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Drogi Uczniu! 
Masz przed sobą test składający się z 26 zadań. Przeczytaj uwaŜnie kaŜde 
polecenie, a odpowiedzi zapisz w wyznaczonych miejscach. Za test moŜesz 
uzyskać maksymalnie 70 pkt.  Na rozwiązanie zadań masz 90 minut. 

Powodzenia! 
 
Zadanie 1.   
Twórcą teorii geocentrycznej był Klaudiusz Ptolemeusz. Teoria ta zakłada, Ŝe: 
A. Słońce porusza się po orbicie wokół Ziemi 
B. Ziemia jest nieruchoma i znajduje się w centrum Wszechświata 
C. Słońce jest nieruchome i znajduje się w centrum Wszechświata  
D. Ziemia ma kształt geoidy i krąŜy wokół Słońca  
 
Zadanie 2.   
Układ Słoneczny tworzą ciała niebieskie. Skreśl określenia tak, aby zdania opisujące 
ciała niebieskie były prawidłowe: 
 
a) KsięŜyc jest naturalnym/sztucznym satelitą i krąŜy wokół planety/gwiazdy 
b) Słońce jest najbliŜszą/najdalszą nas gwiazdą i jest zbudowane z materii 

stałej/gazowej 
c) Meteory to małe/duŜe ciała niebieskie, które wpadając w atmosferę ziemską 

rozŜarzają  się/gasną zostawiając po sobie smugę świetlną. 
 
 
Zadanie 3 
Ziemia jest jedyną planetą, na której istnieje Ŝycie. Uzasadnij dlaczego? Wymień dwa 
argumenty: 
 

a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zadanie 4 
Status Czerwonej planety posiada: 
A. Ziemia 
B. Jowisz  
C. Mars 
D. Saturn 
 
Zadanie 5 
Ziemia wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Jeśli Ziemia w ciągu 1 godz. obróci 
się o 15 stopni, to o ile stopni obróci się Ziemia w czasie trwania Ligi przyrody?   
W rozwiązaniu zadania zastosuj proporcje. 
 
Rozwiązanie 
                         
                         
                         
                         
Odpowiedź: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

1p 

 

3p 
 

2p 

 

1p 

 

3p 
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Zadanie 6 
Wiesz z zadania  5, Ŝe Ziemia wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Dowiedź 
tego zjawiska wskazując trzy dowody: 

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

 
Zadanie 7 
Londyn leŜy na południu 0o. Twoi koledzy z Londynu  wybierają się na wakacje do 
Warszawy, leŜącej na południku 210E. Zastanawiają się,  która godzina będzie  na 
lotnisku w Warszawie, jeŜeli lot rozpocznie się o godz. 13:00 wg czasu uniwersalnego, 
a przewidywany czas lotu wynosi 2 godz. Wykonaj  potrzebne obliczenia: 
 
a) Która   godzina jest w Warszawie w czasie odlotu samolotu z Londynu? 
 
                         
                         
                         
                         
                         
 
b) O której godzinie wyląduje samolot w Warszawie? 
                         
                         
                         
 
c) Która godzina będzie w Londynie po wylądowaniu samolotu w Warszawie? 
                         
                         
                         
 
Zadanie 8 
 
Przeczytaj uwaŜnie zdania opisujące południki i równoleŜniki, a następnie określ ich 
poprawność zakreślając kółkiem odpowiednio  P – prawda lub F – fałsz; 
 
a) Południki mają jednakową długość i są do siebie równoległe                            P / F 
b) RównoleŜniki mają róŜną długość i zbiegają się przy biegunach                       P / F 
c) Południki mają kształt okręgu i przecinają się z równoleŜnikami pod kątem      P / F                

prostym   
d) RównoleŜniki mają kształt okręgu i zmniejszają się w kierunku biegunów         P / F                                                                                                                
                                                                                                                          

Zadanie 9 

Uporządkuj kontynenty od najmniejszego do największego (1  najmniejszy, 7 największy) 

        Afryka           Australia z Oceanią                Europa              Ameryka Północna 

