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Drogi uczniu! 
 
Masz przed sobą test składający się z 20 zadań. Przeczytaj uwaŜnie kaŜde 
polecenie, a odpowiedzi zapisz w wyznaczonych miejscach. Odpowiedzi do 
zadań wielokrotnego wyboru zaznacz krzyŜykiem x. W przypadku zmiany 
decyzji, co do wyboru odpowiedzi, krzyŜyk otocz kółkiem i zaznacz 
krzyŜykiem drugą odpowiedź. Odpowiedzi do zadań otwartych podaj we 
wskazanym miejscu przy zadaniach. Za test moŜesz uzyskać maksymalnie   
50 pkt.  Na  rozwiązanie zadań masz 90 minut. 
 

 

Zadanie 1.  

Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia - moŜe być cieczą, gazem 

lub ciałem stałym. Wybierz z ramki nazwy odpowiednich procesów określających 

zmiany stanu skupienia wody i wpisz w zaznaczonych literami miejscach na 

schemacie: 

 

krzepnięcie, resublimacja, topnienie, parowanie, sublimacja, skraplanie 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym obiegu. Schemat tego procesu 

przedstawia poniŜszy rysunek. Podpisz we właściwych miejscach  brakujące ogniwa 

obiegu wody. Skorzystaj z podanych określeń:  

opady atmosferyczne,  rzeka, jezioro, spływ wód podziemnych, , spływ 

wód powierzchniowych, parowanie,  transpiracja, skraplanie. 

A.    

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

F. 

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

B. 

D. 

C. 

E. 

3p 
 

3p 
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Zadanie 3 
 
Przeczytaj  uwaŜnie tekst opisujący  pogodę, czyli stan atmosfery w danym miejscu  

i czasie, a następnie  wypisz z niego składniki decydujące o przebiegu tej pogody: 

Zachmurzenie duŜe z przejaśnieniami,  niewykluczony słaby deszcz. 

Temperatura od 14oC na Mazowszu do 10oC na Suwalszczyźnie Wiatr 

południowy i południowo- wschodni, umiarkowany i dość silny, porywisty, 

w porywach do 15-20 m/s. 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4 

Składniki pogody moŜna mierzyć. Przyrządem mierzącym ciśnienie atmosferyczne 

jest: 

A. termometr 

B. higrometr 

C. barometr 

D. wiatromierz 

 

2p 
 

1p 
 

 

PAROWANIE 

PAROWANIE 

OCHŁADZANIE 

 

 



 4 

Zadanie 5 

Wśród podanych określeń  rozpoznaj   co jest opadem, a co osadem i wpisz do 

schematu: 

szron,  mŜawka, rosa,  śnieg,  grad,  szadź,  gołoledź,  deszcz, 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

Zadanie 6 

Uporządkuj w kolejności procesy przedstawiające powstawanie deszczu, wpisując  

w prostokąty cyfry od 1 do 7 

 
                   
                unoszenie się pary wodnej do góry                 opad                   
 
                
                parowanie wody                 ochładzanie                 tworzenie się chmur 
 
                             
             powstawanie kropelek              łączenie się kropelek w chmurach w większe        
 
 
Zadanie 7 
 
Połącz w pary składniki pokarmowe z określeniami funkcji, jaką pełnią w organizmie 

wpisując odpowiednie cyfry w wyznaczone kratki: 

 

1. cukry      2. białka      3. tłuszcze     4. witaminy       5. sole mineralne    
 
A.  udział w budowie organizmu i składnik komórek 
 
B. dostarczanie energii niezbędnej do Ŝycia 
 
C. dostarczanie energii i tworzenie materiału zapasowego 
 
D. warunkowanie prawidłowego przebiegu procesów Ŝyciowych 
 

Zadanie 8 
 
Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania wybierając określenia umieszczone w ramce i 

zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej: 

 
 

Opady: 

Osady: 

4p 
 

 

   

 

  

3p 
 

 

 

 

 

2p 
 

enzymy, krew, trawienie, Ŝołądek wchłanianie, jelito cienkie  

3p 
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A. Pierwszy etap rozkładu pokarmu ,czyli ………………………………odbywa się w jamie 

ustnej, skąd rozdrobnione i zwilŜone śliną poŜywienie przesuwa się do 
……………………………… 

 
B. Następnie częściowo rozłoŜony pokarm w postaci papki przechodzi do  

……………………………,……………..  gdzie ulega dalszemu  rozkładowi pod wpływem  
kolejnych …………………………….trawiennych.  

