
1. Uzupełnij tabelę wpisując do odpowiedniej rubryki brakujące informacje. 

Nazwa kręgowca Przystosowanie do środowiska życia 

1. W przypadku zagrożenia życia gwałtownym 
skurczem mięśni odrzuca ogon 
 

Ropucha szara 2. 
 
 
 

Nietoperz 
 
 

3. 
 
 
 

4. Gad. W niebezpieczeństwie udaje trupa. 
Drapieżnik rezygnuje przeważnie z 
degustacji. 
 

kaczka 
 
 

5.   
 
 
 

Rzekotka drzewna 
 
 

6. 
 
 
 

 
Agama kołnierzasta 
 

7. 
 
 
 

 

2. Podane nazwy organizmów wpisz do odpowiedniej rubryki tabeli,  w zależności od ich 

sposobu odżywiania: pierwotek, tasiemiec uzbrojony, morszczyn, chrobotek reniferowy, 

karp, róża, stułbia płowa, świerzbowiec, kormoran,  błotniarka stawowa, traszka 

grzebieniasta, pantofelek, zaskroniec, bez czarny. 

 

cudzożywne samożywne 

pasożyty drapieżne roślinożerne 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

7 pkt 

7 pkt 



3. Pęcherz pławny umożliwia rybie: 

a) regulację zanurzenia w wodzie 

b) oddychanie pod wodą 

c) dodatkowe trawienie 

d) utrzymanie równowagi ciała 

 

4. Wskaż  błędne stwierdzenie: 

a) przystosowaniem żaby do wodno – lądowego trybu życia jest przebieg jej rozwoju 

b) kijanka oddycha płucami a dorosły osobnik skrzelami 

c) żaba posługuje się w wodzie przednią i tylną parą kończyn 

d) błony pławne znajdują się między palcami kończyn tylnych      

                                                  

5. Dopisz  funkcje organelli komórkowych: 

a) chloroplasty : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

b) wakuole : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

c) jądro komórkowe : …………………………………………………………………………………………………….   

 

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

 

d) ściana komórkowa : ………………………………………………………………………………………………….. 

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

1 pkt 

4 pkt 

1 pkt 



6. Uzupełnij tekst: 

 

Zwierzęta, większość bakterii i grzyby są ……………………………………………………., ponieważ 

 z otaczającego je środowiska pobierają wszystkie potrzebne do życia ………………………………… 

……………………………………… . W przeciwieństwie do nich, rośliny pobierają z gleby  i powietrza 

tylko proste związki tzn. ……………………………………. i ……………………………………. . Z nich w 

procesie ……………………………………………….. wytwarzają substancje organiczne.  Są więc 

……………………………………………….. . Jest to możliwe dlatego, że w komórkach roślin znajdują się 

……………………………................  zawierające zielony barwnik zwany ……………………………………… . 

Do tego aby zachodziła fotosynteza, potrzebna jest energia ………………………………………………. . 

 

7. Jak nazywa się zarazek wywołujący gruźlicę? Podaj imię, nazwisko i narodowość odkrywcy 

tego zarazka oraz jaką nagrodę otrzymał on za pracę nad gruźlicą. 

 

Nazwa zarazka ………………………………………………………………………… 

 

Odkrywca …………………………………………………………… narodowość ……………………………... 

 

Nagroda ………………………………………………………………………………….. 

 

8. Ogrodnik skaleczył się szkłem znajdującym się w glebie. Lekarz opatrzył mu ranę, a następnie 

zastosował pewną substancję, która uniemożliwia ewentualne zaatakowanie organizmu 

przez bakterie tężca. Substancja wprowadzona do organizmu ogrodnika to: 

a) Szczepionka ochronna 

b) Surowica odpornościowa, w której znajdowały się gotowe przeciwciała 

c) Jeden z antybiotyków mający zastosowanie w medycynie 

d) Surowica zawierająca osłabione zarazki lub ich jady, które wywołują w organizmie 

odporność nabytą 

 

 

 

3 pkt 

1 pkt 

4 pkt 



9. Głównie u słoni afrykańskich występują kły zwane również ciosami. Są to wydłużone: 

a) siekacze szczęki 

b) siekacze żuchwy 

c) kły szczęki 

d) kły żuchwy 

 