        Azja               Ameryka Południowa            Antarktyda   

3p 

 

4p 
 

2p 

 

3p 
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Zadanie 10 
Na podanej wyŜej siatce kartograficznej zaznacz czerwoną kreską trasę lotu balonu, 
według podanych współrzędnych geograficznych. Balon rozpoczyna swój lot w 
punkcie A: 40º W; 10º N, następne punkty kontrolne znajdują się na: 

1) 20º W; 20º N   2) 50º E; 30º N    3) 70º E; 10º N    4) 50º E;  30º S   5) 20º W; 30º  

Zadanie 11 
Wybierz z podanych nazw te wyspy i półwyspy, które występują na danym 
kontynencie i wpisz je do tabeli: 

Sumatra, Madagaskar, Grenlandia,  Wyspy Wielkanocne, Gotlandia, Somalijski, 
Floryda, Iberyjski, Kamczatka, Jork 

Kontynent Wyspa Półwysep 
Azja   

Afryka   

Ameryka Północna   

Australia z Oceanią   

Europa   

Zadanie 12    

Wpisz w oznaczonych miejscach schematu nazwy brakujących czynników 
niezbędnych w procesie odŜywiania charakterystycznym dla roślin zielonych: 
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5p 
 

4p 

 

woda i sole  pokarm  energia słoneczna 

1p 
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Zadanie 13 

Komórka jako najmniejsza część Ŝywego organizmu składa się z kilku elementów. 
Do nazwy elementu dobierz funkcje i wstaw w kółko odpowiednią cyfrę: 

          Błona komórkowa                  1. nadzoruje pracę innych elementów,  

          Cytoplazma                            2. dostarcza komórce energii 

          Jądro                                      3. kontroluje pobieranie i wydalanie substancji 

          Mitochondriom                        4. w niej zachodzą procesy Ŝyciowe 

Zadanie 14 

Podziel wymienione niŜej zwierzęta ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu, 
wstawiając w kwadrat literę B – biofagi, S – saprofagi, P – pasoŜyty: 

dŜdŜownica                              szczupak                      kleszcz   

 zając                                       tasiemiec                      Ŝuk gnojowy 

 
 
Zadanie 15 
WskaŜ cechy charakterystyczne dla podanych grup kręgowców dotyczące ich 
przystosowań do środowiska w jakim Ŝyją. Wpisz w wyznaczone kratki odpowiednie 
cyfry oznaczające określone cechy:  

1. ciało pokryte piórami 
2. ciało pokryte śluzem i łuskami 
3. niektóre kości wypełnione powietrzem 
4. ciało pokryte włosami 
5. błona pławna między palcami 
6. zęby jadowe lub silne mięśnie ułatwiające zdobycie poŜywienia  
7. karmienie młodych mlekiem matki 
8. skóra naga z licznymi gruczołami śluzowymi ułatwiająca wymianę gazową 
9. skóra sucha pokryta łuskami, płytkami rogowymi lub pancerzem 
10. oddychanie za pomocą skrzeli  

 
 
      
 
 

Zadanie 16 

Przeczytaj tekst, a następnie rozpoznaj, które zwierzę mogłoby się tak przedstawić: 

śyję na lądzie. MoŜna mnie spotkać w miejscach suchych i slonecznych. Moje 
ciało pokrywa sucha skóra wytwarzajaca łuski. Mam trójkątną głowę, 
charakterystyczną linię biegnacą przez całe ciało. Posiadam zęby jadowe. 