 
C. RozłoŜony pokarm jest ……………………………. do ………………......i transportowany 

do wszystkich komórek ciała, a niestrawione resztki są usuwane z organizmu. 
 
Zadanie 9 
 
Proces oddychania organizmu ma na celu: 

A. pobieranie powietrza z tlenem 

B. transport tlenu do płuc 

C. usuwanie dwutlenku węgla z organizmu  

D. uwolnienie energii z substancji pokarmowej 

 
Zadanie 10 
 
Dojrzewanie biologiczne to okres róŜnorodnych zmian polegających na 
przekształcaniu się organizmu  dziecka w osobę dorosłą. Wybierz z ramki 
odpowiednie określenia oznaczone literami i wpisz je w wyznaczonych  miejscach:  
 
 
 

 
 
 

A. Objawami dojrzewania młodych ludzi są: 
 
     B.   Charakterystyczne zmiany w tym okresie to: 
 

                       u dziewcząt:                                    u chłopców:  
 
 
 
Zadanie 11 
 
Czynniki nie sprzyjające zdrowiu to: 

A. urozmaicone odŜywianie, stres 

B. aktywność fizyczna, przemęczenie 

C. otyłość, papierosy  

D. spokojny sen, alkohol 

1p 
 

1.   powiększenie piersi     2.   szybki wzrost ciała i narządów wewnętrznych 
3.   zarost  4.  polucje    5.  miesiączka   6.  zmiany w psychice i zachowaniu 

  

    

3p 
 

1p 
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Zadanie 12 

Utwórz figurę geometryczną prowadząc z punktu A linie według podanych niŜej 

kierunków geograficznych: (siatkę zorientowano zgodnie z kierunkiem północnym) 

5 kratek na N, 12 kratek na E,  5 kratek na S,  12 kratek na W 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
Zadanie 13 
 
Wyznaczanie kierunków w terenie to waŜna umiejętność kaŜdego obserwatora.  

Do ich wyznaczenia mogą słuŜyć: 

A. kompas i gnomon 

B. słoje ściętego drzewa 

C. mech na skałach 

D. wszystkie wymienione 

 
Zadanie 14 
 

Przeczytaj uwaŜnie zdania dotyczące orientacji w terenie i określ ich poprawność 

zakreślając kółkiem odpowiednio  P – prawda lub F – fałsz; 

A.  Przedmioty znajdujące się na powierzchni Ziemi najkrótszy cień                 P / F 

     rzucają w południe słoneczne;                                                                    

B.  Kierunek północny w terenie moŜna wyznaczyć według wiejącego  wiatru i   

     płynącej rzek;                                                                                       P / F                                               

C.  Tam, gdzie  niebo pozornie  styka się z Ziemią widać widnokrąg;                P / F                   

D.  im niŜej połoŜone jest miejsce obserwacji, tym rozleglejszy mamy  widok.  P / F                                                             

 A 

2p 
 

1p 
 

2p 
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Zadanie 15 

Rysunek przedstawia  mapę  poziomicową pagórka i wysokość wybranych punktów; 

1) Odczytaj z mapy: 

a) wysokość  bezwzględną punktu A……………………………………………………………. 

b) wysokość  bezwzględną punku  B ………………………………………………………….. 

