiasy 

odpowiednie cyfry 
a) warstwa drzew  

(……………………………………………)  
b) warstwa podszytu 

( …………………………………………..) 
c) warstwa runa leśnego 

( ………………………………………..…) 
 
1- sosna    2- jeżyna   3- borowik   4- borówka   5- dąb   6- wrzos   
 7- poziomka   8- kruszyna  9- jałowiec   10- kruszyna 
 
 

8. Przeanalizuj poniższy schemat przedstawiający fragment łańcucha pokarmowego w 
środowisku leśnym i wyjaśnij, jakie konsekwencje dla człowieka będzie miało wycięcie 
starych drzew? 
 korniki 
drzewa  iglaste     dzięcioły 
   strzygonia choinówka   

1 pkt 

3 pkt 

1 pkt 



Odpowiedź:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Połącz nazwę rośliny iglastej z odpowiednią charakterystyką. Wpisz odpowiednie litery do 
wybranych  rubryk  tabeli. 
A - sosna  zwyczajna 
B – sosna górska (kosodrzewina) 
C – sosna limba 
D – świerk pospolity 
E – modrzew europejski 
F – jodła pospolita 
G – jałowiec pospolity 
a) Igły zebrane w charakterystyczne pęczki, opadające na zimę. Rośnie dziko w Tatrach, na 

nizinach sadzony. 
b) Po 2 igły w pęczku, krzew lub niskie drzewo. Występuje w górach. Gatunek chroniony. 
c) Po 2 igły w pęczku, sztywne, kłujące. Szyszki średniej wielkości, stożkowate. 

Najpospolitsze drzewo w Polsce. 
d) Krzew bardzo pospolity w lasach, igły sztywne, kłujące. Dojrzałe szyszkojagody są kuliste, 

granatowoczarne. 
e) Igły po 5 w pęczku. Gatunek chroniony, występuje w Tatrzańskim Parku Narodowym. 
f) igły kłujące, ciemnozielone, połyskujące, spiralnie ustawione na pędzie. Szyszki długości 

10 – 15 cm walcowate, zwisające. 
g) Igły spłaszczone, na szczycie wcięte z 2 jasnymi paskami od spodu, na pędzie płasko, 

grzebieniasto rozłożone. Szyszki prosto wzniesione, po dojrzeniu rozsypują się. 
 

A B C D E F G 

       

 
 

10. Uczniowie wykonują doświadczenie: 
Ucierają szczyptę siarki w moździerzu. Następnie wsypują ją do małej zlewki, w której 
znajduje się podobna ilość opiłków żelaza. Mieszają dokładnie obie substancje. Wysypują 
zawartość zlewki na kartkę papieru i przybliżają do niej kilkakrotnie magnes. 
 
Napisz: 
a) Jaką mieszaninę otrzymali  uczniowie? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 pkt 

3 pkt 



b) Co zaobserwują uczniowie? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Jaki był problem badawczy? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Prawidłowy  tytuł tego rysunku to: 

a) Obieg wody w przyrodzie 
b) Łańcuch pokarmowy 
c) Wymiana gazowa 

 tlen  

       dwutlenek węgla               
 

12. Która z roślin szybciej odczuje brak deszczu?  Zakreśl odpowiednią literę. 
 A B 

                glina                           piasek 
Wyjaśnij dlaczego. Podaj 2 przyczyny 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

......................................................................................................................................... 
 

1 pkt 

3 pkt 



2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
13. Rozpoznaj, jakie góry(A), pasma górskie (B) i ich najwyższe szczyty(C) w Polsce  są 

przedstawione na poniższych fragmentach map hipsometrycznych 
 1126 
 . 2301 1509 
 Wielki Staw 
 Morskie Oko 

  612 

  . 2499  
 1602 
 
A …………………………………….. A…………………………………………      A …………………………………… 
 
B ……………………………………..    B ………………………………………..       B …………………………………….. 
 
C ……………………………………..            C ………………………………………..       c ……………………………………… 

 
14. Do tabeli wpisz nazwy krain, w których występują podane obiekty 

 

Nazwa krainy Obiekt przyrodniczy Zabytek kultury 

 Jaskinia Raj dymarki 

 Wodospad Kamieńczyka Świątynia Wang 

 Przełom Dunajca ruiny zamku w Czorsztynie 

 Morskie Oko góralskie chaty 

 

4 pkt 

3 pkt 



15. Na konturowej mapie Polski wpisz we właściwe miejsca: 

 
 
a) Południowo – wschodnich i północno – wschodnich sąsiadów Polski 
b) Sudety, Bieszczady i Góry Świętokrzyskie 
c) Rzeki graniczne  na wschodzie i zachodzie Polski 

 
16. Wybierz wiadomości dotyczące cieczy i gazów. Wpisz odpowiednie litery  do tabeli.  

Nie wykorzystuj wszystkich danych. 
 
a) Łatwo zmieniają objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe 
b) Ich objętość  można wyznaczyć metodą wypierania przez to ciało cieczy z naczynia 
c) Nie maja własnego kształtu, przybierają kształt naczynia, dają się przelewać 
d) Odznaczają się kruchością, sprężystością, plastycznością 
e) Mają swoją objętość, którą trudno jest zmienić, tzn. są mało ściśliwe 
f) Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń 
g) Są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego 

 

ciecze gazy 

  

 
 
 
 
 
 

3 pkt 

5 pkt 



17. Na lekcji uczniowie wykonali doświadczenie:  
Wzięli dwa naczynia: jedno z wodą, drugie z woda zabarwioną nadmanganianem potasu. 
Napełnili wodą rurkę szklaną w kształcie litery „U”. Zatkali ją z obu stron i umieścili w 
naczyniach jak na rysunku. Tak przygotowany zestaw pozostawili na kilka godzin. 

   
 
a) Napisz, co zaobserwowali po kilku godzinach: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Jakie to zjawisko i na czym polega? 

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

18. Napisz dlaczego można robić bańki mydlane? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3 pkt 

1 pkt 