A. zaskroniec        B  jaszczurka zwinka         C. Ŝmija zygzakowata        D. padalec 

płazy gady ptaki ryby 

        

ssaki 

  

3p 

 

2p 

 

5p 

 

1p 
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Zadanie 17     

Uzupełnij tabelę korzystając z podanych określeń: 

grypa, angina, grzybica, wszawica, róŜyczka 
 

Nazwa choroby Czynnik chorobotwórczy Objawy choroby 

 
 

grzyby chorobotwórcze świąd, łuszczenie się skóry, 
zaczerwienienie 

 
 

wirus bóle głowy i mięśni, dreszcze, 
gorączka czasem katar i kaszel 

 
 

pasoŜyt z grupy owadów swędzenie skóry głowy, 
łuszczenie  

 
 

bakterie  wysoka gorączka, uczucie 
rozbicia, bóle kostno – stawowe, 
ropne naloty na migdałach 

Zadanie 18 

Ryby to zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Zidentyfikuj elementy budowy 
zewnętrznej, które umoŜliwiają  rybie przedstawionej na rysunku Ŝycie w wodzie: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie 19 

Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, wybierając określenia umieszczone w ramce 
 i zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej: 
 

 

Poruszanie się w wodzie i sprawną wymianę gazową  umoŜliwia Ŝabie …………. ….. 

wytwarzany przez skórę. śaba świetnie pływa dzięki …………………  …………….. ... 

między palcami, a  skacze dzięli ……………………   ………………………  ………….. 

Rozwój odbywa się w ………………………… z  zapłodnionych jaj zwanych………….. 

Z  jaj wylęgają się larwy zwane ………………………. 

---------------------------------------- 

Odbiera wraŜenia informujące o ruchach 
wody 

Utrzymują równowagę nie pozwalając 
rybie na wywrócenie 

---------------------------------------- 

Zmniejsza opór wody w czasie pływania   
------------------------------------------- 

2p 

 

3p 

 

błona pławna, kijanka, woda,  silne kończyny  tylne,  skrzek, śluz,  

3p 
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Zadanie 20 

Do pokazanych na rysunkach ptaków  dobierz  rodzaj pobieranego pokarmu i cechę 
określajacą dziób:  

płazy, drobne rośliny,  gryzonie, mocny i zagięty, szeroki i płaski, długi i cienki 

 

 

 

------------------------------            ----------------------------------             -------------------------- 

-------------------------------           -----------------------------------             ------------------------- 
 
Zadanie 21 
 
Jedną z cech charakteryzujących ssaki  jest pokrycie ciała oskórkiem. Wymień  
cztery wytwory tego oskórka: 
 
a) -------------------------------------------------- 
 
b) -------------------------------------------------- 
 
c) -------------------------------------------------- 
 
d) -------------------------------------------------- 
 
Zadanie 22 
Uzupełnij tabelę wg wzoru: 
 

Przedstawiciel 
ssaków 

Środowisko Ŝycia UŜycie kończyn Rodzaj pobieranego 
pokarmu 

kret 
 

pod ziemią do kopania bezkręgowce 

nietoperz 
 

   

foka 
 

   

niedźwiedź 
 

   

zając 
 

   

 
 
Zadanie 23 
Bartek jest krótkowidzem, a Piotr  dalekowidzem. Obraz w oku Bartka powstaje przed 
siatkówką, a u Piotra za siatkówką. Dobierz dla chłopców soczewki skupiające lub 
rozpraszające światło, aby obraz powstający na ich siatkówce był prawidłowy: 
 
 
Bartek                                                                          Piotr  

3p 

 

2p 

 

6p 

 

2p 
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Zadanie 24 
 
Po deszczu fragmenty liścia, na których zostały krople wody wydają się powiększone  
WskaŜ wyjaśnienie tego zjawiska ,stawiając w kółko znak X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 25 
 
Dźwięk moŜna zapisać. Rozpoznaj  niŜej podane cechy zapisu charakterystyczne dla 
metody cyfrowej i analogowej, a potem wpisz je do tabeli: 
 
liczne zakłócenia, trwałość, łatwość uszkodzenia, czystość dźwięku, odporność 

na uszkodzenia, zniekształcenia dźwięku 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 26 
 
Uczniowie klasy VI chcieli  dowiedzieć się, jak powietrze przewodzi dźwięk. W tym 
celu  skonstruowali telefon powietrzny złoŜony z węŜa gumowego zakończonego z 
obu stron lekami i przeprowadzili doświadczenie. Polegało ono na mocnym ściśnięciu 
węŜa w dowolnym miejscu, aby powietrze miało utrudniony przepływ.  Jeden uczeń 
mówił do lejka, drugi przez lejek słuchał. Odpowiedz na pytania: 
 