2) Oblicz: 

a) wysokość względną punktu  B względem punktu A 

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

b) wysokość względną szczytu pagórka względem punktu A 

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

3) Zaznacz: 

a)  kolorem czerwonym stok stromy,  

b)  Kolorem zielonym stok łagodny 

 

 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie 16 

Krajobraz Polski charakteryzują róŜne formy ukształtowania terenu. Podane niŜej 
formy  oznaczone cyframi 1 – 6  podziel na wypukłe, wklęsłe,  płaskie i wpisz je w 
wyznaczonych  miejscach: 

 

1. równina,   2. dolina,   3. wzgórze,  4. kotlina,   5. depresja, 6.  pagórek, 

 
 
 
 
 

 

 0 

10

20 

30 

40

x  47 

A 

B 

C 

4p 
 

wypukłe wklęsłe płaskie 

3p 
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Zadanie 17 

 

Uczniowie klasy IV wybierają się na wycieczkę  w celu odbycia zajęć 
terenowych z przyrody.  Nie wiedzą dokąd się udają. Trasa wycieczki 
została zaszyfrowana znakami topograficznymi. PomóŜ swoim kolegom 
bez problemu dotrzeć na miejsce.  Rozszyfruj znaki topograficzne   
i wpisz obok słowa oznaczające te znaki: 
 

1) Idziemy            ………………… przez                ………………….,mijamy         

 

……………………………………… i dochodzimy do                     ……………………… Po  

 

przejściu przez                     ………………….. wsiadamy do autobusu  i po  

 

przejechaniu kilkukilometrowej trasy zatrzymujemy  się  przy    ……………. ,  

 

ostroŜnie przez nie przechodzimy i kierujemy się w stronę              …………      

 

w celu odbycia tam zajęć terenowych z przyrody. 

 

Zadanie 18 

PoniŜej wymieniono róŜne zasoby przyrody, z których korzysta człowiek.  Wybierz  
i podkreśl te spośród nich, które naleŜą do  zasobów nieodnawialnych: 
 
gaz ziemny, woda,  gleba, rudy metali, ropa naftowa, energia słoneczna, 

energia wodna, węgiel kamienny,  piasek, lasy, energia geotermalna, drewno 

węgiel brunatny, 

 

Zadanie  19 

DuŜy wpływ na Ŝycie organizmów mają czynniki środowiska. Skreśl błędną informację 
tak, aby zdania dotyczące wpływu  temperatury i nasłonecznienia na Ŝycie roślin były 
prawdziwe: 
 
A. Rośliny jednoroczne/wieloletnie powstają wiosną/jesienią z nasion, a nowe 

nasiona wydają wiosną/ jesienią. 

B.  Rośliny wieloletnie/jednoroczne wytwarzają łodygi podziemne/nadziemne w 

postaci kłącza, aby w ten sposób przetrwać niskie/wysokie temperatury. 

C. Drzewa światłolubne/cieniolubne rosnące w lesie mają wysmukłą/rozłoŜystą 
koronę 

3p 
 

3p 
 

4p 
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Zadanie 20 
 
Plan miasta moŜe być bogatym źródłem informacji. Znakiem X zaznaczono miejsce, 

w którym znajduje się Twój kolega z Warszawy. Chce on  dojść  jak najkrótszą drogą  

do ulicy Medycznej, bo tam mieszka jego babcia, którą  przyjechał odwiedzić.  

WskaŜ mu drogę:  

 

 

 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Z przystanku autobusowego idź wzdłuŜ Wisły do ulicy……………………………………… 

B. PrzedłuŜeniem tej ulicy będzie  ulica ………………………………………………………………. 

C. Idź prosto, a potem gdy dojdziesz do skrzyŜowania skręć w …………………………….. 

D. Ulica Medyczna leŜy na …………………………………………………….w stosunku do Wisły 
                                                     (podaj kierunek geograficzny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

2p 
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KARTA ODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA                
Klasa IV 

 
Nr zadania 
punktacja 

Proponowane odpowiedzi Proponowana punktacja 

1.   (0 – 3) A – resublimacja 
B – skraplanie 
C – krzepniecie 
D – parowanie 
E – topnienie 
F – sublimacja 
 

3p za 6 procesów 
2p za 5 – 4 procesy 
1p za 3 – 2 procesy 

2.   (0 – 3) Od lewej: opad atmosferyczny, transpiracja, 
skraplanie 
 

1p za 1 brakujące ogniwo 

3.   (0 – 2) 1. zachmurzenie 
2. opad deszczu 
3. temperatura 
4. kierunek i siła wiatru 

2p za wypisanie 4 składników 
1p za 3 – 2 składniki 
(uwaga! – przy wietrze musi być 
kierunek i siła)  