10. W każdym z podpunktów wśród wymienionych tam 4 gatunków występuje jeden, który 

zasadniczo różni się od trzech pozostałych. Wskaż ten gatunek (podkreśl) i określ dlaczego 

 nie pasuje do pozostałych 

a) żmija,   lew,   karp,   żółw 

odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………… 

b) jeż,   kolczatka,   kura,   struś 

       odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………… 

c) orka,   delfin,   rekin,    płetwal 

odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ślimak,   karp,   traszka,    padalec 

odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. O pełnym przepływie energii i obiegu materii w ekosystemie decydują producenci, 

konsumenci, reducenci. Wskaż prawidłowy łańcuch pokarmowy: 

a) glony,  mszaki,   bakterie 

b) zielenice,  okrzemki,  brunatnice 

c) mszaki,  paprotniki,  nasienne 

d) mleko,  bakterie gnilne 

12. Echolokacja to sposób orientacji wykorzystywany przez: 

a)  tylko delfiny i nietoperze 

b) płetwale, nietoperze, morświny, delfiny 

c) tylko delfiny, nietoperze, płetwale 

1 pkt 

4 pkt 

1 pkt 

1 pkt 



13. W podanym zdaniu skreśl błędne określenia tak, aby zdanie było prawdziwe. 

Fatamorgana (miraż) to zjawisko powstawania rzeczywistego / pozornego obrazu odległego 

przedmiotu  w wyniku różnych współczynników odbicia  / załamania światła w warstwach 

powietrza  o różnej / stałej temperaturze, a co zatem idzie wilgotności / gęstości. 

 

14. Połącz w pary podane określenia z odpowiadającymi im danymi liczbowymi: 

a) średnia równikowa Ziemi                                     40070 km 

b) średnia południkowa Ziemi                                  12714 km 

c) obwód Ziemi                                                           12756 km 

 

15. Średnia prędkość ruchu obiegowego wynosi 29,9 km/s. Napisz, dlaczego nie dostrzegamy 

tego ruchu. 

 

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

 

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

 

16. Napisz,  czy zdania SA prawdziwe, czy fałszywe, wpisując w kratki literę P (prawda)  

lub F (fałsz) 

a) Układ Słoneczny jest częścią galaktyki 

b) planety świecą własnym światłem 

 

c) Wielka Niedźwiedzica jest gwiazdozbiorem 

d) Jowisz, Saturn, Uran, Neptun to planety skaliste 

e) Księżyc świeci własnym światłem 

f) Księżyc nie ma atmosfery 

 

 

 

2 pkt 

3 pkt 

1 pkt 

3 pkt 



17. W punktach a, b, c podano następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.  

Następstwem ruchu obrotowego jest wyłącznie: 

a) pory roku, występowanie dnia i nocy,  zmiana czasu na Ziemi 

b) zmiana długości dnia i nocy, zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca, zmiana czasu 

 na Ziemi 

c) zmiana czasu na Ziemi , występowanie dnia i nocy 

 

18. Tryton to: 

a) nazwa galaktyki 

b) inna nazwa naturalnego satelity Ziemi 

c) największy księżyc Neptuna 

d) największy księżyc Jowisza 

 

19. Schemat przedstawia porównanie wielkości oceanów i kontynentów. 

 Wpisz w  ramki  ich nazwy 

                                  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean .. 

Ocean … 

Ocean … 

Ocean … 

1 pkt 

1 pkt 

5 pkt 



 

 

 

 

20. Na mapie świata zaznacz i podpisz: 

a) najważniejsze równoleżniki  i  południki, bieguny  

b)  strefę umiarkowanego oświetlenia (N) i strefę zimną (Z) 

c) podaj współrzędne geograficzne zaznaczonych miast:     

                                 Rio de Janeiro                                   Rzym                                   Jakuck 

 

szerokość geogr.  ………………………               ……………………………….              ………………………… 

 

długość geogr.     ……………………….              .……………………………..              ………………………….. 

d) narysuj punkty o współrzędnych: A (500N, 200W), B (200S, 600E), C (450S, 1000W) 

e) na jakim kontynencie znajdują się zaznaczone miasta 

        Rio de Janeiro -                                  

        Rzym   -                                

        Jakuck - 

f) w jakim zbiorniku wodnym znajdują się punkty wymienione w d) 

A - ………………………………………………………….. 

 

 B - …………………………………………………………. 

 

 C - ………………………………………………………… 

 

 

 

6 pkt 



 