Czy powietrzny telefon działał prawidłowo? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jak powietrze przewodzi dźwięk? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Woda działa odŜywczo na liść i spowodowała jego 
powiększenie 

Kropla wody działa jak lupa i powiększa obraz 

Krople wody przyspieszają proces fotosyntezy i 
wzrost liścia 

1p 

 

analogowa cyfrowa 

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

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

3p 

 

2p 
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KARTA ODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA                
Klasa VI 

Nr zadania Proponowana odpowiedź 
 

Punktacja 

1.  (0 – 1) B – Ziemia jest nieruchoma i znajduje się w 
centrum Wszechświata 
 

1p 

2.  (0 – 3) Określenia pozostawione: 
a) naturalny, planety 
b) najbliŜszą, gazowej 
c) małe, rozŜarzają się 
 

3p – 6 skreśleń   (w 3 zdaniach) 
2p – 4 skreślenia (w 2 zdaniach) 
1p – 2 skreślenia (w 1 zdaniu) 

3.  (0 – 2) Argumenty:  
• woda w stanie ciekłym 
• atmosfera, której jednym ze składników 

jest tlen 
 

1p za argument 

4.  (0 – 1)  C – Mars 
 

1p 

5   (0 – 3) 60mim. – 15o 
90min. – Xo 
X = 90 x 15 : 60 
X = 22,5o 

Odp. W czasie trwania Ligi przyrody Ziemia 
obróci się o 22,5o 

 

1p za ułoŜenie proporcji 
1p za prawidłowe rozwiązanie 
1pt za udzielenie odpowiedzi 

6.  (0 – 3) 
 

• wahadło Foucaulta (czyt. fuko) – ruch 
zgodny z ruchem wskazówek zegara 

• odchylenie spadającego ciała w lewą 
stronę 

• zdjęcia satelitarne 
 

1p  za kaŜdy dowód 

7.  (0 – 4) a) 21o x 4 min.= 84min. = 1.24 min. ( bo czas  
obrotu Ziemi o 1o wynosi  4min ) 
b) 13.00 + 1.24 = 14.24 
c) 14.24 + 2 godz. = 14.24 
d) 16.24 – 1.24 = 15.00 
 

1p za kaŜde prawidłowo wykonane 
obliczenie 

8.  (0 – 2)  a) – P,    b) – F,     c) F    d) - P 2p za wszystkie poprawne zakreślenia 
1p za 1- 2 zakreślenie 

9.  (0 – 3)  1. Australia z Ocenią  
2. Europa  
3. Antarktyda  
4. Ameryka Południowa 
5. Ameryka Północna 
6. Afryka 
7. Azja     
 
 
 
 
 
 

3p  za uporządkowanie 7 kontynentów 
2p  za 6 – 5  kontynentów 
1p za 4 – 3 kontynenty 
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                            0o 
10.  (0 – 4)                

               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
                

3p za wyznaczenie 6 współrzędnych  
1p za połączenie wyznaczonych 
punktów linią 
2p  za wyznaczenie 5 - 4 
współrzędnych 
1p za wyznaczenie 3 - 2 
współrzędnych 
 
 
 
 
 
 
 

11.  (0 – 5) Azja: Sumatra, Kamczatka 
Afryka: Madagaskar, Somalijski 
Ameryka N: Grenlandia, Floryda 
Australia z Oceanią: Wyspy Wielkanocne, 
Jork 
Europa: Gotlandia, Iberyjski 
 

1p za wybranie wyspy i półwyspu 
naleŜących do danego kontynentu 
WaŜne! Zalicza tylko właściwy dobór w 
poziomie tabeli 