4.   (0 – 1) C – barometr 
 

1p 

5.   (0 – 4)  Opady: mŜawka, śnieg, grad, deszcz 
Osady: szron, rosa, szadź, gołoledź 

4p za 8 – 7 opadów i osadów 
3p za 7 – 6 opadów i osadów 
2p za 5 – 4 osady i opady 
1p za 3 – 2 osady i opasy  

6.   (0 – 3)  2.   Unoszenie się pary  
7.   Opad   
1.   Parowanie wody  
3.   Ochładzanie  
5.   Tworzenie się chmur  
4.   Powstawanie kropelek  
6.   Łączenie się kropelek w chmurach w   
      większe 
 

3p za  oznaczenie 7 – 6 
procesów powstawania deszczu 
2p za oznaczenie 5 – 4  
1p za oznaczenie 3 – 2  

7.   (0 – 2)  A – białka    2 
B – tłuszcze  3 
C – cukry     1 
D witaminy  4 
 

2p za połączenie w pary 4 
składników 
1p za połączenie w pary 3 – 2 
składników 

8.   (0 – 3) A: trawienie, Ŝołądka 
B: jelita cienkiego, enzymów 
C: wchłaniany, krwi 
 

3p za uzupełnienie 6 wyrazów 
2p za 5 – 4 wyrazów 
1p za 3 – 2 wyrazy 

9.   (0 – 1) D - uwolnienie energii z substancji 
pokarmowej 
 

1p 

10.  (0 – 3) A. Objawy dojrzewania: 2, 6 
u dziewcząt: 1, 5 
u chłopców: 3, 4 
 

1p za dwie poprawne pary 
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11.  (0 – 1)  C– otyłość i papierosy 
 

1p 

12.  (0 – 2)                      

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

2p za wyznaczenie 4 punktów i 
zgodnie z kierunkiem 
1p za wyznaczenie  3 - 2 
punktów zgodnie z kierunkiem  

13.  (0 – 1) D – wszystkie wymienione 
 

1p 

14.  (0 – 2)  A – P 
B – F 
C – P  
D – F 
 

2p za 4 stwierdzenia 
1p za 3 – 2 stwierdzenia 

15.  (0 – 4)  1)  a)  A – 5m.np.m,  
      b)  B – 30m.n.p.m 
2)  a) 30 – 5 = 25m 
      b) 47 – 5 = 42m 
3)              stok stromy           stok łagodny 
 

1p za odczytanie wysokości 
bezwzględnej w m.n.p.m(waŜne!) 

2p za obliczenie wysokości 
względnej w m (waŜne!) 

1p za zaznaczenie stoku stromego 
i łagodnego 

16.  (0 – 3)  wypukłe: 3, 6 
wklęsłe: 2, 4 
płaskie: 1,5 
 

3p za  podanie 6 form 
2p za 5 – 4 form 
1p za 3 – 2 formy 

17.  (0 – 3)  drogą, las, cmentarz, rzeki, most, torach, łąki 3p za rozpoznanie 7 - 6 znaków  
2p za rozpoznanie 5 - 4 znaków 
1p za rozpoznanie 3 - 2 znaków 

18.  (0 – 3)  Zasoby nieodnawialne: 
waz ziemny, rudy metali, ropa naftowa, 
węgiel kamienny, piasek, węgiel brunatny 
 

3p za 6  podkreślonych zasobów 

2p za 5 – 4 zasoby 
1p za 3 – 2 zasoby 

19.  (0 – 4) Skreślone słowa:  
A. wieloletnie, jesienią, wiosną 
B. jednoroczne, nadziemne, wysokie 
C. cieniolubne, rozłoŜystą 
 

4p za skreślenie 8 słów 
3p za skreślenie  7 – 6 słów 
2p za skreślenie 5 – 4 słów 
1p za skreślenie 3 – 2 słów 

20.  (0 – 2)  A. – Kazimierza Wielkiego 
B. – Szpitalna 
C. – prawo 
D. – północ 
 

2p za uzupełnienie 4 zdań 
1p za uzupełnienie 3 – 2 zdań 

Razem: 50p 
 

  

 
 

 
 

 A 