12.  (0 – 1) dwutlenek węgla, tlen 
 

1p za 2 czynniki 

13.  (0 – 2) 3.   Błona komórkowa –  kontroluje 
pobieranie  i wydalanie substancji  
4.  Cytoplazma –  w niej zachodzą procesy 
Ŝyciowe 
1.  Jądro – nadzoruje pracę innych 
elementów 
2.  Mitochondriom – dostarcza komórce 
energii 
 

2p za połączenie 4 składników z 
funkcją 
1p za połączenie 3 - 2 składników z 
funkcją 
 

14.  (0 – 3) dŜdŜownica – S 
zając – B 
szczupak – B 
tasiemiec – P 
kleszcz – P 
Ŝuk gnojowy – S 
 

3p za podział  6 zwierząt na biofagi, 
saprofagi i pasoŜyty 
2p za podział 5 - 4 zwierząt 
1p za podział 3 - 2 zwierząt 

15.  (0 – 5) ryby:  2, 10                 ptaki: 1, 3 
płazy: 5, 8                  ssaki: 4, 7 
gady: 6, 9 
 

1p za wskazanie 2 cech 
przystosowawczych w grupie zwierząt  
 

16   (0 – 1) C – Ŝmija zygzakowata 
 

1p 

17.  (0 – 2) grzybica 
grypa 
wszawica 
angina 
 
 
 

2p za rozpoznanie 4 chorób 
1p za rozpoznanie 3 - 2 chorób 

A 
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18.  (0 – 3) • Zmniejsza opór wody w czasie pływania  

- opływowy kształt ciała 
• Utrzymują równowagę nie pozwalając 

rybie na wywrócenie – płetwy parzyste 
• Odbiera wraŜenia informujące o 

ruchach wody – linia naboczna 
 

1p za zidentyfikowanie 1 elementu 
budowy zewnętrznej umoŜliwiającego 
rybie Ŝycie w wodzie 
 

19.  (0 – 3) śluz, błonie pławnej, silnym kończynom 
tylnym, wodzie, skrzekiem, kijankami 

3p za wybranie 6 określeń 
2p za wybranie 5 - 4 określeń 
1p za wybranie 3 - 2 określeń 

20.  (0 – 3) • kaczka krzyŜówka: drobne rośliny ; 
szeroki i płaski 

• bocian biały: płazy; długi i cienki 
• sowa: gryzonie; mocny i zagięty 
 
 

1p za dobranie pokarmu i cech 
charakteryzujących dziób 
WaŜne! Zalicza tylko dobór w parze 

21.  (0 – 2) a) łuski 
b) pióra 
c) włosy 
d) paznokcie 
e) pazury 
f) rogi 
g) kopyta 
 

2p za wymienienie 4 wytworów 
1p za wymienienie 3 - 2 wytworów 

22.  (0 – 6)  Nietoperz  : jaskinia, do latania, owady 
Foka: woda, do pływania, ryby 
Niedźwiedź: las, do chodzenia, owoce 
Zając: pole, do skakania, rośliny 

6p za uzupełnienie 12 - 11 rubryk 
5p za uzupełnienie 10 - 8  rubryk 
3p za uzupełnienie 7 - 5 rubryk 
1p za uzupełnienie 4 - 3 rubryki 
 

23.  (0 – 2)  Bartek – soczewki rozpraszające 
Piotr – soczewki skupiające 
 

1p za soczewkę 

24.  (0 – 1)  Kropla wody działa jak lupa i powiększa 
obraz 
 

1p 

25.  (0 – 3) Cyfrowa: trwałość,  
              czystość dźwięku 
              odporność na uszkodzenia 
Analogowa: liczne zakłócenia 
                    łatwość uszkodzenia 
                    zniekształcenia dźwięku 

3p za 6 cech 
2p za 5 cech 
1p za 4 cechy 

26   (0 – 2)  • Powietrzny telefon nie działa 
prawidłowo. 

• Powietrze przewodzi dźwięk dzięki 
drganiom, które powodują, Ŝe dociera 
on do naszych uszu. Jeśli drgania 
zostaną zakłócone, dźwięk jest 
niesłyszalny 

 

1p za odpowiedź na pytanie 

 
Razem: 70p 
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